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Szanowni Państwo!

Dear Readers!

W dobie rosnącej konkurencji w branży turystycznej, samorządy
poszukują dotychczas niezagospodarowanych nisz rynkowych.
W Olsztynie taką przestrzenią, w której wciąż jeszcze mamy rezerwy,
jest szeroko pojęty sektor turystyki biznesowej (skrót ang. MICE:
Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions / spotkania,
imprezy motywacyjne, konferencje i wystawy).

In this time of growing competition in the tourism industry, local
governments are looking for untapped market niches. In Olsztyn,
an area that still holds unfulfilled potential is the general
business tourism sector or MICE: Meetings, Incentives,
Conferences and Exhibitions.

Stolica Warmii i Mazur oferuje doskonałe warunki, by właśnie tu
organizować seminaria, konferencje, wystawy, targi, szkolenia, kursy
i imprezy firmowe. Decyduje o tym nie tylko dobra baza hotelowa,
inwestycje w infrastrukturę i wysoka specjalizacja obiektów, ale
również fantastyczne warunki naturalne, które sprawiają, że
przysłowiowa firmowa integracja staje się czymś więcej, a miasto na
długo zapada w pamięć swoich gości. My zaś – gospodarze – wierzymy,
że podróże służbowe, czyli te, których cele są związane z pracą lub
interesami zawodowymi podróżującego, mogą zaowocować
późniejszym przyjazdem już stricte turystycznym. W tym sensie należy
stwierdzić, że turystyka biznesowa ma coraz większe znaczenie
ekonomiczne w kontekście przychodów samorządów. Dostrzegając ten
fakt, przed kilku laty wpisaliśmy do strategii promocji Olsztyna wizję
powstania tu silnego ośrodka turystyki biznesowej.

The capital of Warmia and Mazury offers excellent conditions
for organizing seminars, conferences, exhibitions, fairs,
training events, courses and corporate events. This is not only
due to a rich hotel base, investments in infrastructure and highly
specialised facilities, but also the beautiful natural landscape,
which turns a run-of-the-mill corporate team-building event
into something special and not easily forgotten. We, the hosts,
believe that business travel, whose purpose is related to the work
or professional interests of the traveller, may attract people
again, purely for tourism. In this regard, business tourism plays
an increasing role in the generation of local government
revenues. In recognition of this fact, a few years ago we began to
promote Olsztyn with a view to establishing a strong business
tourism hub in the city.

Dlatego dziś chcemy zaprezentować Państwu kompletną ofertę firm
z sektora MICE zawierającą wykaz i opis sal konferencyjnych
i szkoleniowych, bazy hotelowej i gastronomicznej oraz dodatkowych
atrakcji kulturalnych i rozrywkowych. Sektor MICE doskonale wpisuje się
w charakter naszej marki miejskiej. Dlatego planujemy, że rozwój tego
swoistego „przemysłu spotkań” (ang. Meetings Industry) będzie jednym
z fundamentów dalszego rozwoju turystycznego Olsztyna, a trzeba tu
dodać, że jest to rozwój dynamiczny – ciągu ostatnich pięciu lat
zanotowaliśmy wzrost liczby turystów w mieście o około 40 procent.
Dziś liczymy na zwiększenie ruchu turystycznego także poza sezonem.
Kongresy, konferencje, sympozja, seminaria, szkolenia, targi?

Accordingly, today we would like to present to you a complete
offer of MICE sector companies, listing and describing meeting
and training venues, hotel and catering facilities, and additional
cultural and entertainment attractions. The MICE sector
perfectly falls within the nature of our city’s brand. Therefore,
we intend to make the development of the ‘meetings industry’
one of the pillars of Olsztyn's further growth of tourism, which,
it is worth adding, is progressing at a rapid pace. The past five
years have seen an increase in the number of tourists by about
40 percent. We are hoping to increase tourist traffic out of
season, too. Congresses, conferences, symposia, seminars,
training events, fairs?

Zapraszamy do Olsztyna!

Welcome to Olsztyn!
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8833 ha

Powierzchnia miasta, w tym:
City area, including:

1495 ha

214 ha

716 ha
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Olsztyn to 175-tysięczne miasto o powierzchni około 88 km kw.,
leżące w północno-wschodniej Polsce, w centralnej części Pojezierza
Olsztyńskiego. Stolica Warmii i Mazur jest zlokalizowana mniej więcej
w połowie drogi między Gdańskiem (odległym o 180 km) a Warszawą
(oddaloną o 220 km), zaś 140 km dzieli ją od Kaliningradu, stolicy
Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji.

Olsztyn is a city of 175 thousand people and a land area of around
88 sq. km, located in north-eastern Poland in the central part of the
Olsztyn Lake District (Pojezierze Olsztyńskie). This capital of Warmia
and Mazury is situated approximately halfway between Gdańsk
(180 km away) and Warsaw (220 km away) and 140 km away from
Kaliningrad, the capital of the Kaliningrad Oblast in Russia.

Miasto leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego.
Jest to typowy klimat pojezierny, uwarunkowany przez rzeźbę terenu,
znaczne powierzchnie lasów oraz liczne jeziora.

The city lies in a temperate, continental climate zone. The city’s
lakeland climate is a result of the lie of the land - the large swaths of
forest and the numerous lakes.

W granicach miasta znajduje się aż kilkanaście akwenów, w tym
osiem dużych jezior: Ukiel (Krzywe), Kortowskie, Długie, Skanda,
Trackie, Redykajny, Sukiel i Tyrsko. Przez miasto przepływają trzy
rzeki: Łyna, Wadąg i Kortówka. Olsztyńskie lasy zajmują ponad 20
procent powierzchni miasta. Ponad połowę z nich stanowi Las
Miejski (1050 ha), który jest jednym z największych w Europie
kompleksów leśnych leżących w obrębie miasta.

Within the city limits there are more than ten lakes, including eight
large ones: Ukiel (Krzywe), Kortowskie, Długie, Skanda, Trackie,
Redykajny, Sukiel and Tyrsko. The city is cut by three rivers: Łyna,
Wadąg and Kortówka. The forests of Olsztyn make up more than
20 percent of the city's land area. The City Forest (Las Miejski)
comprises over a half of the area (1050 ha) and is one of Europe's
largest forest complexes located within a city.

Herb Olsztyna to tarcza ostro zakończona u dołu, na której
umieszczono postać apostoła Jakuba Starszego. Ten święty,
patron ludzi podróżujących, wędrowców i pielgrzymów, jest
zarazem patronem miasta. Flagą Olsztyna jest „prostokątny płat
materii o barwie niebieskiej, na którym w górnej części od
drzewca umieszczona jest żółta muszla, a w dolnej części przez
długość płata pas falisty biały”.

The coat of arms of Olsztyn is a shield pointed at the bottom
and features an image of the apostle James the Elder. This Saint
– a patron of travellers, wanderers and pilgrims – is also the patron
saint of the city. The flag of Olsztyn is a ‘rectangular blue-coloured
sheet, with a yellow shell on the upper part (on the side of the pole),
and a white, wavy stripe running along the length of its lower part.’

Olsztyn współpracuje z miastami partnerskimi, m. in.: Chateauroux
(Francja), Rovaniemi (Finlandia), Gelsenkirchen i Offenburg (Niemcy),
Kaliningrad (Rosja) i Weifang (Chiny).

Olsztyn has relationships with several twin towns and partner
cities, including: Chateauroux (France), Rovaniemi (Finland),
Gelsenkirchen and Offenburg (Germany), Kaliningrad (Russia)
and Weifang (China).
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Nowoczesne lotnisko położone w sercu Warmii i Mazur.
Położony na zachód od miejscowości Szymany, 8 km od
Szczytna i 55 km od stolicy województwa – Olsztyna, Port
Lotniczy Olsztyn-Mazury jest jedynym międzynarodowym
lotniskiem położonym w północno-wschodniej części Polski.

A modern airport situated in the heart of Warmia and Mazury.
Located to the west of Szymany, 8 km away from Szczytno and
55 km from Olsztyn (the capital of the province),
Olsztyn-Mazury Airport is the only international airport in
north-eastern Poland.

Siatka połączeń stale się zmienia i rozwija. Obecnie w ofercie są loty do
Londynu (Luton i Stansted), Dortmundu, Bremy i Kolonii, Krakowa,
Lwowa i Burgas. Aktualny rozkład lotów sprawdzić można na stronie
internetowej: www.mazuryairport.pl

The airport’s range of connections is constantly changing and
expanding. The offer currently includes flights to London (Luton and
Stansted), Dortmund, Bremen and Cologne, Kraków, Lviv and Burgas.
For the current flight schedule, visit the airport’s website at
www.mazuryairport.pl

Aby dostać się na lotnisko, podróżni mogą skorzystać z szynobusu,
który w około 50 minut dojeżdża ze stacji Olsztyn Główny na lotnisko
w Szymanach. Przystanek kolejowy jest położony w bezpośrednim
sąsiedztwie terminalu, a rozkład jazdy skoordynowany z godzinami
przylotów i odlotów. Inną formą transportu są usługi oferowane przez
przewoźników autobusowych, którzy kursują na terenie Warmii
i Mazur oraz Podlasia. Przed wejściem do terminala znajduje się
również punkt postoju taksówek. Pasażerom chcącym dojechać
własnym środkiem transportu, port zapewnia ponad 350 miejsc
parkingowych na położonym przy terminalu monitorowanym
parkingu, pozwalającym na krótko- oraz długoterminowe postoje. Po
przylocie pasażerowie mogą skorzystać również z oferty kilku
wypożyczalni samochodów. Do dyspozycji podróżnych są strefy
restauracyjne, wypoczynkowe oraz taras widokowy. Poza kawiarnią
i restauracją, na terenie terminala pasażerowie mogą skorzystać m.in.
ze sklepów duty free i bussines lounge oraz z bezpłatnej sieci WIFI.
Kompleksowa oferta dedykowana klientom biznesowym GA Premium
obejmuje m.in. priorytetowy proces odprawy, bezpośredni transport na
płytę lotniska, obsługę przez koordynatora w strefie ogólnodostępnej
portu oraz asystę w strefie zastrzeżonej, zwolnienie z kontroli
bezpieczeństwa oraz bagażu, możliwość wjazdu na teren lotniska z/do
samolotu własnym pojazdem. Usługi świadczone na życzenie,
dodatkowo płatne w ramach pakietu GA Premium+, to organizacja
usługi gastronomicznej, możliwość skorzystania z pomieszczenia VIP,
transfer do/z samolotu, możliwość pozostawienia samolotu
w specjalnej strefie z całodobowym nadzorem Służby Ochrony Lotniska.
Informacje na temat usług premium:
+48 (89) 544-34-34
gapremium@mazuryairport.pl

Travellers can reach the airport via a rail bus, which is an around
50-minute trip from the Olsztyn Main Station (Olsztyn Główny) to
the Szymany airport. The train stop is located in the immediate
vicinity of the terminal, and the train times are coordinated with
the flight schedule. Transport is also provided by bus companies
operating in Warmia and Mazury and Podlasie. There is also a taxi
stand in front of the terminal entrance. For passengers wishing
to use their own transport, the airport provides over 350 parking
spaces in a monitored car park adjacent to the terminal,
allowing for short and long-term parking. Upon arrival,
passengers can also peruse the selection of several car rentals.
Travellers can also stop by restaurant areas, relaxation areas
and a viewing terrace. In addition to the café and restaurant,
passengers can also enjoy the duty free shops, business lounge
and free Wi-Fi access at the terminal.
GA Premium, the airport’s comprehensive business offer
includes: priority check-in, transport directly to the tarmac,
handling by a coordinator in the general access airport zone and
assistance in the restricted zone, exemptions from passenger and
luggage security checks, option to travel to/from the airport with
one’s own vehicle. Services provided on demand (with additional
charge) as part of the GA PREMIUM + package: catering services,
access to VIP room, transfer to/from the airplane, option to leave
the airplane in a special GA PREMIUM zone with 24/7 supervision
provided by the Airport Security.
For more information on premium services, contact:
+48 (89) 544-34-34
gapremium@mazuryairport.pl
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BEST WESTERN PLUS
HOTEL DYPLOMAT

ul. Dąbrowszczaków 28, 10-540 Olsztyn
hotel@hoteldyplomat.com

+48 89 512 41 41

hoteldyplomat.com

restauracja, kawiarnia, usługi cateringu i przerwa kawowa
restaurant, café, catering and coffee break
salon piękności
beauty salon
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Niezwykle ekskluzywny obiekt utrzymany w stylu
butikowym, z kameralnymi wnętrzami i bardzo przyjazną
obsługą.

