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Centrum Zdrowia
i Rekreacji GEOVITA
w Uzdrowisku Dąbki
ul. Letniskowa 4, 76-156 Dąbki
tel. (+48 94) 314 81 67
tel. (+48 94) 314 81 14
kom. (+48) 695 377 723
fax (+48 94) 314 81 68
kom. (+48) 601 811 561 (marketing)
e-mail: dabki@geovita.pl
e-mail: dabki.marketing@geovita.pl
Morski Instytut SPA & Wellness
kom. (+48) 603 354 166
e-mail: dabki.spa@geovita.pl

Szkolenia i konferencje -

DĄBKI

www.geovita.pl

Całoroczny obiekt, otoczony lasem, znajduje się zaledwie 100 m od morza i 650 m od jeziora. J ego lokalizacja zapewnia unikatowy i dobroczynny dla zdrowia
mikroklimat. Zabiegi znajdującego się na terenie
Morskiego Instytutu SPA & Wellness oraz odnowy
biologicznej, pozwalają na szybką regenerację sił, odzyskanie równowagi i spokoju ducha. Jest to idealne
miejsce zarówno na dłuższe pobyty wczasowe, wakacje rodzinne, jak i weekendowe wypady we dwoje.
Wielofunkcyjność obiektu (wszystko w jednym miejscu bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz) oraz
otaczającego go terenu, pozostawia wiele opcji wypoczynku biernego i czynnego. Gwarantujemy profesjonalną obsługę w zakresie organizacji: szkoleń,
konferencji, imprez okolicznościowych, wyjazdów
integracyjnych oraz incentive. Zapewniamy odpowiednie wyposażenie sal, doskonałą jakość usług gastronomicznych oraz możliwość uzupełnienia oferty
w celu spełnienia wszystkich potrzeb organizatorów
i uczestników spotkań (m.in.: rekreacja, rozrywka,
team building, relaks w SPA, odnowa biologiczna).

Usługi bazy odnowy biologicznej i rehabilitacyjnej:
•• fizykoterapia, aerozoloterapia, termoterapia,
kinezyterapia, hydroterapia
•• masaże lecznicze
•• siłownia i sala gimnastyczna
•• konsultacje lekarskie
•• w ośrodku można leczyć choroby: układu ruchu,
układu oddechowego, układu krążenia w stadium
wydolności, układu wydzielania wewnętrznego,
kobiety po masektomii o
 raz z celiakią

20

-

-

-

15

WIFI

SALA NUMER 2

ŚWIATŁO DZIENNE

80

ZACIEMNIENIE

70

KLIMATYZACJA

70

WYSOKO ŚĆ (M)

Ośrodek

Szczecin/Goleniów
150 km

70

DŁUGO ŚĆ (M)

Koszalin
27 km

•• pokoje 1-, 2-, 4-osobowe studio oraz apartamenty
(198 miejsc)
•• wszystkie pokoje z łazienką, lodówką, TV sat,
telefonem, dostępem do Internetu, sprzętem
plażowym oraz suszarką do włosów w pokojach
komfort
•• sala jadalna (135 miejsc)
•• basen rekreacyjno-rehabilitacyjny
•• codzienna prasa
•• kawiarnia, wiata grillowa
•• 2 wyposażone sale konferencyjne
•• tenis stołowy
•• kort tenisowy, boisko do siatkówki, koszykówki
i badmintona
•• pokój zabaw dla dzieci, plac zabaw dla dzieci
•• parking strzeżony
•• Wi-Fi Free, dostęp do Internetu również w holu,
kawiarni i na ławeczkach przed budynkiem

100

SZEROKO ŚĆ (m)

Koszalin
27 km

Dąbki, dzięki złożom borowinowym oraz leczniczym
źródłom wody chlorkowo-sodowej, mają status miejscowości uzdrowiskowej. Położone między Morzem
Bałtyckim, a jeziorem Bukowo, są doskonałym miejscem dla fanów sportów wodnych oraz pieszych i rowerowych wycieczek. Przez otaczający nadmorską
miejscowość las przebiega wiele ścieżek i szlaków,
którymi można dotrzeć do rezerwatu przyrody Słowińskie Błota.

SALA NUMER 1

SCHEMAT SAL
KONFERENCYJNYCH
na stronach 40-41

POW. (m2)

Do dyspozycji Gości:

BANKIET ZASIADANY

Miejscowość

KONFERENCJE I SZKOLENIA
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DĄBKI

BOARD ROOM

PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA

U - STOŁY

ZDROWIE I REHABILITACJA

podstawowe infromacje:

KLASA

SPA & WELLNESS

Sale konferencyjne,

INFORMACJE
DODATKOWE

WYMIARY
WYMIARY

KINOWY

WYPOCZYNEK

USTAWIENIE

BANKIET STOJĄCY

www.geovita.pl

100

116

8

14.5

3
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TAK

30

6

5

2.5

-

TAK

TAK
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Wyposażenie sal szkoleniowych: ekran, flipchart, projektor multimedialny, rzutnik folii, sprzęt audio-video, nagłośnienie* (* tylko w sali 1)

Warto wiedzieć:
•• doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00
•• honorujemy karty płatnicze
•• śniadania w formie bufetu, obiady serwowane,
kolacje w formie bufetu z daniem na ciepło
•• posiłki w godzinach:			
- śniadanie 8.00 - 10.00			
- obiad 13.00 - 14.00			
- kolacja 18.00 - 19.00
•• możliwość wyboru diety: niskokalorycznej, wegetariańskiej, wątrobowej, dla osób z cukrzycą
•• ośrodek przystosowany dla osób niepełnosprawnych
•• teren ogrodzony, strzeżony, monitorowany
•• bezpieczne dojście do plaży
•• odległość do plaży 100 m, do centrum 500 m,
do jeziora 650 m
•• ośrodek przyjmuje Gości ze zwierzętami
(szczegóły w recepcji)

Morski Instytut SPA & Wellness:
Jednym z atutów Morskiego Instytutu SPA & Wellness są zabiegi wykonywane w specjalnej kapsule

Dermalife SpaOceana. Dodatkowo w obiekcie
można korzystać z biczy szkockich i hydromasaży
z olejkami wonnymi. Z pełnią relaksu oraz świetnymi
efektami, można się spotkać korzystając z zabiegów
na twarz i ciało wykonywanych przy zastosowaniu

renomowanych kosmetyków m.in.: Pevonia Botanica, Hildegard Braukmann. Zapraszamy także
do sauny z minibasenem oraz do skorzystania z
naszej bogatej oferty masaży: relaksacyjnych, leczniczych i pielęgnacyjnych.

Warto zobaczyć:
Darłowo
Zamek Książąt Pomorskich – najstarszy, gotycki
zamek, przykład architektury obronnej na polskim
wybrzeżu. Pochodzi z II połowy XIV wieku.
Kościół Mariacki – usytuowany na zachód od rynku z zabytkowym ratuszem oraz blisko 100-letnią
fontanną przedstawiającą Rybaka.
Kościół Św. Gertrudy – z XV wieku, jedyna w Polsce budowla dwunastoboczna reprezentująca
gotycki styl skandynawski, wzorowana na świątyni
Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Darłówku

Dąbki
We wsi rybackiej znajdują się 4 domy szachulcowe
z XIX wieku uznane za zabytki.
Grzybnica
Rezerwat Archeologiczny „Kamienne Kręgi Gotów”– unikalne cmentarzysko skandynawskiego
plemienia Gotów z III wieku.
Koszalin
Pałac Młynarzy – wybudowany pod koniec XVIII
wieku, siedziba Muzeum w Koszalinie.
Imprezy plenerowe - organizowane przez Muzeum w Koszalinie: Jarmarki Jamneńskie, Targi
Młyńskie, Noc Muzeów.

Centrum Zdrowia,
Urody i Rekreacji
GEOVITA w Dźwirzynie
ul. Wyzwolenia 27, 78-131 Dźwirzyno
tel. (+48 94) 358 54 21
kom. (+48) 695 377 720
fax (+48 94) 358 54 35
kom. (+48) 693 780 143 (marketing)
e-mail: dzwirzyno@geovita.pl
e-mail: dzwirzyno.marketing@geovita.pl

Szkolenia i konferencje -

USTAWIENIE

Sale konferencyjne,

KLASA

U - STOŁY

BOARD ROOM

BANKIET ZASIADANY

BANKIET STOJĄCY

POW. (m2)

SZEROKO ŚĆ (m)

DŁUGO ŚĆ (M)

WYSOKO ŚĆ (M)

KLIMATYZACJA

ZACIEMNIENIE

ŚWIATŁO DZIENNE

WIFI

Medical SPA & Wellness
tel. (+48 94) 358 54 21
e-mail: dzwirzyno.spa@geovita.pl

KINOWY

podstawowe infromacje:

INFORMACJE
DODATKOWE

WYMIARY

SALA NUMER 1+2+3 (POWIĘKSZONA)
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SALA NUMER 1+2+3
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SALA NUMER 1+2

120

70

60

60

90

80

140

11.9

12

3
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SALA NUMER 3

45

35

35

25

35

50

72

6
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3
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SALA NUMER 4
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-
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SALA NUMER 5
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SALA NUMER 6
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-
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SCHEMAT SAL
KONFERENCYJNYCH
na stronach 40-41

www.geovita.pl

WYPOCZYNEK

SPA & WELLNESS

PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA

DŹWIRZYNO

KONFERENCJE I SZKOLENIA

Miejscowość

Do dyspozycji Gości:

Dźwirzyno kusi jednym z najczystszych kąpielisk oraz
szerokimi, drobnoziarnistymi plażami, przechodzącymi łagodnie w malownicze wydmy, osiągające 16 m
wysokości. Na wielbicieli sportów wodnych czeka
jezioro Resko Przymorskie (połączone z Bałtykiem
żeglownym kanałem) z przystanią dla jachtów i windsurferów oraz wypożyczalnią sprzętu wodnego.

•• pokoje 1-osobowe, pokoje 2-osobowe, studia
i apartamenty (197 miejsc)
•• wszystkie pokoje z łazienką, TV sat, telefonem,
sprzętem plażowym oraz suszarką do włosów,
lodówką w pokojach plus
•• sala restauracyjna (130 miejsc)
•• basen rekreacyjny z leżankami wodno-powietrznymi i natryskami płaszczowymi
•• obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych
•• codzienna prasa
•• kawiarnia
•• wiata grillowa
•• 6 wyposażonych sal konferencyjnych
•• program animacyjny dla dzieci i dorosłych
•• plac zabaw dla dzieci, pokój zabaw dla dzieci
•• parking
•• Wi-Fi Free (w określonych strefach)

ZDROWIE I REHABILITACJA

Szczecin/Goleniów
96 km
Kołobrzeg
12 km

Ośrodek

Kołobrzeg
12 km

Obiekt, otoczony sosnowym lasem, znajduje się
w pasie nadmorskich wydm – 200 m od morza
i 1500 m od jeziora. Dzięki doskonałym warunkom
naturalnym, panującym tutaj przez cały rok i bardzo
bogatej ofercie usług odnowy biologicznej, osoby ze
schorzeniami układu oddechowego, układu ruchu
i krążenia mogą w pełni zregenerować swoje siły.

DŹWIRZYNO

Medical SPA & WELLNESS
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Medical SPA & Wellness w Dźwirzynie to miejsce,
gdzie łącząc najstarsze tradycje świata orientalnego
z najnowszymi osiągnięciami kosmetologii, oddziałujemy na naturę ludzką tak, by zachować ją w zdrowiu,
przywrócić piękno i siły witalne. Mezoterapia bezigłowa oraz elektrostymulacja, indywidualne programy
SPA, zajęcia fitness oraz Nordic Walking w malowniczych nadmorskich plenerach zaspokoją indywidualne potrzeby ciała, ducha i zmysłów. Zapraszamy na:
zabiegi na twarz i ciało, masaże relaksacyjne i pielęgnacyjne a także na manicure i pedicure.

Wyposażenie sal szkoleniowych: ekran, flipchart, projektor multimedialny, sprzęt audio-video*, nagłośnienie (* tylko w salach 1, 2 i 3)

Warto wiedzieć:
•• doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00
•• honorujemy karty płatnicze
•• śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane

•• posiłki w godzinach:			
- śniadanie 8.00 - 10.00			
- obiad 13.00 - 15.00			
- kolacja 18.00 - 19.00
•• możliwość wyboru diety: wegetariańskiej, lekkostrawnej, dla diabetyków, bezglutenowej

••
••
••
••

Szlaki rowerowe
•• szlak wokół jeziora Resko Przymorskie (52 km) –
Kołobrzeg, Grzybowo, Karcino, Bieczyno, Gorzysław, Mrzeżyno, Dźwirzyno, Kołobrzeg
•• Szlak Bocianich Gniazd ( 27,5 km) – Kołobrzeg,
Grzybowo, Dźwirzyno, Karcino, Sarbia, Drzonowo, Nowogardek, Głowaczewo, Dźwirzyno, Grzybowo, Kołobrzeg
•• Szlak Nadmorski R-10 (zielony) - to międzynarodowy szlak rowerowy wokół Bałtyku, którego
polski odcinek przebiega przez tereny województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i
warmińsko-mazurskiego,
•• Przyrodniczo - historyczna trasa rowerowa - Ku
Słońcu ( 40 km) – Kołobrzeg, Grzybowo, Dźwirzyno, Mrzeżyno, Karcino, Sarbia, Drzonowo, Nowogardek, Nowy Borek, Stary Borek, Kołobrzeg

Ścieżka zdrowia
Miłośnicy biegania mają do swojej dyspozycji biegową ścieżkę zdrowia usytuowaną w nadmorskim
lasku tuż nad brzegiem Bałtyku. Ścieżka stanowi
pętlę o długości około 1500 metrów.

teren ogrodzony
bezpośrednie wyjście na plażę
odległość do morza 200 m, do jeziora 1500 m
ośrodek przyjmuje Gości ze zwierzętami
(szczegóły w recepcji)

Warto zobaczyć:

Usługi bazy odnowy biologicznej
i rehabilitacyjnej:

Dźwirzyno
Położone jest 12 kilometrów od Kołobrzegu,
między brzegiem Bałtyku, a jeziorem Resko Przymorskie, nad cieśniną łączącą te wody - zwaną
Kanałem Resko. Dźwirzyno znane jest z jednej
z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu i jednego z
najczystszych morskich kąpielisk. Szeroka plaża
- utworzona z drobniutkich, czystych i jasnych ziarenek piasku przechodzi w kierunku lądu w wysoki
wał wydmowy.

