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Ośrodek Sportowo-Noclegowy CEN Wydminy położony jest  w najbardziej 

malowniczym rejonie Mazur nad Jeziorem Wydmińskim 23 km od Giżycka. 

 

 

Całoroczny wielofunkcyjny obiekt przystosowany do organizacji pobytów 

sportowych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych 

 

               
 

 

• Wycieczki 
szkolne

• Zielone 
szkoły

• Kolonie• Obozy 
sportowe

Hala sportowa

Boisko trawiaste

Siłownia

Ściana wspinaczkowa

Mata  zapaśnicza

115 miejsc noclegowych

Wyżywienie

Darmowy parking

Plac zabaw

Sauna

Sala wielofunkcyjna 

na 100 osób

(dyskoteka, 

sala TV)

Sale szkoleniowe (sprzęt 
multimedialny)

Biblioteka
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Grupy mogą bezpłatnie korzystać z infrastruktury całego Ośrodka Sportowo-

Noclegowego CEN Wydminy 
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ZAKWATEROWANIE  

 

 
 

Ceny uzgadniane indywidualnie  

W cenie całodniowe wyżywienie 

Możliwość bezpłatnego korzystania z całej infrastruktury ośrodka 
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SIŁOWNIA 

Przy sali gimnastycznej znajduję się pomieszczenie siłowni do 
treningu siłowego , dostosowana do użytkowania przez młodzież i 
dorosłych . 

Wyposażona w podstawowe  urządzenia jak  ; atlas , ławki do 
wyciskania , rower treningowy , podciągi , sztangi i gryfy oraz 
obciążenia , hantle i kettlebelle . 

 

 

 
SAUNA 

Zapraszamy do skorzystania z naszej 

nowo wybudowanej sauny. 

Oferujemy niepowtarzalny klimat. 

Sauna w Ośrodku Sportowo-

Noclegowym CEN Wydminy to 

świetny sposób na relaks połączony 

z wieloma korzyściami dla zdrowia. 

Wizyty w saunie powinny trwać od 

kilku do kilkunastu minut i zakończyć 

się schłodzeniem (zimny prysznic). 

Cykl należy powtórzyć 2-3 razy. 

Sauna to także forma pielęgnacji 

urody. Kąpiele saunowe w naszym 

Ośrodku poprawiają wygląd skóry. 

Znajdujące się w niej naczynia krwionośne, pod wpływem zmian temperatury, rozszerzają się i kurczą, 

wzmagając przepływ krwi. Rozgrzana skóra obficie wydziela pot, wydalając wraz z nim zalegające w 

organizmie toksyny. Pod wpływem wysokiej temperatury odblokowaniu ulegają gruczoły łojowe. Częste 

kąpiele w saunie utrzymują skórę zdrową, młodą i elastyczną. 

 

 

 

https://foter.com/fff/photo/13511496915/a1294824a9/
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WYCIECZKI / REKREACJA 
Dla naszych gości możemy zorganizować dodatkowe atrakcje – oferta płatna: 

 rejs po jeziorach mazurskich, 

 wyjazd na basen do Giżycka, Wilkasy 
k/Giżycka, 

 wyjazd do Parku Wodnego Tropicana 
w Mikołajkach, 

 wyjazd na lodowisko w Giżycku, tor 
przeszkód i małpi gaj, 

 wycieczki: zwiedzanie fortyfikacji z II 
wojny światowej w Gierłożu k/Kętrzyna 
lub Mamerek, Twierdzy Boyen, 

 wycieczka po Suwalszczyźnie, 

 spływy kajakowe po rzekach Sapinie, 
Krutyni i Rospudzie, 

 przejażdżki rowerowe, 

 organizacja zjazdów narciarskich na stoku narciarskim Okrągłe położonym 13 km od naszego środka i kuligu (w 
okresie zimowym), 

 wiele innych. 

Cenę wycieczki obliczamy dla każdej grupy oddzielnie, gdyż zależy ona od wielu czynników: liczby uczestników, 
czasu trwania wyjazdu, odległości od ośrodka oraz dodatkowych życzeń. 

Odkryj piękno Mazur i Suwalszczyzny. 

 

NARTY NA MAZURACH 
 

Szusowanie na nartach zimą na Mazurach? Czy to 
możliwe? 
W odległości 13 km od Ośrodka Sportowo-
Noclegowego CEN Wydminy położony jest stok 
narciarski “Okrągłe”: 

 3 wyciągi orczykowe, 

 stok sztucznie naśnieżany, 

 stok oświetlony, 

 możliwość wieczornych jazd. 

Zabierz narty ze sobą i przyjedź do Wydmin na 
zimowe szaleństwo. 
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GALERIA 
 

 

 
 

Hala sportowa                                                                                 Sala szkoleniowa 

 

                                   
 

Boisko trawiaste                                                                              Plac zabaw 

                                  

Miejsce na grilla lub ognisko                                                          Sala przystosowana na dyskotekę  

 

Zapraszamy Państwa do spędzenia niezapomnianych chwil w naszym ośrodku !!!  
 


