
Stworzeni by Was wspierać w biznesie.



Jabłoń Lake Resort 
Odkryj na nowo przyjemność ze spotkań biznesowych
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.

My proponujemy coś zupełnie innego …

Mazury, obszar Natura 2000, pierwszej klasy czystości Jezioro Brzozolasek z prywatną plażą i strefą 
pomostów, 6 przestronnych, klimatyzowanych, w pełni wyposażonych i oświetlonych światłem 
dziennym sal konferencyjnych. W przerwach czeka Cię doskonały catering, a po pracowitym dniu 
pełna oferta rekreacyjna, sprzyjająca integracji. Nawet do białego rana ...

                                                                                            Poznaj nas trochę lepiej !

widok z lotu ptaka 6 sal konferencyjnych Dom Pruski



Gdzie śpisz?
Pokoje standard, Dom nad Jeziorem oraz Domy Mazurskie
51 pokoi: standard, w Domu nad Jeziorem oraz w Domach Mazurskich zaaranżowanych z wyjątkową 
troską i dbałością.
W Jabłoń Lake Resort każdy odnajdzie najbardziej odpowiadającą mu przestrzeń.  
120 – to maksymalna liczba miejsc noclegowych, jakie jesteśmy w stanie zapewnić planowanemu 
przez Ciebie wydarzeniu.

A co w przypadku podróży biznesowych organizowanych dla większej ilości uczestników?  
We współpracy z zaprzyjaźnionymi hotelami w Piszu, zlokalizowanymi w odległości zaledwie 5 km od 
Jabłoni projektujemy eventy do 150 osób ! 

„ Jabłoń to urocze miejsce, wokół krajobraz jak z bajki. Pokoje są niezwykle oryginalnie udekorowane i przytulne, 
jedzenie wyjątkowo dobre, a do tego miła, profesjonalna obsługa.”

Członek Zarządu, Allianz Direct New Europe Sp. z o.o

pokoje standard Dom nad Jeziorem Domy Mazurskie



Dom Pruski
Docenisz różnorodność
Pokoje w Domu Pruskim to 21 komfortowych i różnorodnych przestrzeni.  
Każdy urządzony z artystycznym zacięciem ma niepowtarzalny dla siebie wystrój 
i klimat. Znajdziesz tu 5 pokoi 1 osobowych, 13 pokoi dwuosobowych, 2 pokoje  
3 osobowe oraz pokój studio przygotowany z myślą o pobytach dla 4 osób.

Wyposażenie:

pokój z wygodnym łóżkiem

zestaw do parzenia kawy i herbaty

dostęp do bezprzewodowego 
internetu wliczony w cenę pokoju

telefon

TV

łazienka z kabiną prysznicową
lub wanną

ręczniki oraz komplet kosmetyków

suszarka do włosów



Domy Mazurskie
Klimat Mazur zaklęty w drewnie
10 pachnących drewnem Domków Mazurskich, z których każdy podzielony 
jest na dwa niezależne pokoje z łazienką w skandynawskim stylu oraz tarasem 
wychodzącym bezpośrednio do ogrodu. Łącznie 20 pokoi 2 osobowych  
z możliwością aranżacji na 3 osobowe.

Wyposażenie:

pokój z wygodnym łóżkiem

zestaw do parzenia kawy i herbaty

dostęp do bezprzewodowego internetu 
wliczony w cenę pokoju

telefon

klimatyzacja

TV

łazienka z kabiną prysznicową

ręczniki oraz komplet 
kosmetyków

suszarka do włosów

taras



Dom nad Jeziorem
10 powodów, by zostać na dłużej
Jeśli przed wyczerpującym dniem szkoleń chcesz budzić się rano, pić kawę  
w łóżku i patrzeć przez okno na zapierające dech w piersiach jezioro, wieczorem 
natomiast po dniu pełnym wyzwań wziąć aromatyczną kąpiel z dodatkiem 
autorskiej mieszanki ziół z naszego SPA, ten standard jest właśnie dla Ciebie. Dom 
nad Jeziorem w Jabłoń Lake Resort z pewnością zadowoli gusta nawet najbardziej 
wymagających Gości. To przestronne, wygodne wnętrza odpowiednie dla jednej, 
dwóch a nawet trzech osób, każdy z prywatnym balkonem i dostępem do strefy 
pomostów.