•• fizykoterapia, aerozoloterapia, termoterapia,
kinezyterapia, hydroterapia
•• masaże lecznicze
•• konsultacje lekarskie
•• sala ćwiczeń
•• w ośrodku można leczyć choroby: narządu ruchu,
układu nerwowego, układu oddechowego,
układu krążenia, gośćcowe, przemiany materii
i przewodu pokarmowego, choroby układu
moczowo-płciowego

Port
Usytuowany jest tuż przy kanale łączącym Jezioro Resko Przymorskie oraz Morze Bałtyckie. To
bardzo ciekawe miejsce gdzie można przyjrzeć
się przycumowanym łodziom rybackim, kolorowym bojom i suszącym się sieciom. Dużą atrakcją
dla wypoczywających w Dźwirzynie turystów jest
możliwość obserwowania rybaków przy pracy
oraz możliwość zakupu świeżych ryb prosto z
kutra.

Szlaki turystyczne-piesze
Pieszy Szlak Nadmorski E-9 (czerwony) – szlak przebiega wzdłuż wybrzeża od Świnoujścia do Żarnowca

Fort Rogowo
Była jednostka wojskowa. Rogowo to miejscowość, której niegdyś nie było na mapie. Z tamtych
czasów pozostały ruiny obiektów wojskowych

Jezioro Resko Przymorskie
Nad samym brzegiem jeziora usytuowane są stanice wodne, w których możemy wynająć nie tylko
żaglówkę czy rower wodny, ale także łodzie wiosłowe przydatne wędkarzom. Jezioro Resko koniecznie powinni odwiedzić miłośnicy odpoczynku
z wędką. Dźwirzyno ma nowoczesny port rybacki,
przystań windsurfingową i jachtową, oraz przystań statku spacerowego pływającego po morzu.

Centrum Zdrowia,
Urody i Rekreacji
GEOVITA w Mrzeżynie
ul. Pocztowa 4, 72-330 Mrzeżyno
tel. (+48 91) 386 62 72
kom. (+48) 695 377 721
fax (+48 91) 386 62 76
kom. (+48) 601 811 559 (marketing)
e-mail: mrzezyno@geovita.pl
www.geovita.pl

Szkolenia i konferencje -

USTAWIENIE

Sale konferencyjne,

INFORMACJE
DODATKOWE

WYMIARY

KONFERENCJE I SZKOLENIA

Szczecin/Goleniów
90 km
Kołobrzeg
20 km
Kołobrzeg
20 km

Mrzeżyno położone jest na Wybrzeżu Trzebiatowskim u ujścia rzeki Regi, gdzie występują jedne z najbardziej malowniczych plaż na Pomorzu Zachodnim,
na których wciąż można znaleźć okazy bałtyckiego
bursztynu. Czyste, piaszczyste wybrzeże, łagodne
wydmy porośnięte nadmorską roślinnością i szeroki
pas lasu sosnowego sprawiają, że Mrzeżyno charakteryzuje się unikalnym mikroklimatem, niezastąpionym w łagodzeniu alergii i chorób górnych dróg
oddechowych; obecność dobroczynnych cząsteczek
jodu i soli sięga 200 m w głąb lądu. Kąpielisko w Mrzeżynie słynie z dbałości o bezpieczeństwo turystów,
środowisko oraz czystość wody, co wielokrotnie potwierdzone było certyfikatem Błękitna Flaga.

Ośrodek
Ośrodek, położony nieopodal plaży, pośród dorodnego sosnowego starodrzewu, to idealne miejsce na
rodzinny wypoczynek. Unikalny mikroklimat pomaga
leczyć alergie i choroby układu oddechowego. Na organizatorów szkoleń i spotkań czeka profesjonalne
zaplecze konferencyjne.

MRZEŻYNO

Do dyspozycji Gości:
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•• kompleks 4 budynków z pokojami 2-, 3- i 4-osobowymi, studio oraz apartamentami (113 miejsc)
•• wszystkie pokoje z łazienką, TV, radiem, telefonem,
sprzętem plażowym oraz suszarką do włosów
w apartamentach
•• sala restauracyjna (100 miejsc)
•• codzienna prasa

•• hydroterapia, fizykoterapia, termoterapia, aerozoloterapia
•• masaże lecznicze
•• sauna sucha i parowa
•• konsultacje lekarskie
•• w ośrodku można leczyć choroby: narządu ruchu,
układu nerwowego, gośćcowe, układu oddechowego, układu krążenia, przemiany materii i przewodu pokarmowego, choroby skóry narządów
płciowych oraz zawodowe

Warto wiedzieć:
•• doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00
•• honorujemy karty płatnicze
•• śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane
•• posiłki w godzinach:			
- śniadanie 8.00-10.00			
- obiad 13.00 -15.00			
- kolacja 18.00 -19.00
•• możliwość wyboru diety: wegetariańskiej, bezglutenowej, lekkostrawnej lub dla diabetyków
•• teren ogrodzony
•• parking
•• ośrodek przyjmuje Gości ze zwierzętami
(szczegóły w recepcji)

SZEROKO ŚĆ (m)

DŁUGO ŚĆ (M)

WYSOKO ŚĆ (M)

KLIMATYZACJA

ZACIEMNIENIE

ŚWIATŁO DZIENNE

WIFI

2 wyposażone sale konferencyjne
kawiarnia, grill
basen letni, bilard
plac zabaw dla dzieci
animacje dla dzieci w lipcu i w sierpniu
Wi-Fi Free (w wyznaczonych strefach)

Usługi bazy odnowy biologicznej
i rehabilitacyjnej:

POW. (m2)

••
••
••
••
••
••

SALA NUMER 1+2

100

100

60

120

147

7

21

2.9

-

TAK

TAK

TAK

SALA NUMER 1

80

80

35

80

63

7

9

2.9

-

TAK

TAK

TAK

SALA NUMER 2

60

60

45

60

84

7

12

2.9

-

TAK

TAK

TAK

SCHEMAT SAL
KONFERENCYJNYCH
na stronach 40-41

MRZEŻYNO
Miejscowość

BANKIET STOJĄCY

PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA

U - STOŁY

ZDROWIE I REHABILITACJA

KLASA

WYPOCZYNEK

KINOWY

podstawowe infromacje:

Wyposażenie Sali: ekran, flipchart, projektor multimedialny, sprzęt audio-video, nagłośnienie* (* tylko w sali 1)

Warto zobaczyć:
Mrzeżyno
Port w Mrzeżynie idealne miejsce na popołudniowy spacer. Wędkowanie w porcie coraz bardziej
popularne nad morzem. Rejs statkiem po morzu
to obowiązkowy punkt programu. Plażowanie w Mrzeżynie znajduje się jedna z najczystszych plaż
w Polsce. Plaża zimą - spacery o tej porze roku są
inne od wszystkich. Grzybobranie - jesienią mrzeżyńskie lasy są pełne grzybów. Znakomity sposób
na aktywny wypoczynek nad morzem. Rowery,
Nordic walking - na to każda pora jest dobra a po
drodze piękne widoki i spotkania z naturą. Zobacz
szlaki piesze i rowerowe w Mrzeżynie. Wieczorową
porą - jedne z najpiękniejszych widoków są na wyciągnięcie ręki, na plaży w Mrzeżynie. Paintball
Spływy kajakowe Regą
••

••

••

Szlak pieszy, nordic walking - niebieski,
17 km - biegnie przez urokliwą okolicę, pełną
pięknych widoków, ciekawych miejscowości i
zabytków.
Szlak pieszy, nordic walking - czarny, 23
km - przebiega w bardzo malowniczej okolicy wokół jeziora Resko Przymorskie - piękne
widoki.
Szlak pieszy, nordic walking - „Waganta

••

••

••

01”, 14 km Trasa Mrzeżyno - Trzebiatów - nie jest
oficjalnym szlakiem, za to przebiega w pięknej i
ciekawej okolicy.
Szlak pieszy międzynarodowy E9 oraz szlak
rowerowy międzynarodowy E10 - są opisane
na wszystkich mapach a ich trasa pokrywa się z
w/w szlakami.
Ścieżka rowerowa Mrzeżyno - Pogorzelica Niechorze - została otwarta w 2012 roku i łączy
nadmorskie miejscowości. Trasa jest ciekawa i
prowadzi przez tereny ogólnie niedostępne od
1936 roku.
Ścieżka rowerowa Mrzeżyno - Dźwirzyno,
Grzybowo, Kołobrzeg, Ustronie Morskie - to
atrakcyjna trasa. Prowadzi w większości lasem,
wzdłuż jeziora Resko Przymorskie, a tuż za Kołobrzegiem biegnie klifem wzdłuż wybrzeża
morskiego.

Kołobrzeg
Latarnia morska (z 1770 r.) – można z niej podziwiać
piękny widok na morze i port.
Bazylika Najświętszej Marii Panny – najcenniejsza budowla miasta, przykład pomorskiego gotyku.
Międzynarodowe Spotkania z Folklorem Interfolk –
promują kulturę narodów z całego świata.

Aquapark Milenium – baseny, 3 zjeżdżalnie, dzika
rzeka, brodzik, gejzery wodne i inne atrakcje.
Dziki Zachód (Zieleniewo) – kraina westernu i Indian
z mini zoo i innymi atrakcjami.
Trzebiatów
Stare Miasto – unikalna zabudowa i szachownicowy
układ ulic oraz znakomicie zachowane zabytki.
Trzebiatowskie Święto Kaszy (sierpień) – nawiązuje
do legendy, według której upuszczona misa z kaszą
uratowała miasto przed najazdem gryficzan.
Międzynarodowe Zawody Strażackich Sikawek
Konnych (czerwiec) – impreza, podczas której można śledzić rywalizację zespołów strażackich.
Kamień Pomorski
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – w każdy
piątek od końca czerwca do września.
Muzeum Kamieni – bogata ekspozycja minerałów.
Gryfice
Baszta Prochowa – gotycka baszta, z której podziwiać można panoramę okolicy.
Wystawa Pomorskich Kolei Wąskotorowych – muzeum i skansen kolei wąskotorowych.

GÓRY
12

www.geovita.pl

www.geovita.pl
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Centrum Konferencji
i Rekreacji GEOVITA
w Jugowicach
ul. Gazowa 3, 58-321 Jugowice
tel. (+48 74) 845 32 69
kom. (+48) 691 490 062
fax (+48 74) 845 32 07
kom. (+48) 695 377 712 (marketing)
e-mail: jugowice@geovita.pl
e-mail: jugowice.marketing@geovita.pl
www.geovita.pl

Wałbrzych, Świdnica
18 km
Wałbrzych, Świdnica
18 km

Ośrodek
Wysoki standard, przyjazna atmosfera i barwny krajobraz, sprzyjają zarówno pracy twórczej, jak i rodzinnemu wypoczynkowi. W ośrodku można skorzystać
z dobrodziejstw odnowy biologicznej, hydroterapii
i masaży. W odległości zaledwie 3 km od ośrodka
znajduje się piękne Jezioro Bystrzyckie z wypożyczalnią sprzętu wodnego i kąpieliskiem.

Do dyspozycji Gości:
JUGOWICE
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www.geovita.pl

•• pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe oraz apartament
i pokoje studio (98 miejsc)
•• wszystkie pokoje z łazienką, TV sat, radiem, telefonem, suszarką do włosów
•• sala restauracyjna (75 miejsc)
•• codzienna prasa
•• 3 wyposażone sale konferencyjne
•• grill, basen letni, boisko do siatkówki i koszykówki
•• bilard, kawiarnia, biblioteczka
•• parking strzeżony

SZEROKO ŚĆ (m)

DŁUGO ŚĆ (M)

WYSOKO ŚĆ (M)

KLIMATYZACJA

ZACIEMNIENIE

ŚWIATŁO DZIENNE

WIFI

•• hydroterapia, fizykoterapia, kinezyterapia, aerozoloterapia, termoterapia
•• masaże lecznicze
•• gabinet kosmetyczny
•• sauna
•• siłownia
•• konsultacje lekarskie
•• w ośrodku można leczyć choroby: narządu ruchu,
układu oddechowego, gośćcowe

POW. (m2)

Usługi bazy odnowy biologicznej
i rehabilitacyjnej:

BANKIET STOJĄCY

Wrocław
78 km

Jugowice to niewielka miejscowość położona z dala
od wrzawy i miejskiego zgiełku, wśród gór i lasów,
w malowniczej dolinie Bystrzycy, pomiędzy Górami
Sowimi i Wałbrzyskimi. Miejscowość stanowi doskonałą bazę wypadową dla wycieczkowiczów – blisko
stąd do Środkowych i Zachodnich Sudetów, jak
również do Czech. Warto zwiedzić okoliczne zamki
w Książu i Bolkowie oraz położony nad pięknym Jeziorem Bystrzyckim, na terenie rezerwatu krajobrazowego, zamek w Grodnie. Zimą, gdy spadnie śnieg,
narciarzy kuszą swoją łagodnością pobliskie stoki.