An ultra-exclusive boutique hotel with cosy interiors and
very friendly staff.
The hotel can accommodate up to 51 persons, an all-day and
breakfast restaurant, a conference room for 100 people, a smaller
meeting room for 30 people, a business room for 25 people and SPA
beauty salons. The hotel has 25 luxury single and double rooms and
three suites, each in a different style.

Oferuje 51 miejsc noclegowych, ponadto dysponuje restauracją
dzienną i śniadaniową, salą konferencyjną na 100 osób i mniejszą na
30 osób oraz salą biznesową na 25 osób i gabinetami SPA. Hotel
posiada 25 komfortowych pokoi jedno- i dwuosobowych oraz trzy
utrzymane w różnych stylach apartamenty.

Each hotel room has a carefully arranged interior, harmoniously
combining stylish furniture with precious fabrics, soft carpets and
modern furnishings.

Wszystkie pokoje to starannie zaaranżowane wnętrza, harmonijnie
łączące stylowe meble, szlachetne tkaniny i miękkie dywany
z nowoczesnym wyposażeniem.

LICZBA POKOI NUMBER OF ROOMS

28

51

LICZBA ŁÓŻEK NUMBER OF BEDS

LICZBA SAL NUMBER OF MEETING ROOMS

2

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
SALE / ROOMS

wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

SALA 1 / ROOM 1

110 m2

100

100

60

60

SALA 2 / ROOM 2

60 m2

28

30

30

10

Udogodnienia w sali: telefon, nagłośnienie, mikrofony (w tym
bezprzewodowe), projektor multimedialny, ekran, tv, flipchart,
regulacja oświetlenia, klimatyzacja

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: telephone, sound system, microphones
(including wireless ones), multimedia projector, screen, TV, flip chart,
lighting control system, air conditioning

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot
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PRZYSTAŃ HOTEL & SPA

ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn
hotel@hotelprzystan.com

+48 89 651 90 00
www.hotelprzystan.com

restauracja, usługi cateringu i przerwa kawowa
restaurant, catering and coffee break
spa, fitness, basen, kącik dla dzieci, biblioteczka, taras widokowy
spa, fitness, swimming pool, kids’ corner, library, viewing terrace
PL

EN

Nowoczesna szklana architektura wtopiona w tło natury.
Otoczenie hotelu to nabrzeże z rozwiniętą infrastrukturą
wodną w pakiecie z wypożyczalnią sprzętów wodnych.

Modern glass architecture integrated into a natural
environment. The hotel is located by a wharf with complex
water infrastructure and a water equipment rental.

Hotel posiada 150 pokoi, 13 sal konferencyjnych, dwie restauracje oraz
strefę Spa & Wellnes z panoramicznym basenem. Ma też nowoczesne
centrum konferencyjne o pow. 600 m2. To przestrzeń komfortu dla
ponad 400 osób. W zależności od charakteru wydarzenia może
posłużyć jako w pełni wyposażone centrum konferencyjno-biznesowe,
a „po godzinach” zmieni się w miejsce relaksu i rozrywki.

The hotel has 150 rooms, 13 meeting rooms, two restaurants and a Spa &
Wellness zone with a panoramic swimming pool. It also features a modern
conference centre with an area of 600 m2. This space can comfortably
accommodate over 400 people. Depending on the nature of the event, the
room can serve as a fully equipped conference and business centre, only to
transform – after business hours – into a leisure and entertainment zone.

LICZBA POKOI NUMBER OF ROOMS

150

450 LICZBA SAL NUMBER OF MEETING ROOMS

LICZBA ŁÓŻEK NUMBER OF BEDS

14

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

FIN 1 + 2 + 3
Obiekt II / Facility II
Club
Kapitańska / Captain room

468 m2
410 m2
130 m2
73 m2

250
250
100
40

500
380
180
40

250
200
40
20

150
150
60
30

Malowana / Painted room
Nova

45 m2
27 m2

20
20

30
20

20
15

20
15

Barramundi
Vip Room
Fosa / Moat
Sala A / Room A
Sala B / Room B
Sala A+B / Room A+B

132 m2
40 m2
52 m2
68 m2
59 m2
127 m2

60
80

80
20
30
60
40
150

50
20
30
20
80

40
14
20
30
20
80

FIN 1
FIN 2
FIN 3

150 m2
163 m2
150 m2

70
80
60

140
150
130

70
80
60

60
70
50

SALE / ROOMS

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, mikrofony (w tym bezprzewodowe),
wyposażenie do wideokonferencji, projektor multimedialny, plazma,
ekran, tv, flipchart, regulacja oświetlenia, klimatyzacja

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, microphones (including
wireless ones), video conferencing equipment, multimedia projector, plasma
display, screen, TV, flip chart, lighting control system, air conditioning

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot
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HOTEL WILEŃSKI

+48 89 535 01 22

ul. Knosały 5, 10-015 Olsztyn
hotel@hotelwilenski.com

www.hotelwilenski.com

restauracja, kawiarnia, usługi cateringu i przerwa kawowa
restaurant, café, catering and coffee break
spa, salon piękności
spa, beauty salon
PL
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Hotel mieści się w odrestaurowanej kamienicy położonej
w centrum Olsztyna. Odznacza się zabytkowym charakterem
i wystrojem w stylu art déco.

The hotel is located in the centre of Olsztyn, in a renovated
tenement building. It combines historical ambience with an
Art Deco style.

Wszystkie pokoje w obiekcie zostały urządzone w eleganckim stylu.
Oferują centralnie regulowaną klimatyzację, TV, bezpłatne Wi-Fi,
minibar i luksusową łazienkę.

All the rooms of Hotel Wileński are elegantly decorated. They come
with centrally operated air-conditioning, TV, free Wi-Fi, a minibar and
a luxury bathroom.

Hotel zajmuje się również organizacją konferencji, szkoleń i warsztatów.
Sale są klimatyzowane, wyposażone multimedialnie. Obiekt oferuje też
organizację przyjęć i bankietów oraz catering. W hotelu znajduje się
strefa Wellness i centrum Spa.

In addition, the hotel organises conferences, training events and
workshops. The rooms are air-conditioned and multimedia-enabled.
The hotel also organises parties, banquets and catering services. It
features a Wellness zone and a Spa centre.

LICZBA POKOI NUMBER OF ROOMS

27

53

LICZBA ŁÓŻEK NUMBER OF BEDS

LICZBA SAL NUMBER OF MEETING ROOMS

5

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
SALE / ROOMS

wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Sala 1 / Room 1

150 m2

80

150

80

80

Sala 2 / Room 2

105 m2

60

100

35

35

Sala 3 / Room 3

45 m2

25

45

25

25

Sala 4 / Room 4

40 m2

20

40

20

20

Sala 5 / Room 5

100 m2

60

100

45

45

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, mikrofony (w tym
bezprzewodowe), projektor multimedialny, ekran flipchart,
regulacja oświetlenia, klimatyzacja

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, microphones (including
wireless one), multimedia projector, screen, flip chart, lighting control
system, air conditioning

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot
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HOTEL HP PARK

al. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn
hpolsztyn@hotelepark.pl

+48 89 524 06 04

olsztyn.hotelepark.pl

restauracja, bufet, kawiarnia, usługi cateringu i przerwa kawowa
restaurant, buffet, café, catering and coffee break
brak
none
PL

EN

Hotel jest doskonale zlokalizowany w sąsiedztwie trasy
Warszawa-Olsztyn-Gdańsk, w ogrodzie pełnym zieleni.

The hotel boasts a perfect location, right by the
Warsaw-Olsztyn-Gdańsk route and within a lush green garden.

Zapewnia doskonały wypoczynek w nowoczesnych pokojach, udane
sympozja, targi, konferencje, niezapomniane bankiety, integracje,
wesela i imprezy plenerowe, wygodne wnętrza, smaczną kuchnię
i przyjazny personel. Do dyspozycji jest 99 pokoi z nowoczesnymi
rozwiązaniami i pięknymi wnętrzami oraz 400-metrowa powierzchnia
konferencyjna w najwyższym standardzie wyposażenia. Hotel jest
całkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

In addition to a perfectly restful stay in modern rooms, its offer includes
successful symposia, fairs, conferences, unforgettable banquets,
company retreats, weddings and outdoor events, comfortable
interiors, delicious food and friendly staff. There are 99 rooms with
modern facilities and beautiful interiors, as well as a 400-meter
conference area with top-of-the-line equipment. The building is fully
wheelchair accessible.

LICZBA POKOI NUMBER OF ROOMS

99

166 LICZBA SAL NUMBER OF MEETING ROOMS

LICZBA ŁÓŻEK NUMBER OF BEDS

7

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
SALE / ROOMS

wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Sala A / Room A

57 m2

20

35

20

24

Sala B / Room B

85 m2

40

85

40

26

Sala C / Room C

85 m2

40

85

40

26

Sala D / Room D

57 m2

20

35

20

24

Sala AB / Room AB

155 m2

80

130

80

40

Sala ABCD / Room ABCD

400 m2

180

350

180

-

Sala E / Room E

42 m2

12

25

18

24

Udogodnienia w sali: mikrofony (w tym bezprzewodowe),
projektor multimedialny, ekran, tv, flipchart, klimatyzacja

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: microphones (including wireless ones),
multimedia projector, screen, TV, flip chart, air conditioning

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot
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HOTEL KUR

ul. Bałtycka 89, 10-189 Olsztyn
biuro@hotelkur.pl

+48 89 521 47 00

www.hotelkur.pl

restauracja, usługi cateringu i przerwa kawowa
restaurant, catering and coffee break
kącik dla dzieci, sauna, bilard, piłkarzyki
kids’ corner, sauna, pool table, foosball

PL

EN

Hotel Kur to obiekt malowniczo położony nad brzegiem
największego olsztyńskiego jeziora –Ukiel.

Hotel Kur is picturesquely located on the shores of Lake
Ukiel, the largest of Olsztyn lakes.

