KONFERENCJE
PAKIET 2 dniowy - 175zł netto/ doba

PAKIET 3 dniowy - 150zł netto/ doba

wynajem klimatyzowanej sali konferencyjnej wraz
z wyposażeniem: rzutnik, flipchart, ekran, nagłośnienie (do 7 godz.)
jedną przerwę kawową
nocleg (dopłata do pokoju 1-osobowego - 40 zł/ doba)
śniadanie i kolację w formie bufetu oraz lunch
w hotelowej restauracji
parking
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wynajem klimatyzowanej sali konferencyjnej wraz
z wyposażeniem: rzutnik, flipchart, ekran, nagłośnienie (do 16 godz.)
2 przerwy kawowe
2 noclegi (dopłata do pokoju 1-osobowego - 40 zł/doba)
2 śniadania i 2 kolacje w formie bufetu oraz 2 lunche
w hotelowej restauracji
parking

DIETY:
Dieta wegetariańska – dopłata 15 zł/osoba/dzień
Dieta wegańska - dopłata 20 zł/osoba/dzień
Dieta bezglutenowa - możliwa po dostarczeniu
przez klienta własnych produktów - bez dopłaty
Możliwość skorzystania z innych diet za dopłatą

ATMOSFERA ZABAWA SPORT WYPOCZYNEK
Więcej informacji i rezerwacja pobytu: Marketing | +48 87 428 0 709 | marketing@azs-wilkasy.pl | www.azs-wilkasy.pl

ATMOSFERA ZABAWA SPORT WYPOCZYNEK
Dodatkowo organizujemy:
imprezy integracyjne
turnieje i zawody sportowe (w tym turniej curlingowy)
teambuilding
outdoor (quady, paintball, strzelnica, offroad samochodami terenowymi)
wieczory tematyczne np: „wieczór w Kasynie”
uroczyste kolacje z muzyką na żywo albo Dj’em
regaty, imprezy na statku
wędkarstwo
wszelkiego rodzaju imprezy wodne (do dyspozycji oddajemy łodzie typu RIB
skutery wodne, łodzie motorowe)
wycieczki krajoznawcze
ogniska w Mazurskiej Wiosce Grillowej
zumbę lub aerobik

Ponadto proponujemy
możliwość organizacji zajęć sportowych
na jednym z naszych lub gminnych obiektów:
korty tenisowe (5 ceglanych kortów)
hala sportową wielofunkcyjną
hala tenisową
siłownia (klimatyzowaną) i sala fitness
sala z matami judo i taekwondo
boisko piłkarskie “AZS Orlik”
sala do gry w tenisa stołowego
boiska do piłki plażowej
boiska do gry w badmintona
boiska do gry w unihokeja
park wodny w Wilkasach
kręgielnia (2 tory)
ścianka wspinaczkową
sala sportową do gry w piłkę ręczną
sala bilardową
oraz 10% zniżki na dodatkowe usługi w Centrum Rehabilitacji & SPA
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AZS COSA Ośrodek w Wilkasach | ul. Niegocińska 5, Wilkasy | 11-500 Giżycko
tel.: +48 87 428 0 700 | fax: +48 87 428 0 701 | wilkasy@azs.pl