•• pokój zabaw dla dzieci
•• Wi-Fi Free (w wyznaczonych strefach)

podstawowe infromacje:

BANKIET ZASIADANY

KONFERENCJE I SZKOLENIA

Miejscowość

Sale konferencyjne,

INFORMACJE
DODATKOWE

WYMIARY

U - STOŁY

PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA

USTAWIENIE

KLASA

ZDROWIE I REHABILITACJA

JUGOWICE

Szkolenia i konferencje -

KINOWY

WYPOCZYNEK

SALA NUMER 1

90

70

40

100

120

176

11

16

3.3

TAK

TAK

TAK

TAK

SALA NUMER 2

30

20

25

20

30

40

5.7

6.8

3.5

-

-

TAK

TAK

SALA NUMER 3

10

10

-

10

20

32

4

8

3

-

-

TAK

TAK

SCHEMAT SAL
KONFERENCYJNYCH
na stronach 40-41

Wyposażenie sal szkoleniowych: ekran, flipchart, projektor multimedialny, sprzęt audio-video*, nagłośnienie* (* tylko w sali 1)

Warto wiedzieć:
•• doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00
•• honorujemy karty płatnicze
•• śniadania w formie bufetu, obiady, obiadokolacje i
kolacje serwowane
•• posiłki w godzinach:			
- śniadanie 8.00 -10.00			
- obiad 13.00 -15.00			
- obiadokolacja 17.00			
- kolacja 18.00 - 20.00
•• możliwość wyboru diety (za dopłatą): 		
bezglutenowej, 1200 kcal, owocowo-warzywnej,
orkiszowej, wegetariańskiej,
•• kompleksy dla narciarzy: Wielka Sowa, Bartek
w Rzeczce - odległość 5 km, Łomnica – 12 km, Karolinka w Jedlinie Zdroju – 5 km, Gwarek w Mieroszowie – 18 km
•• ośrodek przyjmuje Gości ze zwierzętami
(szczegóły w recepcji)

Warto zobaczyć:
Jugowice
Jezioro Bystrzyckie – jedno z najpiękniejszych w
Sudetach, z kąpieliskiem i wypożyczalnią sprzętu
wodnego. Nad jeziorem – Zamek Grodno.
Wielka Sowa – najwyższy szczyt Gór Sowich
(1014 m), z kamienną wieżą widokową.
Kompleks Włodarz – jeden z największych obiektów podziemnych budowanych w czasie II wojny
światowej.
Świdnica
Ewangelicki Kościół Pokoju – zabytek o szczególnym znaczeniu historycznym i artystycznym, z pięknym barokowym wnętrzem, którego liczne ele-

menty pokryte są malowidłami i sentencjami ujętymi
w snycersko opracowane ornamenty. Może pomieścić
7500 osób.
Głuszyca
Podziemne Miasto Osówka – 1700 m podziemnych
korytarzy i hal z czasów II wojny światowej.
Wałbrzych
Zamek Książ – jeden z największych zamków w Polsce.
Palmiarnia – zbiór unikatowej roślinności, także tropikalnej.
Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”– trasa turystyczna obejmuje markownię (m.in. ze strojami galowymi i

sprzętem ochrony osobistej), budynek maszyny wyciągowej, warsztat z przyrządami do
wykrywania zagrożeń, plac kopalniany z lokomotywami i wozami do transportu kopalnianego, sztolnię górniczą, łaźnię górniczą.

Srebrna Góra
Twierdza Srebrna Góra – zespół fortów i bastionów
(największa tego typu budowla w Europie).
Czechy
Skalne Miasto – najpiękniejsza część Gór Stołowych.

Centrum Konferencji
i Rekreacji GEOVITA
w Lądku-Zdroju
ul. Graniczna 14, 57-540 Lądek-Zdrój
tel. (+48 74) 814 64 11
kom. (+48) 695 377 714
fax (+48 74) 814 68 55
kom. (+48) 605 300 963 (marketing)
e-mail: ladek@geovita.pl
e-mail: ladek.marketing@geovita.pl
www.geovita.pl

Kłodzko
25 km

Ośrodek
Ośrodek jest doskonałym miejscem wypoczynku
dla osób lubiących aktywnie spędzać czas. Na organizatorów szkoleń i wyjazdów motywacyjnych czeka
profesjonalny kompleks sal konferencyjnych. Atutem
obiektu jest szeroka oferta zabiegów odnowy biologicznej oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe. Istnieje
także możliwość zorganizowania przejażdżki bryczkami lub samochodami terenowymi.
LĄDEK-ZDRÓJ
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Do dyspozycji Gości:

www.geovita.pl

•• pokoje 1-, 2-osobowe oraz apartamenty 2- i 3-osobowe (111 miejsc)
•• wszystkie pokoje z łazienką, TV sat, telefonem,
suszarką do włosów,
•• sala restauracyjna (120 miejsc)
•• codzienna prasa,
•• kawiarnia z tarasem letnim

•• hydroterapia, fizykoterapia, aerozoloterapia, termoterapia, kinezyterapia
•• masaże lecznicze
•• sauna, mini siłownia
•• konsultacje lekarskie
•• w ośrodku można leczyć choroby: narządu ruchu,
układu trawiennego i moczowego i inne

Warto wiedzieć:
•• doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00
•• honorujemy karty płatnicze
•• śniadania w formie bufetu, obiady i kolacje serwowane
•• posiłki w godzinach:			
- śniadanie 8.00 -10.00			
- obiad 13.30 -14.30			
- kolacja 18.00 -19.00
•• możliwość wyboru diety: wegetariańskiej, bezglutenowej- 15 zł/doba, lekkostrawnej, niskokalorycznej, dla osób z cukrzycą
•• odległość od centrum 1800 m
•• kompleksy dla narciarzy: stacja narciarska w Lądku-Zdroju, Czarna Góra w odległości 15 km, Kamienica, Bielice
•• ośrodek przyjmuje Gości ze zwierzętami
(szczegóły w recepcji)

DŁUGO ŚĆ (M)

WYSOKO ŚĆ (M)

KLIMATYZACJA

ZACIEMNIENIE

ŚWIATŁO DZIENNE

WIFI

Usługi bazy odnowy biologicznej i rehabilitacyjnej:

SZEROKO ŚĆ (m)

Lądek-Zdrój
1 km

POW. (m2)

Wrocław
110 km

BANKIET STOJĄCY

Lądek-Zdrój jest malowniczo położony na zboczach
Gór Złotych w dolinie środkowego biegu Białej Lądeckiej. Przepiękne górskie krajobrazy zachęcają
do spacerów i turystycznych wędrówek. Uzdrowisko
jest jednym z najstarszych w Europie – lądeckie wody
termalne znane są kuracjuszom już od ponad 750 lat.
Bywali tu Goethe, cesarzowa Katarzyna II oraz królowie pruscy. W uzdrowiskowej części miasta znajduje
się piękny park, a w nim zabytkowy dom zdrojowy
z drugiej połowy XVII wieku. Część miejska zachowała
oryginalny rynek z zespołem barokowych i renesansowych kamieniczek. Zimą w niedalekiej okolicy czekają liczne wyciągi narciarskie.

•• 3 wyposażone sale konferencyjne
•• kort tenisowy, boisko do siatkówki i koszykówki
oraz badmintona, salka gimnastyczna
•• plac zabaw dla dzieci, pokój zabaw dla dzieci
•• chata grillowa (120 miejsc)
•• bilard, tenis stołowy
•• parking
•• Wi-Fi Free

podstawowe infromacje:

BANKIET ZASIADANY

KONFERENCJE I SZKOLENIA

Miejscowość

Sale konferencyjne,

INFORMACJE
DODATKOWE

WYMIARY
WYMIARY

U - STOŁY

PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA

LĄDEK-ZDRÓJ

USTAWIENIE
USTAWIENIE

KLASA

ZDROWIE I REHABILITACJA

Szkolenia i konferencje -

KINOWY

WYPOCZYNEK

SALA NUMER 1

120

80

70

70

100

120

8

15

3.8

TAK

TAK

TAK

TAK

SALA NUMER 2

60

40

40

40

45

95

9

10.5

2.65

TAK

TAK

TAK

TAK

SALA NUMER 3

-

16

12

16

20

35

7

5

2.7

-

TAK

TAK

TAK

SCHEMAT SAL
KONFERENCYJNYCH
na stronach 40-41

Wyposażenie sal szkoleniowych: ekran, flipchart, projektor multimedialny, rzutnik folii*, sprzęt audio-video*, nagłośnienie* (* tylko w sali 1)

Warto zobaczyć:
Lądek-Zdrój
Arboretum – ponad 250 gatunków drzew i krzewów pochodzących z całego świata.
Jaskinia Radochowska – jedna z największych jaskiń w polskiej części Sudetów Wschodnich (256
metrów podziemnych korytarzy).
Duszniki Zdrój
Młyn papierniczy – najstarszy tego rodzaju obiekt
w Europie Środkowej.
Czermna – słynie z Kaplicy Czaszek, udekorowanej
3 tysiącami czaszek i piszczeli.
Kąty Bystrzyckie
Skansen Gotwaldówka – zabytkowy zespół gospodarski
Paczków
Muzeum Gazownictwa w Paczkowie

Przedmiotem ekspozycji jest stara architektura przemysłowa, zabytkowy ciąg produkcyjny oraz zbiory
eksponatów związanych z gazownictwem.
Kudowa Zdrój
Muzeum Żaby – ponad 3000 eksponatów: od zabawek z wizerunkiem żaby, po spreparowane płazy.
Muzeum zabawek – bogaty zbiór zabawek z różnych
krajów i kontynentów.
Złoty Stok
Kopalnia złota – przez 700 lat w kopalni wydobyto
16 ton złota. Trasa turystyczna umożliwia jej zwiedzanie.
Bystrzyca Kłodzka
Muzeum Filumenistyczne – przedstawia historię

ognia (w zbiorach m.in. pół miliona zapałczanych
etykiet).
Kletno
Jaskinia Niedźwiedzia – najdłuższa, a dla wielu
również najpiękniejsza, jaskinia w Polsce.
Kłodzko
Stare Miasto, Ratusz, Most św. Jana, Twierdza
Kłodzka – jedne z wielu przykładów wspaniałej architektury tego pięknego miasta.
Muzeum Ziemi Kłodzkiej – miejsce dla miłośników
kultury i sztuki. Obok muzeum – ogród z lapidarium.
Podziemna Trasa Turystyczna – budowę korytarzy
rozpoczęto w XIII wieku, dzisiaj to jedna z głównych atrakcji miasta.

Centrum Konferencji
i Rekreacji GEOVITA
w Wiśle
os. Bajcary 14,43-460 Wisła
tel. (+48 33) 855 23 12
kom. (+48) 601 580 906
fax (+48 33) 855 50 20
kom. (+48) 782 600 126 (marketing)
e-mail: wisla@geovita.pl
e-mail: wisla.marketing@geovita.pl
www.geovita.pl

Szkolenia i konferencje -

KONFERENCJE I SZKOLENIA

Katowice (Pyrzowice)
130 km
Bielsko-Biała
40 km
Katowice
90 km

Wisła położona jest w samym sercu Beskidu Śląskiego,
tuż przy czeskiej granicy. To właśnie stąd, ze źródeł
na Baraniej Górze, wypływają potoki Czarna i Biała Wisełka, które po połączeniu z wodami potoku Malinka,
tworzą rzekę Wisłę. Ze względu na walory turystyczne
i bogactwo imprez kulturalnych, w Wiśle przez cały rok
nie brakuje atrakcji. Na amatorów pieszych wędrówek
czekają malownicze, górskie szlaki turystyczne, na miłośników białego szaleństwa – kilkanaście doskonale
przygotowanych, zróżnicowanych nartostrad. Warto
wyruszyć na organizowane przez ośrodek wycieczki
do Ustronia, aby wjechać górską kolejką na Czantorię
lub do Koniakowa – granicznego miasta, gdzie powstają słynne koronki.

Ośrodek
Ośrodek Geovita w Wiśle oferuje swoim Gościom
przytulne, wypełnione gościnną atmosferą pokoje.
W wolnym czasie nasi goście mogą skorzystać z szerokiego wachlarza bazy rehabilitacyjnej i kosmetycznej
lub zrelaksować się wieczorem w chacie grillowej, przy
ognisku lub w kawiarence.

