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ul. Żołnierska 13b, 10-558 Olsztyn

Wakacyjny wypoczynek w stolicy Warmii i Mazur!
Oferta dla dzieci i młodzieży i ich opiekunów
Zapraszamy do Olsztyna – miasta położonego na Pojezierzu Mazurskim w samym sercu bogatych
kompleksów lasów i jezior. To idealne miejsce do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej a także
wspaniała baza wypadowa do zwiedzania okolicznych zabytków. To tutaj odnajdziecie uroki sportów
wodnych i odkryjecie jak latem połączyć ze sobą kulturę i rozrywkę.

ZAKWATEROWANIE
Proponujemy zakwaterowanie w obiektach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie, które
znajdują się w samym centrum miasta. Stąd blisko do Starówki, Planetarium i Obserwatorium, szlaków
spacerowych nad jeziorem Długim oraz plaży w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel.

> Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie obiekt nr 1, ul. Kościuszki 72/74
Pokoje 1-,2- i wieloosobowe z łazienkami, z dostępem do bezprzewodowego
Internetu (sieć wifi i TV
Grupy zorganizowane dzieci, młodzieży i ich opiekunów
- 22 zł / osoba /doba*
* warunkiem jest posiadanie legitymacji szkolne j
Pozostałe osoby dorosłe
- 28 zł / osoba / doba
W obiekcie znajduje się: kuchnia samoobsługowa z jadalnią, pralnia,
świetlica z biblioteczką.
> Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie Obiekt nr 2
Relaks/Hostel Relaks, ul. Żołnierska 13 b
Pokoje 1-,2- i 3- osobowe w standardzie hotelowym z dostępem do
bezprzewodowego Internetu (sieć wifi i TV
Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży i ich opiekunów
- 40 zł / osoba / doba*
* warunkiem jest posiadanie legitymacji szkolnej

Pozostałe osoby dorosłe
- 60 zł / osoba / doba
Oferujemy również pokoje o niższym standardzie – pokoje 3-osobowe bez łazienek i tv (36 miejsci –
łazienki po generalnym remoncie znajdują się na korytarzu.
Grupy zorganizowane
- 25 zł / osoba / doba
W obiekcie znajduje się jadalnia z aneksem kuchennym, pralnia, suszarnia i sala
konferencyjna dla 30 osób.
UWAGA! SPECJALNY CENNIK DLA OPIEKUNÓW W OBU OBIEKTACH SSM
- 1 zł / osoba / doba – 1 opiekun za 1 zł przypadający na 15 osób w grupie, 2
opiekunów za 1 zł przypadających na 30 osób itd.
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WYŻYWIENIE
W bezpośrednim sąsiedztwie Hostelu Relaks/ 200 m od SSM przy ul. Kościuszki znajduje się
Restauracja „Zakątki Europy” oferująca wyżywienie dla grup zorganizowanych.
Śniadania w formie szwedzkiego stołu.
59 zł / osoba / pełne wyżywienie – śniadanie, obiad, kolacja
42 zł / osoba / częściowe wyżywienie – śniadanie + obiadokolacja
Indywidualne menu do uzgodnienia z restauracją 89 527 42 78 lub e-mail: biuro@majjwerr.pl
Restauracja wystawia oddzielną fakturę za swoje usługi.

PARKING
Przy obiektach parking płatny niestrzeżony:
- samochód osobowy – 10 zł/pierwsza doba, 5 zł/ każda kolejna doba,
- bus- 10 zł / doba, - autokar – 30 zł/ doba

