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 Ponad 5 hektarów terenu, w całości ogrodzonego i dozorowanego przez wyspecjalizowaną
firmę, zapewniającą bezpieczeństwo Wszystkich Gości
 Ogrodzony i strzeżony parking na 200 samochodów na terenie hotelu
 Położenie wśród lasów, we własnym ogrodzie, bezpośrednio nad brzegiem jeziora Bełdany
 Zróżnicowane formy zakwaterowania, na które składa się:
• 70 pokoi 2 osobowych – sypialnia, łazienka, balkon z widokiem na jezioro lub las
• 7 pokoi typu studio – salon, sypialnia, balkon – z widokiem na jezioro
• Apartament Widokowy - położony na 3 piętrze hotelu, z przepięknym widokiem na jezioro Bełdany
• 20 Willi w ogrodzie– salon, sypialnia, łazienka, taras na ogród i jezioro
• 2 domy myśliwskie – salon, 2 sypialnie, łazienka, aneks kuchenny
Zarówno pokoje Studio jak i Wille, wyśmienicie nadają się na przyjęcie nawet do 6 osób
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 Zróżnicowane formy gastronomiczne:
• Restauracja MALINKA z przepięknym widokiem na jezioro i ogród to nasza główna restauracja, serwująca
przepyszne śniadania bufetowe, obiady i kolacje, oraz oferująca autorskie menu a'la carte.
• Cafe POZIOMKA lokalizowana w hallu głównym hotelu kawiarnia, to wyśmienite miejsce na kawę, herbatę oraz
nasze desery, pasty i burgery. W słoneczne dni zapraszamy na przestronny taras.
• Klub Nocny PIEKIEŁKO – Klub, Bar, Kręgielnia, Bilard
• Tawerna - zlokalizowana nad brzegiem jeziora Bełdany, jest idealnym miejscem dla tych wszystkich, którzy szukają
przepięknych widoków oraz wyśmienitej kuchni opartej na tradycjach mazurskich

 Zróżnicowane formy wypoczynku dla dzieci:
Mini Klub – nasz autorski pomysł spędzania czasu wolnego przez dzieci, pełen gier, kolorowanek, książek, zabawek
poszerzających horyzonty myślowe i zainteresowania dzieci
• Plac zabaw – idealne miejsce dla dzieci
• Dmuchany zamek – własny i zawsze czynny w sezonie letnim

 Zróżnicowane formy wypoczynku nad wodą:
• Plaża – znajdująca się na terenie hotelu, szeroka, piaszczysta, z parasolami i leżakami
• Molo wypoczynkowe – przepiękne 25 metrowe molo, idealne do leniwego spędzania czasu,
leżakowania, wędkowania
• Port – prywatny port, będący przedłużeniem plaży, zdolny pomieścić do 30 łodzi, posiadamy 6 własnych żaglówek
oraz rowery wodne, kajaki, łodzie wiosłowe

 Zróżnicowane formy wypoczynku:
• Hala Sportowa – pełno wymiarowa, z pełnym zapleczem (szatnie, prysznice, toalety), dająca nieskończone
możliwości sportowe oraz stanowiąca alternatywę podczas deszczowej pogody
• Boisko typu „Orlik“ do piłki nożnej, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, kort tenisowy, boisko do siatkówki
plażowej
• Kręgielnia
• Sala gier: bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, rzutki
• Wypożyczalnia rowerów rodzinnych i terenowych
• Ścieżki i trasy do nordic walkingu i joggingu, malownicze trasy rowerowe

 Okoliczne atrakcje
Śluza Guzianka| Muzeum Leśniczówka Pranie | Prom linowy na Wierzbie | Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie | Galindia
Hodowla Konika Polskiego w Popielnie | Wioski Starowierskie – Wojnowo, Wejsuny, Gałkowo | Wyłuszczarnia Nasion
Spływy Kajakowe rzeką Krutynią | Mikołajki | Mrągowo | Giżycko | Ryn | Wilczy Szaniec | Święta Lipka
Jesteśmy specjalistami w organizacji czasu wolnego na terenie hotelu, jak również pomagamy w organizacji wycieczek
poza teren hotelu. Przygotujemy dla Państwa plan każdej wycieczki pieszej, rowerowej czy samochodowej.
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