Do dyspozycji Gości:
WISŁA
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www.geovita.pl

•• pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe, pokoje studio oraz
apartamenty 2-osobowe (100 miejsc)
•• wszystkie pokoje z łazienką, TV sat, telefonem, suszarką do włosów
•• sala restauracyjna (100 miejsc)
•• kawiarnia
•• taras z grillem
•• chata grillowa (100 miejsc)

BANKIET ZASIADANY

BANKIET STOJĄCY

POW. (m2)

SZEROKO ŚĆ (m)

DŁUGO ŚĆ (M)

WYSOKO ŚĆ (M)

KLIMATYZACJA

ZACIEMNIENIE

ŚWIATŁO DZIENNE

WIFI

2 wyposażone sale konferencyjne
sauna
sala fitness
plac zabaw dla dzieci
pokój zabaw dla dzieci
bilard, tenis stołowy
gry planszowe dla dzieci i dorosłych
parking monitorowany
łóżeczko, wanienka, udogodnienia dla rodzin
z dziećmi
•• biblioteczka
•• możliwość wypożyczenia rowerów
•• Wi-Fi Free

160

80

120

160

65

120

144

12

12

3.3

TAK

-

TAK

TAK

2 KAMIENNA

40

20

25

30

25

20

60

5

12

2.7

-

TAK

TAK

TAK

Wyposażenie sal szkoleniowych: ekran, flipchart, projektor multimedialny, rzutnik folii, sprzęt audio-video*, nagłośnienie* (* tylko w sali 1)

••
Usługi bazy odnowy biologicznej
i rehabilitacyjnej:
••
••
••

Warto wiedzieć:
••
•• doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00
•• honorujemy karty płatnicze
•• śniadania w formie bufetu, pozostałe posiłki
serwowane
•• posiłki w godzinach:			
- śniadanie 8.00 -10.00			

1 BIESIADNA

SCHEMAT SAL
KONFERENCYJNYCH
na stronach 40-41

••
••
••
••
••
••
••
••
••

•• hydroterapia, fizykoterapia, aerozoloterapia, termoterapia
•• masaże lecznicze
•• pakiety pielęgnacyjne połączone z konsultacjami
kosmetycznymi w Studio Zdrowia i Urody
•• zabiegi na twarz i ciało, zabiegi pielęgnacyjne dłoni
i stóp
•• konsultacje lekarskie
•• w ośrodku można leczyć choroby: narządu ruchu,
układu oddechowego, układu krążenia, przewodu
pokarmowego, narządów płciowych

BOARD ROOM

Miejscowość

U - STOŁY

PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA

WISŁA

podstawowe infromacje:

KLASA

ZDROWIE I REHABILITACJA

Sale konferencyjne,

INFORMACJE
DODATKOWE

WYMIARY

KINOWY

WYPOCZYNEK

USTAWIENIE

••

- obiad 13.00				
- obiadokolacja 16.00 - 17.30 			
- kolacja 18.00
możliwość wyboru diety: wegetariańskiej, wątrobowej, bezglutenowej, żołądkowej, dla osób z cukrzycą
obiekt ogrodzony
odległość od centrum 5 km
kompleksy dla narciarzy:			
- wyciągi kanapowe: 			
Nowa Osada – 1 km,			
Cieńków – 1,5 km,			
Soszów, Stożek			
- wyciągi orczykowe: 			
Bochnia – 1 km, 			
Klepki – 1,5 km, 			
Zieleńska Polana – 4 km, 		
Partecznik – 6 km, 			
Kuba-Kubalonka – 15 km, 		
Rowienki – 10 km, 			
Kiczera, Pasieki, Siglany, Barania Góra
ośrodek przyjmuje Gości ze zwierzętami
(szczegóły w recepcji)
wiślański SKIPASS – na wybranych wyciągach, więcej na www.wislanskiskipass.pl

Warto zobaczyć:
Wisła
Muzeum Beskidzkie – prezentuje wspaniałą historię kultury górali śląskich.
Muzeum Narciarstwa – kolekcja sprzętu narciarskiego.
Parki Linowe – powietrzne trasy z lin, o zróżnicowanym stopniu trudności.
Zamek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Wiśle Czarnym na Zadnim Groniu.
Pętla Cieńkowska – ścieżka prowadząca do skoczni narciarskiej im. Adama Małysza i kawiarenki K-120.
Kolej krzesełkowa – na Wielki Stożek, na szczycie znajduje się schronisko.
Do Źródeł Wisły – szlak turystyczny na Baranią Górę, najwyższy szczyt Wisły (1220 m n.p.m.).
Skocznia Narciarska K-120 im. Adama Małysza – zaledwie 200 m od obiektu.
Galeria Trofeów Adama Małysza – Wisła Oaza.
Tydzień Kultury Beskidzkiej (sierpień) – jedna z najstarszych imprez folklorystycznych, prezentuje bogactwo
ludowej muzyki, tańca, śpiewu i rzemiosła.

Centrum
KonferencyjnoRekreacyjne GEOVITA
w Zakopanem
ul. Wierchowa 4
34-500 Zakopane
tel. (+48 18) 206 60 41
kom. (+48) 695 377 718
fax (+48 18) 201 25 99
kom. (+48) 782 600 149 (marketing)
e-mail: zakopane@geovita.pl
e-mail: zakopane.marketing@geovita.pl
www.geovita.pl

Położony jest na zacisznym południowym stoku Antałówki, jednocześnie w niewielkiej odległości od Krupówek. Z jego okien rozciąga się malowniczy widok na
Giewont, panoramę Tatr i Gubałówkę. Kojąca panorama Tatr sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi jak również uczestnikom organizowanych tu szkoleń, konferencji i wyjazdów motywacyjnych Goście doceniają
bliskość centrum miasta, Aqua Parku i dworca skąd
można dojechać do Dolin Tatrzańskich gdzie goście
mogą zasmakować górskich wycieczek, jak również
w zimie szusowania po stokach narciarskich.
ZAKOPANE
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Do dyspozycji Gości:
•• pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe, pokoje studio
oraz apartamenty (124 miejsca)
•• wszystkie pokoje z łazienką, TV, radiem, telefonem
i suszarką do włosów, pokoje w większości z balkonami i widokiem na Tatry
•• 2 domki 4-osobowe - całoroczne.

Warto wiedzieć:
•• doba hotelowa od godz. 14:00 do godz. 12:00
•• honorujemy karty płatnicze
•• śniadania w formie bufetu, obiadokolacje serwowane
•• posiłki wydawane w godzinach		
- śniadanie 08:00-10:00			
- obiadokolacja 16:00-19:00
•• polecamy zdrowe i smaczne posiłki, kuchni polskiej
oraz dania z kuchni regionalnej
•• możliwość wyboru odpowiedniej diety (bezglutenowej, wątrobowej, wegetariańskiej - po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją)
•• specjalne promocje na bilety do Aqua Parku w Zakopanem:				
- odległość do Krupówek – 800 m		
kompleksy narciarskie:			
- Nosal – 2,5 km				
- Szymoszkowa – 4 km			
- Kuźnice (Kasprowy Wierch) – 3,5 km		
- Harenda – 5 km				
- Poronin – 7 km				
- Bukowina – 14 km			
- Białka – 22 km

POW. (m2)

SZEROKO ŚĆ (m)

DŁUGO ŚĆ (M)

WYSOKO ŚĆ (M)

KLIMATYZACJA

ZACIEMNIENIE

ŚWIATŁO DZIENNE

WIFI

Kraków
100 km

BANKIET STOJĄCY

Ośrodek

KONFERENCJE I SZKOLENIA

BANKIET ZASIADANY

Zakopane (centrum)
0,5 km

WYPOCZYNEK

podstawowe infromacje:

U - STOŁY

Zakopane (centrum)
0,5 km

Zakopane jest najwyżej położonym miastem w Polsce, usytuowanym pomiędzy Tatrami a Pogórzem
Gubałowskim. W okolicy Zakopanego znajdują się
tereny, które zachwycą każdego. To również zimowa
stolica Polskich Tatr, przez cały rok oferuje idealne
warunki do wypoczynku rodzinnego i turystyki górskiej. Potęga gór, tętniący życiem folklor oraz unikalna
drewniana zabudowa przyciąga gości z całego świata.
Spacery malowniczymi tatrzańskimi dolinami, wspinaczka na szczyty, terenowa jazda rowerem, konne
przejażdżki w plenerze, wjazd kolejką na szczyt Kasprowego Wierchu „Świętej góry narciarzy” i Gubałówki –
to jedne z wielu atrakcji. Niepowtarzalny klimat tworzy
coroczny Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem
Górskich. Tatry także zimą oferują moc wrażeń miłośnikom białego szaleństwa.

•• sala restauracyjna z możliwością zaciemnienia
dla 120 osób
•• 5 sal konferencyjnych w pełni wyposażonych
z możliwością zaciemnienia
•• drink bar / kawiarnia z miejscem do tańczenia
•• chata grillowa
•• sauna sucha
•• bilard
•• tenis stołowy
•• pokój rekreacyjny dla dzieci
•• plac zabaw
•• monitorowany parking oraz na życzenie garaże
•• możliwość wypożyczenia kijów trekkingowych
•• WI-FI Free
•• ośrodek przyjmuje Gości ze zwierzętami
(szczegóły w recepcji)

Sale konferencyjne,

INFORMACJE
DODATKOWE

WYMIARY

KLASA

Miejscowość

USTAWIENIE

KINOWY

ZAKOPANE

Szkolenia i konferencje -

1 GIEWONT

120

50

40

100

120

123

8.5

14.5

4.5

TAK

TAK

TAK

TAK

2 ANTAŁÓWKA

60

24

24

40

60

71

6.5

11

2.7

TAK

TAK

TAK

TAK

3 KASPROWY

50

24

24

30

50

51

6

8.5

2.7

TAK

TAK

TAK

TAK

4 GUBAŁÓWKA

40

24

24

30

40

65

6.5

10

2.5

-

-

TAK

TAK

5 KLUBOWA

20

12

12

20

30

39

6

6.5

2.5

-

-

TAK

TAK

GIEWONT+KASPROWY+ANTAŁÓWKA

270

100

100

170

230

245

21

11.5

TAK

TAK

TAK

TAK

SCHEMAT SAL
KONFERENCYJNYCH
na stronach 40-41

Wyposażenie sal szkoleniowych: ekran, flipchart, projektor multimedialny, rzutnik folii*, sprzęt audio-video*, nagłośnienie* (* tylko w sali 1)

Warto zobaczyć:
Krupówki
Jest to jedna z najsłynniejszych ulic w Polsce. Na
deptaku zlokalizowanych jest większość sklepów,
restauracji, karczm regionalnych
Muzea
Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego - prezentuje stałe wystawy: historyczną, etnograficzną
i przyrodniczą; Muzeum Kornela Makuszyńskiego; Muzeum Jana Kasprowicza, Muzeum Karola
Szymanowskiego; Chata Sabały - To miejsce, w
którym zastygł czas – zbudowana w XVIII wieku,
reprezentuje najstarszy typ budownictwa górali z
Podhala. Willa Koliba - pierwszy dom zbudowany
w stylu zakopiańskim

Cmentarz na Pęksowym Brzysku i Stary Kościółek, Ulicę Kościeliską z tradycyjną zabudową w stylu góralskim
Kolejkę na Kasprowy Wierch i Gubałówkę
prowadzą na szczyty z których można podziwiać panoramę Tatr

Międzynarodowy Festiwal Ziem Górskich
(odbywa się co roku w sierpniu)
Spływ Dunajcem
(tratwami lub pontonami) – trasa wiedzie wśród
unikalnie ukształtowanego przełomu Dunajca i
pienińskich szczytów

Doliny Tatrzańskie:
Kościeliska, Chochołowska, Olczyska, Do Białego,
Strążyska, Ku Dziurze, Za Bramką, Małej Łąki, Lejowa

Zamek w Niedzicy i Zamek Czorsztyn

Jaskinie:
Dziura, Mroźna, Mylna, Raptawicka, Smocza Jama,
Obłazkowa

Aqua Park w Zakopanem
rozrywka dla całej rodziny

Stary Kościółek w Dębnie

Centrum Zdrowia
i Rekreacji GEOVITA
w Złockiem
Złockie 80, 33-370 Muszyna
tel. (+48 18) 471 43 04
kom. (+48) 695 377 716
fax (+48 18) 471 41 83
kom. (+48) 697 077 799 (marketing)
e-mail: zlockie@geovita.pl
e-mail: zlockie.marketing@geovita.pl
www.geovita.pl

Szkolenia i konferencje -

USTAWIENIE

Sale konferencyjne,

INFORMACJE
DODATKOWE

WYMIARY

KONFERENCJE I SZKOLENIA

Kraków
150 km

Ośrodek

Krynica
15 km

Ośrodek położony w malowniczej części uzdrowiska
Muszyna- Złockie jest idealnym miejscem do aktywnego wypoczynku. W pobliżu znajdują się doskonałe tereny do uprawiania turystyki pieszej, konnej i rowerowej, liczne parki z outdoor fitness, a także nowoczesny
kompleks narciarski. Na starannie zaprojektowanym
terenie, znajdziecie Państwo między innymi: korty tenisowe, kompleks odnowy biologicznej i okazały kryty
basen. Posiadamy idealne warunki dla wypoczynku
dzieci – bezpieczny ogród z placem zabaw, ponadto bilard, tenis ziemny i stołowy, boisko i sala zabaw
dla dzieci. Cisza i spokój sprzyjają relaksowi a także spotkaniom biznesowo-szkoleniowym, dla których przygotowaliśmy profesjonalne zaplecze konferencyjne.

