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OSW "Olimp" w Szklarskiej Porębie

    

 

 

 

 

 

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "OLIMP"  (Szklarska Poręba) to dobry wybór dla całej
rodziny. Kompleks z basenem Olimp to przede wszystkim świetna lokalizacja. Budynki Olimp i Willę
Olimp Retro otacza miejski drzewostan, skąd jest tylko 15 min spacerem od centrum Szklarskiej Poręby.
Zarówno Goście indywidualni jak i uczestnicy szkoleń, konferencji czy spotkań biznesowych skorzystać
mogą z wypoczynku w pięknym górskim otoczeniu.

OFERUJEMY

KRYTY BASEN REKREACYJNY,  sauna,



Pobyt na rekreacyjnym basenie o wymiarach 11x6m z dziką rzeczką w połączeniu z  bogatą ofertą
Studia Zdrowia i Urody zregeneruje siły i odpręży po wycieczkach górskich bądź wyczerpujących
obradach.

POKOJE  w Kompleksie Olimp

85 miejsc noclegowych (budynek główny Olimp) + 30 miejsc w Willi Olimp Retro 

w pokojach 1-, 2-, 3- osobowych;

w pokojach typu STUDIO (2+2);(2+1)

Pokoje posiadają łazienkę, TV-sat, telefon, niektóre pokoje posiadają lodówkę.

Willa Olimp Retro oddalona jest o 150 m. od głównego budynku OLIMP, jest integralną częścią
Kompleksu Olimp.

KONFERENCJE I SZKOLENIA

Zorganizuj w Olimpie, Retro i Rzemieślniku spotkanie o dowolnym charakterze. PIĘĆ SAL
KONFERENCYJNYCH o zróżnicowanej wielkości, z możliwością ich aranżacji od 20 do 120 osób,
doskonale sprawdzą się zarówno na potrzeby szkoleń, konferencji, uroczystych kolacji firmowych jak i
prywatnych przyjęć okolicznościowych.

STUDIO ZDROWIA I URODY

Szeroki wachlarz zabiegów z dziedziny: masaże klasyczne, lecznicze, kąpiele perełkowe i borowinowe,
zabiegi odchudzające i ujędrniające, poza tym sauna, solarium.

OGÓLNODOSTĘPNY TARAS SŁONECZNY, PLAC ZABAW DLA DZIECI

MIEJSCE BIESIADNE przygotowane do organizacji imprez plenerowych oraz biesiadnych - pieczone
prosie, pikniki, biesiady

KAWIARNIĘ, salę bilardową, stół do tenisa stołowego, parking

REALIZUJEMY:

- imprezy okolicznościowe: bankiety firmowe, chrzciny, przyjęcia komunijne i weselne

ATUTY OŚRODKA OLIMP W SZKLARSKIEJ PORĘBIE:

Położenie – w zaciszu parku, ale jednocześnie blisko centrum miasta. 

Możliwość organizowania atrakcyjnych imprez integracyjnych na terenie ośrodka, tj.: paint-ball,
zajęcia linowo - wspinaczkowe, zorbing, quady, zawody strzeleckie, itp.

Bardzo dobra kuchnia, organizacja bankietów i uroczystości uzgadniana jest  indywidualnie –
sugerujemy się potrzebami i charakterem imprezy oraz Państwa życzeniami.

Kontakt



Zespół Ośrodków Szkoleniowo-Wypoczynkowych w Szklarskiej Porębie
Kompleks OLIMP   i  Ośrodek RZEMIESLNIK

OLIMP 
ul. 1-go Maja 62

58-580 Szklarska Poręba

Tel.: +48 75 717 20 26

Tel.: +48  504 315 743

E-mail: olimp@cul.com.pl

Dodatkowe informacje:
Kierownik Ewa Kozicka
Tel..: +48 504 315 748
E-mail: ewa.kozicka@cul.com.pl

Linki do stron obiektu :http://www.szklarska-poreba.cul.co,.pl
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