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„OMEGA”
to największy w Wielkopolsce ośrodek sportowo-wypoczynkowy. Położony między jeziorami:
POŁOŻENIE: Skorzęcin
Białym i Niedzięgiel, otoczony przepięknymi lasami. Tu, nad czystymi jeziornymi wodami, oddychając
świeżym powietrzem, przesyconym wonią lasów, można na prawdę odpocząd. Skorzęcin przez okrągły rok
służy spragnionym wypoczynku. Tu są znakomite warunki do wędkowania. Tu jesienią czekają na grzybiarzy
okazy prawdziwków czy podgrzybków. W Skorzęcinie, jak mało gdzie, mieszkając w komfortowych warunkach
nie tracisz kontaktu z przyrodą, a także możesz uprawiad wiele różnych sportów. Możesz skorzystad z
konnych przejażdżek, pieszych wędrówek, tras rowerowych i wiele innych.

ZAKWATEROWANIE:

Dysponujemy około 100 miejscami noclegowymi.

Pensjonat OMEGA al. Orla
Zapraszamy do Pensjonatu Omega który, usytuowany jest na zboczu wzgórza pomiędzy dwoma jeziorami
w odległości 200m od plaży jeziora Niedzięgiel oraz 300m od jeziora Białego. Cisza przyjemny szum drzew
dookoła to atuty tego miejsca, a zarazem kilka metrów od centrum (200m). Miejsce idealne na wypoczynek,
rozrywkę, raj dla wędkarzy, dla osób które oczekują noclegu w tak pięknym miejscu jakim jest Skorzęcin.
Pokoje są 2, 3, 4 i 6-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w: TV, lodówkę, czajnik bezprzewodowy
i szklanki. Pokoje na piętrze posiadają tarasy. Na zewnątrz do dyspozycji Gości znajduje się grill, oraz plac zabaw
dla najmłodszych.

Domki RODZINNE al. Promienista
Domki położone są 20m od jeziora przy głównej plaży. Posiadamy 10 komfortowych domków murowanych, przy
których znajduje sie nowoczesny i bezpieczny (z atestem) plac zabaw dla dzieci oraz grill. 9 domków składa się
z: jednego pokoju (5 miejsc noclegowych, 3 pojedyncze, 1 podwójne), kuchni (lodówka, kuchenka gazowa, ciepła,
zimna woda, szafki z niezbędnym sprzętem gospodarstwa domowego), łazienki w pełni wyposażone (suszarki).
Posiadamy również jeden domek dwupokojowy dla 6-7 osób! W każdym znajduje się TV.

Pokoje EXCLUSIVE al. Promienista
Zapraszamy wszystkich Paostwa do nowo wybudowanych dwóch budynków, które na piętrze posiadają 26
miejsc noclegowych w pokojach exclusive 2, 3 i 4 osobowych. Pokoje są jasne, przestronne i słoneczne.
Wszystkie posiadają pełen węzeł sanitarny oraz tarasy.
Wyposażenie: TV, lodówka, czajnik bezprzewodowy, szklanki.

WYŻYWIENIE:

całodzienne wyżywienie (3 posiłki) - 40 zł/os.
śniadanie i obiadokolacja (2 posiłki) - 33 zł/os.
śniadanie – 12 zł/os., obiad – 19zł/os.

Bar BOMBOLA al. Promienista
Zapraszamy do naszego lokalu. W sezonie wieczorami codziennie gra orkiestra. Lokal dysponuje ok. 160-oma
miejscami siedzącymi w części dolnej, oraz 60-oma miejscami na tarasie widokowym. Częśd dolna może byd
"zamknięta" w zależności od potrzeb. Organizujemy imprezy okolicznościowe, karaoke i miłe wieczory przy
kominku. Zapraszamy szkoły, wycieczki, firmy oraz osoby indywidualne. Na terenie lokalu WI-FI Free!
Zapewniamy miłą, serdeczną atmosferę oraz smaczne posiłki.
Przykładowa oferta
dla grup zorganizowanych:
wycieczka, dzieci za łóżko 35zł/osobę z pościelą
wycieczka, dzieci za łóżko 30zł*/osobę bez pościeli
wycieczki, 2 osoby w łóżku 15zł**/osobę bez pościeli (śpiwór)
wycieczki, 2 osoby w łóżku 10zł***/osobę bez pościeli (śpiwór)
*Szczegóły na Naszej stronie internetowej

KONTAKT Skorzęcin - Plaża, al. Promienista,
www.osrodekwypoczynkowy.skorzecin.pl
e-mail: omega@skorzecin.pl
tel.kom. +48 601 77 30 45, +48 515 90 90 91
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