INTEGRACJA / SZKOLENIA
w Centrum Aktywnego Wypoczynku KOSZAŁKOWO Wieżyca
Centrum Aktywnego Wypoczynku KOSZAŁKOWO w Wieżycy to kompleks 20 ha
przeznaczonych do szeroko pojętej rekreacji, szczególnie sportowej. Infrastruktura
kompleksu gwarantuje znakomity, aktywny sposób spędzenia czasu. Latem nietypowe i
fascynujące dyscypliny sportowe jak: trójkołowce górskie, zorbing, zajęcia integracujne i
inne, a zimą stoki narciarskie z wyciągami, wypożyczalnie sprzętu zimowego, szkółka
narciarska.
W skład Koszałkowa wchodzą: restauracja „Biały Miś”, pizzeria Cafe – Drink Bar
„Gawra”, komfortowa baza noclegowa (60 miejsc) w pokojach 2-3 osobowych oraz w
apartamentach 4-6-8 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV i radiem, internet dostępny
na terenie całego obiektu.
Koszałkowo - Wieżyca od lat przyciąga swoim niepowtarzalnym położeniem, urokiem,
wyjątkową atmosferą oraz bliskością jezior, lasów i wzgórz. Jesteśmy usytuowani wśród
zielni, z dala od ruchu ulicznego w bezpośredniej bliskości jeziora (150 m).
Szanowni Państwo jeżeli szukacie miejsca zachwycającego piękną przyrodą, widokami,
dysponującym szerokim wachlarzem usług hotelarskich, gastronomicznych i rekreacyjnych –
zapraszamy do Wieżycy. Kierując się potrzebami naszych klientów, stworzyliśmy warunki
efektywnego powiązania pracy z wypoczynkiem i rekreacją na Kaszubach.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Szkolenia prowadzimy w dwóch obiektach:

Sala klubowa „Misianora” o wyjątkowym klimacie, sprzyja kameralnym spotkaniom
(klimatyzowana, mieści 30 osób), idealna do spotkań i szkoleń w małym gronie.








Sala restauracji „Biały Miś”, przystosowana do przeprowadzenia konferencji, szkoleń, z
profesjonalnym sprzętem audiowizualnym, klimatyzowana, mieści 70 osób.

Na wyposażeniu:
profesjonalne wbudowane nagłośnienie,
rzutnik, ekran,
fliphart,
dostęp do internetu Wi-Fi

Pobyty integracyjne, szkolenia, narady czy kolacje biznesowe zorganizuj w Centrum
Aktywnego Wypoczynku KOSZAŁKOWO w Wieżycy.
Koszałkowo stanowi dogodną bazę wypadową do największych atrakcji okolicy – Dom „do
góry nogami”, regionalne browary, zwiedzanie zabytków, rejsy statkiem po jeziorze, park
sportowych atrakcji oraz wiele innych.
Ponadto zapewniamy atrakcje sportowe oraz wszelkiego typu zabawy integracyjne, które
poprawią więzi i współpracę między pracownikami w firmie, podniosą poziom motywacji i chęci
do działania w zgranej grupie. U nas poznasz reakcję i proces myślenia swojej załogi podczas
współzawodnictwa i aktywności sportowej.
Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę animatorów, instruktorów!
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie.
Nasze starania gwarantują spełnienie Państwa oczekiwań w dowolnie szerokim zakresie.

PROPOZYCJA SZKOLENIA 2 - dniowego
Zakwaterowanie:

pokoje 2 osobowe z łazienkami

apartamenty 4-6-8 osobowe
Wyżywienie:

śniadanie i obiadokolacja (opcja)

wyżywienie całodzienne (opcja)
Program pobytu:
1 dzień:
 przyjazd grupy do Koszałkowa - Wieżycy
 zakwaterowanie
 kolacja w restauracji Biały Miś lub kolacja piknikowa w chacie grillowej z muzyką kapeli kaszubskiej lub D'J
(opcja)
2 dzień:
 śniadanie - bufet szwedzki, restauracja Biały Miś
 szkolenie tematyczne
 bufet z ciastami i kawą
 wyjazd wozami drabiniastymi do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, zwiedzanie i
degustacja regionalnego piwa w lokalnym browarze (opcja)
 przejażdżka wozami drabiniastymi z wejściem na Szczyt Wieżyca – punkt widokowy (opcja)
 spływy kajakowe (opcja)
 gry i zabawy integracyjne, strzelnica sportowa, (opcja)
 powrót do Koszałkowa
 obiad w restauracji „Biały Miś”
 program sportowy: korzystanie z atrakcji sportowych na terenie naszego ośrodka:
◦ zjazdy na trójkołowcach górskich
◦ kula zorbowa
◦ nauka jazdy na mountainbordzie
◦ zajęcia integracyjne
W ramach pakietu 2 dniowego zapewniamy:
1 noclegi
1 śniadania w formie bufetu
1 kolacja piknikowa w chacie grillowej
obiad
pakiet rekreacyjny na sportowo w Koszałkowie
zwiedzanie

PROPOZYCJA SZKOLENIA 3 - dniowego
Zakwaterowanie:

pokoje 2 osobowe z łazienkami

apartamenty 4-8 osobowe
Wyżywienie:

śniadanie i obiadokolacja (opcja)

wyżywienie całodzienne (opcja)
Program pobytu:
1 dzień:
 przyjazd grupy do Koszałkowa - Wieżycy
 zakwaterowanie
 obiad w restauracji „Biały Miś”
 zajęcia integracyjne do wyboru
 kolacja w restauracji Biały Miś lub kolacja piknikowa w chacie grillowej gdzie czas może umilać muzyka
i żarty wesołej kapeli kaszubskiej lub zabawa przy D'J u (opcja)
2 dzień:
 śniadanie - bufet szwedzki, restauracja Biały Miś
 szkolenie tematyczne
 bufet z ciastami i kawą
 wyjazd wozami drabiniastymi do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, zwiedzanie i
degustacja regionalnego piwa w lokalnym browarze (opcja) czas ok. 4 godz.
 przejażdżka wozami drabiniastymi z wejściem na Szczyt Wieżyca – punkt widokowy (opcja) czas do 3 godz.
 zajęcia integracyjne do wyboru (opcja) czas 2 godz.
 powrót do Koszałkowa
 obiad w restauracji „Biały Miś”
 program sportowy: korzystanie z atrakcji sportowych na terenie naszego ośrodka:
◦ zjazdy na trójkołowcach górskich
◦ kula zorbowa
◦ nauka jazdy na mountainbordzie
◦ wycieczka rowerowa, spacer nordic walking na Górę Wieżyca lub po malowniczej okolicy min 10 os.
◦ zajęcia integracyjne
◦ zajęcia strzeleckie
 kolacja w restauracji Biały Miś - zabawa z DJ
3 dzień:
 śniadanie - bufet szwedzki, restauracja Biały Miś
W ramach pakietu 3 dniowego zapewniamy:
2 noclegi
2 śniadania w formie bufetu
1 kolacja piknikowa w chacie grillowej
1 kolacja w restauracji
3 obiady (opcja do wyboru)
dyskoteka z DJ
pakiet rekreacyjny na sportowo w Koszałkowie
zwiedzanie
zajęcia integracyjne z pakietu żywiołów

