
Niezapomniany ekskluzywny wieczór kawalerski 
na kameralnych statkach KROPKA i KRESKA  

 

Nasze kameralne statki są idealne do zorganizowania niebanalnego, ekskluzywnego wieczoru 

kawalerskiego.  Jasne wnętrze i ciepłe kolory 

wzbudzają przyjemne uczucia gości. Duże 

przeszklenia statków dają możliwość 

podziwiania otoczenia, a wygodne kanapy 

zapewniają komfort. Dodatkowo każda z sześciu 

kanap wyposażona jest w dwa gniazda USB do 

ładowania telefonów i tabletów.  

Przestrzeń na statkach można dowolnie 

aranżować, na przykład zmieniając układ kanap 

lub zastępując ławy kawowe normalnymi 

stołami restauracyjnymi. Po zacumowaniu 

można również połączyć oba statki, tworząc większą przestrzeń.  

Na statkach znajduje się toaleta wyposażona w duże lustra i podświetlenie.  

 Aneks kuchenny z barem i podręcznym zlewem z bieżącą wodą daje 

wygodną możliwość 

serwowania przekąsek, a 

nawet pełnych dań 

zamówionych z firmy 

cateringowej. Do napojów 

zimnych posiadamy lodówkę, 

do ciepłych czajnik oraz 

ekspres do kawy. Na statkach można spożywać alkohol.  

 Na naszych statkach niezależnie od pogody nasi goście czują się komfortowo. W gorące dni zapraszamy na 

pokład słoneczny albo zapewniamy przyjemny chłód od wody przez otwarte okna. Na wypadek 

niesprzyjającej aury lub nagłego załamania się pogody (włącznie z ulewą) wystarczy zamknąć okna i włączyć 

ogrzewanie, żeby w kilka minut osiągnąć właściwą temperaturę wnętrza. Deszcz na środku Wisły to 

niezapomniane przeżycie. Ogrzewanie pozwala nam świętować w chłodniejsze dni wiosenno-jesienne, a 

nawet w zimie (pod warunkiem, że nie ma kry na Wiśle).  

System audio z cyfrowym wzmacniaczem o mocy prawie 1000 W 

nagłośni każdą imprezę. Zarówno subtelna muzyka klasyczna, jak i 

mocne techno będzie dokładnie i wyraźnie słyszalne, a 

kilkusetwatowy głośnik typu subwoofer, zapewni odbieranie muzyki 

całym ciałem.  



Oprócz dźwięku ważnym elementem każdej imprezy jest światło - nasze statki 

mogą tutaj zaskoczyć gości. Dyskretne podświetlenie kanap daje przyjemnie 

uczucie relaksu i elegancji. Mocne LEDowe, ciepłe białe światło sufitowe rozświetli 

każdy stół lub ławę. Sufitowe oświetlenie 

dyskotekowe sterowane przez muzykę lub pilotem 

(dowolne kolory, przejścia kolorów, miganie, 

przenikanie) zapewni efekty specjalne. Zdjęcie obok 

pokazuje tylko próbkę wybranego koloru. 

Oświetlenie dyskotekowe jest także widoczne na 

pokładzie słonecznym i z zewnątrz statku. Można 

również włączyć światła laserowe, które dopełnią wrażenie dobrze 

„naświetlonej” imprezy.  

Duży (50-calowy) telewizor szczególnie przydaje się na wieczorach kawalerskich, na którym można 

pokazać historyczne zdjęcia i filmy z panem młodym, a także zabawne prezentacje lub animacje. . To 

wszystko z pamięci USB lub przy pomocy zestawu kabli umożliwiających podłączenie do dowolnego 

laptopa. 

Pokład słoneczny to miejsce z ładnym widokiem, możliwością poczucia 

wiatru wiślanego, odetchnięcie świeżym powietrzem lub wypoczynek 

na leżaku. Na tarasie można palić tytoń.  

Trasa rejsu (łącznie z miejscem rozpoczęcia i zakończenia) jest ustalana 

indywidualnie. Proponujemy najczęściej wybierane rejsy po centralnym 

odcinku Wisły z widokiem na Starówkę, Centrum Nauki Kopernik, 

Syrenkę Warszawską, Stadion Narodowy, Plażę miejską Poniatówka i 

bulwary wiślane z klubami. Możliwe są także trasy do Młocin, 

wpłynięcie do Portu Praskiego, przystani Wawer lub Portu Czerniakowskiego. Możemy również „przybić” 

do piaskowych plaż i do wyspy przy moście Poniatowskim lub niektórych nadwiślańskich klubów, w których 

można kontynuować imprezę.  

 

Z uwagi na obecne regulacje prawne w Warszawie, godzinę po zachodzie słońca musimy zakończyć rejs 

(pływanie). Na życzenie możemy kontynuować zabawę stojąc w porcie lub przy brzegu. Na jeden statek 

zabieramy 12 osób.   

Oferta wynajmu obowiązująca od 1 marca 2018 r. 

Cena za wynajem naszego statku z kapitanem na prywatny godzinny rejs wynosi 1300 zł brutto (8% 

VAT). Przedłużenie rejsu o godzinę kosztuje 1100 zł brutto, a trzecia godzina to koszt 900 zł brutto. 

Dłuższe rejsy i przedłużenie zabawy w porcie wyceniamy indywidualnie. W cenie wynajmu zapewniamy 

statek z kapitanem i osobą obsługi na wyłączność, 2 butelki Prosecco lub cytrynówki, napoje 

bezalkoholowe ciepłe (kawa, herbata) i zimne, polskie jabłka, WiFi. Wystawiamy faktury VAT.   

W ramach indywidualnych ustaleń możemy dodatkowo zapewnić: inne napoje i wyżywienie (catering), 

tancerki erotyczne, lampiony, przewodnika, DJ z ulubioną muzyką lub inną wymarzoną atrakcję. Można 

również samodzielne zapewnić sobie wyżywienie i alkohol.  

  

Zapraszamy do składania zapytań i rezerwacji pod adresem info@po-wisle.pl lub telefonicznie 536 777 536  

 

 Zespół Po Wiśle 


