
NOCLEGI 

 130 miejsc noclegowych ; 53 pokoje (1,2,3,4-osobowe) 

 5 budynków o zróżnicowanym standardzie  

BUDYNEK CENTRUM - 17 pokoi dla najbardziej wymagających 

CHATA MAZURSKA I - 8 pokoi o regionalnym wystroju 

CHATA MAZURSKA II - 7 pokoi w bliskiej odległości od centrum 

DOMEK CZERWONY – 6 pokoi  w historycznej odsłonie, 

                                            tuż przy porcie żeglarskim, 

DOMEK ŻÓŁTY— 15 pokoi  o standardzie turystycznym,   

                                  najbliżej przeprawy promowej 

 

GASTRONOMIA 

Restauracja PANorama należy do sieci Dziedzictwa Kulinarnego  

Warmii, Mazur i Powiśla. Szefowa kuchni zabiera odwiedzających  

w kulinarną podróż po smakach regionalnych i staropolskich.   

Receptury potraw  sięgają kilku pokoleń i są doceniane przez gości. 

Organizujemy uroczyste kolacje, przyjęcia okolicznościowe, wesela  

a także biesiady w formie grilla w porcie żeglarskim. przy blasku  

ogniska. 

SALE KONFERENCYJNE 

Do dyspozycji oddajemy  2 sale konferencyjne wyposażone  

w projektor multimedialny, ekran,flipchart, mikrofony,  

zaciemnienie, klimatyzację (na dużej sali) 

Duża sala (ze sceną) o pow.200m2 pomieści do 200 osób  

w ustawieniu kinowym, 100 osób w ustawieniu klasowym,  

57 osób w ustawieniu w podkowę. 

Możliwość wyjścia z sali nad jezioro. 

Mała sala o pow.56m2 pomieści do 45 osób w ustawieniu  

kinowym, 18 osób w ustawieniu klasowym , 24  osoby  

w ustawieniu w podkowę. 

Duża przestrzeń wspólna na poziomie sali konferencyjnej ,  

z możliwością organizacji np..stoisk wystawienniczych. 

Dysponujemy także innymi salami, w których istnieje  

możliwość organizacji spotkań biznesowych. 

REKREACJA 

 Port żeglarski nad jeziorem Bełdany  

 Boisko do piłki siatkowej 

 Sauna sucha, mini-siłownia 

 Bilard, piłkarzyki, stół do ping-ponga 

 Wypożyczalnia rowerów, kajaków 

 Kijki do nordic-walking 

WIELE MOŻLIWOŚCI 

Piękne położenie , przestrzenny teren ,a także zaplecze  

konferencyjne  stanowią idealne warunki do organizacji  

spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń, spotkań  

integracyjnych  i innych wydarzeń  firmowych.  

Dedykowany opiekun konferencyjny przygotuje ofertę,  

dopasowaną do wymagań klienta, a także przedstawi  

dodatkowe możliwości. 
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