W KRAINIE TYSIACA JEZIOR

Hotel Masuria **** to wyjątkowy hotel SPA na Mazurach. Położony w urokliwym
miejscu wśród lasów, bezpośrednio nad jeziorem Isąg, w odległości 25 km od Olsztyna
i 22km od Ostródy. Do Państwa dyspozycji oddajemy przestronne i elegancko urządzone
pokoje. Masuria Hotel & SPA położony jest w urokliwym miejscu, nad jeziorem Isąg, wśród
lasów pomiędzy Olsztynem i Ostródą, w rezerwacie przyrodniczym „Ostoja bobrów na rzece
Pasłęce”. To idealne miejsce dla tych, którzy szukają miejsca do wypoczynku z dala od
miejskiego zgiełku. Hotel dysponuje przytulnymi pokojami i apartamentami, restauracją
z menu inspirowanym regionalną kuchnią a także klubem nocnym.
Zaplecze rekreacyjne: jezioro z prywatną plażą i możliwością uprawiania sportów wodnych
gwarantują aktywny wypoczynek, a centrum WELLNESS & SPA z basenem, częścią
fitness i gabinetami kosmetycznymi pozwalają zregenerować siły. Na zewnątrz czekają na
Państwa ścieżki rowerowe oraz do Nordic Walking, korty tenisowe, boisko do siatkówki,
a także sprzęt wodny (łodzie wędkarskie, kajaki i rowery wodne). Przestronne sale
konferencyjne z pełnym wyposażeniem i profesjonalnym zapleczem gastronomicznym oraz
dozorowanym całodobowo parkingiem stwarzają również idealne warunki do organizacji
konferencji, szkoleń i bankietów.
Atrakcje w Hotelu: kręgle, bilard, piłkarzyki, stół do ping-ponga, darty, solarium, siłownia,
klub nocny
Okolica do zwiedzania: rezerwat przyrody "Sosna Taborska", rezerwat przyrody "rzeka
Drwęca" , ostoja bobra na rzece Pasłęce , Jezioro Czarne (Kliniak) , pomnik przyrody –
najstarsza Sosna Taborska , Dąb Perkun – gospodarz lasu, Barduń - we wsi zachował się
budynek leśniczówki z drugiej połowy XIX wieku oraz stary cmentarz, pole bitwy pod
Grunwaldem ,Gietrzwałd - Sanktuarium Maryjne, Karczma Warmińska, Muzeum
Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku, Leśne Arboretum

w Nadleśnictwie Kudypy, Olsztyn - Zamek kapituły warmińskiej, Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne, Aeroklub Warmińsko-Mazurski, Ostróda - Zamek
krzyżacki
PROGRAM POBYTU:
DZIEŃ I






godz.10:00 – 12:00 – zakwaterowanie w hotelu
godz.12:00 – 13:00 – lunch
godz.13:00 – 19:00 – konferencja programowa z dwoma przerwami kawowymi,
godz.19:00 – 02:00 - obiadokolacja w KLUBIE NOCNYM – zabawa z DJ
nocleg

DZIEŃ II











godz. 7:30 – 9:00 – śniadanie
godz. 9:00 – spotkanie z przewodnikiem:
wycieczka do OSTRÓDY – zwiedzanie Zamku,
przejazd do OLSZTYNKA – Skansen w Olsztynku (Park Etnograficzny) – jeden
z najstarszych w Polsce, wspaniałe miejsce na długi spacer i zapoznanie się z kulturą
i tradycją Warmii. http://www.muzeumolsztynek.com.pl/, przejazd do Huta Szkła
Artystycznego w OLSZTYNKU - miejsce gdzie tworzone są niezwykłe szklane cuda.
Udostępnione do zwiedzania, podczas którego można na żywo zobaczyć jak powstają
szklane wyroby, jak również samodzielnie spróbować "wydmuchać" szklane
„cudeńko” (http://www.huta-olsztynek.pl/),
zajęcia programowe organizatora wyjazdu – konferencja
ok.godz.17:00 – 19:00 – relaks na basenie w Masuria Hotel & SPA
ok.godz.19:30 – 22:00 obiadokolacja w formie biesiady w KARCZMIE z koncertem
gitarowym na żywo,
godz. 22:00 – 02:00 – zabawa w klubie nocnym,
nocleg

DZIEŃ III
 godz.7:30 – 9:00 – śniadanie
 wykwaterowanie grupy.
CENA ZAWIERA: 2 noclegi, (10 pokoi 1-osobowych ,17 pokoi 2-osobowych - razem –
44 osoby ), salę konferencyjna na 1 dzień do 6 godzin / w cenie pełne wyposażenie, 2 przerwy
kawowe -kawa, herbata, woda, soki, ciasteczka, 2 śniadania ( bufet)1 lunch,1 obiadokolacje,
2 obiadokolacja w stylu z DJ, transport autokarowy na 1 wycieczkę, przewodników
lokalnych, pilota grupy przez 3 dni, ubezpieczenie NNW.
DLA KAŻDEGO NIESPODZIANKA!!!
UWAGA! Cena została skalkulowana dla grupy 44 uczestników (w tym 2 osoby gratis).
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