Cisza i spokój, którą zapewnia lokalizacja hotelu, współgra tu
wyśmienicie z łatwością dostępu do najważniejszych punktów miasta.

The peace and quiet of the hotel’s setting is a perfect combination
with the convenient access to the main areas of the city.

Obiekt znakomicie odnajduje się zarówno w charakterze biznesowym
przy organizacji wszelkiego rodzaju konferencji oraz szkoleń, jak
również w wymiarze rekreacyjno-wypoczynkowym.

The hotel is a perfect venue for business meetings, conferences and
training events, as well as recreation and relaxation.

LICZBA POKOI NUMBER OF ROOMS

31

56

LICZBA ŁÓŻEK NUMBER OF BEDS

LICZBA SAL NUMBER OF MEETING ROOMS

2

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Sala 1 Ukiel / Room 1 Ukiel

54 m2

35

50

30

35

Sala 2 Skanda / Room 2 Skanda

52 m2

35

50

30

35

SALE / ROOMS

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, mikrofony (w tym
bezprzewodowe), projektor multimedialny, ekran, flipchart,
regulacja oświetlenia, klimatyzacja

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, microphones (including
wireless ones), multimedia projector, screen, flip chart, lighting control
system, air conditioning

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot
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OMEGA HOTEL

+48 89 522 05 00

ul. Sielska 4 A, 10-802 Olsztyn
hotel@omegahotel.pl

www.omegahotel.pl

restauracja, bufet, kawiarnia, usługi cateringu i przerwa kawowa
restaurant, buffet, café, catering and coffee break
kącik dla dzieci, bilard, piłkarzyki, biblioteczka
kids’ corner, pool table, table football, library
PL

EN

Hotel Omega*** jest położony nad jeziorem Ukiel w pobliżu
plaży i bazy rekreacyjno-sportowej.

Hotel Omega*** is situated by Lake Ukiel, near a beach and
leisure/sports facilities.

Kompleksowo wyposażone nowoczesne centrum konferencyjne o łącznej
powierzchni 950 m kw., piękne sale bankietowe, restauracja z widokiem
na jezioro i przestronnym tarasem, 96 komfortowych pokoi i wyśmienita
kuchnia to tylko niektóre zalety obiektu. To idealne miejsce na
wypoczynek, rodzinne pobyty, uroczystości oraz konferencje i imprezy
firmowe. Bezpośrednio przy hotelu znajduje się duży monitorowany
parking dla samochodów osobowych i autokarów.

Some of the hotel’s attractive features include: a robustly
equipped, modern conference centre with a total area of 950
square meters, beautiful banquet rooms, a restaurant with a view
of the lake and a spacious terrace, 96 comfortable rooms and
excellent food. It is a perfect place for rest, family stays,
celebrations, conferences and corporate events. Adjacent to the
hotel there is a large monitored parking lot for cars and coaches.

LICZBA POKOI NUMBER OF ROOMS

96

195

LICZBA ŁÓŻEK NUMBER OF BEDS

LICZBA SAL NUMBER OF MEETING ROOMS

6

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Nautica 1
Nautica 2
Nautica 3
Nautica 1+2

87 m2
117 m2
107 m2
204 m2

30
40
40
70

75
90
90
190

50
60
60
120

50
60
60
120

Nautica 2+3
Nautica 1+2+3

224 m2
311 m2

80
120

200
290

130
190

130
190

Concordia
Concordia+Nautica
Sportina 1
Sportina 2
Sportina 1+2
Pokój Biznesowy / Business room

325 m2
636 m2
130 m2
130 m2
262 m2
24 m2

150
270
40
40
80
12

290
580
90
90
180
12

190
380
40
40
80
12

190
380
60
60
60
12

SALE / ROOMS

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, mikrofony (w tym
bezprzewodowe), projektor multimedialny, plazma, ekran, flipchart,
regulacja oświetlenia, klimatyzacja, stały dostęp do szybkiego
internetu, przestronne foyer, laptop
winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, microphones (including
wireless ones), multimedia projector, plasma display, screen, TV, flip
chart, lighting control system, air conditioning, 24/7 high-speed
internet access, spacious foyer, laptop
obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot
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WARMIŃSKI HOTEL
& CONFERENCE

ul. Kołobrzeska 1, 10-442 Olsztyn
rezerwacja@hotel-warminski.com.pl

+48 89 522 14 00
hotel-warminski.com.pl

restauracja, kawiarnia, catering, imprezy rodzinne, imprezy intergacyjne
restaurant, café, catering, family events and corporate get-togethers
fitness, kącik dla dzieci, masaż, sauna
fitness, kids’ corner, massage, sauna
PL

EN

Hotel Warmiński to 3* obiekt konferencyjno-biznesowy
w centrum Olsztyna. Dysponuje 134 komfortowo
wyposażonymi klimatyzowanymi pokojami typu Standard,
Superior, Business Class, Executive oraz Apartamentem.

Hotel Warmiński is a three-star business and conference
establishment located in the centre of Olsztyn. The hotel has
134 comfortably furnished, air-conditioned rooms (Standard,
Superior, Business Class, Executive and Suite).

Restauracja „Nowoczesna” oferuje wyśmienite dania na bazie
sezonowych warzyw, owoców, mięs oraz świeżych ryb. Hotel posiada
klimatyzowane sale wielofunkcyjne oraz Business@Warmiński
wyposażony w sprzęt biurowy i komputerowy. Na terenie hotelu
znajduje się bezprzewodowy dostęp do internetu. Monitorowany
parking na 60 miejsc oraz podziemny garaż z 25 miejscami. Można
skorzystać z hotelowej strefy Wellness (sauna, fitness).

The Nowoczesna restaurant offers top-quality meals made with seasonal
vegetables and fruits, meats and fresh fish. The hotel offers air-conditioned,
versatile rooms and a Business@Warmiński area equipped with office and
computer equipment. The hotel provides wireless high-speed internet
access within the premises. There is also a monitored car park with 60
parking spaces and an underground garage with 25 spaces. Sauna and
fitness facilities are available in the hotel’s Wellness Zone.

LICZBA POKOI NUMBER OF ROOMS

134 LICZBA ŁÓŻEK NUMBER OF BEDS

268 LICZBA SAL NUMBER OF MEETING ROOMS

8

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Dębowa A / Oak room A
Dębowa B / Oak room B
Dębowa A+B / Oak room A+B
Bankietowa / Banquet room

120 m2
120 m2
245 m2
400 m2

50
50
130
200

130
130
250
350

50
50
100
140

50
50
60

Brzozowa / Birch room
Sosnowa / Pine room

40 m2
40 m2

16
16

40
40

20
20

25
25

Klonowa / Maple room
Atelier / Atelier room
Pokój biznesowy / Business room

40 m2
30 m2
22 m2

16
20
10

40
30
15

20
20
10

25
20
15

SALE / ROOMS

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, mikrofony (w tym
bezprzewodowe), projektor multimedialny, ekran, tv, flipchart,
regulacja oświetlenia, klimatyzacja, możliwość zaciemnienia sali

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, microphones (including
wireless ones), multimedia projector, screen, TV, flip chart, lighting
control system, air conditioning, dimmable lights

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot
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HOTEL KOPERNIK

al. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn
recepcja.kopernik@hoteleosztyn.info

+48 89 522 99 29
hotelkopernik.info

restauracja, bufet, przerwa kawowa
restaurant, buffet, coffee break
bilard, fotel relaksacyjny
pool table, relaxation chair

PL

EN

Hotel Kopernik po wykonanym generalnym remoncie stał
się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów
biznesowo-konferencyjnych w Olsztynie.

Hotel Kopernik, having been fully renovated, has become
one of the most recognizable business and conference
establishments in Olsztyn.

Położony w centrum Olsztyna, tuż obok Starego Miasta
i XIV-wiecznego zamku kapituły warmińskiej, Hotel Kopernik dziś
jest wręcz idealnym miejscem pobytu i spotkań biznesowych,
przystosowanym także do organizacji wesel, przyjęć, bankietów
czy konferencji.

Located in the centre of Olsztyn, right next to the Old Town and
the 14th century castle of the Warmia Chapter, Hotel Kopernik is
a perfect place for business meetings, weddings, parties,
banquets and conferences.

LICZBA POKOI NUMBER OF ROOMS

83

154

LICZBA ŁÓŻEK NUMBER OF BEDS

LICZBA SAL NUMBER OF MEETING ROOMS

6

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
SALE / ROOMS

wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Sala 1 / Room 1

69,06 m2

-

48

16

26

Sala 2 / Room 2

50,76 m2

-

32

12

23

Sala 3 / Room 3

39,16 m2

-

25

10

15

Sala 4 / Room 4

57,42 m2

-

40

12

15

Sala bankietowa / Banquet room

150,00 m2

-

140

50

70

Pokój biznesowy / Business room

31,24 m2

-

-

-

-

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, mikrofony (w tym
bezprzewodowe), wyposażenie do wideokonferencji, projektor
multimedialny, ekran, flipchart, regulacja oświetlenia, klimatyzacja
winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, microphones (including
wireless ones), video conferencing equipment, multimedia projector,
screen, flip chart, lighting control system, air conditioning
obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot

invest.olsztyn.eu |
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15

HOTEL NA SKARPIE

ul. Gietkowska 6a, 10-170 Olsztyn
hotelnaskarpie@post.pl

+48 89 526 92 11

hotelnaskarpie.com.pl

catering i przerwa kawowa
catering and coffee break
brak
none

PL

EN

Hotel położony w pobliżu centrum oraz Starego Miasta.

A hotel located near the centre and the Old Town.

Oferuje 150 miejsc noclegowych, dwie sale konferencyjne,
śniadania dla gości indywidualnych, obiady i kolacje dla grup
zorganizowanych oraz bezpłatny parking.

It offers 150 beds, two conference rooms, breakfasts for
individual guests, lunches and dinners for organised groups and
free parking.

LICZBA POKOI NUMBER OF ROOMS

82

150

LICZBA ŁÓŻEK NUMBER OF BEDS

LICZBA SAL NUMBER OF MEETING ROOMS

2

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
SALE / ROOMS

wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Sala 1 / Room 1

67,08 m2

50

60-70

50

50

Sala 2 / Room 2

34,72 m2

20

30

30

20

Udogodnienia w sali: projektor multimedialny, ekran, flipchart,
klimatyzacja

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: multimedia projector, screen, flip
chart, air conditioning

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot
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PIRAT HOTEL & SPA

+48 89 521 13 44
ul. Bałtycka 95, 11-041 Olsztyn
rezerwacja@pirat.com.pl
pirat.com.pl
restauracja, bufet, kawiarnia, catering i przerwa kawowa
restaurant, buffet, café, catering and coffee break
spa, fitness, basen, kącik dla dzieci, strefa dla zwierząt, sauna,
jezioro, molo, solarium, masaże, chata grillowa, taras,
spa, fitness, swimming pool, kids’ corner, area for pets, sauna, lake,
pier, tanning salon, massage, barbecue hut, terrace

PL

EN

Obiekt jest położony nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. Gości
hotelu zachwyca widok, jaki można podziwiać z większości
pokoi oraz tarasu restauracji.

The hotel is located on the shore of Lake Ukiel in Olsztyn. The
guests can enjoy a marvellous view from most rooms and from
the restaurant terrace.

