Port Jagodne
Prażmowo 11-520, Prażmowo 152/5
tel. kom. +48 692 199 994
tel. kom. +48 602 395 215
www.portjagodne.pl
GPS: 53°55'5''N,21°41'22''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Camping czynny w sezonie,
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad jeziorem,
› STANDARDY CAMPINGOWE

Prąd, Restauracja (na miejscu lub w pobliżu), Bar (na miejscu lub w pobliżu), Mobilhome'y i
bungalowy do wynajęcia, Umywalnie,
› SPORT I REKREACJA

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Możliwości żeglowania & windsurfingu, Boisko do piłki
plażowej, Rowery wodne, Wiata grillowa, Łowisko ryb,

OPIS
Witamy w Porcie Jagodne!
W końcu nastąpiła ostateczna „zmiana dekoracji” Rozpoczynamy nowy rozdział. Po sześciu latach
Port Tajty zmienił nie tylko lokalizację i nazwę. Poszerzyliśmy zakres działalności o kemping, usługi
gastronomiczne, wypożyczalnię sprzętu pływającego, w tym również skuterów wodnych.
Port Jagodne to miejsce zarówno dla szukających przyjaznej przystani podczas rejsu po Wielkich
Jeziorach Mazurskich, jak i miłośników caravaningu, którzy pragną zatrzymać się w miejscu z
pięknym widokiem na jezioro i skorzystać z naszej bogatej oferty. Szczególnie dla tych ostatnich,
przygotowaliśmy absolutną nowość na polskim rynku – katamaran RORO. Jest to jednostka
przystosowana do instalacji na jej pokładzie przyczep kempingowych i mniejszych kamperów,
zbudowana na bazie stabilnego, aluminiowego katamaranu.

Od teraz, decydując się na wakacje domku na kółkach, nie trzeba ograniczać się do pobytu na
zatłoczonych i gwarnych polach kempingowych! Dzięki RORO każdy „szczur lądowy” może
zasmakować niezapomnianych wrażeń do niedawna dostępnych jedynie wodniakom. Co istotne, aby
popłynąć RORO, nie wymagamy patentu sternika motorowodnego. Podobnie zresztą jest w
przypadku Watercamp’a - cieszącego się coraz większą popularnością, „starszego brata” RORO.
Nawet osoby, które nie mają doświadczenia, po krótkim szkoleniu bez problemu poradzą sobie z
prowadzeniem i obsługą naszych katamaranów.
Warto poznać Mazury z zupełnie innej perspektywy! Na koniec, nasz Port to również miejsce, do
którego warto zajrzeć przejazdem lub będąc w okolicy, aby spędzić miły, rodzinny dzień. Wybrać się
na wodę, wykąpać i smacznie zjeść. Najmłodsi zaś z pewnością docenią nasz plac zabaw, boisko do
siatkówki i rzecz jasna – pyszne lody!
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