ATRAKCJE W MIEŚCIE
czyli gdzie udać się podczas wakacji w Olsztynie...
Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel
Do Waszej dyspozycji nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy na
wolnym powietrzu. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie i z całą pewnością
nie będzie się nudził!
Lato w mieście pełnym jezior najlepiej zacząć od opalania i kąpieli w
największym jeziorze w Olszynie – Jeziorze Ukiel. Mamy 3 strzeżone plaże z molo posiadające certyfkat
bezpieczeństwa i dobrze wyposażoną wypożyczalnię sprzętu wodnego i sportowego. To tu możecie
spróbować swoich sił na kanu czy rowerkach wodnych, popłynąć na desce z żaglem czy skuterze wodnym.
A może drzemie w was dusza rywalizacji? Jeśli tak jest, możecie konkurować z sobą na łodziach
wiosłowych czy kajakach. Na spragnionych wodnego szaleństwa czeka
Wodny Placu Zabaw czyli zjeżdżalnie, huśtawki, katapulty i trampoliny.
Do tego jeszcze wodne tory przeszkód i równoważnie. A dla tych, którym
nie brak odwagi przygotowano pływającą górę lodową – sprawdź czy
dasz radę wspiąć się na sam szczyt – a jeśli uda ci się dotknąć wierzchołka
– czeka Cię niespodzianka – szybki zjazd do wody! Wielbicieli mocnych
wrażeń zapraszamy do skorzystania z usługi holowania za motorówką
banana! To dopiero będzie prędkość!
Dla fanów gier zespołowych mamy dobrą wiadomość! Jeśli planujecie organizację meczu w siatkówkę
plażową czy koszykówkę do dyspozycji macie boiska do obu tych dyscyplin. Jeśli zaś nie dopisze pogoda –
mecz w siatkówkę można rozegrać w nowoczesnej hali z innowacyjnym systemem oświetlenia oraz
podgrzewania i zraszania piasku.
Dzięki promenadzie spacerowej i rozbudowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych można uprawiać inne
sporty m.in. nordic walking czy jazdę na łyżworolkach. Dla tych, którzy chcą udać się w podróż po urokach
brzegu jeziora Ukiel proponujemy rajd rowerowy – to może być prawdziwa integracja z naturą!
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To jeszcze nie wszystko co dla Was przygotowaliśmy. Poczujcie wiatr we włosach i rozkoszujcie się
pięknym widokiem podczas rejsu statkiem wycieczkowym po całej wielkości jeziora Ukiel. Eko tramwaj
wodny to prototyp nowatorskiej łodzi z postępową technologią! Zasilany energią elektryczną gromadzoną
w bateriach słonecznych dzięki panelom solarnym. Musicie przekonać się sami jak relaksująca może
okazać się ta wyprawa.
Po sportowych emocjach i wodnej rozrywce proponujemy spacer po molo lub wzdłuż jeziora. A jeśli
będziecie mieli chęć na kawę, deser czy obiad zajrzyjcie do kawiarni i restauracji na promenadzie, gdzie
można skosztować smacznych i zdrowych dań i deserów.
Warto podkreślić, że w okresie wakacyjnym w ramach „LATA z OSIR” organizowany jest szereg imprez dla
dzieci i młodzieży – konkursy, zawody, warsztaty m.in. szkółka deskorolki dla dzieci w wieku 6-12 lat!
Stare Miasto – zabytki i letnia rozrywka Olsztyńskiego Lata Artystycznego
Latem Olsztyńska Starówka tętni życiem ze względu na obywający się co roku cykl Olsztyńskiego Lata
Artystycznego! Tu każdy znajdzie coś dla siebie! To rewelacyjne połączenie szeroko pojętej kultury z dobrą
rozrywką, dzięki którym nie sposób się nudzić. Jesteście amatorami kina plenerowego? A może lubicie
dobry humor i pasjonujecie się teatrem? Czekają na Was niesamowite emocje podczas plenerowych
projekcji flmowych czy w trakcie widowisk teatralnych i kabaretowych. To będzie porządna dawka
