Ośrodek Wczasowy Helena istnieje na rynku turystycznym od 1996 roku. Przez ten
czas zebraliśmy doświadczenie, które pomaga nam spełniać oczekiwania naszych gości,
staramy się łączyć wszystko co najlepsze w wypoczynku Polsce, przy uwzględnieniu
osobliwości naszego regionu.

Drodzy Seniorzy,
Serdecznie zapraszamy do naszego Ośrodka, który położony jest w przepięknym
zakątku Polski, jakim są Mazury. Malowniczo położona miejscowość Jeziorowskie znajduje
się na skraju Puszczy Boreckiej, nad jeziorem Gołdopiwo. Nasza lokalizacja sprawia, że
można tu odpocząć z dala od zgiełku miast, jednocześnie jest to doskonała baza wypadowa –
18 km od Giżycka – centrum turystycznego Wielkich Jezior Mazurskich.

W naszym obiekcie mogą Państwo liczyć na :
- komfortowo urządzone i wyposażone pokoje i domki, łącznie dla 130 osób
- smaczna kuchnię (śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, możliwość wyboru diety)
- wieczorki taneczne z poczęstunkiem, ogniska z pieczeniem kiełbasek, a także biesiady
grillowe
- możliwość korzystania z atrakcji ośrodka, a także aktywny wypoczynek pod okiem
instruktora
- miły, uśmiechnięty i przyjazny personel, gotowy do pomocy w każdej sytuacji...
Kierownik Ośrodka Wczasowego HELENA
Marcin Hilarczuk

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.
W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokonania rezerwacji prosimy o kontakt:
tel. (87) 421 73 33 (8.00-16.00)
kom. 505 760 028
e-mai: biuro@owhelena.com.pl
www.owhelena.com.pl

Wyposażenie pokoju:
Pokoje w budynku głównym mają bardzo wysoki standard wykończenia i wyposażenia,
obejmujący : łóżka pojedyncze lub małżeńskie, toaletka, lodówka, telewizor, stolik i krzesła,
szafki nocne, szafa ubraniowa, sofa (mogąca służyć jako dostawka), łazienka (prysznic,
umywalka, WC), internet Wi-Fi. Dysponujemy również jedynastoma domkami 2-3-4 osobowymi o podobnym wyposażeniu.
Ręczniki, pościel na wyposażeniu.

TERMINY
•
•
•

z wyłączeniem świąt oraz długich weekendów
mniejsze grupy lub pobyty indywidualne - prosimy o
przesłanie zapytania wówczas przygotujemy wycenę
pobytów
możliwa jest inna długość pobytu, na Państwa
zapytanie przygotujemy wycenę

Wycena dla
grupy autokarowej
ILOŚĆ
NOCY

około 50 os.

Luty – kwiecień , październik - grudzień
maj, wrzesień
czerwiec

2
2
2

310 zł/os.
330 zł/os.
340 zł/os.

Luty – kwiecień , październik - grudzień
maj, wrzesień
czerwiec

5
5
5

675 zł /os.
750 zł/os.
775 zł/os.

Luty – kwiecień , październik - grudzień
maj, wrzesień
czerwiec

7
7
7

875 zł/os.
980 zł/os.
1015 zł/os.

Luty – kwiecień , październik - grudzień
maj, wrzesień
czerwiec

10
10
10

1200 zł/os.
1300zł/os.
1350 zł/os.

W Ośrodku:
własna linia brzegowa z plażą i pomostem, sprzęt wodny, leżaki, siłownia, sauna, jacuzzi,
rowery turystyczne, kręgielnia, boisko do siatkówki i koszykówki, tenis stołowy, kawiarnia,
sala kominkowa, miejsce do grillowania i na ognisko, plac zabaw dla dzieci na świeżym
poiwtrzu oraz pokój zabaw w środku, teren ogrodzony ze strzeżonym parkingiem
Świadczenia zawarte w cenie pobytu 5-,7-,10 -dób hotelowych :
- noclegi w pokojach 2, 3-osobowych z łazienką / za dopłatą pokoje 1 osobowe
- wyżywienie 3 razy dziennie
- korzystanie ze sprzętu wodnego: rowerki wodne, kajaki, łódki wiosłowe i leżaków na
plaży
- zajęcia fitness, gimnastyka, fit ball, nordic walking/rotacyjnie/ na z instruktorem
- siłownia
- rozgrywki w kręgle

- wieczorek taneczny z poczęstunkiem przy muzyce mechanicznej
- ognisko z pieczeniem kiełbasek
– pobyt od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu
– opłata parkingowa w cenie
Warto zobaczyć: Gierłoż – Kwatera Hitlera; Giżucko – Most Obrotowy, Twierdza Boyen,
Wieża Ciśnień; Mamerki-kwatera OKH; Gołdap-Piękna Góra, Kanała Mazurski; Święta
Lipka, Zwalony Most na rzece Sapinie, Owczarnia-Muzeum Ziemi Mazurskiej; Rapapiramidy; Stańczyki-zabytkowe mosty, Koadzidłowo-Parki Dzikich Zwierząt, Puszcza
Borecka; Zamki pałace i dworki np. w Sztynorcie, Węgorzewie.
Rejs statkiem, z opcją poczęstunku na statku
Możliwość dojazdu:
PKP i PKS: do Giżycka, stamtąd autobusem około 20 km do miejscowości Jeziorowskie

Napisz do nas
Z przyjemnością odpowiemy na zapytanie, doradzimy, pomożemy w zorganizowaniu
pobytu
Ofertę przygotujemy szybko i starannie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.
Lidia Pietnoczka
Tel. 87 421 73 33
kom. 505 76 00 28
Agnieszka Hilarczuk
509 28 63 63

