
 

 

         REGATY, SIATKÓWKA I ROWER – SPORT NAD ZEGRZEM  
      JADWISIN 



 

 

CEL: podtrzymanie dobrych relacji z partnerami biznesowymi  

TERMIN: maj, czerwiec, lipiec, wrzesień  

GRUPA: 10-14 osób, partnerzy biznesowi 

DŁUGOŚĆ WYJAZDU: 1-2 dni 

CENA: od 660 zł/os. 



 

 

KLUB MILA ZEGRZYNEK 
 

Klub Mila w Zegrzynku to nowy ośrodek sportowo rekreacyjny, 

baza Akademii Kusznierewicza. Jest to bezpieczne, kameralne, 

pełne uroku, a jednocześnie tętniące życiem miejsce, położone 

nad Zalewem Zegrzyńskim. W otoczeniu leśnego  

rezerwatu „Wieliszewskie Łęgi” oraz wód Jeziora Zegrzyńskiego 

klub oferuje warunki zarówno do relaksu, jak i do aktywnych 

form spędzania czasu.  

Pokoje zaaranżowane są w stylu kajut załogi, gdzie każdy  

szczegół wyposażenia został starannie dobrany przez  

architektów, aby oddać unikatową atmosferę. 

 

Liczba pokoi: 42 

Udogodnienia: przystań jachtowa, boisko do siatkówki plażowej  

Internet: bezpłatny, bezprzewodowy, dostępny w całym obiekcie 

LOKALIZACJA 

30 km od Warszawy 

180 km od Białegostoku  

320 km od Gdańska 

330 km od Poznania 

ul. Jerzego Szaniawskiego 56 

Jadwisin, 05-140 Serock 

tel.: +48 22 782 73 02  

     HOTEL 

http://bit.ly/19yzPYo
http://goo.gl/maps/rhlxV
http://on.fb.me/1crj8dA


 

 

     HOTEL 



 

 

RESTAURACJA KAPITAŃSKA 

 
Restauracja Kapitańska Klubu Mila to wyjątkowe miejsce  

z przepięknym widokiem na przystań jachtową i Jezioro  

Zegrzyńskie. Do restauracji przynależy letni taras, na którym  

można delektować się posiłkami na świeżym powietrzu, a także  

całoroczna oranżeria z widokiem na marinę i jezioro. 

Menu oparte jest na oryginalnych recepturach, czerpiących  

z najlepszych polskich i europejskich tradycji oraz na najwyższej 

jakości naturalnych składnikach. Specjalnością Restauracji  

Kapitańskiej są ryby przyrządzane na różne sposoby oraz lekkie 

sałaty. 

  

 

     WYŻYWIENIE 



 

 

     ATRAKCJE 

KAJAKI I ROWER 

 
Okolice Klubu Mila zachęcają do aktywnego spędzania wolnego 

czasu, a tereny wokół ośrodka pozwalają na tworzenie ciekawych 

programów rekreacyjnych.  

Połączymy dla Państwa trening rowerowy ze spływem kajakowym. 

Z Klubu Mila wyruszycie Państwo na rowerach wyznaczoną  

wcześniej trasą, dojedziecie Państwo do punktu zamiany, tam  

czekać będą napoje izotniczne i woda.  

Każdy z Państwa otrzyma kamizelkę asekuracyjną i zostanie  

skierowany do kajaków znajdujących się na brzegu. Pod okiem  

instruktorów cała grupa spłynie z powrotem do Klubu Mila.  

REGATY ŻEGLARSKIE 

 
Będąc w bazie Akademii Kusznierewicza, nie sposób nie  

spróbować swoich sił w regatach żeglarskich. Pod czujnym okiem 

instruktorów pierwszą godzinę wykorzystają Państwo na naukę 

sterowania i obsługę sprzętu, a przez kolejne dwie godziny  

odbędzie się rywalizacja w mini regatach. Sternicy będą obecni  

na jachcie i cały czas będą asekurować uczestników.  

Będziecie Państwo pływać na jachtach Sigma 600 - jest to jacht 

nowej generacji – stabilny, bezpieczny, estetyczny i nowoczesny. 



 

 

     ATRAKCJE 

DEGUSTACJA WINA 

 
Wieczorem zapraszamy Państwa na degustację wina, podczas 

której będzie możliwość poznania 6 najważniejszych  

i najpopularniejszych szczepów, z których produkowane są wina 

na świecie. Będzie to doskonała metoda do wskazania różnic  

w budowie i charakterystyce zarówno pomiędzy kolorami win, 

ale także pomiędzy winami tego samego koloru. 

Wszystkie wina będą pochodzić z krajów "Nowego Świata",  choć 

każde z innego. Sommelierzy nauczą podstaw łączenia smaków  

tego wykwintnego trunku. 

TURNIEJ SIATKÓWKI 

 
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 napojów  

izotonicznych oraz wody, odpocząć na leżakach obserwując  

zmagania drużyn, a całości dopełni energetyczna muzyka płynąca 

z głośników. 



 

 

     LOKALIZACJA I TRANSPORT 

TRANSPORT 

 
Dojazd do Klubu Mila ze wskazanej lokalizacji  

możemy zorganizować klimatyzowanym  

autokarem lub busami. 

 

Do Klubu Mila można dojechać również  

indywidualnie samochodem: 

 

z Warszawy podróż trwa ok. 50 minut, 

z Białegostoku podróż trwa ok. 2 godziny 30 minut,  

z Poznania podróż trwa ok. 3 godziny 30 minut, 

z Gdańska podróż trwa ok. 4 godziny, 

 

Na terenie hotelu znajduje się parking. 

 

 

LOKALIZACJA HOTELU  

Kliknij na powyższą mapę, aby poznać lokalizację hotelu. 

http://bit.ly/14cMtXz


 

 

Ofertę wyjazdu do Klubu Mila 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
http://www.twitter.com/mkedzior
http://on.fb.me/YLcScl