Priorytetem obiektu jest gościnność i udany wypoczynek gości.
Wachlarz możliwości daje indywidualna baza noclegowa: miejsca
noclegowe w hotelu, a także możliwość korzystania z pola
campingowego. Restauracja „Nie Lada Ryba” jest miejscem
cichym i rodzinnym. Można tu odkrywać menu inspirowane
regionalną kuchnią po „rewolucjach Magdy Gessler”.

Hospitality and a good rest are the hotel’s priorities. Individual
accommodation arrangements provide a wide range of possibilities
– customers can choose from a stay in the hotel or at the camping
site. The ‘Nie Lada Ryba’ restaurant is a quiet place that is perfect for
families. Diners can explore a menu inspired by regional cuisine,
introduced after Magda Gessler’s ‘Kitchen Revolutions’ TV show.

LICZBA POKOI NUMBER OF ROOMS

48

110 LICZBA SAL NUMBER OF MEETING ROOMS

LICZBA ŁÓŻEK NUMBER OF BEDS

2

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Sala kolumnowa / Pillared room

190 m2

70

100

50

50

Sala weselna / Wedding ballroom

160 m2

70

100

50

50

SALE / ROOMS

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, projektor multimedialny,
ekran, tv, flipchart, regulacja oświetlenia, namiot bankietowy
(pow. 300 m2, dla 200 osób)

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, multimedia projector,
screen, TV, flip chart, lighting control system, banquet tent (300 m2
area, capacity of 200 people)

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot
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TIFFI BOUTIQUE HOTEL

+48 89 555 20 01

ul. Żeglarska 7, 10-160 Olsztyn
recepcja-tbh@tiffi.com

tiffiboutiquehotel.com

restauracja, przerwa kawowa
restaurant, coffee break
SPA (wykorzystuje kosmetyki Elemis), sala cardio
SPA (uses Elemis cosmetics), cardio room

PL

EN

Hotel położony nad brzegiem jeziora Ukiel. Do dyspozycji
gości oddaje 43 pokoje.

A hotel located on the shore of Lake Ukiel, with 43 rooms
available.

Restauracja „Brasserie Tiffi”, doceniana w przewodnikach
kulinarnych, oferuje bogaty wybór dań kuchni śródziemnomorskiej
i tajskiej. Ponadto obiekt oferuje funkcjonalną salę konferencyjną
z wyposażeniem multimedialnym.

The ‘Brasserie Tiffi’ restaurant, recommended by restaurant guide
books, offers a rich selection of Mediterranean and Thai dishes.
The hotel also offers a functional conference room with
multimedia capabilities.

W Tiffi SPA Dharma można skorzystać z zabiegów ajurwedyjskich
pielęgnujących ciało i zmysły. Zabiegi odbywają się z użyciem
kosmetyków Elemis. Do dyspozycji są też trzy gabinety, strefa
relaksu oraz strefa cardio.

Tiffi SPA Dharma provides Ayurvedic treatments for the body and
the senses. Elemis cosmetics are used for the treatments. Also
available are three offices, a relaxation zone and a cardio zone.

LICZBA POKOI NUMBER OF ROOMS

43

86

LICZBA ŁÓŻEK NUMBER OF BEDS

LICZBA SAL NUMBER OF MEETING ROOMS

1

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
SALE / ROOMS

wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Sala 1 / Room 1

110 m2

60

100

35

35

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, mikrofony (w tym
bezprzewodowe), projektor multimedialny, ekran, flipchart,
regulacja oświetlenia, klimatyzacja

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, microphones (including
wireless ones), multimedia projector, screen, flip chart, lighting control
system, air conditioning

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot

strony / pages
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AMFITEATR
IM. CZESŁAWA NIEMENA
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE
/ CZESŁAW NIEMEN AMPHITHEATRE
THE MUNICIPAL CULTURAL CENTRE

+48 89 522 13 50

ul. Zamkowa 1, 10-074 Olsztyn
sekretariat@mok.olsztyn.pl

www.mok.olsztyn.pl

usługi cateringu i przerwa kawowa (zlecane na zewnątrz)
catering and coffee break (outsourced)
brak
none

PL

EN

Amfiteatr im. Czesława Niemena w Olsztynie jest
położony u podnóża zamku.

The Czesław Niemen Amphitheatre is situated at the foot of
the castle.

Pod widownią amfiteatru mieści się kameralna sala, idealna do
organizacji koncertów, recitali, spektakli, monodramów,
wykładów i prezentacji. Sala jest wyposażona w profesjonalne
oświetlenie i nagłośnienie z dostosowaniem do potrzeb klienta.

Under the auditorium there is an intimate room for 78 spectators,
perfect for hosting concerts, recitals, monodramas, lectures and
presentations. The room is equipped with professional lighting and
sound systems, adjusted to the client's individual needs.

Udogodnienia: garderoba VIP (zamykana, dla dwóch osób),
garderoba duża (dla 12 osób), zaplecze kuchenne i sanitarne,
winda.

Facilities: VIP wardrobe (for two people, with lock), large wardrobe
(for 12 people), kitchen and restroom facilities, lift.

LICZBA SAL KONFERENCYJNYCH W OBIEKCIE

1

1

NUMBER OF CONFERENCE ROOMS IN THE VENUE

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
SALE / ROOMS

wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Sala 1 / Room 1

100 m2

40

100

40

40

Udogodnienia w sali: telefon, nagłośnienie, mikrofony (w tym
bezprzewodowe), projektor multimedialny, flipchart, regulacja
oświetlenia

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: telephone, sound system, microphones
(including wireless ones), multimedia projector, flip chart, lighting
control system

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot

20 | INNE OBIEKTY KONFERENCYJNE • OTHER MEETING VENUES

invest.olsztyn.eu

03

AUDITORIUM MAXIMUM

+48 89 522 13 50

al. Wojska Polskiego 13, 10-172 Olsztyn
sekretariat@wsiie.olsztyn.pl

www.wsiie.olsztyn.pl

restauracja, bufet, kawiarnia, usługi cateringu i przerwa kawowa
restaurant, buffet, café, catering and coffee break
brak
none

PL

EN

W budynku znajduje się sala audytoryjna na 494 miejsc
ze sceną o wymiarach 10,5 m x 7,20 m oraz 20 rzędami
z ponumerowanymi krzesełkami.

The building houses an auditorium seating 494 people and
a 10.5 m x 7.20 m stage, with 20 rows of numbered seats.
The auditorium is equipped with a PA sound system with standing
and handheld microphones, a multimedia projector and a ventilation
system. Additional audio equipment can be installed for
entertainment events.

Sala posiada nagłośnienie konferencyjne z mikrofonami
stacjonarnymi i przenośnymi, rzutnik multimedialny oraz
wentylację. Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego sprzętu
nagłośnieniowego na imprezy rozrywkowe.

LICZBA SAL KONFERENCYJNYCH W OBIEKCIE

1

1

NUMBER OF CONFERENCE ROOMS IN THE VENUE

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
SALE / ROOMS

wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Sala 1 / Room 1

903 m2

-

494

-

-

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, mikrofony (w tym
bezprzewodowe), projektor multimedialny, ekran, flipchart,
regulacja oświetlenia, klimatyzacja, kabina do tłumaczeń
symultanicznych

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, microphones
(including wireless ones), multimedia projector, screen, flip chart,
lighting control system, air conditioning, simultaneous
translation booth

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot
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BROWAR WARMIA
/ WARMIA BREWERY

+48 782 565 605

ul. Nowowiejskiego 15, 10-172 Olsztyn
restauracja@browarwarmia.pl

www.browarwarmia.pl

restauracja, usługi cateringu i przerwa kawowa
restaurant, catering and coffee break
brak
none

PL

EN

W browarze czuć aromat słodu i świeżo warzonego piwa.
Obiekt oferuje kuchnię tradycyjną, opartą na lokalnych
produktach.

The aroma of malt and freshly-brewed beer percolates
through the brewery. The establishment offers traditional
cuisine based on local products.

Wnętrza browaru to harmonijna kompozycja tradycji
z nowoczesnym designem. Browar jest udostępniony do zwiedzania.
Piwowarzy prezentują instalację browarniczą i opowiadają jak
powstaje piwo. W gościnnych progach Warmii nie może zabraknąć
degustacji różnych rodzajów warzonego tam piwa.

The brewery interiors are a harmonious combination of traditional
and modern design. The brewery is open for tours. Brewers present
the brewing installation and explain how the beer is made. No visit to
the welcoming Warmia Brewery would be complete without
sampling the different types of Warmian beer.

LICZBA SAL KONFERENCYJNYCH W OBIEKCIE

3

3

NUMBER OF CONFERENCE ROOMS IN THE VENUE

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Sala Bankietowa / Banquet room

70 m2

100

180

80

80

Sala Parkowa / Park room

40 m2

50

80

80

60

Sala Winna / Wine room

30 m2

40

70

40

40

SALE / ROOMS

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, mikrofony (w tym
bezprzewodowe), projektor multimedialny, plazma, ekran, tv,
flipchart, regulacja oświetlenia, klimatyzacja

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, microphones (including
wireless ones), multimedia projector, plasma display, screen, TV, flip
chart, lighting control system, air conditioning

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot
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CENTRUM
REKREACYJNO-SPORTOWE
„UKIEL”
/ ‘UKIEL’ SPORTS AND LEISURE CENTRE

ul. Kapitańska 23, 11-041 Olsztyn
crs@ukiel.olsztyn.eu

+48 89 527 12 03

www.osir.olsztyn.pl

restauracja, bufet, kawiarnia, catering i przerwa kawowa
restaurant, café, catering and coffee break
brak
none

PL

EN

To najnowocześniejszy na Warmii i Mazurach kompleks
sportowo-rekreacyjny, zlokalizowany nad największym
olsztyńskim jeziorem.

The most modern sports and recreation complex in Warmia
and Mazury, situated on the largest of Olsztyn lakes.
The year-round nature of its business translates into a wide range of
services on offer – summer attractions include guarded bathing
beaches, basketball and beach volleyball courts, football and
handball pitches, water and sports equipment rentals, a water
playground and a skate park; whereas in the winter, the complex
offers an artificial ice rink and a snow park, as well as skate,
cross-country ski and iceboat rentals. Also available is an indoor
beach volleyball court, open all year round.

Jego całoroczny profil działalności przekłada się na szeroką ofertę
usług – latem to strzeżone kąpieliska, boisko do koszykówki, boiska
do plażowej piłki siatkowej, nożnej i ręcznej, wypożyczalnie sprzętu
pływającego oraz sportowego oraz wodny plac zabaw i skatepark;
zimą: sztuczne lodowisko, snowpark, wypożyczalnia łyżew, nart
biegowych oraz bojerów. Do dyspozycji pozostaje także całoroczna
hala do siatkówki plażowej.
LICZBA SAL KONFERENCYJNYCH W OBIEKCIE

5

5

NUMBER OF CONFERENCE ROOMS IN THE VENUE

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Konferencyjna / Conference room

73 m2

28

50

14

25/40

Szkoleniowa / Training room

100 m2

28

50

14

25/40

Szkoleniowa / Training room

50 m2

28

50

14

25/40

Szkoleniowa / Training room

60 m2

28

50

14

25/40

Szkoleniowa / Training room

60 m2

28

50

14

25/40

SALE / ROOMS

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, mikrofony (w tym
bezprzewodowe), projektor multimedialny, ekran, tv, flipchart,
klimatyzacja

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, microphones (including
wireless ones), multimedia projector, screen, TV, flip chart, air
conditioning

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot
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ERANOVA – MIEJSCE
KREATYWNEJ
AKTYWNOŚCI

/ ERANOVA – THE PLACE OF CREATIVE ACTIVITY

+48 885 81 81 85

al. Obrońców Tobruku 3, 10-092 Olsztyn
recepcja@eranova.pl

www.eranova.pl

restauracja, bufet, kawiarnia, catering i przerwa kawowa, sala balowa
restaurant, buffet, café, catering and coffee break, ballroom
fitness, szkoła tańca
fitness, dance studio
PL

EN

To nowoczesne centrum szkoleniowo-konferencyjne,
jedyny lokal w Olsztynie z 10 salami do wyboru na
wymarzoną imprezę czy spotkanie.