śmiechoterapii! Olsztyńskie Lato Artystyczne to jednak największa uczta dla miłośników muzyki. Na
deskach amfteatru grają zespoły jazzowe i bluesowe w ramach Feesiwalu Jezzowego i Nocy Bluesowych.
Feani mocnej muzyki rockowej czy folkowej też znajdą coś dla siebie! Wśród atrakcji nie brakuje pokazów
tańca, festynów czy pikników. Wielbicieli folkloru zapraszamy na Międzynarodowe Dni Feolkloru podczas
których poznacie obyczajowość innych kultur. Każdego roku program Olsztyńskiego Lata Artystycznego
jest wzbogacany o nowe propozycje programowe. Przyjedźcie i sprawdźcie sami! Gwarantujemy, że nie
będziecie żałować. Oprócz wszechobecnej rozrywki podczas lata na olsztyńskim Starym
Mieście warto poznać trochę historii. Spacerując urokliwymi alejkami natrafcie na
ciekawą architekturę. Przenieście się zatem do XVI w i podążajcie śladem Mikołaja
Kopernika po salach Zamku Kapituły Warmińskiej. Na tych, którym uda się wspiąć na
wieżę, czeka wspaniały widok – rozciągająca się piękna panorama miasta. Na terenie
Zamku mieści się również Muzeum Warmii i Mazur a tuż obok Dom Gazety Olsztyńskiej,
gdzie obejrzycie m.in. historyczne wystawy. Przy amfteatrze znajduje się Pomnik
Mikołaja Kopernika – to na jego kolanach ląduje większość turystów robiących
pamiątkowe zdjęcia. Taką fotkę możesz mieć i Ty! Na zakończenie czeka Was
zwiedzanie Katedry Świętego Jakuba, gdzie w każdej porze letniej odbywają się
olsztyńskie koncerty organowe.
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz turystyczno-krajoznawcze w kompleksie
Lasu Miejskiego:
Dla wędrujących z plecakiem lub spragnionych rowerowych wojaży proponujemy wybór tras pieszo
-rowerowych w Lesie Miejskim! Nasza propozycja to szlak Błękitny biegnący wzdłuż Jeziora Długiego przez
las aż do parku w Jakubowie (4 kmi.
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne:
Trochę nauki również nie zaszkodzi! Zachęcamy do obejrzenia teleskopowych pokazów nocnego nieba,
teleskopowych pokazów Słońca oraz wystaw astronomicznych. Jeśli zaś jesteście zainteresowani projekcją
rozgwieżdżonego nieba rekomendujemy seanse i projekcje dydaktyczne w Planetarium.
Kino Helios w Galerii Handlowej Aura
Kto nie lubi relaksować się podczas oglądania flmów i bajek? Pewnie każdy! W odległości 10 minut od
naszych obiektów znajduje się galeria handlowa a w niej kino Helios z ośmioma salami kinowymi! To tu
obejrzycie flm, na który długo czekaliście! Ciekawymi propozycjami są projekty specjalne m.in. Kino
Konesera, Kino Kobiet czy Kino na Temat.
Makumba Park Rozrywki
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Czeka Was niesamowita przygoda w ogromnym parku rozrywki Makumba! Oderwijcie się na chwilę od
ziemi i znajdźcie w sobie odwagę, aby wspiąć się na drzewa i zjechać na linie! Do wyboru 5 tras o różnym
stopniu trudności, więc na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie! Dla spragnionych szybkiej jazdy
przygotowano tor quad/buggy. Pokonując go dostarczycie sobie nieprawdopodobnych wrażeń i
adrenaliny. Prawdziwym przeżyciem może okazać się paintball w terenie. Przez jedną chwilę stańcie się
komandosami i poczujcie ducha prawdziwej rywalizacji! Jeśli jednak za mało Wam doznań zachęcamy do
odwiedzenia parku w nocy! Każda przeszkoda, każdy zjazd i każda czająca się wśród konarów postać
sprawi, że serce zabije mocniej! A po ekscytującej zabawie czeka na Was ognisko z kiełbaskami, przy
którym będzie mogli podzielić się swoimi emocjami z przyjaciółmi! Podoba się Wam ta propozycja? Jeśli
tak, przyjedźcie do Nas i zasmakujcie odlotowych atrakcji!

