Zielone Szkoły 2019 na Warmii i Mazurach
Zapraszamy do Ośrodka ,,Kłobuk” w Nowej Kaletce, położonego na obszarze 7ha, wśród malowniczych
lasów, nad jeziorem Gim (I klasa czystości). Leśna cisza, krystalicznie czysta woda jeziora i wspaniałe
żywiczne powietrze - to walory, którymi natura obdarzyła nasz Ośrodek. To wymarzone miejsce zarówno
do wypoczynku, jak i aktywnej rekreacji. Nie ma się nad czym zastanawiać – pakuj plecak i ruszaj na
Warmię i Mazury!

Zakwaterujemy Was, w przytulnych 2 i 3 – osobowych pokojach z łazienkami i balkonami, z których
rozpościera się piękny widok na panoramę jeziora Gim lub w domkach otoczonych lasem sosnowym
skąd przyroda będzie na wyciągnięcie ręki. Gwarantujemy atrakcyjne ceny ze zniżkami dla opiekunów
i moc atrakcji w cudownym otoczeniu przyrody.
Wyżywienie serwujemy 3 x dziennie. Doskonała kuchnia, wysoko ceniona i polecana przez gości, to
prawdziwa uczta dla podniebienia. Pyszne dania, przygotowywane z dużą starannością przez naszych
doświadczonych kucharzy, konsumowane w stołówce z widokiem na jezioro i las sprawią, że Wasz
pobyt pozostanie na długo w pamięci.
Dla aktywnych, na ogromnej zielonej przestrzeni rekreacyjnej zapewniamy nielimitowany dostęp do
boisk gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną i kortów tenisowych. W razie niepogody – nie ma nudy!
Zapraszamy do pomieszczeń wewnątrz budynku hotelowego. Do Waszej dyspozycji: sala bilardowa,
taneczna, dyskotekowa ze sprzętem nagłaśniającym oraz sala do zajęć edukacyjnych z TV.
Dla miłośników kąpieli i sportów wodnych, oferujemy relaks na plaży z pomostem
i wypożyczalnię sprzętu wodnego. W ofercie posiadamy rowery wodne, łódki wiosłowe i kajaki.
Ośrodek „Kłobuk” to idealne miejsce do organizowania zajęć sportowo-integracyjnych na świeżym
powietrzu. Proponujemy zabawy leśno – plenerowe, dzięki którym sprawdzicie swoją sprawność
w konkurencjach zespołowych i indywidualnych: podchody i gra na orientację, marsze nocne,
kwadrant, warsztaty tematyczne.
Specjalnie dla Was, zorganizujemy zajęcia

z animatorami w atrakcyjnej cenie. Nasza miła i
fachowa obsługa, na Wasze życzenie, przygotuje ognisko z pieczeniem kiełbasek. Współpracując z różnymi
firmami, pomożemy w zorganizowaniu:
 wycieczki autokarowej do Olsztyna ze zwiedzaniem Starówki, Katedry, Zamku Kapituły
Warmińskiej, Planetarium (seans), Obserwatorium Astronomicznego (seans),
 wycieczki autokarowej do Olsztynka ze zwiedzaniem Skansenu i Huty Szkła Artystycznego,
 wycieczki ścieżką edukacyjną z Leśniczym,
 pobytu w wyjątkowym parku rozrywki (ok. 3km od Ośrodka), który zapewni Wam wiele
niezapomnianych wrażeń i ekstremalnych przygód, dzięki którym poczujecie smak adrenaliny. W
ofercie: park linowy, rozgrywki paintballa, przejażdżki quadami, zorbing – korzystne zniżki dla
naszych gości!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
REZERWACJA: Ośrodek Wypoczynkowy „Kłobuk”/ SSM Kłobuk Nowa Kaletka 2, 10-687 Olsztyn
tel./fax (89) 513 38 21, 513 38 83, 669 995 802,
www.ssmolsztyn.pl ; e-mail: klobuk@ssmolsztyn.pl

