Sielanka Sport Center

Ośrodek piłkarski w centrum Polski

W samym centrum Polski, pomiędzy dziewiczą
Puszczą Stromecką, a malowniczą Doliną Pilicy,
powstał jeden z najlepszych ośrodków piłkarskich
w Europie Środkowej.
Sielanka Sport Center to nowoczesne obiekty piłkarskie, które są częścią
100-hektarowego kompleksu sportowo-wypoczynkowego. Do dyspozycji
piłkarzy są pełnowymiarowe boiska piłkarskie oraz treningowe o naturalnych,
wysiewanych i wysokogatunkowych nawierzchniach. Efektywny system
drenażu, piłkochwyty, zadaszone ławki trenerskie, strefa bezpieczeństwa
i możliwość instalacji trybun dla kilku tysięcy kibiców spełniają najwyższe
standardy UEFA.
W trakcie EURO 2012 Sielanka była jednym z rekomendowanych przez UEFA
baz pobytowych - stacjonowała tu Reprezentacja Chorwacji. Wielokrotnie
gościliśmy polską Kadrę Narodową z Robertem Lewandowskim na czele.
W ośrodku odbywają się również zgrupowania szkoleniowe dla klubów
piłkarskich.
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- Odkąd jestem związany z reprezentacją mojego
kraju, najpierw jako piłkarz, teraz jako selekcjoner,
odwiedziłem wiele centrów pobytowych. Byliśmy
m.in. we Francji, Portugalii, Austrii i Szwajcarii,
w Niemczech, Korei i Japonii, ale pobyt w Sielance
będę wspominał najmilej.

Referencje
Ośrodek piłkarski Sielanka Sport Center otrzymał

Na terenie Sielanka Sport Center do meczów w ramach

rekomendację UEFA, dzięki której stał się jedną

UEFA EURO 2012 przygotowywała się Reprezentacja

z polskich baz pobytowych podczas EUFA EURO 2012.

Chorwacji. Stacjonowała tu również polska Kadra

Zaplecze treningowe, doskonałą lokalizację oraz wysoki

Narodowa przed meczami międzynarodowymi,

poziom komfortu doceniło wiele reprezentacji

rozgrywanymi w Warszawie w ramach eliminacji do

narodowych, a także kluby sportowe, które gościły

Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Gościliśmy

w SSC na zgrupowaniach treningowych w przerwach

polskie i zagraniczne kluby piłkarskie, a na centralnym

pomiędzy rozgrywkami i przed najważniejszymi

boisku odbyło się kilkanaście meczów towarzyskich.

Slaven Bilic
były selekcjoner Reprezentacji Chorwacji

meczami w sezonie.

Do rozgrywek międzynarodowych, mistrzowskich i pucharowych przygotowywały się w Sielance między innymi:

Polska Kadra
Narodowa
(POL)

Reprezentacja
Chorwacji
(CRO)

Legia Warszawa
(POL)

Vfl Wolfsburg
(GER)

Leicester City
(ENG)

Hapoel Haifa
(ISR)

Korona Kielce
(POL)

Wisła Kraków
(POL)

Podbeskidzie
Bielsko-Biała
(POL)

- W Sielance są bardzo dobre warunki zarówno do odizolowania się,
wypoczynku, jak i koncentracji. Mamy również bardzo dobre warunki do
trenowania - boisko w zasięgu wzroku, nie musimy zatem nigdzie jeździć.[ ]
Tu wszystko podporządkowane jest przygotowaniom do ważnych spotkań
w eliminacjach do Mistrzostw Świata i celowo wybraliśmy ten właśnie
kompleks.

Lokalizacja
Doskonałe usytuowanie w bliskiej odległości od
najważniejszych obiektów sportowych i międzynarodowego
portu lotniczego w Warszawie.