A modern training and conference centre, it is the only
venue in Olsztyn with 10 rooms to choose from for a perfect
event or meeting.

Dobra lokalizacja przy drodze nr 16. Parking na 100 pojazdów.
10 klimatyzowanych sal z dostępem do internetu. Ponad 1160 m2
pow. szkoleniowej. System ścian przesuwnych pozwalający na
dostosowanie do realizowanego przedsięwzięcia. Sale wyposażone
w sprzęt multimedialny i audiowizualny oraz profesjonalne
nagłośnienie. Dobrze wyciszone sale szkoleniowe. Wieloletnie
doświadczenie w organizacji konferencji i szkoleń.

A convenient location near route 16. Car park for 100 vehicles.
10 air-conditioned rooms with Internet access. More than 1160 m2 of
training space. A system of sliding walls allows the rooms to be
adapted to the given event. The rooms are outfitted with multimedia
and audio-visual equipment, as well as a professional sound system.
Well-soundproofed training rooms. Years of experience in
organizing conferences and training events.

LICZBA SAL KONFERENCYJNYCH W OBIEKCIE

10

10

NUMBER OF CONFERENCE ROOMS IN THE VENUE

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
SALE / ROOMS

wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Sala 1 / Room 1
Sala 2 / Room 2

66 m2
74 m2

30
30

68
68

24
30

32
38

Sala 3 / Room 3
Sala 4 / Room 4

74 m2
148 m2

30
88

68
150

30
60

38
80

Sala 1+2 / Room 1+2
Sala 1+2+3 / Room 1+2+3
Sala 1+2+3+4 / Room 1+2+3+4
Sala 2+3 / Room 2+3
Sala 2+3+4 / Room 2+3+4
Sala 3+4 / Room 3+4

141 m2
215 m2
363 m2
148 m2
296 m2
222 m2

88
192
280
78
166
136

150
230
380
136
300
220

60
90
150
60
130
90

80
100
150
60
130
90

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, mikrofony (w tym
bezprzewodowe), projektor multimedialny, plazma, ekran, tv,
flipchart, regulacja oświetlenia, klimatyzacja

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, microphones (including
wireless ones), multimedia projector, plasma display, screen, TV, flip
chart, lighting control system, air conditioning

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot

03
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KAMIENICA NAUJACKA

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE
/ NAUJACK’S HOUSE

THE MUNICIPAL CULTURAL CENTRE

+48 89 522 13 50

ul. Dąbrowszczaków 3, 11-041 Olsztyn
sekretariat@mok.olsztyn.pl

www.mok.olsztyn.pl

usługi cateringu i przerwa kawowa (zlecane na zewnątrz)
catering and coffee break (outsourced)
brak
none

PL

EN

To secesyjny budynek w centrum Olsztyna. Oferuje salę
kameralną.

An art nouveau building situated in the centre of Olsztyn.
Includes a chamber hall.

Jej przeznaczenie to organizacja koncertów, gali, konferencji,
spektakli, spotkań autorskich i promocyjnych, szkoleń, i wykładów.

The hall can be used to organise concerts, galas, conferences, performances,
author and promotional meetings, training events and lectures.

Widownia dla około 120 osób (w ustawieniu kinowym).
Wyposażenie: scena z nagłośnieniem i oświetleniem; reżyserka;
profesjonalne wyposażenie do projekcji materiałów filmowych;
nagłośnienie estradowe lub standardowe; pianino elektr. Yamaha.

The hall has a capacity of around 120 people (in theatre arrangement).
Equipment: stage with sound and lighting systems; control room;
professional video projection equipment; stage and standard sound
systems; Yamaha electric piano.

Udogodnienia: klimatyzacja, winda, dwie garderoby z aneksem
kuchennym, szatnia.

Facilities: air conditioning, lift, two wardrobes with kitchenette,
cloakroom.

LICZBA SAL KONFERENCYJNYCH W OBIEKCIE

1

1

NUMBER OF CONFERENCE ROOMS IN THE VENUE

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
SALE / ROOMS

wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Sala 1 / Room 1

100 m2

40

120

40

40

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, mikrofony (w tym
bezprzewodowe), projektor multimedialny, ekran, tv, flipchart,
regulacja oświetlenia

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, microphones (including
wireless ones), multimedia projector, screen, TV, flip chart, lighting
control system

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot
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KOSZARY FUNKA
/ FUNK’S BARRACKS

+48 89 722 12 40

ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn
kontakt@koszaryfunka.pl

www.koszaryfunka.pl

usługi cateringu i przerwa kawowa na miejscu
catering and coffee break (on-site)
brak
none

PL

EN

120 lat historii, niecodzienny klimat i niebanalne wnętrze
sprawiają, że Koszary Funka są wyjątkowym miejscem na
mapie Olsztyna.

The 120 years of history, the unusual ambience and the
unique interior of the Funk Barracks make it one of the most
unique Olsztyn spots.

Docenia to wielu klientów, dla których obiekt organizuje szkolenia,
konferencje, spotkania biznesowe i wiele innych wydarzeń.

The venue organizes training events, conferences, business meetings
and many other events, and its many clients have come to appreciate
its qualities.

Komfortowe i przestronne sale są wyposażone w najwyższej jakości
sprzęt multimedialny. Obiekt oferuje kompleksową obsługę
kameralnych i większych eventów. Wspiera klientów, szukając
zawsze optymalnych rozwiązań.

LICZBA SAL KONFERENCYJNYCH W OBIEKCIE

The comfortable and spacious rooms are equipped with
top-of-the-line multimedia equipment. The venue offers
comprehensive servicing of small and large events. It supports its
clients by always looking for optimal solution for the job.

2

2

NUMBER OF CONFERENCE ROOMS IN THE VENUE

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
SALE / ROOMS

wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Sala 1 / Room 1

55 m2

30

50

30

30

Sala 2 / Room 2

65 m2

30

50

30

30

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, wyposażenie do
wideokonferencji, projektor multimedialny, plazma, ekran, tv,
flipchart

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, microphones (including
wireless ones), video conferencing equipment, multimedia projector,
plasma display, screen, TV, flip chart

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot
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MUZEUM WARMII
I MAZUR W OLSZTYNIE
/ MUSEUM OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN

ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn
sekretariat@muzeum.olsztyn.pl

+48 89 527 20 39
muzeum.olsztyn.pl

catering i przerwa kawowa zlecane na zewnątrz
catering and coffee break (outsourced)
możliwość zwiedzania muzeum
open to visitors

PL

EN

Olsztyński zamek jest siedzibą Muzeum Warmii i Mazur.
Sale gotyckie i dziedziniec XIV-wiecznego zamku to
wyśmienite miejsce na organizację konferencji i eventów.

The Olsztyn castle houses the Museum of Warmia and
Mazury. The Gothic halls and the courtyard of the 14th
century castle is a prime venue for conferences and events.

To tu mieszkał i pracował Mikołaj Kopernik. Kryształowe sklepienia,
wspaniałe gotyckie okna, nastrój wnętrza i wszechobecny duch
historii, to niepowtarzalne miejsce na uroczyste spotkania,
wymagające szczególnej oprawy.

This is the place where Nicolaus Copernicus lived and worked. Its
crystal vaults, magnificent gothic windows, the ambience of the
interior and the pervasive spirit of history make it a one-of-a-kind
place for ceremonies that require a special setting.

Tylko na zamku w Olsztynie można zorganizować wydarzenie,
w trakcie którego dotykalna, autentyczna i wielowiekowa
przeszłość będzie doświadczana przez uczestników.

This place, like none other, offers the event participants a chance
to experience a tangible and authentic history spanning many
centuries.

LICZBA SAL KONFERENCYJNYCH W OBIEKCIE

1

1

NUMBER OF CONFERENCE ROOMS IN THE VENUE

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
SALE / ROOMS
Sale Kopernikowskie
/ Copernicus rooms

wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

120 m2

-

120

50

60

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, mikrofony (w tym
bezprzewodowe), projektor multimedialny, ekran, flipchart

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, microphones (including
wireless ones), multimedia projector, screen, flip chart

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot

03
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OLSZTYŃSKI PARK
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

/ THE OLSZTYN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK

+48 89 612 05 00

ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn
sekretariat@opnt.olsztyn.pl

www.opnt.olsztyn.pl

usługi cateringu i przerwa kawowa na miejscu
catering and coffee break (on-site)
brak
none

PL

EN

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny to miejsce, gdzie
nauka, badania i wiedza wykorzystywane są do wytwarzania
najnowocześniejszych produktów, technologii i usług.

The Olsztyn Science and Technology Park is a place where
science, research and knowledge are used to create the most
advanced products, technologies and services.

To zgodny ze standardami Unii Europejskiej obszar do prowadzenia
działalności gospodarczej i inwestowania w działalność opartą na
nowoczesnych technologiach, wyróżniający się dogodną lokalizacją,
nowoczesną infrastrukturą oraz profesjonalnymi usługami
wspierającymi regionalny biznes.

It is a EU-compliant area for conducting business activities and
investment in activities involving modern technologies. Its
distinguishing features includes its convenient location, modern
infrastructure and the professional services it provides to support
local business.

LICZBA SAL KONFERENCYJNYCH W OBIEKCIE

10

10

NUMBER OF CONFERENCE ROOMS IN THE VENUE

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

15A
15B
15C
15ABC
10 VIP
119

100 m2
100 m2
100 m2
300 m2
23 m2
26 m2

-

90
90
90
270
-

90
90
90
270
8

50
50
50
150
-

B2/11
B3/11

23 m2
23 m2

-

-

-

20
20

L1/101
L2/101

43 m2
43 m2

-

-

-

20
20

16 Sala wystawiennicza
/ 16 Exhibition room

180 m2

-

-

-

-

SALE / ROOMS

Udogodnienia w sali: system sterowania oświetleniem,
mikrofony bezprzewodowe, nagłośnienie, rzutnik, ekran,
urządzenie do wideokonferencji, flipchart, monitor, głośniki

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: lighting control system, wireless
microphones, sound system, projector, screen, video conferencing
device, flip chart, monitor, speakers

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot

03
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OLSZTYŃSKIE PLANETARIUM
I OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNE
/ THE OLSZTYN PLANETARIUM AND ASTRONOMICAL OBSERVATORY

+48 89 650 04 20

al. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn
opioa@planetarium.olsztyn.pl

planetarium.olsztyn.pl

catering i przerwa kawowa zlecane na zewnątrz
catering and coffee break (outsourced)
kącik dla dzieci
kids’ corner

PL

EN

OPiOA to szczególny obiekt dysponujący wyjątkową salą
projekcyjną, salami konferencyjnymi oraz ASTROLABIUM
– Astronomicznym Laboratorium Mobilnym.

