
                                                                      

                                 

    

     

 

 

 

       

Krzyże leżą na terenie powiatu piskiego, wśród lasów Puszczy Piskiej,  nad jeziorem Nidzkim 

znajdującym się w strefie ciszy.  To idealne miejsce na wypoczynek, aktywny urlop, czy 

poznanie uroków przyrody, doskonałe warunki do spacerów i wycieczek rowerowych.   

Najbliższe miasto Ruciane Nida (ok. 10km) znajduje na obrzeżach Mazurskiego Parku 

Krajobrazowego, w pobliżu miasta znajduje się także Park Dzikich Zwierząt w  Kadzidłowie, 

śluza Guzianka, malowniczy szlak kajakowy rzeką Krutynia, Rezerwat Konika Polskiego w 

Popielnie, i wiele innych atrakcji. W pobliżu (ok.2,5 km) znajduje się ścieżka edukacyjna 

śladami Gałczyoskiego przy Muzeum Leśniczówka Pranie w której wypoczywał i tworzył 

Konstanty Ildefons Gałczyoski.   

Krzyże to wieś typowo turystyczna. W przeciwieostwie do miejskiej aglomeracji jest 

miejscem ciszy, spokoju i bezpieczeostwa. Stale mieszka tu około 60 osób. Jednak latem 

liczba ta rośnie do 500. Większośd gości stanowią osoby stale wracające tu od lat, ceniące 

sobie lokalny klimat. Wśród gości jest wiele znanych osób np. Jan Pietrzak, Olga Lipioska, 

Barbara Wrzesioska, Andrzej Strumiłło, Krystyna Sienkiewicz, Daniel Olbrychski, Bohdan 

Łazuka i Wojciech Młynarski. 

W marcu 2016 roku Ośrodek zmienił właściciela . nowym właścicielem Ośrodka jest 

Sławomir Kamioski  

Dodatkowym atutem jest możliwośd nauki jazdy konnej , przejażdżek bryczkami. W roku 

2015 powstała Stadnina Koni MAZURY powstała /  na bazie zamiłowania właściciela 

Sławomira Kamioskiego do tych zwierząt od najmłodszych lat dopiero gdy warunki i 

możliwości pozwoliły na stworzenie tej bazy natychmiast zakupione zostały konie rasy 

huculskiej z renomowanej hodowli koni huculskich w Gładyszowie (Stadnina Koni Huculskich 

„Gładyszów” w Regietowie, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki) zajmujących się 

hodowlą koni na bardzo wysokim poziomie. 

 

OW ,,MAZURY” W KRZYŻACH 

 Sławomir Kamiński  
 Krzyże 30 
  12-220 Ruciane Nida  

  NIP:548-104-57-79 
www.ow.mazury.pl 
 tel. 512-082-698  dyrektor            e-mail:biuro@ow.mazury.pl 
tel. 506-838-655  recepcja       e-mail:recepcja@ow.mazury.pl   
tel .502 996 827  stadnina       koniuszy     
 
 
 

OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 

 

http://mazury.info.pl/atrakcje/park-kraj/index.html
http://mazury.info.pl/atrakcje/park-kraj/index.html
http://mazury.info.pl/atrakcje/kadzidlowo/index.html
http://mazury.info.pl/atrakcje/guzianka/index.html
http://mazury.info.pl/atrakcje/szlaki/kajakowe.html#krutynia
http://mazury.info.pl/atrakcje
http://mazury.info.pl/atrakcje/pranie/index.html
http://turystyka.wm.pl/4727,Jan-Pietrzak-Plywanie-zabka-mam-opanowane.html
http://ekomazury.wm.pl/4740,Olga-Lipinska-Mazury-to-moja-ojczyzna.html
http://www.ow.mazury.pl/


 

PRZEDMIOTEM OFERTY JEST KALKULACJA I WARUNKI BYTOWE  DLA UCZESTNIKÓW 

WYPOCZYNKU ZORGANIZOWANEGO 

  Pobyty od kolacji do śniadania w dniu wyjazdu ( śniadania i kolacje w formie bufetu 
natomiast obiad porcjowany, istnieje możliwośd po uprzednim zgłoszeniu posiłków 
wegetariaoskich) 
  

                            
 

Pokoje:  2, 3, 4 - osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i TV w 

budynku głównym Ośrodka, 

Domki campingowe murowane 4-os., składające się z 2 sypialni, 

przedpokoju dziennego, TV i zadaszonego tarasu, domki typu 

„Bungalow” 4-os., składające się z 2 sypialni, pokoju dziennego z TV 

oraz zadaszonej werandy. 

