Witaj w Krainie Jabłoni!
Jabłoń to coś więcej niż hotel. To miejsce, w którym zwalniasz.
To miejsce, gdzie ładujesz akumulatory. To miejsce, w którym
jesteś z najbliższymi bez ciągłego sięgania do telefonu.
To miejsce, gdzie odnajdujesz właściwy dystans, czasem
potrzebny także poważnym tematom biznesowym. To miejsce,
do którego kochasz wracać
Jabłoń Lake Resort to przytulny obiekt hotelowy, położony
w samym sercu Puszczy Piskiej. Docenisz nas, jako najlepszy
wybór na rodzinną wyprawę za miasto, romantyczny weekend
we dwoje, wymarzone wesele, czy niebanalną destynację
na organizację wyjazdu biznesowego, z dala od miejskiego

zgiełku, lecz z pełnym wachlarzem atrakcji jakie oferują Mazury.
Doskonała lokalizacja: zaledwie 200 km od Warszawy, 110 km od
Olsztyna i nieco ponad 130 km od Białegostoku, obszar Natura
2000, wyśmienita regionalna kuchnia , bajeczne zachody słońca
umilane nutą dobrego jazzu, prywatna plaża oraz bezpośredni
dostęp do malowniczego Jeziora Brzozolasek to jedynie kilka
z wielu naszych atutów.
Zapraszamy Cię, byś skorzystał z tego, co dla Ciebie
przygotowaliśmy i wspólnie z nami inspirował się ludźmi
i naturą.

Poznajmy się trochę lepiej!

Dom nad Jeziorem

Dom Pruski

Gdzie śpisz?
Pokoje standard, Dom nad Jeziorem
Domki Mazurskie
– docenisz różnorodność

Domki Mazurskie

W Jabłoń Lake Resort znajdziesz 51 przytulnie zaaranżowanych
pokoi:
• 21 pokoi w Domu Pruskim w podziemiach którego
znajduje się strefa SPA z sauną i jacuzzi oraz gabinety
wellness z gamą autorskich zabiegów na ciało
• 20 pokoi w pachnących drewnem Domach Mazurskich,
całorocznych, klimatyzowanych, każdy z wyjściem do
ogrodu
• oraz 10 pokoi w Domu nad Jeziorem z tarasem lub
balkonem bezpośrednio wychodzącym na taflę jeziora.
Wszystkie
stanowią
gwarancję
komfortowego
i relaksującego wypoczynku niezależnie od celu pobytu.

Co jesz?
Restauracja Imbirowy Sad.
Wyłącznie najlepsze produkty!

Kuchnia Turecka
Orientalnie na Mazurach ? Tylko w Jabłoń Lake Resort !
Osobną, niezwykle barwną i aromatyczną odsłoną
naszych smaków jest karta turecka.

Wiemy jak ważne są dla Ciebie i twoich bliskich smak
i jakość jedzenia, dlatego wszystkie potrawy przygotowujemy
ze
specjalnie
wyselekcjonowanych
składników.
Stawiamy na produkty lokalne, dostarczane przez
zaprzyjaźnionych rzemieślników. Dla Ciebie wędzimy
ryby oraz mięsiwa. Własnoręcznie zagniatamy pierogi,
kopytka, owocowe knedle. Codziennie rano wypiekamy
chleb według sekretnej, wielopokoleniowej receptury.
Sami produkujemy powidła, konfitury i tradycyjne nalewki.
Zioła i warzywa czerpiemy z naszego ekologicznego
ogródka. Nasi Szefowe specjalizują się w kuchni polskiej
i międzynarodowej. Doceniają także smaki regionu, o czym
świadczy przyznany nam certyfikat „Dziedzictwo Kulinarne
Warmia Mazury Powiśle”.

Pobyty Rodzinne
Jabłoń kocha dzieci, rodziców, kocha
całe rodziny! Chcemy, żebyście czuli
się u nas jak najlepiej.
U nas można biegać i szaleć – dziesięć hektarów to masa
terenu dla małych urwisów. Można iść na spacer naszą dróżką
przy kanałku, poszukać bobrów i poznać mostki – harmonii,
miłości i szczęścia. Na placu zabaw mamy trampolinę, huśtawki
i wiele innych atrakcji. W upalne dni skorzystacie z wypożyczalni
sprzętu wodnego – a tam kajaki, łódki rowery wodne i deski
SUP. Można wybrać jedną z tras rowerowych i wypożyczyć rower
z fotelikiem dla dziecka. W sali zabaw znajdziecie kolorowanki,