ATRAKCJE W REJONIE
czyli co warto zobaczyć jadąc na wycieczkę…

Dla jednych będzie to odkrywcza wyprawa, dla innych porządna dawka wiedzy historycznej, ale dla
każdego będzie to możliwość cofnięcia się do przeszłości i dotknięcia dosłownie i w przenośni życia
naszych przodków. Przygotowaliśmy specjalnie dla Was kilka propozycji, które będą idealnym
dopełnieniem Waszego pobytu na Warmii.
Skansen i Multmedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka
Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnografczny stanowią budynki mieszkalne, sakralne,
przemysłowe i gospodarcze a ich wnętrza to zbiory eksponatów pokazujących obrzędy i tradycyjne
metody pracy na wsi z XIX i XX w. Skansen prowadzi również warsztaty dla młodzieży m.in.. z kafarstwa
czy malowania na szkle, więc jeśli drzemie w was dusza artysty to spróbujcie swoich sił!
Inne muzeum, które koniecznie musicie zobaczyć to Mulimedialne Muzeum obozu jenieckiego Stalag IB
oraz Historii Olsztynka, które dzięki nowoczesnej technice 3D i technologii typu rzeczywistość rozszerzona
daje możliwość jeszcze wierniejszego przedstawienia historii obozu jenieckiego i dziejów miasta od
plemion pruskich Sasinów po wojny polsko - krzyżackie, okres napoleoński aż do okresu powojennego. To
tutaj przeżyjecie alarm obozowy, przeniesiecie się na chwilę do obozowego baraku i usłyszycie relację i
wspomnienia byłych jeńców, które zobrazują Wam ich funkcjonowanie, życie, choroby, głód i cierpienia a
przez to podkreślą wymiar tamtej tragedii. Dla entuzjastów historii wojennych będzie to nie lada
doświadczenie.
Żegluga Ostródzko - Elbląska
A może trochę relaksu na statku? Żegluga Ostródzko -Elbląska wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów tworząc jedyny w Europie system
pochylni umożliwiający pokonanie statkom stu metrowej różnicy poziomu
wody pomiędzy Jeziorem Drwęckim a Zalewem Wiślanym. To jedno z
najwybitniejszych osiągnięć hydrotechnicznych, które i Wy macie szansę
zobaczyć! Do wyboru szeroka oferta rejsów turystycznych m.in. Elbląg Buczyniec lub Buczyniec – Elbląg biegnący po Kanale Elbląskim z 5
pochylniami, rezerwatem ornitologicznym i historyczną osadą Truso nad
jeziorem Druzno. Inny przykładowy szlak biegnie między Ostródą a
Miłomłynem i z powrotem. Rozpoczynając wycieczkę można obejrzeć
panoramę Ostródy, podziwiać sztuczną drogę wodną stworzoną przez
człowieka i dalej przepłynąć przez dwie śluzy m.in. śluzę Miłomłyn, która
stanowi punkt 0,00, od którego mierzy się kilometraż Kanału. A dla uwielbiających naturę i relaks
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proponujemy rejs spacerowy po jeziorze Drwęckim, na którym zobaczycie malowniczą architekturę wokół
mostu tak zwanego Żelaznego, który odgradza zachodnią, długą na 10 km odnogę jeziora.
Gierłoż – Kętrzyn - Święta Lipka: Wilczy Szaniec – Kwatera Główna Hitlera, Mazurolandia i Park Miniatur
w Parczu k/Kętrzyna, Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce
To będzie prawdziwa porcja historii! Czeka bowiem na Was ukryta w lesie Kwatera Główna Hitlera –
Wilczy Szaniec! To zamaskowane miasteczko, w którym znajdziecie baraki, ciepłownie, lotniska i dworzec
kolejowy, wodociągi i urządzenia klimatyzacyjne. Ale zwiedzanie ruin i poznanie historii tego miejsca to
jeszcze nie wszystko! Chcecie sprawdzić swoje umiejętności snajperskie? W bunkrze Sztabu Generała
Jodla można strzelać z replik dawnej broni niemieckiej np. MP40 "Schmeisser" lub legendarnego
Sturmgewerh'a. Taka okazja nie zdarza się zbyt często! Dodatkowymi atrakcjami będą loty widokowe,