Wyposażenie:

pokój z wygodnym łóżkiem

zestaw do parzenia kawy i herbaty

dostęp do bezprzewodowego internetu 
wliczony w cenę pokoju

telefon

klimatyzacja

TV

wanna z prysznicem

ręczniki oraz komplet 
kosmetyków

suszarka do włosów

taras lub balkon



Gdzie się szkolisz?
Sześć sal do wyboru
Zapewniamy pełen zakres usług związanych z organizacją szkoleń i spotkań biznesowych. 
W Jabłoni znajdziesz 6 sal konferencyjnych, o łącznej powierzchni blisko 360 m2 z których każda 
została wyposażona w:
• niezbędny sprzęt nagłośnieniowo-multimedialny
• dostęp do bezprzewodowego Internetu 
• klimatyzację
Wszystkie sale posiadają także dostęp do światła dziennego oraz możliwość zaciemnienia.
Dobrze czują się u nas grupy kameralne, dla nich przewidziane są sale: Landsberska, Kosztel, Złota 
Reneta, Papierówka lub Malinówka. Duże grupy zapraszamy do Sali Antonówka (połączenie modułów 
Złota Reneta i Kosztel) lub Jabłoniowy Sad.

„ Hotel Jabłoń Lake Resort to idealne miejsce do przeprowadzania spotkań firmowych (…) Jego kameralna atmosfera 
sprzyja skupieniu i pracy, bliskość otaczającej przyrody i panujący klimat wpływa na Gości relaksująco (…)  
My zorganizowaliśmy sesję kreatywną dla pracowników naszej firmy (…) Znaleźliśmy natchnienie i energię do pracy. 
Był to wspaniały czas, który będziemy miło wspominać”

Dyrektor Generalny ICC Pasłęk, Soparind Bongrain Group

sala Papierówka i hol sala Złota Reneta organizacja szkoleń



Landsberska, Malinówka i Papierówka
Kameralnie, z widokiem na jezioro lub w blasku kominka
Decyzja zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych. Salę Landsberską docenią 
nieco mniejsze grupy, liczące do 10 osób. Świetnie sprawdza się jako przestrzeń 
warsztatowa lub miejsce na butikowe spotkanie zarządu. Przy okrągłym stole  
i z kieliszkiem dobrego koniaku w dłoni, najlepiej podejmuje się strategiczne 
decyzje. Z Papierówki rozciąga się piękny widok na nasze jezioro, podczas gdy 
Malinówkę docenisz szczególnie zimą. Ciepło i widok trzaskającego w kominku 
drwa działa kojąco i wyciszająco wówczas, kiedy emocje sięgną zenitu.

sala Malinówkasala Landserbska

sala Papierówka

PAPIERÓWKA A
z widokiem na jezioro

Nazwa sali
Ustawienie sali

60               25               40                      9,00               9,00               81,00

110              40              60                     12,00              9,00               110,00

―               10               ―                       5,50               3,70                 20,00

Wymiary sali

Długość
(m)

Szerokość
(m)

Pow.
(m2)

MALINÓWKA B
z kominkiem

Landsberska

Lokalizacja: budynek Imbirowy Sad



Jabłoniowy Sad
3 w 1
Nasza największa sala – Jabłoniowy Sad dedykowana jest grupom liczącym  
do 180 osób. Dzięki systemowi modułowemu zastosowanemu w Jabłoniowym 
Sadzie możemy regulować wielkość sali, a także dokonać odpowiedniego 
jej przearanżowania podczas przerwy w obradach, co pozwala zarówno  
na organizację konferencji plenarnej, jak i mniejszych spotkań warsztatowych.
Dodatkowo Sala Kosztel posiada bezpośrednie połączenie z namiotem  
o powierzchni 150m2. Stwarza to możliwość rozszerzenia przestrzeni szkoleniowej 
o zabudowę wystawienniczą.

