68 standard

17 suite

21- 36 m2

27 - 43 m2

pokoi

8 apartamentów

pokoi

luksusowych

40 - 80 m2

Lokalizacja
Olsztyn | 46 km

Hotel Natura Mazur położony jest nad jeziorem Świętajno w miejscowości
Warchały na Mazurach. Lokalizacja na terenie puszczy NapiwodzkoRamuckiej gwarantuje ciszę, czyste powietrze oraz sąsiedztwo

Hotel Natura Mazur ****

Port lotniczy Olsztyn Mazury | 25 km

dzikiej przyrody. Jednocześnie bliskość drogi krajowej nr 58
(łączącej się z trasą ekspresową S7) oraz łatwy dostęp do lotniska
Olsztyn-Mazury umożliwiają dojazd z największych aglomeracji.
Warszawa | 2,5h

SPA & Wellness
Atrakcje
9 gabinetów

Basen pływacki

Ekskluzywne
kosmetyki

Studio cardio

Basen rekreacyjny
z 3 wewnętrznymi
jacuzzi i masażami
wodnymi

2 całoroczne
jacuzzi
zewnętrzne

Siłownia na świeżym
powietrzu

Kompleks saun:
fińska, ziołowa
i infrared, łaźnia
parowa, ściana solna

CAŁOROCZNE

Kręgielnia

Bilard

Tenis stołowy

Klub nocny

SPA & Wellness

Sala zabaw

Siatkówka
plażowa

Rowery

Sporty wodne

Grill Bar

Prywatna plaża

Strefa relaksu

SEZONOWE

Organizujemy
Spotkania
biznesowe

Pobyty
integracyjne

Konferencje

Szkolenia

Eventy

Przyjęcia firmowe
i okolicznościowe

Centrum
Konferencyjne
Centrum konferencyjne w Hotelu Natura Mazur to nowoczesne
i funkcjonalne sale konferencyjne, które zostały zaprojektowane
z myślą o dużych konferencjach, kameralnych spotkaniach biznesowych
i ekskluzywnych bankietach.
• 4 sale, w tym 3 z możliwością łączenia,
uzyskując powierzchnię 370 m 2

Sala / Ustawienie

• VIP Room – idealny na kameralne
spotkania biznesowe
• Klimatyzacja
• Nowoczesny sprzęt multimedialny
• Internet bezprzewodowy Wi-Fi

Podkowa

Teatralne

Wiosna

30 - 35 max

30 - 35 max

40 - 60 max

Lato

20 - 25 max

20 - 25 max

30 max

Jesień

30 - 35 max

30 - 35 max

25 - 60 max

Wiosna + Lato

40 - 50 max

60 max

80 max

-

120

160 - 170 max

20 max

20 max

15 - 20 max

20

12 - 18

25 max

Wiosna + Lato + Jesień

• Obsługa techniczna

Szkolne

VIP Room
Zima

Klub nocny
Osobom, które preferują dobrą zabawę do gustu przypadnie klub
nocny Fauna i Flora z dwoma torami do gry kręgle oraz stołem
bilardowym. Ze względu na swój elegancki charakter, klub sprawdza
się idealnie zarówno podczas oficjalnych, jak i nieformalnych spotkań.

Restauracja
Hotelowa restauracja Poezja Smaków oferuje urozmaicone menu
zawierające dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Do ich
przygotowania wykorzystywane są najwyższej jakości, świeże,
regionalne składniki oraz produkty własnego wyrobu. Propozycje
Szefa Kuchni bogate są m.in. w dziczyznę, ryby, grzyby z mazurskich
lasów, warzywa i owoce pochodzące od lokalnych gospodarzy.
Restauracja à la carte czynna jest w godzinach od 13:00 do 22:00.

Skontaktuj się z nami w celu dokonania
rezerwacji lub uzyskania szczegółowych
informacji:

Natura Mazur Resort & Conference Warchały
ul. Brajnicka 1, 12-122 Jedwabno, Warchały

e-mail: recepcja@naturamazur.pl
tel.:+48 89 642 66 03
www.naturamazur.pl

