OFERTA DLA SZKÓŁ
Zapraszamy Państwa do organizacji wyjazdów szkolnych w
Ośrodku Restauracji Krokodyl nad jeziorem Mielno!
Nasz ośrodek to jedyne w swoim rodzaju, klimatyczne miejsce
na Mazurach powstałe z pasji do przyrody i aktywnego
wypoczynku.
W ofercie naszego ośrodka znajdą Państwo między innymi:
- kameralną bazę noclegową dla 54 osób
- restaurację serwującą pyszne, domowe posiłki
- bezpośrednie zejście do jeziora objętego "strefą ciszy"
- cztery pomosty w tym dwa pomosty pływające,
- wypożyczalnię sprzętu wodnego a w niej min.: kajaki, deski
SUP, windsurfing, łodzie wiosłowe
- przestronną (ok 120m2) świetlicą idealną do
treningów fitness, joga, dance itp. oraz do zajęć typu EDB,
wykładów, spotkań, dyskotek
- wypożyczalnię rowerów trekkingowych
- piaszczyste boisko do piłki plażowej
- ścieżki rowerowe i biegowe
- piaszczystą 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, obozy taneczne, sportowe oraz
wypoczynkowe obozy dla dzieci i młodzieży a także wszelkiego
rodzaju wyjazdy szkolne.
Na terenie naszego ośrodka, na życzenie gości jest
możliwość zorganizowania:
-Kursu Edukacja Dla Bezpieczeństwa dla szkół podstawowych i
średnich
- zajęć wioślarskich dla dzieci i młodzieży
- spływów kajakowych
- inne aktywności wodne pod okiem ratownika
- wycieczek rowerowych w tym również z przewodnikiem
- zajęć teatralnych
- plenerów artystycznych
- biesiad przy ognisku

- spacerów krajoznawczych i wiele innych.

W naszej okolicy znajduje się szereg atrakcji z których chętnie
korzystają nasi goście:
- współpracujemy z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, które
oferuje szeroką gamę zajęć edukacyjnych nawiązujących do
historii i kultury średniowiecza ale i czasów I i II wojny światowej
- w promieniu 12 km znajduje się Park Etnograficzny w
Olsztynku z Muzeum Budownictwa Ludowego z bogatą ofertą
edukacyjną dla dzieci w każdym wieku
- w Olsztynku znajduje się również Huta Szkła, gdzie poza
przepiękna ekspozycją rękodzieła można podziwiać pokaz
dmuchania szkła
- trochę dalej bo niecałe 30 min od ośrodka znajduje się Olsztyn
z pięknym starym miastem i Zamkiem Kapituły Warmińskiej
- nasi gości podążający śladami średniowiecza udają się
również na wycieczki do Lidzbarka Warmińskiego czy
Malborka lub Nidzicy
- grupy zaineresowane historią XX wieku podążają min. śladami
Bitwy pod Tannenbergiem (1914), czy odwiedzają miejsce
upamiętniające Obóz Jeńców Wojennych Stalag 1B
Hohenstein 1939-1945.

Do Państwa dyspozycji oddajemy następujące opcje
zakwaterowania: dom, pawilon, pawilon drewniany,
apartament, dom typu villa i dwa drewniane domki.
Na terenie ośrodka znajduje się też pole namiotowe.
Cena noclegu z wyżywieniem dla grup zorganizowanych
powyżej15 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
Przyjmujemy płatność Polskim Bonem Turystycznym.
Wszelkie informacje o ośrodku znajdziecie Państwo na naszej
stronie internetowej: https://krokodyl.mielno.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ORGANIZACJI
WYJAZDÓW W OŚRODKU RESTAURACJI KROKODYL
NAD JEZIOREM MIELNO
Zapraszamy do kontaktu:
e-mail: kontakt@krokodyl.mielno.pl
Tel.: +48 511427993 lub +48 665 642 525
Wszelkie dodatkowe informacje o ośrodku znajdziecie Państwo również
na naszej stronie internetowej: https://krokodyl.mielno.pl