Nazwa sali

Ustawienie sali

KOSZTEL
C      25               14             ―                 7,00           4,00        28,00

Wymiary sali

Długość
(m)

Szerokość
(m)

Pow.
(m2)

     50              20               24               8,00           7,00       59,50
ZŁOTA

RENETA
D

    100             30               60              16,50          7,00        115,50
ANTONÓWKA

D + E

    180             80                80             21,00          7,00      147,00
JABŁONIOWY

SAD
C + D + E

sala Złota Reneta D

Boiken E

sala Kosztel C

sala Antonówka D+E

Lokalizacja: budynek nad Jeziorem

                                                                8,00           7,00       56,00

BOIKEN
E

pomiędzy
C i D

Doskonały do
organizacji przerw

kawowych lub lunchy



Gastronomia
Wyłącznie najlepsze produkty
Wiemy jak ważne są dla Ciebie i twoich Gości smak i jakość jedzenia, dlatego wszystkie potrawy 
przygotowujemy ze specjalnie wyselekcjonowanych składników. 

Stawiamy na produkty lokalne i wybieramy jakość! Własnoręcznie zagniatamy kartacze, pierogi, 
kopytka, owocowe knedle. 

Dla Ciebie wędzimy ryby oraz mięsiwa. Codziennie rano wypiekamy chleb według. sekretnej, 
wielopokoleniowej receptury. Sami produkujemy powidła, konfitury i tradycyjne nalewki. Jaja 
czerpiemy z własnego kurnika, zioła, warzywa i przyprawy natomiast z naszego ekologicznego ogródka, 
który prócz płodów ziemi na co dzień dostarcza nam także miłych dla oka wrażeń estetycznych.

ręcznie lepione pierogi nasz chleb ekologiczny ogródek



Przerwy kawowe 
Uzupełnij utracone kalorie
Chwila przerwy podczas szkolenia? Zapraszamy na pyszne ciasta lub kruche ciastka 
wypiekane na miejscu, aromatyczną kawę oraz szeroki wybór herbat smakowych.

Wielbicielom słodyczy w najczystszej postaci polecamy prawdziwą, belgijską 
czekoladę.

Dla osób dbających o linię przygotujemy przekąski fit: owoce, świeżo tłoczone 
soki, warzywa, jogurty naturalne, domowe lemoniady oraz orzeźwiające i zdrowe 
koktajle.

Ofertę przerw kawowych dostosujemy zawsze do Twojego budżetu oraz  
preferencji! 



Co jesz?
Nasze smaki
Kuchnia to serce Jabłoni. Wiemy, że czuć to na Waszych talerzach. Nasz Szef 
specjalizuje się w kuchni polskiej i międzynarodowej. Doceniamy także smaki 
regionu, o czym świadczy certyfikat „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury 
Powiśle”. U nas rozpłyniesz się kosztując wybornej kaczki z modrą kapustą  
i sosem żurawinowym, miętusa w sosie podgrzybkowym czy gulaszu z dziczyzny.  
…I oczywiście Jej Królewska Mość Szarlotka – obowiązkowy punkt na deserowej 
mapie Jabłoni. Na specjalne zamówienie serwujemy potrawy FIT, bezglutenowe, 
wegetariańskie. Menu zmieniamy sezonowo, pamiętając o przemijaniu czterech 
pór roku, każdorazowo coraz wyżej podnosząc poprzeczkę, bawiąc się teksturą, 
kolorem, wciąż ambitnie poszukując nowych, ciekawych smaków.

Więcej o naszych kulinarnych osiągnięciach znajdziesz także na stronach 
popularnych blogerów. Zapraszamy do lektury m.in. do Tasty Places: 
http://tastyplaces.pl/jablonlake-resort-2/#rest



Gdzie się bawisz?
Namiot i grillownia
Całoroczny, ogrzewany namiot o powierzchni 150 m2 pod którego dachem zorganizujemy  
klimatyczną Biesiadę Mazurską połączoną z tańcami i grillem.

