Oferta na zgrupowania sportowe
Olsztyn to stolica województwa warmińsko-mazurskiego. Miasto jest położone nad
rzeką Łyną, wśród lasów i jezior; w jego granicach administracyjnych znajduje się
15 jezior, z czego aż 13 o powierzchni powyżej 1 hektara! Takie malownicze
położenie stwarza wręcz idealne warunki do uprawiania turystyki oraz sportu
i rekreacji.
Olsztyn to jednocześnie prężnie rozwijające się miasto co w połączeniu z bogatym
zapleczem sportowym stwarza możliwości organizacji obozów sportowych dla
pływaków, siatkarzy, koszykarzy, piłkarzy ręcznych, piłkarzy nożnych i wielu
przedstawicieli innych dyscyplin.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie jest głównym podmiotem miejskim, który
organizuje różnorodne formy aktywności i jest administratorem następujących
obiektów:
 Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel
To najnowocześniejszy na Warmii i Mazurach kompleks sportowo-rekreacyjny
zlokalizowany nad jeziorem Ukiel. Jego całoroczny profil działalności przekłada się
na szeroką ofertę usług.
Latem: strzeżone kąpieliska, boiska do plażowej piłki siatkowej, nożnej i ręcznej,
boisko do koszykówki oraz bogato wyposażone wypożyczalnie sprzętu pływającego
i sportowego.
Zimą: sztuczne lodowisko, wypożyczalnia łyżew oraz nart biegowych, korty do
squasha i całoroczna hala do siatkówki plażowej!
Kontakt: 89 527 12 03, wew. 204, 205, 304, 401.
Na terenie kompleksu działają następujące restauracje:
1. Restauracja Plankton, ul. Kapitańska 16, tel. 89 333 50 18
2. Restauracja Capitano, ul Kapitańska 21, tel. 505 834 464
3. Restauracja Słoneczna Polana, ul. Sielska 38A, tel. 535 571 123

 Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe Aquasfera Galeria Warmińska
To nowoczesny kompleks wodnego wypoczynku oferujący sport, rekreację i odnowę
biologiczną. W skład obiektu wchodzą: basen olimpijski (50 m), basen rozgrzewkowy
(25 m), część rekreacyjna ze strefą saun (sauny suche, mokra i infrared), klub fitness
Planeta Formy, sklep sportowy oraz podziemny parking.
Kontakt: tel. 89 535 96 22, 89 535 23 96.
Rezerwacja torów: s.poplawska@aquasfera.olsztyn.eu, tel. 506 418 298.
Siłownia Planeta Formy, recepcja@planetaformy.pl, tel. 89/ 513 22 66, 513 22 67

 Zespół Krytych Obiektów Sportowych I (ZKOS I), ul. Głowackiego 27
W skład obiektu wchodzą:
- basen pływacki o wymiarach 25 m x 12,5 m,
- sala do gier sportowych o wymiarach 30 m x 18 m,
- sala fitness wyposażona w specjalną matę o wymiarach 16 m x 11 m.
Kontakt: tel. 89 527 71 28, 89 534 07 81
 Zespół Krytych Obiektów Sportowych II (ZKOS II), ul. Mariańska 1
W skład obiektu przy ul. Mariańskiej wchodzą:
- basen pływacki o wymiarach 25 m x 8 m,
- sala do gier sportowych o wymiarach 38 m x 20 m,
Kontakt: tel. 89 527 71 28, 519 566 653

 Hala Widowiskowo-Sportowa Urania, Al. M. J. Piłsudskiego 44
HWS Urania to okazały i wielofunkcyjny obiekt położony w centrum Olsztyna, który
może pomieścić 2390 widzów. Posiada atesty na rozgrywanie meczów we
wszystkich profesjonalnych ligach w Polsce – swoje spotkania w Uranii rozgrywają
siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn w PlusLidze i Warmia Energa Olsztyn w I lidze piłki
ręcznej, korzystają z niej także piłkarze Stomilu Olsztyn. Główne boisko ma wymiary
42 m x 24 m, cała arena może być dzielona w zależności od potrzeb.
Urania dysponuje także specjalistyczną salą z matą do uprawiania sportów walki,
w obiekcie funkcjonuje także siłownia. W sezonie zimowym dużym powodzeniem
cieszy się przylegające do obiektu sztuczne lodowisko o wymiarach 20 m x 40 m.
Sezonowe boisko do koszykówki z nawierzchnią betonową jest czynne codziennie
w okresie od ok. 15 kwietnia do końca września.
Kontakt: tel. 89 533 77 85, 519 566 332

 Lodowisko i boisko przy ul Jeziołowicza 1
Sztuczne lodowisko o wymiarach 30 m x 40 m po sezonie zimowym zamienia się
w sezonowe boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią.
Kontakt: tel. 519 567 176.

 Zakwaterowanie
Specjalnie na potrzeby zorganizowanych grup sportowych, zgrupowania klubów,
organizacji i stowarzyszeń sportowych nawiązaliśmy współpracę z olsztyńskimi
hostelami i hotelami znajdującymi się w pobliżu naszych obiektów:
 Hostel Relaks oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie znajdują się
w pobliżu ZKOS I, HWS Urania, WCRS Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA
- www.ssmolsztyn.pl
 Hotel Na Skarpie (okolice CRS Ukiel) - www.hotelnaskarpie.com.pl
 Hotel Omega (okolice CRS Ukiel) - www.omegahotel.pl
 Hotel Park (okolice CRS Ukiel) - www.hotelepark.pl
Kontakt: Ireneusz Nalazek, tel. 519 566 167