puzzle, gry planszowe, literaturę dla najmłodszych i TV z całkiem
pokaźnym zapasem bajek. W Restauracji czeka na dzieci dobra,
domowa kuchnia, bez konserwantów, półproduktów, bo
wszystko robimy sami od podstaw oraz krzesełka do karmienia.
A co dla Rodziców? Wcale niemniej: zadbana prywatna
plaża ze strefą leżaków, biblioteczka z książkami (kryminał,
sensacja, romans, life style), korty tenisowe, strefa relaksu:
spa i gabinety wellness, letnie koncerty jazzowe lub
wieczorki z DJ-em, beach bar pełen znakomitych trunków i
animatorka dla dzieci, która w wakacyjne weekendy zdejmie
z Waszych barków Wasz najsłodszy ciężar K
Udogodnienia w pokojach: dostawki dla starszaków lub łóżeczka turystyczne
z materacami i pościelą dla maluchów. W recepcji wypożyczamy elektroniczne
nianie, małe wanienki, stopnie i przewijaki.

Obozy Tenisowe,
Taniec i Joga
W zdrowym ciele, zdrowy duch!
Stawiamy na sport i zdrowy tryb życia. Jesteśmy fanami
tańca, tenisa i jogi oraz wyśmienitymi gospodarzami dla
zorganizowanego wypoczynku.
Dysponujemy 5 salami, każda z drewnianym parkietem,
drążkami do ćwiczeń rozciągających oraz przesuwanymi
lustrami, wszystko z myślą o zapewnieniu wielbicielom tańca
optymalnych warunków do realizacji warsztatów i tanecznych
pokazów.

Na terenie Jabłoni znajdziesz 4 korty tenisowe ziemne i 2 korty
kryte na sztucznej trawie. Sezon tenisowy trwa zatem cały rok,
bez względu na pogodę !
Posiadamy świetnie przygotowaną salę do jogi oraz
własny sprzęt (maty, poduchy do medytacji, kostki i paski).
Wszechogarniająca cisza Puszczy Piskiej i bajeczne zachody
słońca nad naszym Jeziorem Brzozolasek wpływają
z pewnością terapeutycznie na kondycję duszy.
O ciało zadbają natomiast nasi doświadczeni Szefowie Kuchni.
Od lat organizujemy warsztaty z zaprzyjaźnionymi szkołami
jogi, ale także obozy dietetyczne i oczyszczające. Mamy zatem
doświadczenie w przygotowywaniu posiłków wegetariańskich,
urozmaiconych i bogatych w wartości odżywcze.

Masaże i Wellness
Ceremoniał dotyku ..
Idealnym uzupełnieniem jogowego dnia czy relaksem
dla mile roztańczonego ciała, będzie wizyta w naszym
Wellness. Znajdziesz tu saunę, jacuzzi i ofertę masaży, które
komponujemy według Twoich indywidualnych potrzeb.
Zapraszamy do intymnego świata aromaterapii, przygaszonych
świateł oraz relaksujących rytuałów dla ciała i duszy. Zadbaj
o czas dla siebie! W strefie SPA znajdziesz saunę suchą oraz
kameralne jacuzzi. Czekolada, kozie mleko, kawa – odkryj co
jest najlepsze dla Twojej skóry.

Z myślą właśnie o Tobie przygotowaliśmy szeroką gamę
autorskich zabiegów pielęgnujących ciało. Wyciszająca
muzyka, rytuał na bazie naturalnych olejków, doświadczony i
uśmiechnięty personel, filiżanka aromatycznej czekolady lub
indywidualnie dobranej mieszanki herbat to 100% gwarancja
relaksu i odprężenia.
Sprzyjające pływakom jezioro z prywatną linią
brzegową oraz plażą, wypożyczalnia sprzętu wodnego,
wypożyczalnia rowerów turystycznych oraz kijków do
nordic walking, boisko do siatkówki plażowej lub piłki
nożnej - dzięki tym udogodnieniom nasz resort poza
miejscem wypoczynku spełnia także rolę centrum
treningowego.

Powrót do pracy?
Stworzeni by Was wspierać w biznesie
Biznes jak zwykle ? W centrum zatłoczonego miasta, ciasna
sala, szybki lunch w przerwie szkolenia, kilka drinków
wieczorem w hotelowym barze i wreszcie po męczącym dniu
długo wyczekiwany sen?
W Jabłoń Lake Resort odkryjesz na nowo przyjemność ze
spotkań szkoleniowych! Porozmawiajcie przy ognisku
z kieliszkiem groku, na plaży w strefie beach bar, lub klasycznie
w jednej z naszych sal konferencyjnych. Mazury, obszar
Natura 2000, pierwszej klasy czystości Jezioro Brzozolasek

