
 

 

         RELAKS, ŚWIEŻE POWIETRZE I ZDROWA KUCHNIA 
      GALERY 69, WARMIA 



 

 

CEL: spotkanie biznesowe, prowadzenie rozmów w spokojnych warunkach 

TERMIN: grudzień-marzec 

GRUPA: 3-7 osób, zarząd firmy, dyrektorzy 

DŁUGOŚĆ WYJAZDU: 2-4 dni 

CENA: od 950 zł/os. 



 

 

HOTEL GALERY 69 
 

Jest to bardzo kameralny obiekt położony nad brzegiem jeziora  

Wulpińskiego w miejscowości Dorotowo w województwie   

warmińsko-mazurskim. 

Hotel jest zaprojektowany w nowoczesnym stylu. Wszystkie pokoje 

ozdobione zostały awangardowymi dziełami sztuki i oryginalnymi  

elementami wystroju wnętrz. 

Hotel oferuje jasne, przestronne pokoje z widokiem na jezioro lub 

okolicę, wyposażone w biurko do pracy oraz ręcznie robione meble. 

Na potrzeby grupy można wynająć cały obiekt, aby w skupieniu  

przeprowadzić szereg spotkań. 

 

Liczba pokoi: 21 

Udogodnienia: sauna, łaźnia parowa, kryty basen 

Internet: bezpłatny, bezprzewodowy, dostępny w całym hotelu  

LOKALIZACJA 

200 km  od Warszawy 

190 km  od Gdańska 

   11 km od Olsztyna 

Dorotowo 38, 11-034 Stawiguda 

tel.: +48 48 666 16 00 

     HOTEL 

http://bit.ly/11PJtgp
http://goo.gl/maps/u5Z9t
http://on.fb.me/12daZDv


 

 

     HOTEL 



 

 

SALA KONFERENCYJNA A 

 

Największa hotelowa sala - przestronna, z panoramicznym  

widokiem na jezioro i wyjściem na taras. Okna posiadają  

rolety zaciemniające.  

 

Wymiary:  

112 m2 (14 m x 8 m)  

Ustawienia:  

Teatralne  60 miejsc 

Bankietowe  40 miejsc  

Szkolne   40 miejsc 

     SALE KONFERENCYJNE 

SALA KLUBOWA B 

 

Sala ma charakter klubowy, 2 duże wygodne sofy,  

kominek, w znacznej części przeszklona na ogród  

i jezioro. Wyjście z sali prosto do restauracji i baru. 

 

Wymiary:  

45 m2 (9 m x 5 m) 

Ustawienia:  

Stół konferencyjny     15 miejsc 

 

 

Sale mają dostęp do naturalnego światła. Wyposażone są w  klimatyzację, rzutniki multimedialne, flipcharty i nagłośnienie.  



 

 

REASTAURACJA GALERY 69 

 
Restauracja Galery 69 oferuje naturalne i zdrowe dania,  

przygotowywane tylko ze świeżych składników. 

Inspiracją do stworzenia menu były dania kuchni polskiej,  

śródziemnomorskiej i skandynawskiej.  

Szczególnie polecanym daniem jest zupa z lokalnych ryb pod  

nazwą „nasza Bouillabaisse”  oraz okonki smażone na maśle  

z czosnkiem. Nie ma tu szefa kuchni, cały zespół pracuje  

na równych zasadach, a głównym kreatorem dań jest właścicielka 

obiektu, Pani Małgorzata Żółtowska.   

Restauracja oferuje także bogaty wybór win delikatnie  

podkreślających smak serwowanych dań. 

 

 

     WYŻYWIENIE 



 

 

     ATRAKCJE  

LATANIE NA BOJERACH 
 

Bojery to pojazdy napędzane siłą wiatru, poruszające się po tafli 

lodu dzięki przymocowanym do nich płozom. Napęd stanowi  

żagiel.  

Nauka zacznie się od kilku krótkich informacji teoretycznych  

na temat latania po lodzie, sterowania bojerem oraz zasad  

bezpieczeństwa. Po krótkim szkoleniu, uczestnicy poprowadzą  

bojery pod okiem instruktorów. Do dyspozycji będą  

jednoosobowe bojery typu DN oraz dwuosobowe typu  

Monotyp XV. 

Na środku jeziora na uczestników czekać będzie rozgrzewająca 

herbata oraz ciepłe przekąski. 

NAUKA SNOWKITE 

 
Snowkite, czyli jazda z latawcem na desce snowboardowej  

lub nartach po zamarzniętych jeziorach lub polach pokrytych  

śniegiem. 