Waldemar Fornalik
były selekcjoner Reprezentacji Polski

Ośrodek położony jest na południe od Warszawy (50 km), pomiędzy malowniczą
Doliną Pilicy i starodrzewem Puszczy Stromeckiej. Lokalizacja w sercu jednego
z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce oraz przylegające do Centrum
obszary objęte europejskim programem Natura 2000 sprawiają, że przebywające
w ośrodku drużyny piłkarskie mogą pracować w doskonałych warunkach

WARSZAWA

klimatycznych, w bliskim kontakcie z przyrodą, a także w ciszy i spokoju.
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Stadion Narodowy w Warszawie
/dystans: 62 km/

Stadion Legii Warszawa
w Warszawie
/dystans: 56 km/

Lotnisko Chopina
w Warszawie
/dystans: 64 km/

- Otoczenie hotelu i boiska treningowego są przepiękne, a sama lokalizacja Sielanki nad
Pilicą, która jest pod miastem, odcięta od wszelkiego zgiełku, sprawiają, że są tu bardzo
dobre warunki do trenowania. Miejsce przypomina holenderskie ośrodki treningowe, w
których często zgrupowania organizują kluby z Belgii. Nic, tylko trenować!

Zaplecze treningowe
Jesteśmy jednym z niewielu centrów piłkarskich w tej części Europy, które oferują komfortowe
warunki wypoczynku i relaksu oraz pełne zaplecze szkoleniowe – boiska treningowe, odnowę
biologiczną i sale szkoleniowe. Oznacza to, że drużyny piłkarskie mogą zrealizować wszystkie
założenia przygotowawcze bez opuszczania naszego terenu.
R Boisko główne o wymiarach 105x68 m. oraz strefa bezpieczeństwa po bokach.
R Mniejsze boisko treningowe o wym.35x68 m. przeznaczone do treningów bramkarskich.
R Intymna lokalizacja w otoczeniu przepięknej przyrody.
R Piłkochwyty za bramkami oraz zadaszone siedziska dla trenerów i piłkarzy.
R Zaplecze treningowe znajdujące się zaledwie 100 metrów od hotelu.
R Możliwość instalacji przenośnych trybun dla 4 tys. kibiców.
R Efektywny system drenażu i nawadniania.
R Naturalna, specjalistyczna trawa z wysiewu.

Besnik Hasi
były trener Legii Warszawa

- Najważniejszym elementem tego ośrodka treningowego
jest murawa. To fantastyczne, że mamy w Polsce taki
obiekt - niczym nieustępujący świetnym bazom
treningowym, które regularnie odwiedzają kluby
Bundesligii w przerwach pomiędzy sezonami.

Kuba Błaszczykowski
pomocnik Reprezentacji Polski

Zakwaterowanie drużyn
Wszystkie drużyny piłkarskie przebywające w Sielanka Sport Center mają do dyspozycji
pełną infrastrukturę Hotelu Sielanka nad Pilicą****.
Obiekt powstał w połowie lat 90. i jest centralnym punktem kompleksu wypoczynkoworekreacyjnego oraz jednym z najbardziej znanych, polskich ośrodków sportów konnych.
Obecnie Hotel oddaje do dyspozycji swoich gości 120 miejsc noclegowych, 2 restauracje, pub,
doskonale wyposażoną część SPA&Wellness, a także kilka nowoczesnych sal
konferencyjnych. Hotel Sielanka nad Pilicą ceniony jest za piękny wystrój, specyﬁczną,
intymną atmosferę, autorską kuchnię oraz fachową i dyskretną obsługę.
R 56 przytulnie, komfortowo wyposażonych pokojów z klimatyzacją.
R Komponujący się z otoczeniem wystrój wnętrz. Wi-ﬁ i pakiet CANAL+.
R Klimat wyciszenia i swobodnej elegancji sprzyjający relaksowi.
R Dwie restauracje realizujące zamówienia specjalne dla sportowców.
R EquiClub – wieczorny Drink Bar z bilardem i piłkarzykami.
R Hotel „klubowy” – daleki od rutyny obiektów sieciowych.
R Stabilny i wyszkolony zespół dbający o gości i każdy szczegół ich pobytu.
R Autentyczna gościnność, uśmiech i życzliwość.

- Bardzo mi się tu podoba! Cisza, doskonała
baza treningowa, komfortowy hotel. Świetna
lokalizacja blisko Warszawy.