Nowy Sącz
50 km

Do dyspozycji Gości:
ZŁOCKIE
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•• pokoje 1-, 2-, 3-osobowe, studia oraz apartamenty
(110 miejsc)
•• pokoje z łazienką, TV sat, telefonem, leżakami, suszarką do włosów
•• sala restauracyjna (130 miejsc)
•• codzienna prasa
•• kawiarnia

Usługi bazy odnowy biologicznej
i rehabilitacyjnej:
•• hydroterapia, fizykoterapia, aerozoloterapia, termoterapia, kinezyterapia, krenoterapia
•• masaże lecznicze
•• sauna
•• krenoterapia (kuracja pitna na bazie
•• naturalnej wody leczniczej Złockie VIII)
•• konsultacje lekarskie
•• w ośrodku można leczyć choroby: narządu ruchu,
górnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, nerek, gośćcowe, układu nerwowego, zaburzeń przemiany materii i zawodowe

Warto wiedzieć:
•• doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00
•• honorujemy karty płatnicze
•• śniadania w formie bufetu, obiady i kolacje serwowane
•• posiłki w godzinach:			
- śniadanie 8.00 - 10.00			
- obiad 13.00 - 14.00			
- obiadokolacja 17.00 - 17.45			
- kolacja 18.00 - 19.00

WYSOKO ŚĆ (M)

KLIMATYZACJA

ZACIEMNIENIE

ŚWIATŁO DZIENNE

WIFI

chata grillowa (70 miejsc)
4 wyposażone sale konferencyjne
basen rekreacyjno-rehabilitacyjny
dwa korty tenisowe
boisko do siatkówki i koszykówki
plac zabaw dla dzieci, pokój zabaw dla dzieci
parking monitorowany
Wi-Fi Free

DŁUGO ŚĆ (M)

Złockie, cicha i spokojna miejscowość, leży w dolinie
potoków Szczawnika i Jasieńczyka, osłonięta od północy pasmem Kotliczego Wierchu i Jaworzyny. Panuje
tutaj łagodny klimat górski, a w powietrzu unosi się zapach naturalnych olejków eterycznych. Duże zalesienie terenów wokół miejscowości korzystnie wpływa
na układ oddechowy.

••
••
••
••
••
••
••
••

SZEROKO ŚĆ (m)

Miejscowość

POW. (m2)

PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA

U - STOŁY

ZDROWIE I REHABILITACJA

ZŁOCKIE

KLASA

WYPOCZYNEK

KINOWY

podstawowe infromacje:

1 BESKIDZKA

80

40

20

96

6

16

2.7

-

-

TAK

TAK

2 KOMINKOWA

20

15

15

45

5

9

2.7

-

TAK

TAK

TAK

3 MOFETA

50

40

20

66

6

11

3.5

TAK

TAK

TAK

TAK

4 GEJZER

50

40

20

66

6

11

3.5

TAK

TAK

TAK

TAK

MOFETA+GEJZER

120

100

60

132

12

11

3.5

TAK

TAK

TAK

TAK

SCHEMAT SAL
KONFERENCYJNYCH
na stronach 40-41

Wyposażenie sal szkoleniowych: ekran, flipchart, projektor multimedialny, nagłośnienie* (* tylko w salach 1, 3 i 4)

•• możliwość wyboru diety: wegetariańskiej, niskokalorycznej, bezglutenowej, wątrobowej, żołądkowej lub dla osób z cukrzycą

•• infrastruktura dla narciarzy – stacja narciarska
Dwie Doliny, Szczawnik – odległość 2,5 km, kolejka
gondolowa na Jaworzynę Krynicką – 13 km, kom-

pleks narciarski Tylicz Ski – 9 km
•• ośrodek przyjmuje Gości ze
(szczegóły w recepcji)

nad Tatrami.
Mofety – naturalne ekshalacje dwutlenku węgla, będące ciekawostką geologiczną na skalę europejską.
Nazwy Bulgotka i Dychawka doskonale obrazują ich
charakterystyczne
cechy, gdyż pękające bąble wydają syczące i bulgoczące odgłosy, a z pozbawionej wody Dychawki słychać „oddech” ziemi.
Bacówka nad Wierchomlą – to magiczne miejsce
przyciąga wielu miłośników gór najpiękniejszą panoramą Tatr. W bacówce odbywają się kameralne koncerty, a także festiwal nalewek.
Barani Szlak Kulinarny – łączy miejsca, w których
można poznać walory smakowe i zdrowotne mięsa
jagnięcego i przetworów z owczego mleka: serów,
oscypków, buncu. Szlak prowadzi od Rytra poprzez
górskie szlaki pasma Jaworzyny do gminy Łabowa i

Krynicy-Zdroju.
Dolina Popradu – leżąca na granicy Polski i Słowacji, malowniczo ukształtowana przez rzekę Poprad. W sezonie letnim można ją podziwiać także
podczas spływów pontonowych.

zwierzętami

Warto zobaczyć:
Muszyna
Ruiny zamku starostów Państwa Muszyńskiego
– leżące na historycznym szlaku handlowym na
Węgry. Zachęcamy do poznania wszystkich zamków pogranicza polsko-słowackiego w Muszynie,
Rytrze, Plavcu oraz Kamenicy.
Szlak Architektury Drewnianej – to szczególna trasa, na której znajduje się około 250 zabytkowych
drewnianych cerkwi, kościołów, willi i skansenów.
Najbliższe obiekty, skrywające historię Łemków,
można zobaczyć w Złockiem, Szczawniku, Jastrzębiku, Dubnem i Leluchowie, natomiast najpiękniejszy z nich mieści się w Powroźniku.
Park Zmysłów – położony w sercu Muszyny, dzieli
się na skwery: smakowy, zapachowy, dźwiękowy
oraz wzrokowy. Z wieży widokowej można niejednokrotnie zachwycić się słońcem zachodzącym

Krynica-Zdrój
Góra Parkowa – otoczona Parkiem Zdrojowym, na
górze (można wjechać kolejką) – Rajskie Ślizgawki i
wspaniały widok na okolice.
Jaworzyna (1114 m) – na górę prowadzi trasa
turystyczna i kolejka gondolowa; w górnej części
stoku – schronisko i muzeum PTTK.
Europejski Festiwal im. Jana Kiepury (sierpień) – jeden z największych letnich festiwali muzycznych w
Polsce i Europie.

Centrum Zdrowia,
Urody i Rekreacji
GEOVITA
w Krynicy-Zdroju
ul. Leśna 15, 33-380 Krynica-Zdrój
tel. (+48 18) 471 04 00
kom. (+48) 605 309 049
fax (+48 18) 471 04 99
kom. (+48) 695 377 719 (marketing)
e-mail: krynica@geovita.pl
e-mail: krynica.marketing@geovita.pl
Instytut SPA & Wellness
kom. (+48) 695 377 713
e-mail: krynica.spa@geovita.pl
www.geovita.pl

Szkolenia i konferencje -

Nowy Sącz
30 km
Nowy Sącz
30 km

Do dyspozycji Gości:
•• pokoje 1-, 2- , 3-osobowe oraz apartamenty
(128 miejsc)
•• pokoje z łazienką, TV kablową, radiem, telefonem,
lodówką, leżakami, suszarką do włosów w apartamentach, pokoje do III piętra z balkonami
•• basen rekreacyjny
•• sala restauracyjna (90 miejsc)
•• kawiarnia, sala kominkowa
•• sala bilardowa
•• pokój zabaw dla dzieci
•• 3 wyposażone sale konferencyjne
•• Wi-Fi Free
Usługi bazy odnowy biologicznej i rehabilitacyjnej:

Ośrodek
KRYNICA-ZDRÓJ
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Ośrodek Geovita w Krynicy-Zdroju, leżący w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i Parku Zdrojowego, jest
idealnym miejscem na wypoczynek i relaks. W ekskluzywnych wnętrzach Instytutu SPA & Wellness można
odzyskać spokój i wewnętrzną harmonię, warto również skorzystać z bogatego programu zabiegów odnowy biologicznej.

•• fizykoterapia, hydroterapia, aerozoloterapia,
termoterapia, kinezyterapia
•• masaże lecznicze
•• sauna, sala fitness
•• kosultacje lekarskie
•• w ośrodku można leczyć choroby: trawienia,
oddechowego, krążenia, nerwowego oraz
schorzenia kręgosłupa, przemiany materii

WIFI

Kraków
140 km

ŚWIATŁO DZIENNE

KONFERENCJE I SZKOLENIA

ZACIEMNIENIE

Wystarczy udać się na zabiegi SPA & Wellness,
aby przekonać się o zbawiennym wpływie
wykorzystywanych przez nas kosmetyków. Można
też skorzystać z bogatej bazy odnowy biologicznej:
zabiegów w kapsule NeoQui, hydromasaży i szkockich
biczów. Warto też poddać się relaksacyjnym masażom
rozluźniającym ciało oraz leczniczo-pielęgnacyjnym,
pozwalającym na szybki powrót do formy.

KLIMATYZACJA

Krynica-Zdrój, położona jest w Beskidzie Sądeckim
na wysokości 560-620 m n.p.m. w malowniczej dolinie
Kryniczanki i określana jest mianem „Perły Polskich
Uzdrowisk”. W Parku Zdrojowym z licznymi alejkami
spacerowymi i stawami, króluje wolne od zanieczyszczeń powietrze, w którym unoszą się uodporniające
i bakteriobójcze olejki eteryczne.
Sławę swą jako uzdrowisko, Krynica-Zdrój zawdzięcza
znakomitym wodom leczniczym, wśród których na
szczególną uwagę zasługuje Zuber – unikalna w skali
europejskiej woda o niezwykle wysokiej mineralizacji.
Krynica-Zdrój to nie tylko uzdrowisko, to także prężnie rozwijające się centrum sportowe (głównie sporty
zimowe), turystyczne, rekreacyjne, kongresowe i kulturalne. Corocznie w uzdrowisku organizuje się wiele
imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym, seminaria polityczne i naukowe, międzynarodowe spotkania ludzi kultury, sztuki, biznesu i polityki, plenery
artystyczne, występy zespołów. Na aktywnych urlopowiczów czekają m.in. trasy narciarskie, lodowisko, sankostrada, park linowy, korty tenisowe, baseny, szlaki
rowerowe i piesze.
Do największych imprez organizowanych zaliczyć należy: Festiwal Biegowy, Forum Ekonomiczne, Europejski
Festiwal im. Jana Kiepury, Święto Dzieci Gór

WYSOKO ŚĆ (M)

PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA

DŁUGO ŚĆ (M)

INSTYTUT SPA & WELLNESS

SZEROKO ŚĆ (m)

Miejscowość

POW. (m2)

ZDROWIE I REHABILITACJA

podstawowe infromacje:

U - STOŁY

KRYNICA-ZDRÓJ

Sale konferencyjne,

INFORMACJE
DODATKOWE

WYMIARY
WYMIARY

KLASA

SPA & WELLNESS

USTAWIENIE

KINOWY

WYPOCZYNEK

SALA NUMER 1

80

60

60

84

8

10.5

2.6

TAK

TAK

TAK

TAK

SALA NUMER 2

40

20

30

57

6

9.5

2.75

TAK

TAK

TAK

TAK

SALA NUMER 3

15

10

10

51

6

8.5

2.55

TAK

-

TAK

TAK

SCHEMAT SAL
KONFERENCYJNYCH
na stronach 40-41

Wyposażenie sal szkoleniowych: ekran, flipchart, projektor multimedialny, rzutnik folii**, sprzęt audio-video*, nagłośnienie* (* tylko w sali 1, ** tylko w salach 2 i 2)

Warto wiedzieć:
•• doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00
•• honorujemy karty płatnicze
•• śniadania w formie bufetu obiady, obiadokolacje
i kolacje serwowane z możliwością wyboru diet
•• posiłki w godzinach:			
- śniadanie 8.00 -10.00			
- obiad 13.00 -14.00			
- obiadokolacja 16:30-17:30			
- kolacja 18.00 -19.00
•• stacje narciarskie: 				
Słotwiny – 4 km, 			
Jaworzyna Krynicka – 8 km, 		
Wierchomla – 40 km, 			
Szczawnik –17,5 km, 			
2 Doliny Szczawnik-Wierchomla – 17,5 km
•• atrakcyjne szlaki turystyczne piesze i rowerowe
•• ośrodek przyjmuje Gości ze zwierzętami
(szczegóły w recepcji)

Warto zobaczyć:
Krynica-Zdrój
Jaworzyna (1114 m) – jest najdłuższą i najnowocześniejszą kolejką tego typu w Polsce, wokół Jaworzyny zlokalizowane są liczne wyciągi i trasy narciarskie oraz rowerowe i piesze
Góra Parkowa – otoczona Parkiem Zdrojowym z
licznymi ścieżkami spacerowymi, altankami i trzema stawami; na szczycie (można wjechać kolejką)
– Rajskie Ślizgawki i wspaniały widok na okolice.
Muzyczna Fontanna – usytuowana w samym sercu
krynickiego deptaka,
Muszyna
Ogrody Sensoryczne – jest to obiekt ogólnodostępny, który oprócz odpoczynku na łonie natury
służy także do celów terapeutycznych i edukacyj-

nych, ogród podzielony jest na kilka stref: zdrowia,
zapachu, dźwięku i smaku
Kamianna
Miejscowość znana z produkcji miodu i produktów
pszczelich – Światowe Centrum Apiterapii, mieści
się tu również Muzeum Pszczelarstwa
Powroźnik
Zachowało się w tej miejscowości wiele świeckich
zabytków kultury łemkowskiej, takich jak drewniane spichlerze, murowane piwniczki czy domy
mieszkalne - tzw. chyże, jednak niewątpliwie najcenniejszym obiektem zabytkowym w tym rejonie
jest cerkiew z 1606 roku

LAS
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www.geovita.pl

www.geovita.pl
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Centrum Konferencji
i Rekreacji GEOVITA
w Pile-Płotkach
Płotki, 64-920 Piła
tel. (+48 67) 212 22 29
kom. (+48) 607 367 774
fax (+48 67) 214 74 74
kom. (+48) 695 377 711 (marketing)
e-mail: plotki@geovita.pl
e-mail: plotki.marketing@geovita.pl
www.geovita.pl

28

www.geovita.pl

ZACIEMNIENIE

ŚWIATŁO DZIENNE

WIFI

•• pokoje 1-, 2-, 3-osobowe oraz apartamenty
(105 miejsc)
•• wszystkie pokoje z łazienką, TV sat, telefonem
•• klimatyzowana sala restauracyjna (150 miejsc)
•• chata grillowa (250 miejsc)
•• 5 wyposażonych sal konferencyjnych

KLIMATYZACJA

Do dyspozycji Gości:

WYSOKO ŚĆ (M)

PIŁA-PŁOTKI

DŁUGO ŚĆ (M)

Ośrodek zajmuje rozległy, ogrodzony teren, otoczony
sosnowo-świerkowym lasem. Liczne sale konferencyjne, wyposażone w sprzęt audiowizualny, zapewniają
doskonałe warunki podczas szkoleń i konferencji.
W ramach zabaw integracyjnych emocji dostarczą
nocne podchody, paintball, jazda na quadach czy zjazdy na linie. Do dyspozycji Gości jest także wielofunkcyjne boisko oraz park linowy znajdujący się na terenie
naszego ośrodka.

