Szanowni Państwo
w imieniu Ośrodka Restauracji KROKODYL w woj.
Warmińsko-Mazurskim nad jeziorem Mielno.
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie organizacji;
- Wyjazdów grupowych -Integracyjnych
- Sportowych
Na terenie naszego ośrodka znajdują się 82 miejsca noclegowe.
Do państwa dyspozycji oddajemy: dwa pawilony, w których znajdują się 2,3,4-osobowe pokoje z łazienkami, dwa drewniane domki
Wyposażone w pełen węzeł sanitarny oraz aneks kuchenny, na
jezioro.
Restauracja KROKODYL od maja do października zapewnia
grupom pełne wyżywienie. W pozostałych miesiącach robi to nasz drugi lokal zlokalizowany
na Polach Grunwaldu- Mazurskie Bistro.
NA ŻYCZENIE GRUP SPORTOWYCH WYŻYWIENIE USTALANE JEST
INDYWIDUALNIE !!!!
Naszym atutem jest;
Wolnostojąca świetlica o powierzchni ok .120m2 idealna do
treningów sportowych, fitness, joga, dance, a także spotkań,
wykładów.
- wypożyczenia sprzętu wodnego, w której znajdują się min;
Kajaki, deski SUP, windsurfing, łodzie wiosłowe.
- wypożyczenie rowerów
- piaszczyste boisko do piłki plażowej;
- parking, Wi-Fi itd. .

W naszej przepięknej okolicy jest szereg atrakcji, z których korzystają nasze grupy.
- Park Narodowy w Olsztynku z Muzeum
- Muzeum Budownictwa Ludowego
- Huta szkła w Olsztynku, dzięki której można podziwiać ekspozycję rękodzieła.
- Muzeum Bitwy Pod Grunwaldem, z którym współpracujemy.
- Zamek w Olsztynku
- Zamek w Działdowie
- Interaktywny Muzeum państwa krzyżackiego w Działdowie
Na życzenie zorganizujemy dla Państwa:
- ogniska
- spływ kajakowy
- wycieczki rowerowe z przewodnikiem
- wycieczki krajoznawcze z przewodnikiem
- SUP- safari
- treningi na łódkach wioślarskich
- mecze piłkarskie, tenisa, siatkówki
- zajęcia ping-pong i wiele innych
Do państwa dyspozycji są następujące obiekty;
Dom, Pawilon drewniany ,Dwa domki drewniane, Apartament, oraz
Dom typu Villa.
Współpracujemy przewodnikami, którzy służą swoją wiedzą i
pomocą w zorganizowaniu wszelkich wycieczek tematycznych.
Jesteśmy otwarci na państwa pomysły i propozycje dotyczące zajęć zorganizowanych dla
grup na terenie naszego ośrodka i w jego
Okolicach.
Naszą mocną stroną jest elastyczność dopasowania
się do każdej grupy wiekowej.
Serdecznie zapraszam do kontaktu:
Pawłowska Agnieszka
Tel: + 48 516 476 006
E-mail: sprzedaz@krokodyl.mielno.pl
Ośrodek Restauracja Krokodyl nad Jeziorem Mielno
https://krokodyl.mielno.pl.