Nauka zaczyna się od zajęć teoretycznych: poznanie budowy  

i konstrukcji latawca, zasad sterowania latawcem, zasad  

bezpieczeństwa. Następnie po wyposażeniu w sprzęt: trapez, 

kask, latawiec, narty lub deskę, można przejść do zajęć  

praktycznych.  

Kolejnymi krokami będzie przygotowanie sprzętu, nauka  

sterowania latawcem treningowym, nauka startowania,  

sterowania i lądowania dużym latawcem, start z deską  

snowboardową lub nartami, jazda w dwóch kierunkach.  

Nauka gwarantuje wspaniałą zabawę oraz dużo adrenaliny  

po pierwszych udanych startach. 



 

 

     ATRAKCJE  

ZIMOWY TRENING NA NARTACH BIEGOWYCH 

 
Narty biegowe to doskonały pomysł na aktywne spędzanie czasu 

zimą. To bardzo dobra forma rekreacji bez względu na poziom  

kondycji czy wiek.  

Proponujemy Państwu udział w zajęciach z instruktorem, który 

wprowadzi Państwa w tajniki różnych technik poruszania się  

na nartach biegowych. Będą mogli Państwo przećwiczyć zarówno 

technikę klasyczną jak i łyżwową oraz spróbować biegania  

na nartach. 



 

 

     ATRAKCJE 

WSPÓLNE GOTOWANIE ORAZ WIECZORNA 

KOLACJA  

 
Na wspólne gotowanie proponujemy wyjątkowe, warmińskie  

fondue, które jest serwowane tylko w tym regionie Polski. 

Uczestnicy biorą udział we wszystkich etapach  powstawania  

dania, takich jak:  

 przygotowanie i przyprawienie ryb oraz mięsa,  a następnie 

pieczenie ich w specjalnych kociołkach 

 przyrządzanie przystawek i sałat 

 przyrządzanie dressingów do ryb i mięs oraz gotowanie  

ryżu 

 przygotowanie deserów: wykonanie sakiewek  

z usmażonych wcześniej naleśników, w których zapieka się 

prażone jabłka z miodem 

Całość przygotowania nie trwa dłużej niż godzinę. 

DEGUSTACJA SERÓW OD LOKALNEGO  

PRODUCENTA 

 
Właściciele Ranczo Frontiera zapraszają na swoje ranczo, gdzie  

będzie można poznać proces produkcji warmińskich serów oraz  

degustować ich rozmaite gatunki. 

Sery są wytwarzane w niewielkiej serowni, z mleka surowego,  

z zastosowaniem tradycyjnych receptur i przy całkowitej  

rezygnacji z chemii. Uzyskały certyfikat ekologiczny  

„Ekogwarancja”, potwierdzający, że cały proces produkcji,  

począwszy od uprawy ziemi, poprzez wytwarzanie pasz, żywienie 

i dojenie zwierząt, aż po przygotowanie gotowego sera, przebiega 

z wykorzystaniem  wyłącznie metod ekologicznych.  

Sery z Ranczo Frontiera są zatem produktem całkowicie  

naturalnym i niezwykle zdrowym.  

Degustacje serów możemy połączyć np. z degustacją  

polskich win. 



 

 

     LOKALIZACJA I TRANSPORT 

TRANSPORT 

 
Dojazd do hotelu Gallery 69 możemy zorganizować 

ze wskazanej lokalizacji klimatyzowanym  

autokarem lub busami. 

Do hotelu można dojechać również indywidualnie 

samochodem: 

z Warszawy podróż trwa ok. 2 godzin 30 minut, 

z Gdańska podróż trwa ok. 2 godzin 20 minut, 

z Olsztyna podróż trwa ok. 30 minut. 

Na terenie hotelu znajduje się parking. 

 

Kliknij na powyższą mapę, aby poznać lokalizację hotelu, restauracji oraz proponowanych przez nas atrakcji. 

LOKALIZACJA HOTELU I ATRAKCJI 

http://bit.ly/1bZu16k
http://bit.ly/1bZu16k


 

 

Ofertę wyjazdu do hotelu Galery 69 przygotowała: 

 

 

 

Skontaktuj się w celu sprawdzenia dostępności  

wyjazdu w wybranym terminie: 

 

693 841 351 

 

magda@sporturismo.pl 

 

 

Sporturismo sp. z o.o. | 01-555 Warszawa, ul. Felińskiego 18 | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy | KRS 0000449802 | NIP 5272547548 | Kapitał zakładowy: 30 000 PLN 

http://linkd.in/19CatsH
https://twitter.com/mkedzior
http://on.fb.me/YLcScl

