CZY TO MAZURY ? TAK !
TU ZNAJDUJE SIĘ OSW PERKOZ ZHP

OSW PERKOZ ZHP leży na półwyspie w centrum lasu, nad wielkim
bardzo czystym jeziorem Pluszne, na pograniczu dwóch krain
geograficzno-historycznych: Warmii i Mazur. Jezioro Pluszne daje życie
prawie wszystkim gatunkom ryb występującym w tej krainie, rakom
i niezliczonym gatunkom ptaków wodnych. Najpopularniejszy z nich to
właśnie PERKOZ. Ludziom zaś jezioro Pluszne otwiera możliwość
niezakłóconego odpoczynku w ciszy, nacieszenia się pustką, oraz
swobodnych zmagań z wiatrem i wodą. Ośrodek posiada dogodne
położenie komunikacyjne – jest położony zaledwie 8 km od głównej szosy
z Warszawy do Gdańska i Olsztyna. Ośrodek jako nieliczny w regionie
posiada wpis do rejestru i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych.
Proponujemy następujące formy rekreacji i wypoczynku:
•
•
•
•
•
•
•

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe;
pobyty rodzinne;
formy harcerskie: obozy, biwaki, kursy, zimowiska;
Zielone Szkoły z programami edukacji ekologicznej;
1-, 2- tygodniowe pobyty dla dzieci i młodzieży;
1, 2, 3, 5- dniowe pobyty dla dzieci i młodzieży;
obozy: żeglarskie, windsurfingowe, rowerowe,
płetwonurkowe, ratownictwa wodnego.

Do dyspozycji gości oddajemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pokoje 2, 3, 4 - osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
TO TEŻ OSW PERKOZ ZHP - PRZYSTAŃ
(WC, umywalka, prysznic) (160 osób);
salę konferencyjną* na 60 osób w ustawieniu konferencyjnym
CENNIK ZNAJDUJE SIĘ NA:
i 80 osób w ustawieniu kinowym;
www.perkoz@zhp.pl
salę wielofunkcyjną* 100 osób w ustawieniu konferencyjnym;
salę kominkową* „Harcówkę” na 20 osób;
salę biznesową na 8 osób przy owalnym stole
salę warsztatową* na 30 osób w ustawieniu szkolnym;
w okresie od maja do października w pełni przygotowane pole namiotowe na 150 osób (namioty wojskowe
typu „NS” wyposażone w łóżka), do pola namiotowego 2 łaźnie z natryskami;
kąpielisko z pomostem (molo);
przystań ze sprzętem pływającym (jachty, rowery wodne, kajaki, kanu, deski windsurfingowe);
rowery turystyczne do wycieczek po wyznaczonych kilku szlakach leśnych;

*sale udostępniane są wraz z zapleczem środków audiowizualnych (projektor multimedialny, ekran, flipchart).
"PERKOZ" to murowany, całoroczny, dwukondygnacyjny obiekt hotelowy.
OŚRODEK JEST PRZYSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
KONTAKT:

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy ZHP "Perkoz"
ul. Waszeta 1, 11-015 Olsztynek
tel. 89 519 22 21; tel. 89 519 26 73; fax. 89 519 22 21
Strona internetowa: www.perkoz.zhp.pl
Adres E-mail: perkoz@zhp.pl
Szczegółowych informacji o dodatkowych atrakcjach jak również na temat programów,
cen i ew. ustalenia indywidualnych zamówień udzielą na Państwa życzenie:
Piotr Nawacki 500 114 078, Dorota Lisowska 609 530 268, Norbert Kardahs 665 555 288

Organizujemy
Bankiety
Kolonie letnie
Położenie obiektu

Konferencje i szkolenia Unijne
Kuligi

Jezioro

Obozy sportowe

Las

Ogniska

Plaża

Paintball

Na terenie obiektu OSW ZHP "Perkoz"

Spływy kajakowe
Sylwestry

Boisko do siatkówki
Wesela
Grill
Wycieczki szkolne
Informacja

Zielone szkoły

Kąpielisko
Olsztynek i okolice
Kawiarnia
Parking

Basen kryty

Plac zabaw dla dzieci

Boisko do piłki nożnej

Sporty wodne

Jazda konna

Telefon

Ścieżki rowerowe

Udogodnienia dla niepełnosprawnych

Zabytki

Wypożyczalnia rowerów

Inne

Zakaz palenia
Wyposażenie pokoi

Warunki odpowiednie dla rodzin
Gastronomia

Łazienka
Prysznic

Dania dla wegetarian
Kuchnia polska
Obsługa kelnerska
Porcje dla dzieci

