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OSW w Świnoujściu

  

OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY W ŚWINOUJŚCIU

Ośrodek znajduje się w nadmorskiej dzielnicy Świnoujścia, około 250 m od najpiękniejszej nad Bałtykiem
plaży.

Do dyspozycji gości oddajemy pokoje 1-2-3-4 osobowe w 2 budynkach „Cyranka” oraz „DELFIN” z
łazienkami, TV, lodówką oraz stolikiem na poranne wypicie kawy.

W głównym budynku znajduje się jadalnia, w której serwowane są dania kuchni polskiej
przygotowywane z głębi serca oraz z pełną starannością .

Całodzienne wyżywienie obejmuje 3-posiłki: śniadania, obiady i kolacje oraz w sezonie letnim 2 posiłki w
formie bufetu szwedzkiego:  śniadanie i obiadokolacja. W naszej recepcji znajduję się biblioteczka w
której każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.

Dla zmotoryzowanych dostępny jest parking przy ośrodku.

W okresie od czerwca do września w Świnoujściu i w okolicy można wziąć udział we wspaniałych
inicjatywach artystycznych takich jak koncerty, wernisaże, wieczory rozrywkowe, kabarety



i festiwale, a także liczne sportowe imprezy.

We współpracy z renomowanymi biurami turystycznymi można skorzystać z wycieczek krajowych
i zagranicznych. W odległości zaledwie kilku godzin jazdy czy rejsu promem lub statkiem znajdują się
takie urokliwe miejsca jak: Wyspa Uznam, Wyspa Wolin, Kopenhaga, Malmo, Berlin, Hamburg, Lubeka.

Warto także wybrać rejs katamaranem w krainie 44 wysp. Wszystkim miłośnikom zabawy polecamy
odwiedziny w Legolandzie, Heide Parku oraz Wioska Przygód Koserow super atrakcje dla dzieci.

OFERTY SPECJALNE

Sprawdź atrakcyjne PAKIETY, najnowsze PROMOCJE, ofertę w okresie WIGILIJNYM oraz NOWOROCZNYM -
BAL SYLWESTROWY.

OŚRODEK CZYNNY CAŁOROCZNIE

 KONFERENCJE

W budynku znajdują się DWIE eleganckie, wyposażone w niezbędny sprzęt multimedialny, ekran,
flipchart SALE SZKOLENIOWE, gdzie zorganizować można konferencje, szkolenia, uroczyste przyjęcia
okolicznościowe, spotkania rodzinne, wesela czy jubileusze dla grup od 20 do 80 osób.

Kontakt:

Recepcja i rezerwacje indywidualne:

ul. Słowackiego 4/6, 72-600 Świnoujście
Tel: +48 91 321 24 48
Tel: +48 504 315 782  
Fax: : +48 91 321 24 48
E-mail: swinoujscie@cul.com.pl

Kierownik: Bogusław Brzezowski
Tel: +48 504 315 701
E-mail: boguslaw.brzezowski@cul.com.pl

Linki do stron obiektu: https://www.swinoujscie.cul.com.pl/
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Zbigniew Strzelecki