Czy wiesz, że ?
… Świetnie sprawdza się także jako dodatkowa przestrzeń wystawiennicza (mieści się tuż 
obok największej sali konferencyjnej) lub miejsce organizacji scenariuszy team-buildingowych.
Wprowadzisz tu także auto osobowe i przy słonecznej pogodzie, rozsuwając ściany boczne, 
delektować się będziesz organizacją spotkania na świeżym powietrzu, z widokiem wprost  
na nasze jezioro.

grillowania Biesiady Mazurskie gorące kociołki



Restauracja Imbirowy Sad
Za dnia i nocą
Nasze gastronomiczne centrum dowodzenia.
Składa się z dwóch części: barowej oraz powierzchni całkowicie przeszklonej 
altany połączonej tarasem bezpośrednio z plażą. Idealna na biznesowy brunch, 
obiad w formie bogatego bufetu w przerwie konferencyjnej, jazz wieczorową 
porą, piwo i mecz z kolegami czy organizację uroczystego firmowego bankietu.  
Znajduje się w oddzielnym budynku, zupełnie niezależnym od części noclegowej. 
Inni śpią, podczas gdy Ty się bawisz!

Wyposażenie:

klimatyzacja

TV do wspólnego przeżywania
sportowych emocji

ekran do karaoke – z rozmysłem
zaprojektowany od strony baru –
ja wiadomo alkohol uwalnia
ukryte pokłady artyzmu ;-)

obszerny taras z widokiem
na jezioro

darmowy dostęp do szybkiego
bezprzewodowego internetu

pianino

rzutnik



Pergola i Beach Bar NOWOŚĆ!
Piach pod stopami i bryza znad jeziora
Gdy ciepłe dni zachęcają do zorganizowania spotkania w mniej formalnym stylu 
zapraszamy do Beach Baru. Popołudnia w Beach Barze, to doskonały pomysł 
na budowanie relacji w zespole, a także ciekawa propozycja dla partnerów  
w biznesie, by porozmawiać na świeżym powietrzu i wziąć oddech od zamkniętych 
przestrzeni sali szkoleniowej. 
 
Nasz bar kusi nie tylko plażą, czy malowniczą scenerią zachodzącego nad jeziorem 
słońca (choć za to właśnie  uwielbiamy go najbardziej), ale także dużym wyborem 
regionalnych piw, najlepszych drinków oraz orzeźwiających, autorskich koktajli. 
Leżaki i parasole na plaży lub klimatyczna pergola ocieplona poduchami, 
oryginalnymi tureckimi lampami i blaskiem świec  – tu już wybór pozostawiamy 
Tobie. Całość rekomendujemy połączyć z dobrą muzyką pod pięknym niebem 
Jabłoni. 



Kamienny Krąg
Nasze centrum mocy ...
Ustawiony przez radiestetę z przeznaczeniem zarówno medytacji jaki organizacji 
spotkań integracyjnych przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, grzanym piwem  
i degustacją mazurskiej prażonki wprost z kociołka.

„ Składamy serdeczne podziękowania za organizację imprezy szkoleniowo-integracyjnej  
w Hotelu Jabłoń Lake Resort, który dzięki wspaniałej lokalizacji, profesjonalnej 
obsłudze, elastyczności i wsłuchaniu się w potrzeby Gości zapewnił nam niezapomniany 
wypoczynek. Organizacja atrakcji sportowych i imprezy wieczornej w stylu balu 
maskowego była na wysokim poziomie, a kuchnia turecka wprost wyśmienita.  
Jeszcze raz dziękujemy i z całego serca polecamy !”

Kierownik Działu Współpracy Agencyjnej, Neckermann Podróże



Wieczory w Jabłoni
Zdecyduj sam w jakiej formule będzie Wam najlepiej!
Zabawa? Najlepiej do białego rana! Przy ognisku, na plaży w beach barze, w grillowym namiocie 
otwartym na jezioro lub w Restauracji Imbirowy Sad z widokiem na zachód słońca. Posiadamy szeroki 
wachlarz scenariuszy wieczornych: Szkolna Potańcówka, Piżama Party , Casino Night, Gala Oscarowa, 
imprezy na plaży (Kuba, Orient, Piraci ),  wieczory w klimacie Disco Fever i PRL, klimatyczne Biesiady 
Piwne oraz z myślą o regionie Biesiady Mazurskie muzyką szantową.

