MOJE MIEJSCE
Miejsce na wyjątkowe spotkanie
w wyjątkowym otoczeniu
MOJE MIEJSCE Jura

MOJE MIEJSCE Kazimierz

MOJE MIEJSCE

MOJE MIEJSCE to dwa nowoczesne i komfortowe
osiedla całorocznych domów turystycznych. Każde
osiedle posiada rozległy teren rekreacyjny z
boiskami sportowymi, placem zabaw dla dzieci,
sauną,
sezonowym
basenem
zewnętrznym
z podgrzewaną wodą oraz miejscami ogniskowymi.
Każde z Osiedli położone jest w malowniczej
okolicy, w bezpośrednim sąsiedztwie lasów, z dala
od gęstej zabudowy, zgiełku miasta i hałasu. Bliskość
natury sprzyja koncentracji i wypoczynkowi.

MOJE MIEJSCE Kazimierz

MOJE MIEJSCE Kazimierz to Osiedle położone w
rejonie Małopolskiego Przełomu Wisły, 11 km od
kultowego Kazimierza Dolnego i 13 km od
uzdrowiskowego Nałęczowa.
MOJE MIEJSCE Jura zlokalizowane jest w samym
sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na Szlaku
Orlich Gniazd, który łączy średniowieczne zamki i
warownie obronne wzniesione na wysokich
wapiennych skałach.

MOJE MIEJSCE Jura

SPOTKANIA FIRMOWE
Chcemy zaprosić Cię do MOJEGO MIEJSCA, miejsca stworzonego w duchu slow life, miejsca
blisko natury, miejsca, w którym zorganizujesz swoje wydarzenie ﬁrmowe oraz odpoczniesz tak,
jak lubisz - w swoim rytmie.
W MOIM MIEJSCU - miejscu na wyjątkowe spotkania w wyjątkowym otoczeniu - zorganizujesz:

SZKOLENIA

WARSZTATY

IMPREZĘ
INTEGRACYJNĄ

SPOTKANIE
ŚWIĄTECZNE

…i wiele innych.
Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my stworzymy ofertę szytą na miarę Twoich oczekiwań.

SPOTKANIA RODZINNE
Poszukujesz miejsca, gdzie będziesz mógł spotkać się w większym rodzinnym gronie?
Zapraszamy Cię do MOJEGO MIEJSCA, gdzie oprócz komfortowych domów z pełnym
wyposażeniem przygotowaliśmy dla Ciebie rozległy teren rekreacyjny wśród lasów, pól i łąk. W
ciszy, spokoju, blisko natury i w harmonii z Twoim rytmem.
W MOIM MIEJSCU - miejscu na wyjątkowe spotkania w wyjątkowym otoczeniu - zorganizujesz:

URODZINY

CHRZCINY

KOMUNIĘ

KAMERALNE
WESELE

…i wiele innych.
Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my stworzymy ofertę szytą na miarę Twoich oczekiwań.

MOJE MIEJSCE Kazimierz

MOJE MIEJSCE Kazimierz

WARSZAWA
1 h 30 min.

MM Kazimierz

LUBLIN
1h

RZESZÓW
2h

MOJE MIEJSCE Kazimierz
16 komfortowych, całorocznych domów,
wyposażonych w:
●

●
●

●

●
●
●
●

dwie sypialnie wyposażone w łóżka hotelowe
(możliwa aranżacja na łóżka pojedyncze lub
podwójne), wentylator suﬁtowy,
salon: sofa, fotel, stolik kawowy, telewizor,
kominek peletowy
aneks kuchenny: płyta kuchenna, lodówka z
zamrażarką, kuchenka mikrofalowa, talerze,
sztućce, kubki, szklanki, kieliszki do wina, garnki,
patelnia, czajnik, akcesoria kuchenne, kawiarka,
zestaw herbat, kawa, stół i krzesła
łazienka: kabina prysznicowa typu walk-in z
kolumną prysznicową, podstawowe kosmetyki,
zestaw ręczników
taras: zadaszony, zestaw mebli ogrodowych,
leżaki, grill ogrodowy
ogrodzony prywatny ogródek
Wi-Fi, Netﬂix
miejsce parkingowe przed domem

MOJE MIEJSCE Kazimierz
Dwupoziomowa świetlica:
●

●

●

przestronna sala na piętrze (możliwość
aranżacji
na
salę
konferencyjną,
szkoleniową, warsztatową lub jadalnię),
strefa chill out na parterze (wygodna sofa,
duże stoły, aneks kuchenny z podwyższoną
zabudową barową, dwie toalety, stół do gry w
piłkarzyki),
zadaszony taras.