Centrum konferencyjne
Nowoczesne centrum konferencyjne obejmuje 5 sal szkoleniowo-konferencyjnych o łącznej
powierzchni 241 m2, z możliwością dowolnej aranżacji.
Centrum wyposażone jest w systemy wizualizacji obrazu (NEC, PROJECTA, YAMAHA),
profesjonalne nagłośnienie nowej generacji (BOSCH), a także elektronicznie sterowaną
klimatyzację, rolety i regulację światłem.
Piłkarze przebywający w Hotelu mogą bezpośrednio po odprawie treningowej udać się na
oddalone o 100 metrów boiska treningowe.
R Idealne warunki do odpraw meczowych, sesji teoretycznych, pokazów kinowych,

dyskusji, itp.
R Nowoczesne systemy wizualizacji obrazu i nagłośnienia
R Bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp do Internetu na terenie całego Hotelu.
R Catering i obsługa restauracyjna w salach konferencyjnych.

Robert Lewandowski
napastnik Reprezentacji Polski

- Baza treningowa i noclegowa jest w bardzo dobrym stanie. Mamy tu
bardzo spokojną okolicę, idealnie nadającą się do koncentracji i
przygotowania do sezonu. Na miejscu rozegramy również sparingi z
polskimi drużynami, które będą szansą na przećwiczenie różnych
wariantów gry.

SPA & Wellness
Po intensywnym treningu, drużyny sportowe mogą skorzystać z pomieszczeń odnowy
biologicznej.
Hotelowe SPA&Wellness charakteryzuje się połączeniem wysmakowanej przestrzeni
relaksacyjnej z pięknym, a jednocześnie minimalistycznym wystrojem, szlachetnymi
materiałami oraz nowoczesnym wyposażeniem.
R

Kryty basen oraz ﬁtness center.

R Wewnętrzna strefa relaksu z hydromasażem, systemem Kneipp, prysznicami

sensoralnymi, itp.
R Gabinety zabiegowe i masażu.
R Sauna i łaźnia parowa.
R

Garden SPA z jacuzzi i sauną.

Thomas Reis
Trener V l Wolfsburg U19

A po treningu...
Nawet najwięksi entuzjaści piłki nożnej muszą
czasem od niej odpocząć. W naszej ofercie można
znaleźć pełen wachlarz atrakcji, które urozmaicą
czas wolny od treningów i sesji teoretycznych.
Infrastruktura, którą dysponuje kompleks hotelowy i centrum sportowe, pozwalają na organizację
dowolnych dodatkowych aktywności, które uatrakcyjnią pobyt w Sielance i pozwolą zapomnieć na chwilę
o trudach zgrupowań piłkarskich.
R Jazda konna i przejażdżki bryczką po urokliwych terenach Puszczy Stromeckiej.
R Spływy kajakowe malowniczą Doliną Pilicy połączone z niecodziennym cateringiem.
R Wycieczki rowerowe i spacery Nordic Walking.
R

Strefa SPA i Garden SPA.

R Siatkówka plażowa, badminton, bilard, tenis stołowy, itp.
R Zwiedzanie Warszawy – wybrane zabytki lub dowolne atrakcje wskazane przez gości.

- Świetnie się tu czujemy. Mamy absolutny spokój i warunki do pełnej
koncentracji przed meczami EURO 2012. Wszystko jest doskonale
zorganizowane, na boisko mamy 3 minuty piechotą. Nasza Federacja
dokonała właściwego wyboru na centrum pobytowe.

Luka Modrić
Pomocnik Reprezentacji Chorwacji

Do zobaczenia
w Sielanka Sport Center!
KONTAKT
Hotel Sielanka nad Pilicą****
05-660 Warka, ul. Łąkowa 1
Recepcja hotelowa:
+48 48 666 16 00
+48 48 666 16 66 (fax)
e-mail: hotel@sielanka.pl
rezerwacja@sielanka.pl
Osoba kontaktowa ds. zgrupowań piłkarskich:
Eliza Kurzepa, tel.: +48 515 272 485
eliza.kurzepa@sielanka.pl

Referencje

