
      
   

 

www.inpro.com.pl         

 
INPRO S.A., ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk, tel.: (58) 34 00 370, e-mail: sekretariat@inpro.com.pl 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306071. Spółka Emitenta została zarejestrowana w rzeczonym rejestrze 

przedsiębiorców dnia 29 maja 2008 roku. Spółka posiada również numer identyfikacji podatkowej NIP 589-000-85-40 oraz numer 
ewidencji statystycznej REGON 008141071. 

  1 

Informacja prasowa: 22.05.2014 r. 

Kursy żeglarskie na Wielkich Jeziorach Mazurskich z Inpro 

Trójmiejski deweloper Inpro SA, Hotel Mikołajki***** oraz Akademia Żeglarska 

180s.pl napędzana przez BMW zapraszają do udziału w kursach żeglarskich  

na Mazurach. 

 

Od początku maja br. doświadczeni instruktorzy Akademii Żeglarskiej 180s.pl prowadzą 

jednodniowe kursy składające się z trzygodzinnej części teoretycznej, lunchu  

w Hotelu Mikołajki***** na Wyspie Ptasiej, wybudowanym przez Inpro SA oraz części 

praktycznej na jachcie Delphia 33 MC – wyposażonym m.in. w koło sterowe, ster strumieniowy, 

elektronikę jachtową (wiatromierz, głębokościomierz i log) oraz 20-konny silnik. Dodatkowo 

uczestnicy szkolenia mogą zabrać samochód BMW na całodzienną przejażdżkę w dowolnie 

wybranym kierunku bez żadnych dodatkowych opłat za wynajem samochodu.  

Szkolenie jest przeznaczone dla osób początkujących oraz średniozaawansowanych. Program 

zawiera m.in. podstawy z konstrukcji i takielunku jachtu, podstawy meteorologii, teorię 

żeglowania, naukę przydatnych węzłów żeglarskich, manewrów na żaglach i silniku. Szkolenia 

będą odbywały się w siedmioosobowych grupach. 
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Hotel Mikołajki***** oferuje wszystkim gościom szereg usług i atrakcji, takich jak restauracja 

Yachtova, PUB New Island, Club After z kręgielnią i bilardem, grill na świeżym powietrzu,  

SPA & Wellness, strefa rekreacyjna i basen, Świat Saun, VIP Room. Każdy gość Przystani  

na Wyspie Ptasiej wykupując miejsce przy kei otrzymuje 10% zniżki na wszystkie usługi 

hotelowe. Hotel ma również bezpośredni dostęp do nowej plaży miejskiej w Mikołajkach,  

z której goście hotelowi mogą korzystać bezpłatnie. 

Rezerwacji uczestnictwa w Akademii żeglarskiej 180s.pl napędzanej przez BMW można dokonać 

wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z Akademią: akademia@180s.pl, tel.: +48 509 293 139. 

Szczegółowe informacje oraz warunki można znaleźć na www.180s.pl.  
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Firma Inpro powstała w 1987 roku. Jest jedną z najbardziej uznanych i liczących się firm deweloperskich 

działających na rynku trójmiejskim. W swojej ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania  

o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele 

apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Inpro kładzie nacisk przede wszystkim na doskonałe 

lokalizacje swoich inwestycji oraz wysoką jakość wykonania, dzięki czemu od wielu lat zajmuje wysokie miejsce w 

pierwszej piątce firm deweloperskich na rynku trójmiejskim. Grupa Inpro posiada wykwalifikowaną kadrę budowlaną. 

Firma szczególną uwagę przykłada do stosowania nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych. Inpro jest również w czołówce pod względem liczby sprzedanych lokali dzięki odpowiedniemu 

dopasowaniu oferty do wymagań klientów. 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Tauber Promotion 

 

Mariusz Skowronek 

tel. 22 833 35 02 w. 101,  

mobile: 698 612 866 

mskowronek@tauber.com.pl 
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