SZEROKO ŚĆ (m)

Ośrodek

POW. (m2)

Piła
9 km

BANKIET STOJĄCY

Piła
9 km

BANKIET ZASIADANY

Poznań
100 km

Płotki położone są w Dolinie Gwdy, na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Krajeńskiego oraz Doliny Środkowej Noteci, zaledwie 3 km od Piły. To prawdziwy raj dla
miłośników przyrody, wędkarzy i grzybiarzy. Na amatorów wycieczek czeka ponad 70 km malowniczych tras
rowerowych. Szczególnie atrakcyjna biegnie z Płotek
przez Piłę do rezerwatu krajobrazowego Kuźnik, gdzie
wśród morenowych wzgórz, porośniętych sosnowym
borem, można spotkać wiele rzadkich i chronionych
zwierząt i roślin. Po drodze można zażyć orzeźwiającej kąpieli w jednym z mijanych jezior: Rudnickim
lub Kuźnik.

podstawowe infromacje:

U - STOŁY

KOLONIE I ZIELONE SZKOŁY

Miejscowość

Sale konferencyjne,

INFORMACJE
DODATKOWE

WYMIARY
WYMIARY

KLASA

KONFERENCJE I SZKOLENIA

USTAWIENIE
USTAWIENIE

KINOWY

PIŁA-PŁOTKI

WYPOCZYNEK

Szkolenia i konferencje -

1 DĘBOWA

170

100

80

80

170

143

11

13

6

TAK

TAK

TAK

TAK

2 ŚWIERKOWA

60

40

40

35

50

63

9

7

3

-

TAK

TAK

TAK

3 BRZOZOWA

30

20

25

-

-

44

4

11

3

-

TAK

TAK

TAK

4 SOSNOWA

20

24

-

-

-

30

5

6

3

-

TAK

TAK

TAK

Warto wiedzieć:

5 AKACJOWA

30

20

25

-

-

44

4

11

3

-

TAK

TAK

TAK

•• doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00
•• honorujemy karty płatnicze
•• śniadania w formie bufetu, obiady i kolacje
serwowane
•• posiłki w godzinach:			
- śniadanie 7.00 - 10.00			
- obiad 13.00 - 15.00			
- kolacja 18.00 - 20.00
•• teren ogrodzony, monitorowany
•• plaża i strzeżone kąpielisko – 200 m
•• odległość:				
od Piły – 3 km			
od Bydgoszczy – 100 km		
od Poznania – 100 km			
od Koszalina – 144 km			
od Szczecina – 160 km
•• ośrodek przyjmuje Gości ze zwierzętami
(szczegóły w recepcji)

Wyposażenie sal szkoleniowych: ekran, flipchart, projektor multimedialny, rzutnik folii**, sprzęt audio-video***, nagłośnienie*
(* tylko w sali 1, ** tylko w salach 1 i 2, *** tylko w salach 1, 2 i 3)

••
••
••
••
••
••
••
••
••

sauna
jacuzzi
siłownia
wypożyczalnia rowerów
boisko wielofunkcyjne
bilard, tenis stołowy
parking monitorowany
kijki do Nordic Walking
park linowy, znajdujący się terenie naszego ośrodka, który posiada 3 trasy o zróżnicowanym poziomie trudności
•• Wi-Fi Free

SCHEMAT SAL
KONFERENCYJNYCH
na stronach 40-41

Warto zobaczyć:
Piła
Rezerwat Przyrody „Kuźnik” – położony na skraju
miasta, blisko 100-hektarowy rezerwat krajobrazowy istniejący od prawie 80 lat, chroni rzadkie
gatunki fauny i flory.
Park na Wyspie – położony w centrum Piły na rozległej wyspie między dwoma ramionami Gwdy,
jest miejscem letnich koncertów i festynów.
Twierdze i fortyfikacje poniemieckie – schrony bojowe z czasów II wojny światowej.
Muzeum Okręgowe im. S. Staszica – kolekcja tra-

dycyjnych szopek, malarstwa, rzeźby i rękodzieła ludowego.
Osiek
Muzeum Kultury Ludowej – drugi co do wielkości,
jeden z ciekawszych i bardziej znanych skansenów
w Polsce.
Górka Klasztorna
Sanktuarium Maryjne - to najstarsze w Polsce Sanktuarium Maryjne. Matka Boża objawiła się w tym miej-

scu pasterzowi w roku 1079. Dzisiaj miejsce to jest
znane z Cudownego Obrazu Matki Bożej Góreckiej
oraz studzienki, w której woda z chwilą ukazania
się Maryi nabrała cudownych właściwości.
Skrzatusz
Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
- Skrzatusz jest obecnie głównym sanktuarium
maryjnym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, odwiedzanym co roku przez kilkadziesiąt tysięcy
wiernych

Centrum Szkoleń i
Konferencji GEOVITA
w Jadwisinie
ul. Ogrodowa 31, 05-140, Jadwisin
gm. Serock
tel. (+48 22) 782 74 74
kom. (+48) 695 377 715
fax (+48 22) 782 63 48
kom. (+48) 601 811 557 (marketing)
e-mail: jadwisin@geovita.pl
e-mail: jadwisin.marketing@geovita.pl

Szkolenia i konferencje -

www.geovita.pl

Sale konferencyjne,

USTAWIENIE
USTAWIENIE

INFORMACJE
DODATKOWE

WYMIARY
WYMIARY

KINOWY

KLASA

U - STOŁY

BANKIET STOJĄCY

POW. (m2)

SZEROKO ŚĆ (m)

DŁUGO ŚĆ (M)

WYSOKO ŚĆ (M)

KLIMATYZACJA

ZACIEMNIENIE

ŚWIATŁO DZIENNE

WIFI

podstawowe infromacje:

1A - DAR MŁODZIEŻY

50

25

30

-

66

6

11

3

TAK

TAK

TAK

TAK

1B - DAR POMORZA

50

25

30

-

66

6

11

3

TAK

TAK

TAK

TAK

1C - FRYDERYK CHOPIN

50

25

30

-

66

6

11

3

TAK

TAK

TAK

TAK

1 A+B+C

170

100

120

180

198

11

18

3

TAK

TAK

TAK

TAK

1A+B LUB B+C

100

60

75

-

132

12

11

3

TAK

TAK

TAK

TAK

2 - POGORIA

50

25

30

-

64

5

13

3.2

TAK

TAK

TAK

TAK

3 - ZAWISZA

30

-

20

-

48

8

6

3.2

TAK

TAK

TAK

TAK

4 - ISKRA

25

-

15

-

30

5

6

3.2

TAK

TAK

TAK

TAK

5 - KAPITAŃSKA

15

-

12

-

20

4

5

3

TAK

TAK

TAK

TAK

SCHEMAT SAL
KONFERENCYJNYCH
na stronach 40-41

WYPOCZYNEK

KONFERENCJE I SZKOLENIA

Warszawa (Okęcie)
42 km
Warszawa
25 km
Warszawa (Centrum)
35 km

JADWISIN
Miejscowość
Atrakcyjne położenie podwarszawskiego (35 km od
centrum Warszawy) Jadwisina, pomiędzy Puszczą
Kampinoską a Pojezierzem Mazurskim, zapewnia
małej i niewątpliwie uroczej miejscowości czyste powietrze, które swobodnie napływa z dorzeczy Narwi.
Doskonały mikroklimat, sprzyjający wypoczynkowi
i rekreacji, powstał tutaj dzięki rozległym terenom
rezerwatów leśnych i wspaniałemu środowisku
naturalnemu.

Ośrodek
JADWISIN

Ośrodek położony na malowniczym brzegu Jeziora
Zegrzyńskiego, zaledwie 35 km od centrum Warszawy, w zacisznym przyrodniczym zakątku, gdzie spotykają się liczne szlaki turystyczne. Oprócz szkoleń
i konferencji organizujemy imprezy integracyjne, biesiady, przyjęcia okolicznościowe (jubileusze, komunie,
wesela).

Do dyspozycji Gości:
30
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•• pokoje 1-, 2-, 3-osobowe studio (106 miejsc)
•• wszystkie pokoje z tarasem, łazienką, TV sat, radiem, telefonem, lodówką, suszarką do włosów

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

sala restauracyjna (150 miejsc)
codzienna prasa
kawiarnia
chata grillowa
Karczma Zalipiańska, wnętrze karczmy ręcznie
zdobione
7 wyposażonych sal konferencyjnych
sauna z kabiną do hydromasażu, siłownia
rowery
możliwość wypożyczenia kijów do Nordic Walking
bilard
parking monitorowany
Wi-Fi Free

Warto wiedzieć:
••
••
••
••

••
••
••
••

honorujemy karty płatnicze
śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu
doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00
posiłki w godzinach:			
- śniadanie 8.00 - 10.00			
- obiad 13.00 - 15.00			
- kolacja 18.00 - 20.00
możliwość wyboru diety: wegetariańskiej, wegańskiej lub bezglutenowej
obiekt ogrodzony, monitorowany
odległość od (centrum) Warszawy 35 km
ośrodek przyjmuje Gości ze zwierzętami
(szczegóły w recepcji)

Wyposażenie sal szkoleniowych: ekran, flipchart, projektor multimedialny, rzutnik folii, nagłośnienie

Warto zobaczyć:
Pułtusk
Bazylika Zwiastowania NMP – jeden z najpiękniejszych kościołów gotyckich na Mazowszu, z renesansową przebudową z XVI wieku. Wewnątrz – renesansowe polichromie.
Rynek – najdłuższy brukowany rynek w Europie,
otoczony malowniczymi kamienicami.
Wieża ratuszowa – gotycka wieża z XVI wieku jest
siedzibą Muzeum Regionalnego.
Ponikiew – upadek meteorytu w 1868 r. opisywany jest jako najliczniejszy deszcz meteorytów na
świecie. Ocenia się, że spadło 70 000 kamieni. Naj-

wytrwalsi mogą poszukiwać ich pozostałości.
Serock
Kościół pw. Najświętszej Marii Panny – jeden z najcenniejszych w Polsce przykładów tzw. Zapóźnionego
gotyku mazowieckiego.
Modlin
Twierdza Modlin – na Mazowszu u zbiegu rzek Wisły i Narwi. Twierdza składa się z cytadeli położonej
na prawym brzegu Narwi. To jedna z największych i
najlepiej zachowanych twierdz w Polsce. Na terenie

fortecy znajduje się najdłuższy w Europie budynek
– będący koszarami wojskowymi – liczący 2250 m
długości.
Zegrze
Twierdza w Zegrzu – świetnie zachowane forty
w Zegrzu oraz częściowo zachowane w Dębem i
Beniaminowie.
Jezioro Zegrzyńskie – ogromny akwen, znakomicie nadający się do rekreacji i sportów wodnych:
żeglarstwa, windsurfingu, kajakarstwa i sportów
motorowodnych.

Hotel Orient ****
w Krakowie
ul. Sołtysowska 25b 31-589 Kraków
tel. (+48 12) 646 91 00
kom. (+48) 693 736 705
fax (+48 12) 646 92 02
kom. (+48) 695 377 725 (marketing)
e-mail: orient.rezerwacja@geovita.pl
e-mail: orient.marketing@geovita.pl
www.hotelorient.pl
www.geovita.pl

KRAKÓW
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www.geovita.pl

Czterogwiazdkowy Hotel Orient jest komfortowym
i nowoczesnym obiektem. Niewątpliwą zaletą hotelu
jest wysoki standard oraz bogate zaplecze rekreacyjne. Położony z dala od ruchliwych ulic miasta, Hotel
Orient tworzy swoistą enklawę spokoju, z której łatwo
dostać się do turystycznych atrakcji Krakowa i okolic.
Do dyspozycji Gości jest ogród grillowy, cieszący się
bardzo dużą popularnością, gdyż przy dźwiękach wykonywanej na żywo muzyki, każdy spędzony w nim
wieczór staje się wyjątkowy. W Hotelu Orient nie zabraknie również zajęć dla aktywnie wypoczywających
osób – sala fitness, basen i sauna są do ich dyspozycji.
Wszystkie pokoje są klimatyzowane, a sam budynek
jest przyjazny osobom niepełnosprawnym.

