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OŚRODEK
WYPOCZYNKOWY
NA GWIZDÓWCE 

Oferta Zielona Szkoła , Kolonie  , Obozy 

TEL : 502 944 088
530 224 805 Za łakowo 18a



Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą : 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do Ośrodka
Wypoczynkowego “Na Gwizdówce”. Ośrodek jest położony
bezpośrednio nad jeziorem Świętym, w samym sercu malowniczych
Kaszub. Dzięki prywatnej plaży i sąsiedztwie lasów, wypoczynek w
tym miejscu jest więcej niż gwarantowany. Jesteśmy obiektem
całorocznym, i każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by każdy
czuł się u nas komfortowo. Toteż jesteśmy otwarci na Państwa
propozycje i sugestie w zakładce http://www.gwizdowka.pl/kontakt.
Cały obiekt mieści się na ogrodzonym terenie. I posiada
komfortową bazę noclegową. Codziennie dbamy o czystość w
wynajmowanych pomieszczeniach. W barze przy plaży można
zagrać w kręgle, i smacznie zjeść, a także zorganizować zabawę
integracyjną. 



Obiekt posiada bezpośrednie zejście do jeziora i urokliwe molo.
Nasze kąpielisko nie posiada ratownika, ale w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby jest to realna dodatkowo płatna opcja.
W odrębnym budynku znajduje się sala dydaktyczna, a w niej do
dyspozycji bez ograniczeń: bilard, stół do ping-ponga, dostęp do
gier planszowych, piłkarzyki. Możliwość zorganizowania jednej
dyskoteki w cenie pobytu. Jest też wyznaczone miejsce na ognisko.
Tuż obok znajduje się zadaszona przestrzeń, idealna do zabawy
plenerowej przy muzyce. Oferujemy Państwu grill z profesjonalną
obsługą. W dodatku, można u nas samodzielnie upiec chleb i bułki
na świeżym powietrzu. Wędkarze mogą uwędzić swój połów w
naszej wędzarni. A dla dzieci i młodzieży, lubiących jednocześnie
dobrą zabawę i kontakt z naturą . Na terenie ośrodka znajduje się
również boisko do piłki nożnej. Wśród dodatkowo płatnych
atrakcji jest park linowy, możliwość wypożyczenia rowerów, a
także czterostanowiskowa strzelnica , zjeżdżalnia pontonowa
sucha i do jeziora . Pełen urok krajobrazu podziwiać można z tafli
jeziora. W tym celu dysponujemy żaglówkami Optimist , rowerami
wodnymi, kajakami, i łódkami. Dodatkową atrakcją jest 1
wakeboard  1 , dmuchany tor przeszkód na wodzie  . 



Podczas pobytu oferujemy Państwu dwa pakiety do wyboru ,
każdy z nich mimo wszystko dostosowywany jest do wymagań
grupy  .Ważne jest dla nas aby zdobyć zadowolenie każdego
naszego klienta  .  

Nasza  baza noclegowa także jest bardzo rozbudowana  gdyż do
dyspozycji mamy budynek hotelowy z pokojami 2  ,3 . 4
osobowymi  .  Domki całoroczne dostosowane do 12 osób , 
 Kuźnię - pawilon z pokojami idealnie dostosowany do grup
zorganizowanych .  



Nocleg w pokojach 2 osobowych z możliwością dostawki lub w 4
osobowych w układzie 2 pokoje i jedna wspólna łazienka lub
domkach 
Wyżywienie : śniadanie, obiad, kolacja (menu wysyłamy uprzednio
do zatwierdzenia).
Nieograniczony dostęp do sali dydaktycznej i gier planszowych.
Nieograniczony dostęp do bilarda, piłkarzyków i tenisa stołowego.
Możliwość korzystania z boiska do piłki nożnej.
Kąpielisko nad jeziorem Świętym.
Możliwość rozpalenia ogniska w wyznaczonym miejscu.
Jedna zabawa integracyjna przy muzyce.
Bowling 3 h do wykorzystania w trakcie pobytu
Rowerki wodne 3 h do wykorzystania w trakcie pobytu
Na każde 15 osób niepełnoletnich nocleg opiekuna gratis.

Pakiet tradycyjny 110 zł/ osoba za dobę zawiera:

Uczestnik poza opiekunem obowiązkowo musi mieć ręcznik oraz
śpiwór. Doba noclegowa trwa od 12:00 do 9:00. W razie potrzeby
doba noclegowa ustalana jest indywidualnie. Na miejscu znajduje się
bezpłatny parking.  W przypadku pobytów dłuższych niż 3 doby
ręcznik oraz kołdra jest w cenie



Nocleg w pokojach 2 osobowych z możliwością dostawki lub w 4
osobowych w układzie 2 pokoje i jedna wspólna łazienka.
Wyżywienie : śniadanie, obiad, kolacja (menu wysyłamy uprzednio
do zatwierdzenia).
Nieograniczony dostęp do sali dydaktycznej i gier planszowych.
Nieograniczony dostęp do bilarda, piłkarzyków i tenisa stołowego.
Możliwość korzystania z boiska do piłki nożnej.
Kąpielisko nad jeziorem Świętym.
Możliwość rozpalenia ogniska w wyznaczonym miejscu.
Jedna zabawa integracyjna przy muzyce.
Na każde 15 osób niepełnoletnich nocleg opiekuna gratis.

Pakiet podstawowy  100 zł/ osoba za dobę zawiera:

Uczestnik poza opiekunem obowiązkowo musi mieć ręcznik oraz
śpiwór. Doba noclegowa trwa od 12:00 do 9:00. W razie potrzeby
doba noclegowa ustalana jest indywidualnie. Na miejscu znajduje się
bezpłatny parking.