The Planetarium and Astronomical Observatory in Olsztyn
(OPiOA) is an exceptional facility with a one-of-a-kind projection
room, conference rooms and the ASTROLABE – a Mobile
Astronomical Laboratory.

Obie sale planetarium są wyposażone w sprzęt audiowizualny
i komputerowy, pozwalający na przeprowadzenie efektywnego
szkolenia. W obiekcie znajdują się również obszerne hole
o niezwykłym, kosmicznym klimacie. W budynku obserwatorium
dostępna jest sala z aneksem kuchennym, toaletą i windą.

Both rooms of the planetarium are equipped with audio-visual and
computer equipment that ensures effective training courses. The building
also has spacious halls with a one-of-a-kind cosmic ambience. The
observatory building houses a room with a kitchenette, restroom and lift.

Na pokładzie ASTROLABIUM znajdują się świetnie wyposażone
laboratorium astrofizyczne, dysponujące teleskopami i innym
sprzętem specjalistycznym oraz mobilne planetarium.

The ASTROLABE deck includes a well-equipped astrophysical
laboratory, complete with telescopes and other specialist equipment, as
well as a mobile planetarium.

OPiOA oferuje obsługę szkolenia z możliwością dostosowania do
indywidualnych potrzeb klienta.

The OPiOA offers hosting of training events, tailored to the individual
needs of the client.

LICZBA SAL KONFERENCYJNYCH W OBIEKCIE

3

3

NUMBER OF CONFERENCE ROOMS IN THE VENUE

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Projekcyjna / Projection room
(Planetarium)

250 m2

-

160

-

-

Konferencyjna / Conference room
(Planetarium)

110 m2

-

80

40

-

Klubowa / Club room
(Obserwatorium / Observatory)

52 m2

-

30

25

-

SALE / ROOMS

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, mikrofony (w tym
bezprzewodowe), projektor multimedialny, plazma, ekran, tv,
flipchart, regulacja oświetlenia, klimatyzacja

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, microphones (including
wireless ones), multimedia projector, plasma display, screen, TV, flip
chart, lighting control system, air conditioning

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot
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RESTAURACJA
CASABLANCA
/ CASABLANCA RESTAURANT

ul. Zamkowa 5, 10-074 Olsztyn

+48 89 522 84 64

restauracja@casablanca.olsztyn.pl

www.casablanca.olsztyn.pl

restauracja, kawiarnia, usługi cateringu i przerwa kawowa
restaurant, café, catering and coffee break
kącik dla dzieci
kids’ corner

PL

EN

Znajduje się w sercu olsztyńskiej starówki, w zabytkowej
Willi Casablanca, której historia sięga początku XX w.

It is located in the heart of Olsztyn's old town, in the historic Villa
Casablanca, whose history dates back to the early 20th century.

Restaurację przygotowano z myślą o tych, którzy cenią kuchnię
zdrową i świeżą. Potrawy przygotowuje ze świeżych produktów
dostarczanych na bieżąco. Nie ma tu półproduktów i konserwantów.
To idealne miejsce na rodzinne obiady, spotkania towarzyskie
i biznesowe, a także ostoja relaksu i obcowania z historią w otoczeniu
Parku Podzamcze. 6 sal dla gości, którzy chcą zorganizować przyjęcia
lub konferencje czy szkolenia dla maks. 150 osób.

The restaurant is targeted towards costumers who appreciate healthy
and fresh cooking. The dishes are prepared with fresh ingredients
delivered regularly. No processed foods or preservatives are used. It is
a perfect spot for family dinners, social and business meetings, as well as
a haven for relaxation and communing with history, set within
Podzamcze Park. There are 6 rooms for guests wishing to organize
a party, conference or training event for up to 150 people.

LICZBA SAL KONFERENCYJNYCH W OBIEKCIE

6

6

NUMBER OF CONFERENCE ROOMS IN THE VENUE

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Sala Parkowa / Park room

66 m2

50

70

50

50

Gabinet Zamkowy
/ Castle business room

64 m2

40

60

35

35

Gabinet Parkowy
/ Park business room

41 m2

30

40

28

28

Sala Zamkowa / Castle room

14 m2

20

20

12

-

Sala Majorowa / Major’s room

39 m2

30

40

28

28

Gabinet Kameralny
/ Chamber business room

39 m2

30

30

20

20

SALE / ROOMS

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, projektor multimedialny,
ekran, flipchart, klimatyzacja

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, multimedia projector,
screen, flip chart, air conditioning

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot
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30 | INNE OBIEKTY KONFERENCYJNE • OTHER MEETING VENUES

invest.olsztyn.eu

SPICHLERZ

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE
/ ‘SPICHLERZ’

OF THE MUNICIPAL CULTURAL CENTRE

+48 89 522 13 50

ul. Piastowska 13, 11-041 Olsztyn
sekretariat@mok.olsztyn.pl

www.mok.olsztyn.pl

usługi cateringu i przerwa kawowa
catering and coffee break
brak
none

PL

EN

Spichlerz Miejskiego Ośrodka Kultury to zabytkowy
budynek położony w sercu Starego Miasta w Olsztynie.

The ‘Spichlerz’ (Granary) of the Municipal Cultural Centre is
a historic building located in the heart of the Olsztyn Old Town.

W tej wyjątkowej przestrzeni z niezwykłym klimatem można
skorzystać z sal o różnej powierzchni i różnym zastosowaniu,
w zależności od potrzeb.

This unique space with a one-of-a-kind ambience offers rooms of
different sizes and different functions, depending on your needs.

LICZBA SAL KONFERENCYJNYCH W OBIEKCIE

4

4

NUMBER OF CONFERENCE ROOMS IN THE VENUE

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Sala teatralna / Theatre room

50 m2

-

50

-

-

Sala „czternastka” / Room ‘14’

70 m2

30

70

30

30

Sala „baletowa” / ‘Ballet’ room

60 m2

15

60

15

15

Sala „na poddaszu” / ‘Attic’ room

60 m2

-

30

10

-

SALE / ROOMS

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, mikrofony (w tym
bezprzewodowe), projektor multimedialny, tv, flipchart

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, microphones (including
wireless ones), multimedia projector, TV, flip chart

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot

03
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WARMIŃSKO-MAZURSKA
FILHARMONIA
IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
/ THE F. NOWOWIEJSKI

WARMIA AND MAZURY PHILHARMONIC

ul. Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn

+48 89 527 51 75

sekretariat@filharmonia.olsztyn.pl

filharmonia.olsztyn.pl

bufet, kawiarnia, catering i przerwa kawowa zlecane na zewnątrz
buffet, café, catering and coffee break (outsourced)
brak
none

PL

EN

Okazały, nowoczesny gmach Filharmonii to miejsce
powszechnie kojarzone z elegancją i prestiżem o dużym
potencjale kreowania wartości estetycznych i społecznych.

The magnificent, modern building of the Philharmonic is
a place synonymous with elegance and prestige, possessing
a great potential to create aesthetic and social values.

Uwielbiana przez melomanów sala koncertowa jest wysoko ceniona
przez wykonawców za świetną akustykę. Przytulna kawiarenka
gromadzi publiczność przed i w przerwach koncertów. Filharmonia
dysponuje profesjonalnym studiem nagrań. Przestronne foyer to
trzy kondygnacje przestrzeni będącej miejscem wystaw sztuki,
bankietów i eventów. Do dyspozycji gości w obiekcie dostępnych
jest 13 pokoi (łączna liczba łóżek – 23).

The concert hall is adored by music aficionados and highly
valued by performers for its excellent acoustics. The audience
can gather in the cosy café before the concert and during
intermissions. The Philharmonic has a professional recording
studio. The spacious foyer is a three-storey space for art
exhibitions, banquets and events. There are 13 guest rooms
available, with a total of 23 beds.

LICZBA SAL KONFERENCYJNYCH W OBIEKCIE

2

2

NUMBER OF CONFERENCE ROOMS IN THE VENUE

SALE KONFERENCYJNE wielkość • ustawienie • liczba miejsc / MEETING ROOMS size • arrangement • capacity
wielkość sali
room size

ustawienie bankietowe
banquet arrangement

ustawienie teatralne
theatre arrangement

ustawienie szkoleniowe
classroom arrangement

ustawienie w podkowę
u-shape arrangement

Koncertowa / Concert Hall

2

631 m2
+ 245 m balkon/balcony

-

505

-

-

Kameralna / Chamber Hall

101 m2

-

100

-

-

SALE / ROOMS

Udogodnienia w sali: nagłośnienie, mikrofony (w tym
bezprzewodowe), projektor multimedialny, regulacja oświetlenia,
fortepian

winda / lift

dostępność / access

Conference room facilities: sound system, microphones
(including wireless ones), multimedia projector, lighting control
system, grand piano

obsługa kart / card payment

wi-fi

parking / parking lot
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BWA GALERIA SZTUKI
W OLSZTYNIE
BWA ART GALLERY
IN OLSZTYN

al. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn
+48 89 527 94 66

bwa.olsztyn.pl

EN

PL

Wiodąca galeria sztuki w Olsztynie i regionie jest usytuowana
w centrum miasta. Ma bardzo dobre warunki wystawiennicze – dwie
sale wystawiennicze oraz hall (całość to ponad 600 m2).

The most notable art gallery in Olsztyn and the region, situated in
the city centre. The venue is perfectly set up for exhibitions, with
two exhibition spaces and a foyer (600 m2 of total available space).

Podstawowym celem działalności galerii jest prezentowanie polskiej
i zagranicznej sztuki współczesnej na wystawach czasowych oraz
działalność edukacyjna. Galeria jest otwarta na działania w obszarze
różnorodnych form artystycznych, od klasycznych dziedzin sztuki, jak
malarstwo, grafika, rzeźba czy fotografia, poprzez performance,
instalacje, aż po nowe media.

The main objective of the gallery is to showcase Polish and
foreign modern art in temporary exhibitions and conduct
educational activity. The gallery is open to activities in various
fields of arts, starting from the classical arts (painting, graphic
arts, sculpture, and photography), through performance art and
installations, to new media.

CENTRUM
REKREACYJNO-SPORTOWE
„UKIEL”
THE ‘UKIEL’ SPORTS AND LEISURE CENTRE

ul. Kapitańska 23, 10-558 Olsztyn
+48 89 527 12 03

www.ukiel.olsztyn.eu

EN

PL

Nowoczesny kompleks turystyczno-sportowy zlokalizowany w trzech
punktach nad największym olsztyńskim akwenem. Część główna
obiektu znajduje się przy ul. Kapitańskiej. Tam zlokalizowano m. in.
budynek kapitanatu, wypożyczalnię sprzętu pływającego oferującą
ponad 200 różnych jednostek pływających oraz trzy kąpieliska.
Plażowicze do dyspozycji mają m. in.: szatnie, prysznice, platformy
wypoczynkowe, place zabaw, boiska, skatepark (zimą snowpark),
pomosty spacerowe i widokowe. Doskonałe warunki do rekreacji
stwarza promenada spacerowa i rozbudowana sieć ścieżek
pieszo-rowerowych łączących poszczególne obiekty CRS.