POW. (m2)

SZEROKO ŚĆ (m)

DŁUGO ŚĆ (M)

WYSOKO ŚĆ (M)

KLIMATYZACJA

ZACIEMNIENIE

ŚWIATŁO DZIENNE

WIFI

Hotel

Kraków-Balice
16 km

BANKIET STOJĄCY

Kraków (Centrum)
6 km

•• pokoje 1-, 2-osobowe, apartamenty oraz pokój
studio dostosowany dla osób niepełnosprawnych
(119 miejsc noclegowych), pokoje klimatyzowane
•• wszystkie pokoje klimatyzowane z łazienką, TV
z telefonem
•• basen wewnętrzny
•• jacuzzi
•• klimatyzowana sala fitness
•• sauna fińska
•• 3 wyposażone sale konferencyjne
•• ogród grillowy
•• parking
•• codzienna prasa
•• Wi-Fi Free

BANKIET ZASIADANY

Kraków (Centrum)
6 km

Kraków to unikalne, klimatyczne miasto z bogatą
historią (pierwsze wzmianki o Krakowie pochodzą
z II poł. IX wieku) przyciąga turystów z całego świata
i jest najchętniej odwiedzanym miastem w Polsce.
Krakowskie Stare Miasto wraz z Wawelem i Kazimierzem znalazło się na stworzonej w 1978 r. pierwszej
Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wspaniałe
zabytki, bogaty kalendarz imprez i przede wszystkim
niepowtarzalna uroda miasta, gwarantują wspaniałe,
niezapomniane wrażenia.

KONFERENCJE I SZKOLENIA

BOARD ROOM

Do dyspozycji Gości:

podstawowe infromacje:

U - STOŁY

Miejscowość

Sale konferencyjne,

INFORMACJE
DODATKOWE

WYMIARY
WYMIARY

KLASA

WYPOCZYNEK

USTAWIENIE

KINOWY

HOTEL ORIENT

Szkolenia i konferencje -

1 CASABLANCA

90

60

60

40

60

90

104

13

7.2

3.4

TAK

TAK

TAK

TAK

2 KAIR

40

40

40

25

40

40

72

11

9.4

2.8

TAK

TAK

-

TAK

3 DUBAI

20

20

20

15

20

20

40

7.2

6.5

2.6

TAK

TAK

-

TAK

SCHEMAT SAL
KONFERENCYJNYCH
na stronach 40-41

Wyposażenie sal szkoleniowych: ekran, flipchart, projektor multimedialny, sprzęt audio-video, nagłośnienie

Warto wiedzieć:
•• doba hotelowa od godz. 14:00 do godz. 12:00
•• honorujemy karty płatnicze
•• bezpłatne korzystanie: ze skrytek depozytowych,
budzenia, zamawiania taksówek, informacji turystycznej
•• śniadania w formie bufetu 7.00 -10.00
•• restauracja hotelowa 12.00 - 23.00
•• centrum handlowe – 1 km
•• wynajmowanie sal konferencyjnych i bankietowych, przy jednoczesnym korzystaniu z usług noclegowych i gastronomicznych, premiowane jest
rabatami negocjowanymi indywidualnie
•• w przypadku większych cyklicznych zamówień istnieje możliwość negocjacji cen
•• ośrodek przyjmuje Gości ze zwierzętami
(szczegóły w recepcji)

Warto zobaczyć:
Kraków
Zamek Królewski na Wawelu – rezydencja Królów
Polski.
Rynek, Sukiennice, Bazylika Mariacka – miejsce na
relaks, a także podróż w przeszłość.
Smocza Jama – atrakcja dla dzieci, tuż przy niej
przystań statków wycieczkowych.
Kazimierz – historyczna dzielnica wspaniałych zabytków kultury żydowskiej i serce nocnego życia
Krakowa.
ZOO – choć nieduże, może poszczycić się rzadko
spotykanymi jeżozwierzami, uchatkami czy takina-

mi. Dla najmłodszych – mini zoo.
Ogród Botaniczny UJ – wpisany do rejestru zabytków
jako cenny obiekt przyrody, pomnik historii nauki,
sztuk ogrodniczej i kultury.
Muzeum Lotnictwa – prezentuje dziesiątki modeli
samolotów, śmigłowców, szybowców i innych eksponatów związanych z lotnictwem.
Muzeum w podziemiach Rynku – wyjątkowe muzeum w podziemiach Rynku, przykład zastosowania
najnowszych technologii. Jest to multimedialne widowisko, prawdziwa podróż w czasie.
Fabryka Emalia Oskara Schindlera – w 45 salach eks-

pozycyjnych ukazano Kraków i jego mieszkańców
w okresie II wojny światowej. Ekspozycja została
podzielona na kilkanaście segmentów.
Muzeum Sztuki Współczesnej – Muzeum znajduje
się w dawnych halach Fabryki Schindlera – zostało otwarte w 2010 r. Działalność wystawiennicza
skupia się głównie na sztuce dwóch ostatnich dziesięcioleci.
Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce – znana
na całym świecie podziemna Trasa Turystyczna
składa się z 20 komór położonych na głębokości
64 – 135 m. Obiekt wpisany na listę UNESCO.

Hotel Perła Bieszczadów***
Centrum KonferencyjnoRekreacyjne w Czarnej
38-710 Czarna, k.Ustrzyk Dolnych
tel. (+48 13) 461 61 61
fax (+48 13) 461 61 63
kom: (+48) 600 491 445
kom. (+48) 693 780 968 (marketing)
e-mail: perla.recepcja@geovita.pl
e-mail: perla.marketing@geovita.pl
Czarna Perła Wellness & SPA
tel. (+48 13) 461 61 50
e-mail: perla.spa@geovita.pl

Rzeszów
150 km
Ustrzyki Dolne
20 km

Hotel

Sanok
60km

Elegancki, komfortowy hotel, profesjonalna obsługa
i niezwykły krajobraz sprzyjają zarówno rodzinnemu
wypoczynkowi, jak i twórczej pracy. Ponadto do dyspozycji Gości jest Dom Wczasowy oraz drewniane,
całoroczne domki. Organizację konferencji, seminariów i innych imprez okolicznościowych, umożliwia
centrum konferencyjno-szkoleniowe, posiadające wysokiej jakości sprzęt audiowizualny.

Czarna Perła Wellness & SPA
CZARNA
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w Hotelu Perła Bieszczadów to miejsce wyjątkowe,
które łączy siły natury i piękno przyrody z nowoczesną technologią zabiegów odnowy biologicznej SPA.
Dzięki najwyższej klasy sprzętowi SPA, w połączeniu
z naturalnymi kosmetykami, stworzonymi na bazie
m.in. wody morskiej i alg, można w pełni poczuć zadowolenie i zadbać o swój wygląd. Oferujemy zabiegi w Kapsule SPA, Thermo SPA Concerto, Hammam
oraz hydromasaż.

Usługi bazy odnowy biologicznej i rehabilitacyjnej:
•• hydroterapia, fizykoterapia, światłoterapia, elektroterapia, magnetoterapia, diadynamik, okłady
borowinowe, biostymulacja laserowa
•• masaże lecznicze
•• gimnastyka lecznicza
•• konsultacje lekarskie
•• w hotelu można leczyć choroby: narządu ruchu,
układu oddechowego, układu krążenia

DŁUGO ŚĆ (M)

WYSOKO ŚĆ (M)

KLIMATYZACJA

ZACIEMNIENIE

ŚWIATŁO DZIENNE

WIFI

•• pokoje 1-, 2-osobowe, apartamenty, całoroczne
domki i pokoje leśne (173 miejsca)
•• pokoje z łazienką, TV, telefonem, lodówką, radiem,
suszarką do włosów i klimatyzacją w hotelu
•• restauracja (175 miejsc)
•• klub nocny
•• 3 klimatyzowane sale konferencyjne (istnieje możliwość zaadoptowania 3 dodatkowych sal na cele
szkoleniowo-konferencyjne)
•• basen kryty z jacuzzi i saunami
•• zespół basenów zewnętrznych (czynny w sezonie
letnim)
•• sale klubowe (bilard, tenis stołowy, piłkarzyki)
•• plac zabaw dla dzieci
•• korty tenisowe, boiska sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna)
•• wypożyczalnia rowerów górskich
•• łowisko pstrąga
•• stok z wyciągiem narciarskim
•• 10 ha zagospodarowanego terenu
•• Internet

SZEROKO ŚĆ (m)

Czarna to jedna z najpiękniejszych miejscowości
w Bieszczadach Zachodnich. Położona w pobliżu doliny górnego Sanu i wód Zalewu Solińskiego pośród
lasów pierwotnej karpackiej głuszy. Okolice tej miejscowości zapewnią nam cały szereg ciekawych atrakcji. Ze względu na bliskość i różnorodność tras, dobrze
poczują się tu miłośnicy pedałowania, wycieczek pieszych i samochodowych połączonych ze zwiedzaniem
zabytków kulturowych.

POW. (m2)

Do dyspozycji Gości:

BANKIET STOJĄCY

KONFERENCJE I SZKOLENIA

Miejscowość

BANKIET ZASIADANY

PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA

podstawowe infromacje:
BOARD ROOM

ZDROWIE I REHABILITACJA

Sale konferencyjne,

INFORMACJE
DODATKOWE

WYMIARY
WYMIARY

U - STOŁY

SPA & WELLNESS

HOTEL PERŁA
BIESZCZADÓW

USTAWIENIE

KLASA

WYPOCZYNEK

Szkolenia i konferencje -

KINOWY

www.perlabieszczadow.pl
www.geovita.pl

1 GŁÓWNA

150

80

50

40

80

150

115

12.3

10

4

TAK

TAK

TAK

TAK

2 SZARA

70

40

40

30

40

70

81

14.8

5.5

3

TAK

TAK

TAK

TAK

3 CZERWONA

30

20

25

20

25

40

63

5.5

11.4

3

TAK

TAK

TAK

TAK

SCHEMAT SAL
KONFERENCYJNYCH
na stronach 40-41

Wyposażenie sal szkoleniowych: ekran, flipchart, projektor multimedialny, rzutnik folii, nagłośnienie* (* tylko w sali 1 i 2)

Czarna Perła Wellness & SPA
•• gabinet kosmetyczny: zabiegi na twarz i ciało, pielęgnacja dłoni i stóp, zabiegi modelujące, zabiegi
upiększające
•• gabinet Wellness: masaże gorącymi kamieniami,
masaże stemplami azjatyckimi, zabieg na ciało
o działaniu anti-age
•• 4 rodzaje saun (solna, ziołowa, parowa, fińska)

Warto wiedzieć:
•• doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 12.00
•• honorujemy karty płatnicze
•• posiłki w godzinach:			
- śniadanie: 8.00 - 10.30			
- obiad: od 13.00				
- kolacja: od 17.00
•• restauracja Cztery Pory Roku
•• bliskość atrakcyjnych szlaków turystycznych
•• możliwość organizacji aktywnego wypoczynku
(np. quady, zorbing)

•• obiekt jest całodobowo strzeżony
•• ośrodek przyjmuje Gości ze
(szczegóły w recepcji)

zwierzętami

Warto zobaczyć:
Bieszczadzki Park Narodowy – niepowtarzalne
widoki i niespotykana gdzie indziej flora i fauna.
Czarna
Cerkiew w Czarnej – drewniana cerkiew z 1834 r.
ulokowana jest na wzgórzu, w niewielkiej odległości od trasy obwodnicy.
Cmentarz – z końca XIX i początku XX wieku ze
starodrzewiem.
Kopalnia ropy naftowej – powstała w 1897 r., czynna w niewielkich rozmiarach do dziś.
Unickie cerkiewki drewniane – Czarna (1843 r.), Bystre (1902 r.), Michniowiec (1863 r.), Polana (1790
r.) i Rabe (1858 r.).

Solina
Jezioro Solińskie – jest największym w Polsce
sztucznym zbiornikiem wodnym retencyjno-energetycznym o rekordowej pojemności 474 mln
m³, powierzchni 22 km² i linii brzegowej 156 km.
Jezioro stwarza doskonałe warunki do uprawiania
sportów wodnych. Przepiękna i niepowtarzalna
okolica oraz urokliwe zatoczki zachęcają do aktywnego i biernego wypoczynku.
Zapora solińska – największa tama w Polsce, jest
jedną z największych atrakcji turystycznych tej
miejscowości, a także całych Bieszczadów.

Hotel Bukowy
Dworek***
w Gronowie
k. Łagowa
Gronów 23, 66-220 Łagów
tel./fax (+48 68) 341 20 88
kom. (+48) 502 609 451
kom. (+48) 691 517 223 (marketing)
e-mail: bukowydworek@geovita.pl
e-mail: bukowy.marketing@geovita.pl

Sale konferencyjne,

Berlin
140 km
Gronów
0.5 km

Hotel

Świebodzin
20 km

Trzygwiazdkowy Hotel Bukowy Dworek jest idealnym miejscem wypoczynku dla osób lubiących
aktywny styl życia, jak i tych preferujących relaks w ciszy. Na 6 hektarowym starannie zaprojektowanym terenie hotelowym znajdują się: 2 korty tenisowe, basen,
boisko sportowe. Do dyspozycji Gości oddajemy również saunę, jacuzzi i rowery. Dla grup chcących zorganizować szkolenia oferujemy profesjonalny kompleks
sal konferencyjnych, a wieczorem możliwość organizacji kolacji w domu grillowym, namiocie plenerowym,
pubie bądź w restauracji.

