SPORTOWA RYWALIZACJA W GNIEWINIE
GNIEWINO

CEL: integracja pracowników, wprowadzenie nowych osób do zespołu

GRUPA: 20-120 osób, kierownicy z zespołami
TERMIN: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik
DŁUGOŚĆ WYJAZDU: 1-3 dni
CENA: od 500 zł/os.

HOTEL

HOTEL MISTRAL SPORT ****

ul. Sportowa 1
84-250 Gniewino
Tel.: +48 58 736 46 00

Czterogwiazdkowy Hotel Mistral Sport to nowoczesny i komfortowy obiekt,
wybrany i doceniony przez Mistrzów Świata i Europy w Piłce Nożnej –
Reprezentację Hiszpanii.
Miejsce sprawdza się doskonale podczas spotkań biznesowych. Pomyślnie
przebiega tu organizacja konferencji, warsztatów czy szkoleń. Pełnię relaksu
pozwala osiągnąć wizyta w hotelowym SPA, oferującym wachlarz
różnorodnych zabiegów i masaży.

Zaplecze sportowe zapewnia możliwość przeprowadzenia różnorodnych
treningów czy zmagań drużyn.
Liczba pokoi: 113

Udogodnienia: sauna, centrum fitness, solarium, spa i centrum odnowy
biologicznej, masaż, bilard, rzutki, wanna z hydromasażem, łaźnia turecka/parowa,
kryty basen, boisko trawiaste, stadion lekkoatletyczny, kort tenisowy
Internet: bezprzewodowy, bezpłatny, dostępny w całym hotelu
Kliknij po więcej informacji

LOKALIZACJA
71 km od Gdańska
369 km od Poznania
418 km od Warszawy

HOTEL

SALE KONFERENCYJNE

SALA VIP

SALA DUŻA

Wymiary:

Wymiary:

2

142 m

87 m2

Ustawienia:
Teatralne

15 miejsc

Ustawienia:
Teatralne

70 miejsc

Szkolne
Podkowa

8 miejsc
12 miejsc

Szkolne
Podkowa

20 miejsc
30 miejsc

W hotelu znajduje się 6 sal konferencyjnych. Dwie większe ( o powierzchni 87m 2) oraz cztery mniejsze dla 15 osób.
Sale są klimatyzowane, posiadają rzutniki multimedialne, flipcharty, nagłośnienie.
Dla potrzeb większych konferencji można wykorzystać znajdującą się w pobliżu hotelu (600m) salę kinową (190 osób)

WYŻYWIENIE

RESTAURACJA HOTELOWA

TRZY KORONY

Doskonała kuchnia to nie tylko świetne menu z propozycjami dań z gorącej Hiszpanii,
mniej lub bardziej znanych zakątków Europy oraz regionalnych kompozycji.
O sukcesie restauracji świadczy również doskonałe podanie każdej potrawy
oraz estetyczne otoczenie wyróżniające się elegancją w każdym detalu.

Restauracja "Trzy Korony" znajduje się tuż przy stadionie piłkarskim
"Arena Mistrzów", Centrum Pobytowo-Treningowym EURO 2012 w Gniewinie.

Tworzenie wykwintnych posiłków to sztuka, a Szef Kuchni wraz z pięcioma
kucharzami opanowali ją do perfekcji. Kuchnia w Hotelu Mistral Sport**** to lekkie,
ciekawie skomponowane dania, wiele świeżych ziół i warzyw w asyście win z całego
świata. To także temperament Hiszpanii, który znajdziemy w menu
"LA FURIA ROJA".

Magiczną atmosferę rustykalnych wnętrz restauracji z centralnie położonymi
kominkami, wspaniale uszlachetnia tradycyjny dobór potraw.
Szef kuchni proponuje typowe dania kuchni polskiej, na czele z golonką
po kaszubsku czy stekiem drwala.

ATRAKCJE

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

MINI TRIATHLON

Proponujemy Państwu organizację turnieju pod hasłem Mistrzostwa Europy w Piłce
Nożnej.

Proponujemy organizację zawodów triathlonowych dla wszystkich, niezależnie od
poziomu kondycji fizycznej.

Doskonała sportowa infrastruktura obiektu, z której korzystała m.in. reprezentacja
Hiszpanii podczas trwania EURO 2012 sprawi, że poczują się Państwo jak prawdziwi
zawodowi piłkarze.

Zawody rozpoczniemy na pływalni, gdzie na krótkim dystansie zostaną
przeprowadzone zawody pływackie.
Kolejnym etapem mini triathlonu będzie jazda na rowerze w okolicy hotelu.
Następnie przeniesiemy się na tereny boisk, gdzie zawodnicy zmierzą się z ostatnim
punktem zmagań - biegiem po bieżni stadionu.
Wszystko odbywać się będzie w atmosferze zabawy, a komentator na bieżąco będzie
informował o przebiegu rywalizacji.

Każda z drużyn otrzyma koszulki w barwach wybranej reprezentacji. Rywalizacja
o puchary, medale i trofea indywidualne z pewnością wyzwoli w uczestnikach ducha
sportowej rywalizacji.
Bogata fotorelacja z zawodów będzie miłym wspomnieniem pobytu dla wszystkich
uczestników.

Kibice będą mogli śledzić zmagania z trybun lub strefy relaksu z muzyką.
Podczas wieczornej kolacji odbędzie się uroczyste wręczenie medali oraz pokaz
zdjęć z dnia zawodów.

ATRAKCJE

TRENING BIEGOWY/NORDIC WALKING
Tereny wokół hotelu pozwalają na realizowanie treningów o różnej intensywności.

Świeże powietrze, możliwość biegania po tartanowej nawierzchni oraz spokój
to czynniki sprzyjające budowaniu kondycji oraz poprawie samopoczucia.
Nasze programy sprawdzają się zarówno, jako forma aktywnej przerwy w czasie
spotkania biznesowego, jak i jako element przygotowań do konkretnych zawodów.
Wszystko odbywa się oczywiście pod okiem profesjonalnych trenerów.

LOKALIZACJA I TRANSPORT

LOKALIZACJA HOTELU I ATRAKCJI

TRANSPORT
Dojazd do hotelu Hilton Mistral Sport możemy
zorganizować ze wskazanej lokalizacji
klimatyzowanym autokarem lub busami.
Do hotelu można dojechać również indywidualnie
samochodem:
Z Gdańska podróż trwa ok. 1 godziny 10 minut.

Z Poznania podróż trwa ok. 4 godziny 35 minut.
Z Warszawy podróż trwa ok. 4 godziny 55 minut.
Na terenie hotelu znajduje się parking.

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

Ofertę wyjazdu do Gniewina przygotowała:

Skontaktuj się w celu sprawdzenia dostępności
wyjazdu w wybranym terminie:
693 841 351
magda@sporturismo.pl

Sprawdź inne oferty na: www.sporturismo.pl
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