z prywatną plażą i strefą pomostów, komfortowe pokoje,
wyśmienita regionalna kuchnia, strefa spa z gamą autorskich
zabiegów wellness. W przerwach czeka Cię doskonały catering,
a po pracowitym dniu pełna oferta rekreacyjna, sprzyjająca
integracji. Nawet do białego rana ...
Kilka przydatnych dla Ciebie faktów:
•
•
•
•
•
•

szybki dojazd trasą S8 - bliskie Mazury zaledwie 200 km
od Warszawy, 110 km od Olsztyna i nieco ponad 130 km
od Białegostoku
51 pokoi, baz noclegowa dla 120 osób
śniadanie ze strefą Iife cooking, parking i opłata klimatyczna
zawsze w cenie pokoju
5 w pełni wyposażonych sal konferencyjnych od 8 do 180 osób
smaki regionu oraz prawdziwa turecka kuchnia
event manager dedykowany organizacji Twojego wydarzenia

W przerwach od
zajęć szkoleniowych
Jak wzmocnisz swój zespół?
Korzystajcie z pogody: mecze siatkówki i turnieje piłki nożnej,
sprzęty wodne, wycieczki rowerowe szutrami Puszczy Piskiej,
spływy kajakowe Krutynią i Pisą, przeprawy pontonowe,
żaglówki, rejsy łodziami widokowymi po Jeziorze Nidzkim, joga
na malowniczych pomostach, to tyko część z atrakcji, jakie
z przyjemnością dla Was przygotujemy …
… i oczywiście gra scenariuszowa - to hasło rządzi w dziedzinie
integracji, bo pozwala poznać Twój zespół w warunkach innych
niż biurowe pomieszczenia. Korzystając z blisko 10ha terenu

zielonego, bezpośredniego dostępu do lasów i jezior, wraz
z zaprzyjaźnionymi podwykonawcami zadbamy o Waszą
rozrywkę w przerwach od zajęć szkoleniowych. Możliwości
oczywiście, jest wiele: gry ze sportową rywalizacją, z twórczym
działaniem oraz te z nutką adrenaliny i tajemnicy… Łączy
je jedno: team-building, który zintegruje Twój zespół!
Co zorganizujemy? Wyprawy off-roadowe, misje militarne, gry
w lesie na orientację, scenariusze detektywistyczne, escape
roomy, własnoręcznie zbudujemy tratwy, które następnie
zwodujemy na jeziorze – słowem wcielimy w życie każdy Twój
pomysł na event lub podrzucimy własny, uszyty na miarę
potrzeb Twojej firmy!
Śpiesz się, by zarezerwować termin – nasz kalendarz zapełnia
się błyskawicznie: szkolenia@jablon-resort.pl.

Wesela
Spełniamy Twoje marzenia
Marzysz o idealnym ślubie i weselu, w luźnej atmosferze
i otoczeniu pięknem przyrody?
Ceremonia na intymnie ukrytym pomoście nad jeziorem,
znakomite potrawy przygotowane przez Szefa Kuchni,
najlepsze trunki i bajeczne zachody słońca, brzmi jak scenariusz
z filmu? My spełnimy Wasze marzenia!
Naszych sal weselnych nie trzeba praktycznie w ogóle
dekorować - zrobiła to natura. W Jabłoń Lake Resort przyjęcie
weselne może odbywać się w kilku miejscach w zależności od

charakteru i liczebności zaproszonych Gości. Sala w Restauracji
Imbirowy Sad z panoramicznym widokiem na jezioro zmieści
do 130 osób, mniejsza ogrzana ciepłem i klimatem drewna –
Malinówka do 80.
Nie martw się o kwiaty, muzykę, makijaż czy fotografa,
współpracujemy z najlepszymi fachowcami w branży ślubnej.
Dbamy także o potrzeby wegetarian, wegan i alergików.
Pomożemy przy organizacji tortu weselnego. Jeśli chcesz
celebrować ze swoimi bliskimi dłużej zorganizujemy poprawiny
w luźnej formie grilla lub brunchu.

Powiedź TAK Jabłoń Lake Resort !!!

Zapraszamy do kontaktu:
•

dla Gości indywidualnych

Recepcja
+ 48 87 423 28 80, + 48 669 130 455

220

recepcja@jablon-resort.pl
•

Olsztyn
110

dla Klientów biznesowych i grupowych

65

Dział sprzedaży szkoleń i konferencji
szkolenia@jablon-resort.pl
•

dla przyszłych Nowożeńców

Wedding planner
wedding@jablon-resort.pl

www.jablon-resort.pl
facebook.com/HotelJablon
Do zobaczenia w Jabłoni!
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