które można zamówić w pobliskim aeroklubie czy przejazd wozem pancernym, którym zwiedzicie bunkry
w II i III Strefe Bezpieczeństwa! A na koniec może charakteryzowana sesja zdjęciowa w dioramie
historycznej? A jeśli w dalszym ciągu będzie spragnieni zgłębienia wiedzy na temat II wojny światowej na
Mazurach to zapraszamy do Parku Militariów w Mazurolandii koło Kętrzyna. To tu właśnie prezentowana
jest broń, pojazdy militarne oraz rzeczy codziennego użytku wykorzystywane przez żołnierzy podczas
wojny. W tym samym Mazurskim Parku Atrakcji możecie również obejrzeć jedyne na świecie tak
precyzyjnie wykonane miniatury największych zabytków Warmii i Mazur. A dla fanów piłki nożnej
wystawa miniatur najpiękniejszych stadionów świata. Musicie to zobaczyć!
Będąc w tym rejonie nie sposób ominąć Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce gdzie możenie usłyszeć
wspaniałe organy oraz zapoznać się z barokową architekturą. To tu zachowały się rzeźby w kamieniu i
drewnie, wyroby złotnicze i snycerskie, obrazy ścienne i na płótnie, ale przede wszystkim artystyczne
wytwory ślusarstwa i kowalstwa.
Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim
XIV – wieczny Zamek Biskupów Warmińskich to jeden z najcenniejszych zabytków architektury gotyku.
Tutaj zobaczycie piękne krużganki, dzięki którym zamek w Lidzbarku przypomina Zamek Królewski na
Wawelu oraz kaplicę zamkową i wielki refektarz. Przechodząc przez komnaty będziecie mogli odkryć
wspomnienia byłych mieszkańców zamku, obejrzeć elementy dawnego wyposażenia sal oraz dzieła
malarstwa polskiego z XIX i XX wieku i zbiór ikon.
Zamek Krzyżacki w Malborku
Sympatyków średniowiecznej architektury obronno – rezydencyjnej zapraszamy do zwiedzenia Zamku
Krzyżackiego w Malborku. To tutaj rezydowali wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego i władze Prus
Wschodnich a potem królowie Polscy i władze Prus Królewskich. Wpisany na listę światowego dziedzictwa
UNESCO cały Zamek jest jednym z najważniejszych zabytków na świecie. Od kilku lat organizowane są
tutaj inscenizacje zdobywania zamku malborskiego przez wojska polsko-litewskie po bitwie pod
Grunwaldem. W okresie od maja do września odbywają się też od wielu lat spektakle typu światło i
dźwięk. Specjalnie dla grup młodzieży szkolnej organizowane są warsztaty w postaci odnalezienia
ukrytego hasła, a jego litery ukryte są w zamkowych komnatach. Zadania dyktuje mistrz drogi
(przewodniki a okrycie hasła daje możliwość młodym odkrywcom spotkania z mistrzem zakonu. Wyprawę
możecie wzbogacić o rekonstrukcję turnieju rycerskiego. Połączenie zabawy z nauką daje możliwość
uzyskania wielu informacji o zakonie krzyżackim i Królestwie Polskim oraz kulturze wieków średnich.
Chcecie poznać tajemnice skrywane w murach zamkowych? Dołącz do wielu odkrywców, którzy zwiedzali
Zamek w Malborku!

Jeśli przypadnie Wam do gustu nasza oferta pomożemy zaplanować Wam wypoczynek na Warmii i
pozyskamy dla Was niezbędne informacje. Będziemy do dyspozycji telefonicznie i mailowo!
Pozwólcie sobie na odrobinę szaleństwa i bawcie się latem w krainie lasów i jezior!
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REZERWACJA
SSM Obiekt nr 1 SSM przy ul. Kościuszki
ul. Kościuszki 72/74, 10-555 Olsztyn
tel. 89 527 66 50,
e-mail: schronisko@ssmolsztyn.pl

SSM Obiekt nr 2 Relaks/Hostel Relaks
ul. Żołnierska 13 b, 10-558 Olsztyn
tel. 89 527 75 34
e-mail: relaks@ssmolsztyn.pl

Zapraszamy na stronę internetową www.ssmolsztyn.pl

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
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