Dodatki do wieczorów: fotobudki, kasyno, video dyskoteka, pokazy barmańskie, degustacje wina 
z sommelierem, pokazy tańca, strefa gier: konsole, symulatory, dart, piłkarzyki, VR-wirtualna 
rzeczywistość. 

Współpracujemy z profesjonalnymi Dj-ami, ale także wykonawcami muzyki klasycznej  oraz zespołami 
coverowymi. Jesteśmy także wielbicielami dobrego jazzu i gorących rytmów latino.

imprezy pod gołym niebem Havana Night koncerty o zachodzie słońca



Jak wzmocnisz swój zespół?
Kreatywna integracja
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, kino plenerowe na 
naszej plaży, to tyko część z atrakcji, jakie  z przyjemnością dla Was przygotujemy … i oczywiście  
gra scenariuszowa. To hasło rządzi w dziedzinie integracji, bo pozwala poznać swój zespół  
w warunkach innych niż biurowe pomieszczenia. Możliwości, oczywiście, jest wiele: gry ze sportową 
rywalizacją, gry z twórczym działaniem, gry z nutką adrenaliny i tajemnicy… Łączy je jedno:  
team building, który zintegruje Wasz zespół!

Wcielimy w życie każdy Wasz pomysł na event, lub podrzucimy własny, uszyty na miarę potrzeb 
Państwa firmy.

adrenalinaintegracja kajaki



Co robisz po intensywnej pracy?
Każdy znajdzie coś dla siebie
Na przestrzeni 10 ha ogrodu znajdziesz:
• 4 ziemne korty ceglane oraz halę z 2 kortami ze sztuczną trawą (sezon tenisowy trwa cały rok)
• boisko do siatkówki plażowej lub piłki nożnej plażowej
• wypożyczalnię sprzętu wodnego, kijków do nordic walking, rowerów turystycznych, buli
• biblioteczkę z naszymi ulubionymi tytułami oraz pasjonującymi grami planszowymi
• domki tureckie z możliwością zamówienia fajki wodnej
... i oczywiście: Beach Bar, hamaki, 5 pomostów, kąpielisko oraz prywatną plażę !

„ Jabłoń to wyjątkowe miejsce, które dysponuje komfortowym wyposażeniem i doskonałym zapleczem rekreacyjnym (…)
Przygotowany przez hotel wyjazd okazał się niezapomnianym przeżyciem dla naszych uczestników.”

Asystentka Biura Zarządu ING Commercial Finance Polska

korty tenisowe wypożyczalnia rowerów hamaki i domki tureckie



Masaże i Wellness
Ceremoniał dotyku ...
Po intensywnym dniu pracy i innych grupowych aktywnościach zapraszamy 
do intymnego świata aromaterapii, przygaszonych świateł oraz relaksujących 
rytuałów dla ciała i duszy. Sesję w strefie SPA (sauna sucha i kameralne jacuzzi) 
możemy doliczyć do ceny każdego pobytu. 

Jabłko, algi, stemple ziołowe, 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.

„ Piękne położenie oraz wyjątkowe otoczenie to niezaprzeczalne atuty Jabłoni. Całości dopełniają 
wysmakowane wnętrza, pyszna kuchnia , wspaniałe doznania w SPA oraz dyskretna i miła 
obsługa jaką tu znalazłąm. (…)  Nasz pobyt w Hotelu Jabłoń okazał się tak bardzo udany, że 
zaplanowaliśmy już kolejną wizytę u Państwa.  Z przyjemnością jeszcze nie raz będziemy wracać 
nad Jezioro Brzozolasek.”

Członek Zarządu, Solpharm

strefa SPA własne receptury



Nasz Zespół
Oddaj się w ręce profesjonalistów
Dbając o dobre samopoczucie Twoich Gości i Współpracowników zapewnimy komfortowe warunki 
do pracy i wypoczynku. Zależy nam, abyś miał pewność, że spotkasz w Jabłoni ludzi, którzy lubią  
i potrafią słuchać, rozmawiać i organizować rzeczy możliwe … i te mniej możliwe.