Możliwe aranżacje sali na piętrze:
● ustawienie teatralne dla 50 osób
● ustawienie wykładowe dla 48 osób
● ustawienie kameralne dla 40 osób
● ustawienie bankietowe 48 osób
Możliwe aranżacje parteru:
● ustawienie kameralne dla 18 osób
● otwarta przestrzeń chill-out

MOJE MIEJSCE Kazimierz
Pozostałe udogodnienia:
●

1,5 ha terenu,

●

basen zewnętrzny (czynny do 15. października),

●

sauna, całoroczne jacuzzi zewnętrzne,

●

miejsca ogniskowe i grille ogrodowe,

●

strefa rekreacyjna z nowoczesnym boiskiem
wielofunkcyjnym do piłki nożnej, koszykówki i
tenisa oraz boiskiem do siatkówki plażowej,

●

rowery, leżaki,

●

dla

najmłodszych

Gości

plac

trampolinami,
●

obiekt przyjazny czworonogom.

zabaw

z

MOJE MIEJSCE Kazimierz
Możliwe opcje wyżywienia:
●

śniadania dostarczane do domów

●

obiadowe wyroby garmażeryjne z dostawą do
domów

●

wspólne śniadania z serwisem

●

wspólne obiady z serwisem

●

wspólne kolacje z serwisem (w tym możliwa
kolacja grillowa)

●

możliwość połączenia wspólnego posiłku z
degustacją piwa rzemieślniczego z browaru
Chmiele Nałęczowskie

MOJE MIEJSCE Kazimierz
Popołudnia i wieczory w MOIM MIEJSCU
Kazimierz:
●

ognisko z pieczeniem kiełbasek - integracja w
stylu slow,

●

zawody sportowe - wzmocnij ducha drużyny w
swoim zespole (piłka nożna, koszykówka, tenis,
siatkówka plażowa, badminton),

●

seans w saunie i jacuzzi - nawet 3 godziny
relaksu dla ciała i ducha,

●

wieczór ﬁlmowy, muzyczny lub taneczny spotkanie w świetlicy.

MOJE MIEJSCE Kazimierz
Okoliczne atrakcje dla grup:
●

●

●

●
●

degustacja
lokalnego
wina
w
Winnicy
Kazimierskie Wzgórza - degustacja sześciu
rodzajów wina oraz regionalnych serów w pięknych
okolicznościach przyrody - na zboczu lessowego
wzgórza, wśród winorośli i lawendy,
degustacja regionalnego piwa z rodzinnego
browaru rzemieślniczego Chmiele Nałęczowskie możliwość zorganizowania degustacji na terenie
Osiedla (np. podczas ogniska lub kolacji zasiadanej),
nocne
zwiedzanie
Kazimierza
Dolnego
z
przewodnikiem - w tym wejście z pochodniami do
najpiękniejszego wąwozu w okolicy - Korzeniowego
Dołu oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek,
zwiedzanie Kazimierza Dolnego i okolicy z
przewodnikiem,
zwiedzanie Nałęczowa z przewodnikiem - w tym
transport retro meleksem,

MOJE MIEJSCE Kazimierz
●

●

●
●
●
●
●

warsztaty, lekcje historyczne prowadzone przez
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie - możliwość
organizacji na terenie Osiedla,
spływ kajakowy lub pontonowy Wisłą - w
okolicach
Kazimierza
Dolnego
przebiega
najpiękniejszy odcinek Wisły,
wycieczka Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową,
warsztaty jogi z zaprzyjaźnioną z MOIM MIEJSCEM
instruktorką z wieloletnim doświadczeniem,
warsztaty
tworzenia
naturalnych
wosków
zapachowych i świec sojowych,
ZIMĄ - narty w ośrodku narciarskim NART-SPORT w
Rąblowie,
animacje dla dzieci.

MOJE MIEJSCE Jura

MOJE MIEJSCE Jura
WARSZAWA
3 h 20 min.

MM Jura

KATOWICE
1h

KRAKÓW
1 h 30 min.

MOJE MIEJSCE Jura
22

komfortowe,

wyposażone w :
●

●
●

●

●
●
●
●

całoroczne

domy,

dwie sypialnie wyposażone w łóżka hotelowe
(możliwa aranżacja na łóżka pojedyncze lub
podwójne), wentylator suﬁtowy,
salon: sofa, fotel, stolik kawowy, telewizor,
kominek peletowy
aneks kuchenny: płyta kuchenna, lodówka z
zamrażarką, kuchenka mikrofalowa, talerze,
sztućce, kubki, szklanki, kieliszki do wina,
garnki, patelnia, czajnik, akcesoria kuchenne,
kawiarka, zestaw herbat, kawa, stół i krzesła
łazienka: kabina prysznicowa typu walk-in z
kolumną
prysznicową,
podstawowe
kosmetyki, zestaw ręczników
taras: zadaszony, zestaw mebli ogrodowych,
leżaki, hamak, grill ogrodowy
ogrodzony prywatny ogródek
Wi-Fi, Netﬂix
miejsce parkingowe przed domem

MOJE MIEJSCE Jura
Dwupoziomowa świetlica:
●

●
●

na parterze sala z możliwością aranżacji na
jadalnię lub niewielką salę szkoleniową, aneks
kuchenny z zabudową barową, łazienka
na piętrze sala zabaw dla dzieci
zadaszony taras.

