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•	 Szybki	dojazd	trasą	S8 - bliskie Mazury, zaledwie 200 km od Warszawy,   

110 km od Olsztyna i nieco ponad 130 km od Białegostoku. 

•	 Strefa	NATURA	2000, w sercu Puszczy Piskiej

•	 51	komfortowych	pokoi	(baza noclegowa do 120 osób) 

• w cenie zakwaterowania zawsze śniadanie,	parking,	opłata	klimatyczna	oraz	Wi-fi

•	 Pierwszej	klasy	czystości	Jezioro	Brzozolasek	 i zadbana plaża zaledwie kilka 

metrów od Twojej sypialni.

•	 Mazurskie	śniadanie	ze	strefą	live	cooking, gdzie kucharz przyrządza omlety  

i jajecznice z ulubionymi dodatkami, do śniadania podajemy także codziennie 

świeżo wypiekany przez nas chleb.

•	 Restauracja	Imbirowy	Sad	z	certyfikatem	„Dziedzictwo	Kulinarne	Warmia,	

Mazury,	Powiśle”

•	 2	bary: w restauracji oraz w strefie plażowej. Zamówisz tu doskonałe drinki ale także 

zdrowe warzywno-owocowe koktajle, prawdziwą belgijską czekoladę z dodatkami, 

cytrynówkę naszej własnej produkcji, piwo z regionalnego browaru oraz sheeshę 

owocową, z whisky lub winem – przygotujemy taką jaką lubisz!

Dlaczego  Jab łoń 
– wykorzys ta j  ws zys tk i e  atuty !	



•	 U	nas	porozmawiacie	o	biznesie	przy	gitarze	i	ognisku	popijając grog z porządną dawką mazurskiego rumu,  na plaży lub klasycznie w jednej 

z kompleksowo wyposażonych sal konferencyjnych (6 sal od 8 do 180 osób). W Jabłoni odnajdziesz skupienie oraz właściwy dystans, czasem 

potrzebny także poważnym tematom biznesowym.  

•	 Garść		pomysłów	na	firmowe	wieczory:	

ognisko z kiełbaskami z szantami w kamiennym kręgu

kolacja grillowa z mazurskim kociołkiem Szefa Kuchni w plenerze lub pod namiotem, którego otwierane ściany pozwalają na zabawę tuż nad jeziorem

kolacja zasiadana z degustacją wina z sommelierem

biesiada mazurska z regionalnym jadłem

impreza na plaży (Piraci, Latino, Hawaje, Orient), z beach baru serwujemy regionalne piwa i najlepsze drinki oraz fajki wodne 

wieczory muzyczne: DJ-e, kapele szantowe, zespoły coverowe oraz jazzowe

kino plenerowe, czyli leżaki, nogi w piasku, popcorn i emocje pod niebem Jabłoni

szeroki wachlarz scenariuszy wieczornych Casino Night, Gala Oskarowa, Szkolna Potańcówka, Piżama Party

imprezy w klimacie Disco i PRL, biesiady piwne

dodatki do wieczorów: kasyno, video dyskoteka, pokazy barmańskie, pokazy tańca, strefa gier: konsole, symulatory, dart, piłkarzyki, VR-wirtualna rzeczywistość



•	 10ha	terenu	zielonego na niebanalne gry i zabawy team-buildingowe, 

które zintegrują Wasz zespół. 

• Organizujemy przejażdżki	wozami/	kuligi, rejsy statkami po Jeziorze 

Nidzkim, spływy	 kajakowe Krutynią i Pisą, wyprawy	 żeglarskie	

(współpracujemy jedną z najpiękniejszych marin w Polsce),	przeprawy	

pontonami, wycieczki	 rowerowe szutrami Puszczy Piskiej, wyprawy	

off	 road	 lub	 quady, scenariusze	militarne	 i	 detektywistyczne, gry	

konstruktorskie,	gry	na	orientację.	

•	 Stawiamy	 na	 sport	 i	 zdrowy	 tryb	 życia. Jesteśmy fanami tańca, 

fitnesu, tenisa ziemnego i jogi. Warsztat powitania słońca na naszych 

malowniczych pomostach zachwyci Twoich kolegów!

• Lubimy wszelkie eco	 inicjatywy i promujemy integrację  

w formule warsztatów CSR: budowanie hoteli dla pszczół, składanie 

rowerów dla dzieciaków z domów dziecka i bud dla bezdomnych pisków.

• Wreszcie mamy	 do	 dyspozycji	 piękną	 plażę – idealną  

dla organizacji kina plenerowego.

Wcie l imy  w  ż yc i e  każdy  Was z  pomys ł  
na event ,  l ub  podrzuc imy  w łasny ,  us z y ty 
na  m iarę  potr z eb  Pańs twa f i rmy !



Atrak c j e  na  m i e j scu

Zapy ta j  o  o f ert ę  d la  Two j ego  wydarzen ia : 
s zk o l en ia@jab l on-resort . p l  
t e l .  730  747 756

• Kilka kroków od pokoju znajdziesz pierwszej	klasy	czystości	Jezioro	
Brzozolasek	 (idealne by zażyć kąpieli latem, ale także by rozpocząć 

przygodę z morsowaniem zimą),	5	malowniczych	pomostów,	zadbaną	
plażę	 i	 ogród	 z	 hamakami	 oraz	 boisko	 do	 piłki	 nożnej/	 siatkówki	
plażowej.	

• Do waszej dyspozycji także kijki do nordic walking, narty biegówki, 
łyżwy, sauna i jacuzzi oraz strefa wellness z gamą autorskich 

zabiegów na ciało i masaży. 

• Mamy 6 kortów tenisowych, wypożyczalnię rowerów szosowych 

oraz sprzętów wodnych. 
• Co jeszcze? Najpiękniejsze trasy	 spacerowe	 w	 okolicznych	

lasach	 i gratisowy bar tlenowy – powietrze świeże, rześkie  

i kompletnie bez miejskiego smogu.

•	 Doświadczony	 zespół: listy referencyjne od zadowolonych klientów- 

dziś już przyjaciół i stałych Gości Jabłoni, stanowią najlepsze 

potwierdzenie naszych kwalifikacji!

•	 Event	 manager	 dedykowany organizacji Twojego wydarzenia, 

od momentu przygotowania oferty, po rezerwację i realizację na miejscu.