A modern sports and tourism complex, encompassing three locations
around the largest body of water in Olsztyn. The main building of the
Centre is located at ul. Kapitańska. Its premises hold, among others:
the harbour master’s office building, sports equipment rentals with
over 200 different watercraft, and three bathing beaches. Amenities
available to beachgoers include: cloakrooms, showers, leisure
platforms, playgrounds, skate park (snow park in the winter), leisure
piers and vantage points. The promenade and the extensive network
of pedestrian and bike paths that connect the individual Centre
facilities create excellent conditions for recreation.

Przy ul. Olimpijskiej znajduje się druga ważna część CRS, a mianowicie
Olsztyńskie Centrum Kajakarstwa. Jest tu wypożyczalnia sprzętu
sportowego, całoroczna hala do siatkówki plażowej oraz siłownia
z odnową biologiczną. Trzeci fragment CRS to Centrum Żeglarstwa
Wodnego i Lodowego przy ul. Sielskiej.

The second major part of the ‘CRS Ukiel’ – the Olsztyn Canoeing
Centre – is located at ul. Olimpijska. There is a sports equipment
rental, an indoor beach volleyball court (open all year round) and a
gym with a wellness area. The third part of the complex, the Water
and Ice Sailing Centre in Olsztyn, can be found at ul. Sielska.
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CENTRUM TECHNIKI
I ROZWOJU REGIONU –
MUZEUM NOWOCZESNOŚCI
TECHNOLOGY AND REGIONAL DEVELOPMENT
CENTRE ‘MUSEUM OF MODERNITY’
ul. Knosały 3b, 10-015 Olsztyn
+48 89 521 27 41

www.tartak.mok.olsztyn.pl

EN

PL

A museum in a renovated historic sawmill. The exhibition includes
models (e.g. of the first Olsztyn tram), cross-sections of structures and
equipment, photographs and... the cabin of the oldest Olsztyn lift.

Muzeum w odrestaurowanym zabytkowym tartaku. W ekspozycji m.in.
modele (np. pierwszego olsztyńskiego tramwaju), przekroje budowli
i urządzeń, zdjęcia oraz… kabina najstarszej olsztyńskiej windy.

DOM „GAZETY
OLSZTYŃSKIEJ”
HOUSE OF THE ‘OLSZTYN GAZETTE’

Targ Rybny 1, 10-019 Olsztyn
+48 89 534 01 19

gazeta.muzeum.olsztyn.pl

EN

PL

Siedzibą muzeum jest zrekonstruowany budynek, w którym w latach
1920-1939 mieściła się redakcja i drukarnia zasłużonej dla polskiej
historii regionu, jedynej na Warmii polskiej gazety – ukazującej się od
1886 r. „Gazety Olsztyńskiej”. Zbiory i wystawy związane są głównie
z dziejami Warmii i Olsztyna, a także historią drukarstwa.

The museum is situated in a reconstructed building, the pre-war
(1920-1939) editorial office and printing house of ‘The Olsztyn Gazette’
(„Gazeta Olsztyńska”). The Gazette is the only Polish newspaper in Warmia,
which has been published since 1886 and has contributed greatly to the
Polish history of the region. Collections and exhibitions are mainly centred
around the history of Warmia and Olsztyn, as well as the history of printing.

Tartak Raphaelsohnów oraz dawna zajezdnia trolejbusowa – obiekty
Centrum Techniki i Rozwoju Regionu – Muzeum Nowoczesności
The Raphaelsons’ sawmill and the former trolleybus depot – the premises of
the Technology and Regional Development Centre ‘Museum of Modernity’
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KINA CINEMAS
MULTIKINO, ul. Tuwima 27, 10-748 Olsztyn
www.multikino.pl
+48 89 679 55 10
HELIOS, al. Piłsudskiego 16, 10-576 Olsztyn
www.helios.pl
+48 89 535 20 00
AWANGARDA 2, pl. Jana Pawła II 2/3, 10-959 Olsztyn
awangarda.olsztyn.pl
+48 89 523 75 38

LODOWISKA ICE-SKATING RINKS
ul. Kapitańska 23 (CRS „UKIEL”), 10-558 Olsztyn
www.ukiel.olsztyn.eu
+48 89 527 12 03
al. Piłsudskiego 44, 10-558 Olsztyn
www.osir.olsztyn.pl
+48 89 533 77 85
ul. Jeziołowicza 4, 10-690 Olsztyn
www.osir.olsztyn.pl
+48 519 566 682
EN

PL

A seasonal option available only in winter.

Opcja sezonowa dostępna tylko w okresie zimowym.

MIEJSKI OŚRODEK
KULTURY
THE MUNICIPAL
CULTURAL CENTRE

ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn
+48 89 522 13 72

www.mok.olsztyn.pl

EN

PL

Największy organizator imprez kulturalno-artystycznych w mieście.
Od października do czerwca w salach, pracowniach i galeriach
można uczestniczyć w licznych wydarzeniach kulturalnych,
zajęciach i warsztatach.

The largest organiser of cultural and artistic events in the city.
From October to June the rooms, studios and galleries of the
Centre are host to numerous cultural events, classes and
workshops.

Sztandarowym „produktem” MOK jest Olsztyńskie Lato
Artystyczne. To jeden z największych cykli wydarzeń artystycznych
w kraju, trwający od maja do września.

The Centre’s flagship ‘product’ is the Olsztyn Artistic Summer
(Olsztyńskie Lato Artystyczne). Starting in May and ending in
September, it is one of the biggest artistic festivals in Poland.
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MUZEUM ARCHIDIECEZJI
WARMIŃSKIEJ
IM. BPA J. OBŁĄKA
BP J. OBŁĄK MUSEUM
OF THE WARMIA ARCHDIOCESE
ul. Świętej Barbary 2, 10-900 Olsztyn
+48 89 716-26-29
EN

PL

The youngest museum in Olsztyn, operating since the summer of 2018.
It features collections from the vaults of the Warmian Archdiocese.
The renovated building at ul. Świętej Barbary houses three permanent
exhibitions, an art gallery and a one-picture gallery. Permanent exhibitions
showcase sacred art – including a 17th-century golden reliquary of St. Andrew
– and a 18th-century manuscript of Monachomachia by Ignacy Krasicki.

Najnowsze olsztyńskie muzeum – działa od lata 2018 r. Prezentuje zbiory
ze skarbców Archidiecezji Warmińskiej. W odrestaurowanym budynku
przy ulicy Świętej Barbary znajdują się trzy ekspozycje stałe, galeria sztuki
oraz galeria jednego obrazu. Na ekspozycjach stałych zobaczyć można
sztukę sakralną, m.in. złoty relikwiarz św. Andrzeja z XVII w. i rękopis
„Monachomachii” Ignacego Krasickiego z XVIII w.

MUZEUM
PRZYRODY
MUSEUM OF NATURE

ul. Metalowa 8, 10-603 Olsztyn
+48 89 533 47 80

przyroda.muzeum.olsztyn.pl

EN

PL

The museum, located in a historic palace surrounded by a park,
invites visitors to experience its natural exhibitions.

Mieszczące się w otoczonym parkiem zabytkowym pałacyku
muzeum zaprasza na wystawy przyrodnicze.

MUZEUM
SPORTU
SPORTS MUSEUM

al. Piłsudskiego 44, 10-603 Olsztyn
+48 89 533 17 47, +48 519 566 849
www.osir.olsztyn.pl
EN

PL

Wystawy dotyczące sportowców z regionu, zbiory medali i odznak,
dawne stroje i sprzęt sportowy.

Exhibitions on local athletes, collections of medals and badges,
historic attire and sports equipment.
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MUZEUM WARMII
I MAZUR
MUSEUM
OF WARMIA AND MAZURY

ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn
+48 89 527 95 96

www.muzeum.olsztyn.pl

EN

PL

The museum is housed in the 14th century Gothic castle of
the Warmia Chapter. Nicolaus Copernicus resided in the castle from
1516 to 1521. A unique reminder of his stay has survived on the wall
of the castle gallery – a handmade experimental astronomical table.
The museum hosts mementos of the region’s history – exhibits of
archaeology, history and numismatics, ancient and modern art,
crafts, literature and folk culture.

Siedzibą muzeum jest XIV-wieczny zamek gotycki kapituły warmińskiej.
W latach 1516-1521 na zamku rezydował Mikołaj Kopernik. Do dziś na
ścianie krużganka pozostała unikalna pamiątka po jego pobycie –
własnoręcznie wykonana doświadczalna tablica astronomiczna.
Muzeum gromadzi pamiątki przeszłości regionu z zakresu archeologii,
historii i numizmatyki, sztuki dawnej i współczesnej, rzemiosła
artystycznego, piśmiennictwa, kultury ludowej.

OLSZTYŃSKI
TEATR LALEK
OLSZTYN
PUPPET THEATRE

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
+48 89 538 70 20

www.teatrlalek.olsztyn.pl

EN

PL

Przez ponad 60 lat działalności dał ponad 200 premier dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Teatr jest obecny na najważniejszych
przeglądach teatralnych w kraju i za granicą.

Tablica astronomiczna Kopernika
znajdująca się w olsztyńskim zamku
Copernicus’ astronomical table
located in the Olsztyn castle

During the 60 years of its activity the Theatre has staged over 200
premieres for children, youth and adults. The Theatre has been
featured in all major theatre festivals in Poland and abroad.
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OLSZTYŃSKIE PLANETARIUM
I OBSERWATORIUM
ASTRONOMICZNE
OLSZTYN PLANETARIUM
AND ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Planetarium, al. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn
www.planetarium.olsztyn.pl
+48 89 650 04 20
Obserwatorium, ul. Żołnierska 13b, 10-558 Olsztyn
www.planetarium.olsztyn.pl
+48 89 650 04 40
EN

PL

Drugie co do wielkości planetarium w Polsce. Jego główną formą
działalności jest prezentacja programów astronomicznych. Dla
młodzieży są organizowane projekcje edukacyjne. Placówka zaprasza
też na pokazy w systemie full-dome (projekcje filmów na kopule).

The second-largest planetarium in Poland. Its principal activity is
presenting astronomical programmes. There are also educational
screenings for children and teenagers. In addition, the institution offers
full-dome shows.

W obserwatorium odbywają się pokazy astronomiczne. Jedną
z atrakcji jest obserwacja przez lunety plam na Słońcu. Przy
obserwatorium działają koła zainteresowań.

The observatory organises astronomical viewings. One of its
attractions is observing sunspots through a telescope. The observatory
also hosts club activities.

TEATR
IM. STEFANA JARACZA
STEFAN JARACZ THEATRE

ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn
+48 89 527 59 59

www.teatr.olsztyn.pl

EN

PL

Teatr pracuje na kilku scenach: dużej, kameralnej, Margines oraz
u Sewruka. Jest organizatorem festiwali teatralnych:
Olsztyńskich Spotkań Teatralnych i Międzynarodowego
Festiwalu Teatralnego DEMOLUDY.