Wyżywienie:  śniadanie – bufet szwedzki, obiad – porcjowany, 

kolacja – bufet szwedzki 

Do dyspozycji gości:  jadalnia, kawiarnia, pomieszczenie 

świetlicowe z kominkiem, sala wielofunkcyjna, sala gier, bilard, tenis 

stołowy, plac zabaw dla dzieci, kort tenisowy, boisko do piłki nożnej, 

siatkowej i koszykowej, wypożyczalnia rowerów ( w cenie pobytu ), 

krąg ogniskowy, kominek zewnętrzny, miejsce do grillowania  własna 

plaża, kąpielisko, przystań żeglarska, wypożyczalnia sprzętu wodnego 

m.in.: jachty, kajaki, rowery wodne, łodzie, surfing. 

 
TURNUSY GRUPOWE Z TRANSPORTEM 

W RAZ Z WYCIECZKAMI 
 

lp pobyt turnusu Osoba dorosła Os.do lat 10  

1 7-dni      6 dób 850,-PLN 750,PLN  
2 10-dni    9 dób 1200,-PLN 950,-PLN  

3 14-dni  13 dób 1400,-PLN 1125,-PLN  
 

TURNUSY GRUPOWE BEZ TRANSPORTU 
W RAZ Z WYCIECZKAMI 

 

lp pobyt turnusu Osoba dorosła Os.do lat 10  
1 7-dni      6 dób 600,-PLN 500,PLN  

2 10-dni    9 dób 1150,-PLN 800,-PLN  

3 14-dni  13 dób 1250,-PLN 950,-PLN  
 
Możliwość nauki jazdy konnej z instruktorami   

-jazd konnych (plener, lonża, padok)  

- przejażdżki bryczkami  

-doliczane będą do rachunku według następującego 

cennika : 

 

Lonża     – cena… 25, -PLN /30min 

Teren     – cena …60, -PLN / 1h 

Bryczka – cena …10, -PLN/1h-osoba  

 

 

  OFERTA W CENIE POBYTU  

 Zakwaterowanie, wyżywienie 3 x dziennie,  

 Możliwośd spacerów po lesie i  okolicach · Możliwośd 

codzienny nording walking                                                                     

 Dostęp do Wi -Fi 

 WIECZOREK ZAPOZNAWCZY Z KOLACJĄ  I MUZYKĄ                       

 KOLACJA  POŻEGNALNA Z MUZYKĄ                           

 WYCIECZKA DO ŚWIĘTEJ LIPKI I DO MUZEUM II WOJNY 

ŚWIATOWEJ MAMERKI w KAROLEWIE koło KĘTRZYNA,  

 REJS STATKIEM DO MIKOŁAJEK Z PRZERWĄ 1,2H NA 

ZWIEDZANIE    

    SPŁYW ŁODZIAMI PO RZECE KRUTYNIA  1h pływania / 

 koszt tylko bilet  25,-PLN    

 

  PRZEJAŻDZKA BRYCZKAMI DO MUZEUM K.I.GAŁCZYNSKIEGO 

W PRANIU w dwóch lub trzech turach w zależności od ilości 

chętnych  

(koszt tylko bilet  7,-PLN) 

 

KOLACJA    RYBNA                                                                                                                                                                                          

 KOLACJA GRILLOWA  I WSPÓLNE SPIEWAIE KARAOKE  

  KOLACJA REGIONALNA Z ZABAWĄ TANECZNĄ PRZY 

IMPROWIZACJI BIESIADY WESELNEJ 

 Karaoke  na życzenie  

 Dla chętnych możliwośd skorzystania z  kuchenki 

ogólnodostępnej  

 Możliwośd  wypożyczenia roweru (trasy rowerowe) w cenie                                                                                                              

 Msza święta w każdą sobotę w kapliczce 100m od Ośrodka                                      

 GRZYBOBRANIE (sierpieo –październik) 

     KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU NA PRZYSTANI WEDŁUG· 

CENNIKA (KAJAKI, ROWERKI, ŁÓDKI ŻAGLOWE)   

 TERMINY DO REALIZACJI  
I -   29.05-11.06.2017 
II-  11-24.06.2017 
III-24.06-07.07.217 

IV- 27.08-13.09.2017 
V-13-22.09.2017 
VI-22.09-05.10.2017 
TRANSPORTY Z MIEJSCOWOŚCI : 

-Zabrze , Chorzów , Sosnowiec , Mysłowice , Lędziny , Bieruo  
docelowe miejsca przystanków podamy do kooca lutego  

Na miejscu opłata klimatyczna (miejscowa) 2,10 / doba  