Możliwe aranżacje sali na parterze:
● ustawienie kameralne dla 20 osób
● ustawienie kawiarniane + bufet
Możliwe aranżacje sali na piętrze:
● ustawienie kawiarniane + bufet
Dla
większych
grup
oferujemy
namiot
konferencyjny dla maksymalnie 50 osób.
Aranżacja namiotu dostosowana do charakteru
spotkania.

MOJE MIEJSCE Jura
Pozostałe udogodnienia:
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

3,5 ha terenu,
basen zewnętrzny (czynny do 15. października),
sauna,
miejsca ogniskowe i grille ogrodowe,
90-metrowy podest idealny na zabawy
taneczne,
strefa rekreacyjna z boiskami do piłki nożnej,
siatkówki plażowej i badmintona, tor do
minigolfa,
rowery, hulajnogi terenowe, leżaki, hamaki,
dla najmłodszych Gości plac zabaw ze
zjeżdżalniami i trampolinami,
plac zabaw dla psów (typu agility),
ogrodzony fragment lasu (ok. 1 ha),

obiekt przyjazny czworonogom.

MOJE MIEJSCE Jura
Możliwe opcje wyżywienia:
● świeże lokalne produkty (pieczywo, masło

własnego wyrobu, wiejskie jaja, ser, wędliny)
dostarczane
do
domów

●

śniadania, obiady, obiado-kolacje i wyroby
garmażeryjne
dostarczane
do
domów

●

wspólne

●

wspólne obiady z serwisem

●

wspólne kolacje z serwisem (możliwa kolacja
grillowa)

●

możliwość
dowolnego
powyższych opcji

śniadania

z

serwisem

miksowania

MOJE MIEJSCE Jura
Popołudnia i wieczory w MOIM MIEJSCU
Jura:
●

ognisko z pieczeniem kiełbasek - integracja w
stylu slow,

●

zawody sportowe - wzmocnij ducha drużyny w
swoim zespole (piłka nożna, siatkówka plażowa,
badminton,

minigolf,

wyścigi

hulajnogami

terenowymi),
●

gry terenowe - prywatny las to idealne miejsce
na podchody, questingi itp.

●

seans w saunie - nawet 3 godziny relaksu dla
ciała i ducha,

●

wieczór muzyczny lub taneczny - spotkanie w
świetlicy lub na zewnętrznym, klimatycznie
oświetlonym podeście.

MOJE MIEJSCE Jura
Okoliczne atrakcje dla grup:
●
●
●
●
●
●

degustacja regionalnego piwa z browaru
rzemieślniczego Browar na Jurze
spotkanie lub wycieczka z przewodnikiem jurajskie opowieści snute np. podczas ogniska,
widokowe
loty
balonem
nad
Jurą
Krakowsko-Częstochowską,
warsztaty wspinaczkowe prowadzone przez
doświadczonych instruktorów z Trafo Base Camp,
ZIMĄ - narty w ośrodku narciarskim SMOLEŃ-SKI w
Smoleniu,
animacje dla dzieci.

MOJE MIEJSCE - dobry wybór
DOGODNE POŁOŻENIE - położenie obu Osiedli gwarantuje komfortowy czas dojazdu
z dużych miast (m.in. z Warszawy, Lublina i Rzeszowa do MM Kazimierz, z Warszawy,
Krakowa i Katowic do MM Jura).
KOMFORTOWA BAZA NOCLEGOWA - nowoczesne domy całoroczne w zabudowie
bliźniaczej pozwalają na zakwaterowanie dużej liczby osób, a jednocześnie gwarantują
swobodny wypoczynek i poczucie prywatności.
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA - oprócz noclegu znajdziesz u nas: funkcjonalne
przestrzenie wspólne idealne do organizacji spotkań grupowych, teren rekreacyjny,
dobre jedzenie oraz atrakcje dla grup.
BLISKOŚĆ NATURY - oba osiedla położone są na terenie parków krajobrazowych, w
bezpośrednim sąsiedztwie lasów, pól i łąk. Sprzyja to zarówno aktywnemu
wypoczynkowi, jak i relaksowi w zgodzie z nurtem slow life.
DOŚWIADCZENIE - MOJE MIEJSCE powstało trzy lata, w tym czasie organizowaliśmy
m.in. przyjęcia urodzinowe i inne jubileusze rodzinne, spotkania integracyjne, pikniki
familijne, warsztaty jogi, szkolenia dla psów. Zaufaj nam i ciesz się wyjątkowym
spotkaniem w większym gronie, które przebiegnie w Twoim rytmie.

MOJE MIEJSCE - skontaktuj się z nami

MOJE MIEJSCE Operator Sp. z o.o.
ul. Fromborska 35a/2, 04-811 Warszawa
tel. 532 376 290
info@mmresort.com
www.mmresort.com

MOJE MIEJSCE Kazimierz

MOJE MIEJSCE Kazimierz
Zaborze 24U, 24-160 Zaborze
MOJE MIEJSCE Jura
ul. Słoneczna 33, 42-425 Lgota Murowana

MOJE MIEJSCE Jura