Olsztyńskie planetarium
Planetarium in Olsztyn

The theatre uses several stages: the big stage, the chamber stage, the
Margines stage, and the ‘u Sewruka’ stage. It also hosts theatre
festivals: The Olsztyn Theatre Meetings and the DEMOLUDY
International Theatre Festival.

invest.olsztyn.eu |
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WARMIŃSKO-MAZURSKA
FILHARMONIA
IM. F. NOWOWIEJSKIEGO
FELIKS NOWOWIEJSKI WARMIA
AND MAZURY PHILHARMONIC
ul. Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn
+48 89 527 23 02

filharmonia.olsztyn.pl

EN

PL

The philharmonic hosts concerts featuring famous artists. It is also
a perfect place for promoting talented young musicians.

Z orkiestrą filharmonii koncertują sławni artyści, stanowi ona
również doskonałe miejsce promocji utalentowanej muzycznie
młodzieży.

Music festivals, concert residencies and symphonic mornings
organised by the philharmonic are all widely popular among
music fans.

Dużym uznaniem melomanów cieszą się organizowane przez
filharmonię festiwale muzyczne, cykle koncertowe i poranki
symfoniczne.

WODNE CENTRUM
REKREACYJNO-SPORTOWE
„AQUASFERA GALERIA
WARMIŃSKA”
THE AQUATIC LEISURE AND SPORTS CENTRE
‘AQUASFERA GALERIA WARMIŃSKA’
al. Piłsudskiego 69b, 10-449 Olsztyn
+48 89 535 96 22

www.aquasfera.olsztyn.eu

EN

PL

Kompleks wodnego wypoczynku obejmującego sport, rekreację
i odnowę biologiczną. W skład obiektu wchodzą: basen olimpijski,
basen rozgrzewkowy, część rekreacyjna, pomieszczenia odnowy
biologicznej, klub fitness, restauracja, sklep sportowy oraz
podziemny parking.

A state-of-the-art centre for leisure in the water, encompassing
sports, recreation and wellness services. The facility includes:
an Olympic pool, a warm-up pool, a recreation area, a biological
rejuvenation area, a fitness club, a restaurant, a sports shop and
an underground parking lot.

Liczne atrakcje to m. in.: sztuczna rzeka, leżanki, masaże podwodne,
bicze wodne, kaskada wodna i whirpoole. W tej części znajdziemy
również propozycje dla najmłodszych: brodzik dla dzieci, dwie
zakręcone, prawie 120-metrowe zjeżdżalnie oraz wiele akcesoriów
do gier i zabaw dla całej rodziny.

The many attractions include: an artificial river, loungers,
underwater massages, water jets, a water cascade, and whirlpools.
This part also offers something for the children: a paddling pool, two
twisting, almost 120-meter long water slides, and a host of game
accessories for the whole family.

Część sportowa obejmuje jeden z najnowocześniejszych w Europie
basen olimpijski (50x25 m), basen do rozgrzewki i nauki pływania
(25x8,5 m), widownię dla ponad 1500 osób oraz trybunę dla
zawodników na ponad 140 osób. Gwarantuje to idealne warunki do
organizacji zawodów pływackich, uprawiania sportu przez
członków pływackich klubów sportowych oraz zawodników
indywidualnych.

The sports part encompasses: one of Europe's most modern Olympic
size swimming pool (50x25 m), a pool for warming up and
swimming lessons (25x8.5 m), seating for more than 1500
spectators and a stand for competitors with a capacity of more than
140 people. All this ensures ideal conditions for swimming
competitions, for training by members of private sports clubs, and
for individual athletes.
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WYDARZENIA
EVENTS
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KORTOWIADA
KORTOWIADA

Maj / May
Kampus uniwersytecki Kortowo
/ Kortowo university campus
www.kortowiada.pl
EN

PL

„Kortowiada – najlepsze juwenalia w Polsce!” – pod takim
hasłem odbywa się święto studentów w Olsztynie. Wszystkie
wydarzenia mają miejsce na terenie unikalnego miasteczka
uniwersyteckiego nad j. Kortowskim.

‘Kortowiada – the greatest students’ carnival in Poland’ – is the
motto of this traditional Olsztyn event. All the festival events
take place in the university’s one-of-a-kind campus, situated by
Lake Kortowskie.

To liczne koncerty, pokazy artystyczne oraz wydarzenia sportowe
i rozrywkowe, np. wybory najpiękniejszej studentki, turnieje gier
zespołowych, zawody siłowe czy pokazy tańca z ogniem. Impreza
tradycyjnie rozpoczyna się od parady studentów ulicami miasta,
podczas której prezydent Olsztyna symbolicznie oddaje im
władzę na czas juwenaliów. Główna scena koncertowa znajduje
się na Górce Kortowskiej.

The festival includes numerous concerts, artistic shows, sport events and
entertainment events, such as a beauty contest for female students, team
games, strength competitions, and fire performances. Admission is free.
The festival always begins with a parade of the university departments.
The parade goes through the streets of the city, and the Mayor of Olsztyn
symbolically hands over rule to the students until the end of the festival.
The main concert stage is located on the Kortowo Hill (Górka Kortowska).

OLSZTYŃSKIE LATO
ARTYSTYCZNE (OLA)
OLSZTYN ARTISTIC SUMMER
Czerwiec-wrzesień / June-September
Teren całego miasta
/ Whole city area
www.olsztynskielatoartystyczne.pl
EN

PL

OLA, czyli Olsztyńskie Lato Artystyczne, to najdłuższy
festiwal kulturalny w Polsce. Cykl imprez, który
rozpoczyna się w połowie czerwca i trwa do połowy
września każdego roku, to propozycja skierowana do
bardzo szerokiego grona odbiorców.
Ofertę wypełniają koncerty, pomniejsze festiwale, spektakle
teatralne i występy kabaretów, happeningi i in. wydarzenia
artystyczne. OLA odbywa się na jednej z najbardziej malowniczych
scen Olsztyna, jaką jest położony u stóp gotyckiego zamku
amfiteatr. Na niektóre wydarzenia wstęp wolny, biletowane kuszą
z kolei przystępnymi cenami.

The Olsztyn Artistic Summer is Poland’s longest cultural
festival. The series of events, which begins in mid-June and
lasts until mid-September each year, is an offering aimed
toward a very broad audience.
The offer is filled with concerts, small festivals, theatre and
cabaret performances, happenings and other artistic events.
The Summer takes place on one of the most picturesque stages in
Olsztyn – the amphitheatre located at the foot of the Gothic
castle. Some of the events are admission-free, others are offered
at very accessible prices.
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OLSZTYN GREEN FESTIVAL
OLSZTYN GREEN FESTIVAL

Sierpień / August
Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel”
/ ‘UKIEL’ Sports and Leisure Centre
www.olsztyngreenfestival.com
EN

PL

Olsztyn Green Festival to najważniejsze wydarzenie
muzyczne olsztyńskiego lata.

Olsztyn Green Festival is the top summer musical event in
Olsztyn.

W malowniczych plenerach Centrum Rekreacyjno-Sportowego
„Ukiel” publiczność ma okazję wysłuchać w jednym miejscu czołówki
rodzimej sceny muzycznej, często wykonawców stawiających na
ambitniejsze brzmienia. Oprócz koncertów na uczestników festiwalu
tradycyjnie czekają liczne wydarzenia towarzyszące popularyzujące
ekologię i zdrowy tryb życia. Nurty muzyczne, które mają swoich
mocnych przedstawicieli na festiwalu, to alternatywny pop, hip-hop,
chillout i muzyka elektroniczna.

In the picturesque outdoors of the ‘Ukiel’ Recreation and Sports
Centre, the audience has a chance to gather in one place and listen
to top performers of the Polish music scene, many of whom focus on
a more sophisticated sound. Apart from concerts, festival-goers are
also treated to numerous events promoting ecology and healthy
lifestyle. Music genres featured at the festival – represented by top
performers – include alternative pop, hip-hop, chill-out and
electronic music.

WARMIŃSKI JARMARK
ŚWIĄTECZNY
WARMIA CHRISTMAS FAIR
Grudzień / December
Stare Miasto
/ Old Town
www.jarmark.olsztyn.eu
EN

PL

Przez cztery dni grudnia olsztyńską starówkę wypełniają
świątecznie przystrojone stragany oraz wystawcy ze
specjalnie dobranym asortymentem: rękodziełem,
przysmakami i ozdobami choinkowymi.

For four days in December, the Olsztyn Old Town fills with
festively decorated stalls and merchants selling a specially
selected assortment of products: hand-crafted items,
delicacies and Christmas ornaments.

W przedświąteczny weekend, w atmosferze zbliżającego się Bożego
Narodzenia, można zrobić wspaniałe gwiazdkowe zakupy. Swoje „pięć
minut” mają regionalni producenci i rękodzielnicy. Cechą, która
odróżnia olsztyński jarmark od innych tego typu wydarzeń w kraju,
jest towarzyszący części wystawienniczej bogaty program
artystyczny. Olsztynianie i turyści przyzwyczaili się już, że oprócz
zakupów, na Starym Mieście można posłuchać muzyki, obejrzeć
występy artystów ulicznych, a nawet… spotkać najprawdziwszego
św. Mikołaja z Laponii.

This is a chance to do some wonderful Christmas shopping right at
the weekend before the holidays, with the Christmas spirit rich in the
air. Regional producers and craftsmen get their ‘chance to shine’.
What distinguishes the Olsztyn fair from other such events in the
country is the rich artistic programme which complements the
exhibitions. Olsztyn residents and tourists are already well
accustomed to their Old Town Christmas shopping being
accompanied by the sounds of music, performances by street artists,
and even... a chance meet the real Santa Clause from Lapland.
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NOCUJESZ
ZYSKUJESZ
STAY FOR A NIGHT AND BENEFIT MORE

EN

PL

Turyści goszczący w olsztyńskich obiektach noclegowych
zyskują 20 % zniżki na atrakcje oferowane przez CRS
Ukiel, „Aquasferę” i Planetarium oraz liczne zniżki
u partnerów akcji – a to dzięki miejskiej akcji promocyjnej
„Nocujesz – zyskujesz!”.

Tourists staying in Olsztyn accommodation get a discount of
20 % on attractions offered by CRS Ukiel, ‘Aquasfera’ and
the Planetarium, as well as numerous discounts from
the partners participating in the offer – thanks to the municipal
promotion ‘Stay for a night and benefit more’.

Jak wziąć udział w akcji? Oto zasady uczestnictwa w kilku krokach:

How to participate? Here are the participation conditions in a few steps:

- nocujesz w którymś z olsztyńskich hoteli lub pensjonatów

- stay a night in one of the hotels or accommodation facilities in Olsztyn

- odbierasz kartę zniżkową w recepcji

- collect a discount card at the reception desk

- zniżka obowiązuje w trakcie pobytu w hotelu/pensjonacie

- the discount is valid only during your stay in the hotel/accommodation facility

- zniżka dotyczy wszystkich osób zameldowanych w pokoju

- the offer applies to all persons checked in the room

Szczegółowe informacje, lista partnerów oraz hoteli i pensjonatów
biorących udział w akcji na: www.visit.olsztyn.eu

For detailed information, a list of participating partners, hotels and
accommodation facilities visit: www.visit.olsztyn.eu

URZĄD MIASTA OLSZTYNA / OLSZTYN CITY HALL
Biuro Promocji i Turystyki / Tourism and Promotion Office
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

+48 89 527 31 11

Olsztyn 2019

promocja@olsztyn.eu