GRONÓW

Do dyspozycji Gości:
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•• pokoje 1-, 2-, 3-osobowe, apartamenty 2-osobowe, całoroczne 2-, 4-osobowe domki (118 miejsc)
•• wszystkie pokoje i domki wyposażone są w: telefon, TV sat, łazienkę, suszarkę do włosów; domek
apartamentowy 2-osobowy: dodatkowo kominek
i saunę; apartament 2-osobowy: salon dzienny
i sypialnię

••
••

BANKIET STOJĄCY

POW. (m2)

SZEROKO ŚĆ (m)

DŁUGO ŚĆ (M)

WYSOKO ŚĆ (M)

KLIMATYZACJA

ZACIEMNIENIE

ŚWIATŁO DZIENNE

WIFI

••
••
••
••
••

BANKIET ZASIADANY

••
••

pokój zabaw dla dzieci
plac zabaw dla dzieci
6 wyposażonych sal konferencyjnych
profesjonalny sprzęt konferencyjny
restauracja z barem, sala bankietowa, ogród zimowy (120 miejsc)
ogród letni przy restauracji hotelowej
całoroczny dom grillowy (80 miejsc) oraz miejsce
na ognisko
pub z salą taneczną (50 miejsc)
namiot plenerowy (200 miejsc)
kryty basen rekreacyjny, jacuzzi, sauna
2 korty tenisowe
boisko sportowe: do koszykówki, siatkówki, piłki
nożnej
parking monitorowany
Wi-Fi w budynku głównym

BOARD ROOM

KONFERENCJE I SZKOLENIA

Hotel Bukowy Dworek położony jest na trasie Świecko-Poznań w otoczeniu lasów i jezior znajdujących się
na terenie gminy Łagów, która jest sercem pięknej Ziemi Lubuskiej. Na wielbicieli sportów wodnych czekają
dwa jeziora: Trześniowskie i Łagowskie, gdzie można
skorzystać z takich atrakcji jak: kajaki, rowery wodne,
rejsy galerą. Na terenie Łagowskiego Parku Krajobrazowego wytyczone są szlaki rowerowe i piesze, dzięki
czemu każdy może spędzić czas w bliskim kontakcie
z naturą.

••
••
••
••
••

U - STOŁY

Miejscowość

1 BUKOWA A

60

40

30

25

-

-

73

11.6

6.3

3.5

TAK

TAK

TAK

TAK

2 BUKOWA B

60

40

30

25

-

-

73

11.6

6.3

3.5

TAK

TAK

TAK

TAK

BUKOWA A+BUKOWA B

150

90

45

50

70

100

146

11.6

12.6

3.5

TAK

TAK

TAK

TAK

3 AKACJOWA

55

30

24

30

-

-

86

11

7.8

3.5

TAK

TAK

TAK

TAK

4 KLONOWA

35

25

16

20

-

-

41

7.5

5.5

3.5

TAK

TAK

TAK

TAK

5 KASZTANOWA

35

30

24

20

-

-

41

5.7

7.5

2.8

-

TAK

-

TAK

6 KONWALIOWA

12

12

9

8

-

--

20

4.4

4.8

3.0

-

TAK

TAK

TAK

SCHEMAT SAL
KONFERENCYJNYCH
na stronach 40-41

Wyposażenie sal szkoleniowych: ekran, flipchart, projektor multimedialny, rzutnik folii, sprzęt audio-video, nagłośnienie

Warto zobaczyć:

Warto wiedzieć:
•• doba hotelowa od godz. 14.00 do 12.00
•• honorujemy kart płatnicze
•• posiłki w godzinach:			
- śniadanie: 7.00-10.00			
- obiadokolacja: 17.00-19.00
•• możliwość zakupienia obiadów w hotelowej
restauracji
•• obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych
•• najbliższe lotniska:				
Berlin – 140 km			
Poznań – 140 km			
Babimost – 45 km
•• ośrodek przyjmuje Gości ze zwierzętami
(szczegóły w recepcji)

INFORMACJE
DODATKOWE

WYMIARY
WYMIARY

KLASA

podstawowe infromacje:

HOTEL BUKOWY
DWOREK

WYPOCZYNEK

USTAWIENIE

KINOWY

www.geovita.pl

Szkolenia i konferencje -

Łagów lubuski
Łagowski Park Krajobrazowy – miejsce spacerów,
wędkowania, spokoju i wytchnienia. Tutaj można
oddać się przyjemności pływania kajakami bądź
rowerami wodnymi .
Zabytki: Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, Zamek Joannitów, Brama Polska, Brama
Marchijska, Wiadukt kolejowy
Jeziora:
Jezioro Łagowskie – jezioro rynnowe , powierzchnia 82 ha, odwadniane przez potok Łagowa.
W przeszłości był częścią jeziora Trześniowskiego
(sztuczny podział)
Jezioro Ciecz (Trześniowskie) – jezioro rynnowe.
Jest ono w całości położone na obszarze Łagowskiego Parku Krajobrazowego, jego strome brzegi
są porośnięte lasem.

Boryszyn
Międzyrzecki rejon umocniony – to potężny system
poniemieckich fortyfikacji, powstały w latach 30’ XX
wieku, ponad 30 kilometrów podziemnych korytarzy.
Lubuskie Muzeum Wojskowe – jedyna historyczno
-wojskowa placówka muzealna na terenie Środkowego Nadodrza i jedna z największych w Polsce, ponad
5 tys. eksponatów m.in. samoloty, śmigłowce wojskowe.
Gościkowo-Paradyż
Klasztor Cystersów – pocysterski zespół klasztorny z
XIII-XIV wieku otoczony pięknymi ogrodami.
Zabytki: kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii
Panny i świętego Marcina , wielki barokowy ołtarz
z 1739 roku, a w nim obraz „Wniebowzięcie Najśw.
Marii Panny” autorstwa Schefflera oraz relikwiarze,

barokowy prospekt organowy autorstwa Joachima Gottlona Petera,fragmenty gotyckich fresków
i sklepień.
Świebodzin
Pomnik Chrystusa Króla – Wotum wdzięczności
(Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata)
Całkowita wysokość pomnika wynosi 36 m, z czego 33 m przypada na figurę Jezusa a 3 m na wieńczącą pomnik pozłacaną koronę.
Zielona Góra
Muzeum Ziemi Lubuskiej – jedno z najstarszych
i najbardziej znaczących muzeów w regionie.

GEOVITA
otrzymała następujące
uprawnienia, nagrody
i wyróżnienia:

•• Organizator Turnusów Rehabilitacyjnych wpis
do rejestru Nr OR/14/12/11
•• Wpis do rejestru OD Ośrodków, w których
mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
(Dąbki, Dźwirzyno, Jugowice, Wisła, Czarna,
Krynica-Zdrój, Złockie oraz Lądek-Zdrój)
•• Złote Jabłko Sądeckie
•• Medal Europejski za usługi hotelowo-gastronomiczne
•• Nagroda w XIX Edycji Konkursu Teraz Polska
za najlepsze usługi
•• hotelowo-gastronomiczne w 2009 r.
•• Sądecki Laur Turystyczny 2009 r. dla Centrum
Zdrowia i Rekreacji GEOVITA w Złockiem

za ofertę „Lato w górach”
•• Oryginalne i profesjonalne stoisko targowe –
targi LATO 2007 r.
•• Najlepszy Ośrodek Odnowy Biologicznej
w Polsce w konkursie wSPAniałe SPA 2006 r.
•• Honorową Odznakę „Za zasługi dla Turystyki”
przyznaną przez Ministra Gospodarki i Pracy
•• „Acantus Aureus” za stoisko najlepiej sprzyjające realizacji strategii marketingowej
•• Hit Lata za najlepszą ofertę targową
•• Hotel Marzeń
•• Wymarzony Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny

Zapraszamy do korzystania
z Programu Rabatowego

SUMUJ WYDATKI
UZYSKUJ RABATY
ODBIERAJ VOUCHERY

BRAVO

Każdy Gość już przy pierwszym
pobycie może przystąpić
do Programu, niezależnie
od wydanej kwoty!

SPA w Geovicie
DĄBKI

GEOVITA SA
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
www.geovita.pl

Sekretariat Zarządu
tel. (+48 22) 579 38 01
tel. (+48) 695 377 717
fax (+48 22) 203 40 34
email: biurozarzadu@geovita.pl

Biuro Marketingu i Sprzedaży
tel. (+48 22) 579 38 88
tel. (+48) 605 302 344
email: marketing@geovita.pl

DŹ WIR Z YNO

KRYNIC A-ZD RÓJ

C Z ARNA

www.geovita.pl

SPA
w Geovicie

DĄBKI

DŹ WIR Z YN O

SPA w Geovicie

KRY NIC A-ZDRÓJ

C Z AR N A
DĄBKI

www.geovita.pl

DŹ WIR Z YNO

KRYNIC A-ZD RÓJ

www.geovita.pl

C Z ARNA

SCHEMATY SAL KONFERENCYJNYCH:

SCHEMATY SAL KONFERENCYJNYCH:

UKŁAD WEDŁUG KOLEJNOŚCI W KATALOGU

Dąbki

S. 6

UKŁAD WEDŁUG KOLEJNOŚCI W KATALOGU

Lądek-Zdrój

S. 16

Krynica-Zdrój

Kraków

S. 32

Hotel Orient ****

SALA
2
30m

SALA
1
84m

2

SALA
1
116m

S. 24

2

SALA
2
57m

2

2

SALA
2
95m
2

SALA
3
47m

SALA
1
90m

SALA
1
120m

2

2

2

Dźwirzyno

S. 8

SALA
3
35m
2

SALA
3
51m
2

SALA
2
80m
2

SALA
2
70m

2

Wisła

SALA
3
72m

2

2

S. 6
Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji
GEOVITA w DŹWIRZYNIE

345m2

Piła-Płotki

SALA 1

korytarz wysoki parter

Centrum Zdrowia i Rekreacji
GEOVITA w UZDROWISKU DĄBKI

S. 18

korytarz niski parter

SALA
1
72m

144m 2

S. 28
Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji
GEOVITA w KRYNICY-ZDROJU

SALA
2
60m
2

Czarna

SALA
2
63m
2

2

S. 8
Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji
GEOVITA w MRZEŻYNIE
S. 10

SALA
4
72m

SALA
5
72m

2

2

Zakopane

SALA
6
72m
2

S. 30
2

Centrum Konferencji i Rekreacji
GEOVITA w LĄDKU-ZDROJU
S. 16

2

Hotel Orient****
w KRAKOWIE

2

2

S. 10

SALA
5
44m

SALA
4
30m

SALA
2
51m

Mrzeżyno

Centrum Szkoleń i Konferencji
GEOVITA w JADWISINIE

2

SALA
3
44m

S. 14

S. 28

SALA
2
81m

S. 20

Centrum Konferencji i Rekreacji
GEOVITA w JUGOWICACH

Centrum Konferencji i Rekreacji
GEOVITA w PILE-PŁOTKACH

Hotel Perła Bieszczadów***
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Hotel Perła Bieszczadów***
w CZARNEJ
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2

S. 34
SALA
3
71m
2

Centrum Konferencji i Rekreacji
GEOVITA w WIŚLE
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S. 34

Jadwisin

SALA
2
84m
2

S. 18

Hotel Bukowy Dworek***
w GRONOWIE K. ŁAGOWA

S. 30

S. 36

ściana (możliwość złożenia)

Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne
GEOVITA w ZAKOPANEM
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Gronów
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Hotel Bukowy Dworek***
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ﬁlar

Centrum Zdrowia i Rekreacji
GEOVITA w ZŁOCKIEM
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Jugowice
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ściana (możliwość złożenia)

SALA
4
66m
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www.geovita.pl

www.geovita.pl
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HOTELE
w Grupie Geovita

MORZE

1
2

1

Centrum Zdrowia i Rekreacji
GEOVITA w UZDROWISKU DĄBKI

2

Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji
GEOVITA w DŹWIRZYNIE

3

Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji
GEOVITA w MRZEŻYNIE

3

10

GÓRY

11
14

4

Centrum Konferencji i Rekreacji
GEOVITA w JUGOWICACH

5

Centrum Konferencji i Rekreacji
GEOVITA w LĄDKU-ZDROJU

6

Centrum Konferencji i Rekreacji
GEOVITA w WIŚLE

7

Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne
GEOVITA w ZAKOPANEM

8

Centrum Zdrowia i Rekreacji
GEOVITA w ZŁOCKIEM

9

Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji
GEOVITA w KRYNICY-ZDROJU

4

5

12
13

6

9
7

8

LAS
10

Centrum Konferencji i Rekreacji
GEOVITA w PILE-PŁOTKACH

11

Centrum Szkoleń i Konferencji
GEOVITA w JADWISINIE

HOTELE

www.geovita.pl
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Hotel Orient****
w KRAKOWIE

13

Hotel Perła Bieszczadów***
w CZARNEJ

14

Hotel Bukowy Dworek***
w GRONOWIE K. ŁAGOWA