Dla każdej z grup przypisany jest Event Manager - doświadczony hotelarz, który od początku do końca 
zajmie się Twoim wydarzeniem i zadba o doprecyzowanie wszystkich szczegółów organizacyjnych, 
jeszcze na długo przed spotkaniem w Jabłoni. Na miejscu w hotelu czuwa nad ustalonym wcześniej 
przebiegiem spotkania i jest do dyspozycji w przypadku konieczności wprowadzenia jakichkolwiek 
zmian.

„ Każdy pobyt w Hotelu Jabłoń to niezapomniane wrażenie. Gościliśmy w Jabłoni już 4-krotnie i na pewno tu wrócimy. 
Cenimy Państwa za nienaganną obsługę, zawsze miłą, uśmiechniętą i pomocną (…) Nie ma dla was prośby niemożliwej 
do zrealizowania.”

Koordynator Programów Rozwojowych, Kraft Foods Polska

profesjonalna obsługa recepcja doświadczeni hotelarze



Dlaczego Jabłoń Lake Resort?
Wykorzystaj wszystkie atuty!

• DOGODNE POŁOŻENIE - znajdujemy się zaledwie 200 km od Warszawy, 110 km od Olsztyna  
i nieco ponad 130 km od Białegostoku co pozwala w krótkim czasie i bez szczególnego 
zmęczenia przenieść się w klimat Wielkich Jezior

• ŻADNYCH UKRYTYCH KOSZTÓW - bogate, mazurskie śniadanie, pojemny parking, opłatę 
klimatyczną, internet Wi-fi  znajdziesz zawsze w cenie noclegu

• FUNKCJONALNE ZAPLECZE BIZNESOWE - 6 w pełni wyposażonych sal konferencyjnych
• WYŚMIENITA KUCHNIA - rozsmakujesz się na nowo w specjałach kuchni polskiej oraz 

regionalnej, szczycimy się certyfikatem „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”,  
dla wielbicieli orientu sezonowo otwieramy także podwoje aromatycznej kuchni tureckiej

• BAWISZ SIĘ JAK LUBISZ - w restauracji, w namiocie z rozsuwanymi ścianami i grillownią, 
pod zadaszonym tarasem z panoramicznym widokiem na jezioro, przy ognisku lub na plaży 
w strefie beach bar

• 10 ha TERENIU ZIELONEGO - sprzyja zarówno aktywnemu wypoczynkowi na świeżym 
powietrzu, jak i organizacji imprez plenerowych (coctaile, pikniki) czy niebanalnych 
pomysłów eventowych

• OFERTA AUTORSKICH ZABIEGÓW WELLNESS - rytuały kawowe i czekoladowe, 
aromaterapia, masaże relaksacyjne, terapia manualna FDM, kinesiologytaping

• EVENT MANAGER DEDYKOWANY ORGANIZACJI TWOJEGO WYDARZENIA - do dyspozycji  
na każdym etapie realizacji: od momentu przygotowania oferty do zakończenia Twojego 
pobytu w Jabłoni

• DOŚWIADCZENIE - rekomendacje i listy referencyjne zadowolonych klientów stanowią 
najlepsze potwierdzenie naszych kwalifikacji
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widok z pomostu mapa terenu

Jabłoń Lake Resort Sp. z o.o.
12-200 Pisz, Jabłoń 1
GPS – N: 53° 36′ 33′′ E: 21°44′ 20′

Łomża

Płock

Olsztyn

Elbląg

Białystok

200

110

220

240

13565

KONTAKT
spotkajmy się na Mazurach
Zapraszamy do kontaktu i organizacji wyjazdów firmowych w Jabłoń Lake Resort !

Z przyjemnością zaprezentujemy hotel osobiście. Zachęcamy do umówienia spotkania  
i posmakowania specjałów przygotowanych przez naszego Szefa Kuchni.

Z pozdrowieniami, 
Dział Sprzedaży Jabłoń Lake Resort
tel: +48 87 423 28 80
kom: +48 730 747 756
szkolenia@jablon-resort.pl

www.jablon-resort.pl
facebook.com/HotelJablon


