
 

 

RELAKS I POWRÓT DO NATURY   
GŁĘBOCZEK    



 

 

CEL: podtrzymanie dobrych relacji z partnerami biznesowymi  

TERMIN: maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik 

GRUPA: 10 – 40 osób, partnerzy biznesowi 

DŁUGOŚĆ WYJAZDU: 1-2 dni 

CENA: od 890 zł/os. 



 

 

     HOTEL 

GŁĘBOCZEK VINE RESORT&SPA   

 

Głęboczek Vine Resort & SPA nawiązuje do regionalnego charakteru lokalizacji,  

którego punktem wyjścia było oryginalne siedlisko wiejskie, malowniczo położone 

wśród wzgórz pojezierza Brodnickiego. Architektura resortu łączy w sobie trzy  

elementy: historyczną architekturę zagrodowo-dworską z elementami stylu pru-

skiego, specyficzny klimat świata etno i nowoczesne rozwiązania techniczne. 

W wystroju zastosowano wiele elementów naturalnych oraz spróbowano sięgnąć 

głębiej do elementów folkloru. 

Głęboczek Vine Resort & Spa to jedyny hotel spa w Polsce, który oferuje zabiegi  

na bazie wina. Znajduje się tu również innowacyjny kompleks Alphasphere. 

Liczba pokoi: Winnica I – 24 pokoje, Winnica II – 23 pokoje, Trzy chaty wiejskie –  

16 pokoi  

Udogodnienia: sauna, spa i centrum odnowy biologicznej, masaż, plac zabaw dla 

dzieci, tenis stołowy, wanna z hydromasażem, biblioteka, jazda konna, kryty basen, 

pokój gier  

Internet: bezprzewodowy, bezpłatny, dostępny w całym obiekcie 

Wielki Głęboczek 1,  

87-313 Wielki Głęboczek  

Tel: 56 493 51 19 

LOKALIZACJA 

192 km od Warszawy 

194 km od Gdańska 

244 km od Poznania 

Kliknij po więcej informacji 

http://goo.gl/maps/yu4vU
http://bit.ly/15m75eD
http://on.fb.me/1b6WzA1


 

 

     HOTEL 



 

 

     WYŻYWIENIE 

RESTAURACJA MORELLINO 

 

Kuchnia Głęboczka jest inspirowana naturą oraz dostępnością sezonowych  

produktów na rynku – tak, aby w potrawach odnaleźć prawdziwą głębię naturalnych 

smaków, zapachów i aromatów 4 zmieniających się pór roku. Właściciele wspierają 

okolicznych rolników, korzystając z ich ekologicznych upraw. Codziennie robiony 

jest własny wypiek chleba. 

Szef kuchni stara się harmonijnie łączyć tradycję z modnym nurtem fusion.  

W pierwszym menu odnaleźć można dania będące kwintesencją naturalnej kuchni 

polskiej. Menu SPA to potrawy łączące różnorodne nurty kulinarne. Jego podstawą 

są lekkie i wykwintne dania kuchni śródziemnomorskiej. 



 

 

     ATRAKCJE 

SPŁYW DRWĘCĄ 

 

Proponujemy Państwu kilkugodzinny spływ kajakowy rzeką Drwęcą. Szlak rzeki 

Drwęcy uważany jest za jedną z najpiękniejszych tras kajakowych w Polsce.  

Malownicze okolice pojezierza brodnickiego znakomicie nadają się na odpoczynek 

od zgiełku życia codziennego. 

Na spływ zabierzecie Państwo kosze piknikowe, w których znajdą się produkty  

przygotowane z naturalnych składników pochodzących od lokalnych producentów. 

Ich zawartość doda energii na całą trasę spływu. 

WARSZTATY WELLNESS 

 

Zapraszamy Państwa na warsztaty wellness w Hotelu Głęboczek. Uczestnictwo  

w warsztatach podniesie Państwa poziom wiedzy dotyczącej ogólnych zasad  

zdrowego żywienia opartych o filozofię jogi oraz najnowocześniejsze formy ruchu, 

terapii i ergonomii funkcjonowania ludzkiego ciała.  

Zajęcia podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. Każdy z uczestników  

otrzyma na zakończenie krótki skrypt z zagadnieniami omawianymi podczas  

szkolenia.  



 

 

     ATRAKCJE 

SIATKÓWKA  

 

Siatkówka plażowa jest doskonałą formą rekreacji ruchowej. Na świeżym powietrzu, 

przy sprzyjających warunkach atmosferycznych można rozegrać mini turniej  

angażując wszystkich uczestników.  

Pod okiem instruktorów-byłych zawodników, przeprowadzona zostanie krótka  

rozgrzewka oraz przypomnienie zasad gry.  Zostaniecie Państwo podzieleni  

na drużyny i rozpoczniemy turniej.  

Podczas całego wydarzenia będzie dla Państwa dostępna strefa relaksu, gdzie  

będzie można skorzystać z napoi izotonicznych oraz wody, odpocząć na leżakach 

obserwując zmagania drużyn, całość dopełni energetyczna muzyka płynąca  

z głośników. 

GOLF 

 

Zapraszamy Państwa na akademię golfa. Dla początkujących graczy proponujemy 

zajęcia teoretyczne i praktyczne z instruktorem. Będą mogli Państwo nauczyć się 

prawidłowej postawy, uchwytu jak również poznać podstawowe techniki uderzeń. 

Następnie zorganizujemy dla Państwa mini turniej z nagrodami. 

 

Dla graczy zaawansowanych proponujemy turniej na polanie lub turniej nocny  

z nagrodami. 



 

 

     LOKALIZACJA I TRANSPORT 

TRANSPORT 

 
Dojazd do hotelu Głęboczek Vine Resort&Spa  

możemy zorganizować ze wskazanej lokalizacji  

klimatyzowanym autokarem lub busami. 

Do hotelu można dojechać również indywidualnie 

samochodem: 

Z Warszawy podróż trwa ok 3 godziny.  

Z Gdańska podróż trwa ok 2 godziny 30 minut. 

Z Poznania podróż trwa ok 3 godziny 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/1aizlCu


 

 

Ofertę wyjazdu do Głęboczka przygotowała: 

 

 

 

 

Skontaktuj się w celu sprawdzenia dostępności  

wyjazdu w wybranym terminie: 

 

693 841 351 

 

magda@sporturismo.pl 

 

 

Sprawdź inne oferty na: www.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://bit.ly/WLMqBY
http://linkd.in/19CatsH
https://twitter.com/mkedzior
http://on.fb.me/YLcScl

