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Jezioro Ukiel
(zw. Krzywym)

Beescamp
ul. Sielska 38
+48 793-499-299
beescamp.com
info@beescamp.com
53°46'37.8"N 20°25'38.5"E
Glamping w samym sercu Warmii, nad jeziorem Ukiel,
to 5 hektarów luksusowego kempingu. Goście mają
do dyspozycji ponad 50 ekskluzywnych, w pełni
wyposażonych namiotów oraz drewnianych domków.
Beescamp żyje w zgodzie z naturą. Do budowy
infrastruktury wykorzystano wyłącznie naturalne
komponenty z drewna, a energooszczędne instalacje
pozwoliły ograniczyć zużycie prądu do minimum.
Ekologia to hasło przewodnie tego miejsca. Nad
właściwą wysokością trawnika czuwają naturalne
kosiarki – specjalna rasa owiec Skuddy. 200 metrów
obok znajduje się Centrum Żeglarstwa Wodnego
i Lodowego, a w odległości 10 minut spacerem –
wakepark. W pobliżu można znaleźć restauracje, boiska
do siatkówki oraz Aeroklub Warmińsko-Mazurski.
Miłośników jazdy na dwóch kółkach ucieszy ponad
100 km ścieżek rowerowych w okolicy. Ponadto:
beach bar, stanowiska caravaningowe, pole
namiotowe, nowoczesne sanitariaty, specjalne
miejsce do medytacji, wypożyczalnia sprzętu
sportowego i wodnego oraz pyszne śniadania –
regionalne przysmaki. Obiekt znajduje się przy d. plaży
miejskiej, 6 km od centrum Olsztyna.

Od kilku lat praktycznie na całym świecie
obserwujemy renesans popularności campingów
i modę na caravaning – podróżowanie kamperami.
Czynnik ekonomiczny – pobyt na polu namiotowym
jest dużo tańszy niż w hotelu – to tylko jedno, i chyba
nie najważniejsze, uzasadnienie tego turystycznego
fenomenu. Bardziej chodzi tu o bezpośredni kontakt
z naturą i niepowtarzalny urok biwakowania.
Namiot lub kamper, posiłki na świeżym powietrzu,
kąpiele w jeziorze, rekreacja w otoczeniu przyrody
– to wszystko ma niesamowity klimat dla zmęczonych
gwarem mieszczuchów. Pozwala powrócić do
atmosfery dzieciństwa i naładować akumulatory
na cały rok.
A zatem – wracamy na campingi! Te olsztyńskie łączy
wspólny mianownik – położenie nad malowniczym
jeziorem Ukiel (zw. Krzywym).
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Aktualne cenniki znajdują się na stronach internetowych campingów.
Parkingi dla kamperów na terenie CR-S Ukiel zlokalizowane są przy
ul. Kapitańskiej (parking 3) oraz Sielskiej 38.

Informator

Campingi
w Olsztynie

Agro Camping
Olsztyn

Camping UKIEL
ul. Poranna 6
+48 89 522-27-66, +48 509-382-924
camping.mazury.pl
zbyszekmalag@wp.pl
53°47'13.7"N 20°23'51.6"E
Pole campingowe położone nad jeziorem Ukiel.
Powierzchnia 4 ha (40 000 m kw.), miejsce na około
100 namiotów i 40 przyczep campingowych. Kuchnia
polowa z możliwością grillowania, zaplecze sanitarne
z ciepłą i zimną wodą oraz prądem, parking, stoły do
tenisa stołowego, boisko do piłki nożnej, miejsca na
ogniska. Bezpośredni dostęp do jeziora, plaża,
możliwość wynajmu łódki wiosłowej, kajaków,
rowerów wodnych, wędkowania i zbierania grzybów,
ścieżki spacerowe i rowerowe. Chata biesiadna –
możliwość organizacji imprez okolicznościowych.
Wynajem przyczep campingowych stacjonarnych
dla 4-6 osób wraz z wyposażeniem. Około 6-7 km do
centrum miasta.

Jezioro Ukiel
(zw. Krzywym)

Wszystkie campingi położone są
nad malowniczym jeziorem Ukiel

Camping Pirat Hotel & SPA

Agro Camping Olsztyn
ul. Młodzieżowa 1
+48 662-266-730
agrocamping.eu
53°47'14.0"N 20°24'04.5"E
Gospodarstwo
agroturystyczne
z
polem
namiotowo-kamperowym. Położone w zacisznym
i urokliwym miejscu nad jeziorem Ukiel. Czysta
woda, zieleń, słońce, gwiazdy, namiot i uśmiech –
wszystko w zasięgu ręki! Ponadto parking, prąd
(przyłącza 230/400 V), woda bieżąca, toalety
i prysznice oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego
(kajaki i łodzie wiosłowe). Odległość z obiektu do
centrum miasta wynosi około 8 km.

Camping Pirat
Hotel & SPA

ul. Bałtycka 95
+48 89 521-13-44
pirat.com.pl
rezerwacja@pirat.com.pl
53°47'53.0"N 20°25'33.1"E
Pole campingowe położone nad jeziorem Ukiel,
w okolicy lasu. 1,40 ha powierzchni, może tu
przebywać 180 osób. Duży, urozmaicony teren
pozwala na znalezienie spokojnego miejsca na
rozbicie namiotu czy postawienie przyczepy
kempingowej. Woda bieżąca, toalety i prysznice,
parking. Do tego wypożyczalnia sprzętu wodnego,
restauracja, bar, basen kryty, solarium, plac zabaw
dla dzieci, grill i miejsce na ognisko, możliwość
kąpieli w jeziorze i połowu ryb. Można przyjechać
ze zwierzętami. Camping działa od 1 kwietnia do
31 października.

