
� Sarnówek – 2017 � 
weekendy, szkolenia, konferencje, wesela 

 
Weekend nad Jeziorakiem najdłuższym polskim jeziorem (27,5 km) jest wspaniałym 

sposobem na zapewnienie kontaktu z naturą. Bogata roślinność, obserwacja zwierząt w 
ich naturalnym środowisku. Pobyt nad jeziorem daje szanse na pełny relaks, uprawianie 

sportu i pełny wypoczynek. 
 

Termin pobytu od 01 kwietnia 2017 do 18 czerwca 2017 

Zakwaterowanie/liczba osób 
cena za pobyt od piątku do niedzieli (2 noclegi) z całodziennym 

wyżywieniem 

pokój 1 osobowy - 1 osoba 180,00  (90 zł za 1 dzień pobytu) 

pokój 2 osobowy - 2 osoby 360,00 (90 zł za 1 dzień pobytu) 

pokój 3 osobowy - 3 osoby 534,00 (89 zł za 1 dzień pobytu) 

pokój 4 osobowy - 4 osoby 712,00 (89 zł za 1 dzień pobytu) 

 
Termin pobytu od 23 czerwca 2017 do 20 sierpnia 2017 

Zakwaterowanie/liczba osób 
cena za pobyt od piątku do niedzieli (2 noclegi) z całodziennym 

wyżywieniem 

pokój 1 osobowy - 1 osoba 220,00  (110 zł za 1 dzień pobytu) 

pokój 2 osobowy - 2 osoby 440,00 (110 zł za 1 dzień pobytu) 

pokój 3 osobowy - 3 osoby 594,00 (99 zł za 1 dzień pobytu) 

pokój 4 osobowy - 4 osoby 760,00 (95 zł za 1 dzień pobytu) 

 

� Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu (piątek) i kończy obiadem (niedziela) w dniu wyjazdu � 

� Oferta ważna tylko z całodziennym wyżywieniem � 

 

W czasie pobytu weekendowego oferujemy: 

� noclegi w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, telewizorem, zastawą, czajnikiem, leżakiem, 

� pełne wyżywienie (3 posiłki) z domową kuchnią w pawilonie gastronomicznym, 

� 1 godz. bezpłatnego wypożyczenia (na rodzinę) - kajak, rower wodny lub łódź  wiosłowa, 

� bezpłatnie boiska sportowe, korty tenisowe oraz świetlica, 

� grill, kominek i wędzarnia ryb, 

� rowery, bilard, plac zabaw dla dzieci, 

� marina oferuje kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe, żaglówkę Conrad oraz silniki z zaczepem do łodzi. 

Zniżki dla dzieci: 

�  dzieci do lat 2 bez oddzielnego spania i wyżywienia   pobyt bezpłatny, 

�  dzieci od 2 do 7 lat     50% stawki za nocleg i wyżywienie, 

�  dzieci od 8 do 12 lat     70% stawki za nocleg i wyżywienie, 

�  dzieci powyżej 12 lat     jak osoba dorosła. 
Pozostałe usługi: 

�  parking dla wczasowiczów OW Sarnówek   bezpłatny 

�  parking dla gości spoza OW Sarnówek   3 zł/h 

�  opłata za zwierzęta     1- 3 dni 50 zł, za każdy następny dzień 5 zł 

� bilard       8 zł/h. 

�  rower – stary, nowy     3 zł/h, 10 zł/h za cały dzień 

 

ORGANIZUJEMY TAKŻE SZKOLENIA, WESELA, PRZYJĘCIA  

�  CENY I  TERMINY DO NEGOCJACJI �  

 
Aby dokonać kompletnej rezerwacji należy w ciągu 7 dni od dnia ustalenia terminu rezerwacji 
wpłacić zadatek w wysokości 20% wartości pobytu, na konto: 

84 1030 1508 0000 0008 1726 2066 
 

OW TVP SA, Sarnówek k/Iławy, 14-241 Ząbrowo, � (89) 640 44 44, Fax 89 644 44 42 
Rezerwacja pobytów - Pani Marzena Wiśniewska, ul. Woronicza 17, bl. R, pokój 36, � (22) 54 76 754 


