OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
NA SEZON WIOSNA/LATO 2022
Szanowni Państwo
pragniemy zaprosić Was do organizacji wyjazdów, zgrupowań,
obozów sportowych oraz rekreacyjnych a także integracyjnych
w naszym Ośrodku Krokodyl nad jeziorem Mielno w województwie
warmińsko-mazurskim ( tylko 8 km od Grunwaldu)!
Nasz ośrodek to jedyne w swoim rodzaju, klimatyczne miejsce na
Mazurach powstałe z myślą o miłośnikach aktywnego wypoczynku.
W ofercie naszego ośrodka znajdą Państwo między innymi:
- kameralną bazę noclegową (pawilon z pokojami 2,3 i 4 osobowe z
łazienkami i osobnym wejściem, dom typu villa, pole namiotowe)
- restauracje serwującą pyszne, domowe jedzenie, która na
Państwa życzenie dostosuje menu do potrzeb aktywnie trenujących
osób,
- bezpośrednie zejście do jeziora objętego "strefą ciszy",
- posiadamy cztery pomosty w tym dwa pomosty pływające,
- wypożyczalnie sprzętu wodnego w której udostępniamy Państwu
min.:
• profesjonalny sprzęt wioślarski (dwa skify
dwie dwójki, dwie czwórki, posiadamy również Haumburki dla
początkujących)
• dwa ciche i szybkie katamarany trenerskie zasilane sinikami
elektrycznymi
• kajaki,
• deski SUP,
• windsurfing,
• żaglówkę itp
-na dodatkowe życzenie udostępnimy Państwu możliwość
zamówienia profesjonalnych treningów wioślarskich pod okiem
wykwalifikowanych trenerów wioślarstwa
- dysponujemy przestronną (ok 120m2) świetlicą idealną do
treningów fitness, joga, dance itp.

- piaszczyste boisko do piłki plażowej
- ścieżki biegowe, rowerki trekkingowe
- piaszczysta plażę z miejscem do biesiad przy ognisku
- parking, Wi-Fi, leżaki w cenie noclegu
W naszym ośrodku od blisko 4 lat organizowane są z
sukcesem obozy wioślarskie, taneczne, crossfitowe oraz
wypoczynkowe obozy dla dzieci i młodzieży ( w tym także
Zielone Szkoły)
Dysponujemy blisko 42 miejscami noclegowymi ( w budynkach
ośrodka: dom, pawilon, apartament, drewniane domki ). Na terenie
ośrodka znajduje się też pole namiotowe.
Cena noclegu z wyżywieniem dla grup zorganizowanych powyżej
15 osób (śniadania+ obiad+ kolacja) wynosi :
• sezon średni: 05-23.06 / 4.09-09.10 - 135 zł/ osoba za dzień
• sezon wysoki: 24.06- 4.09 - 155 zł /osoba za dzień
U nas honorujemy płatność Polskim Bonem Turystycznym.
Wszelkie informacje o ośrodku znajdziecie Państwo na naszej
stronie internetowej: https://krokodyl.mielno.pl .
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ORGANIZACJI OBOZÓW W
SEZONIE LATO 2022.

Zapraszamy do kontaktu:
Weronika Wojciechowska(+ 48) 511428032 oraz
Kasia Balcerzak-Stachera (+48) 665642525
e-mail: kontakt@krokodyl.mielno.pl

Z pozdrowieniami,
Ośrodek Restauracja Krokodyl nad jeziorem Mielno
Krokodyl.mielno.pl

