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Niezależnie od pory roku, preferencji dotyczących miejsca i formy wypoczynku, ośrodki wczasowe REWITA zlokalizowane 
w najpiękniejszych zakątkach Polski, niezmiennie oferują unikalną atmosferę, różnorodne możliwości relaksu oraz 
doskonałą kuchnię. Naszych Gości zawsze witamy ze szczerym uśmiechem, gościmy tym co najlepsze w naszej ofercie, 
zapewniamy wypoczynek na miarę potrzeb. Nasze ośrodki położone na rozległych, zielonych terenach rekreacyjnych 
oferują atrakcyjne możliwości spędzania czasu wolnego: uprawianie sportów wodnych, rekreacja nad wodą czy górskie 
wędrówki. W naszych ośrodkach skorzystają Państwo również z zabiegów leczniczych, siłowni, kręgielni i wielu innych 
atrakcji…

Ośrodki Rewita to również centra konferencyjne. Od lat świadczymy profesjonalne usługi każdorazowo dopasowując 
ofertę do indywidualnych preferencji najbardziej wymagających Gości − doradzamy, wspieramy, proponujemy optymalne 
rozwiązania kompleksowej organizacji dowolnego wydarzenia biznesowego. Organizujemy zarówno małe, kameralne 
spotkania biznesowe jak i duże konferencje i eventy firmowe nawet dla 500 osób, a także mniej formalne pikniki, eventy, 
biesiady oraz imprezy integracyjne. Nasza baza to ponad 50 sal konferencyjnych, sale kinowe, sale bankietowe oraz 
kompleksy plenerowe, każdy z profesjonalnym wyposażeniem oraz pełną obsługą konferencyjno – gastronomiczną.  

Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług jest ponad 50-cio letnie doświadczenie, liczne rekomendacje 
naszych Gości, a także członkostwo w Polskiej Izbie Turystyki – największej organizacji przemysłu turystycznego, 
zrzeszającej wyłącznie sprawdzonych i solidnych partnerów. 

Rewita

Chcesz tam być…
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REWITA  Międzyzdroje

W otoczeniu bujnej zieleni, przy nadmorskiej Promenadzie Gwiazd czeka na Państwa 
Rewita Międzyzdroje. Na miejscu urzeka szeroka, piaszczysta plaża z wybrzeżem 
klifowym oraz piękne molo wychodzące daleko w głąb morza.

Zapraszamy Państwa na niezapomniane wczasy nad morzem do naszego ośrodka, który stanowi 
idealne miejsce dla wszystkich, którzy szukają bliskości z naturą i pięknego klifowego krajobrazu 
w najsłynniejszym polskim kurorcie. 

Do Państwa dyspozycji oddajemy 350 miejsc noclegowych w 5-ciu budynkach, usytuowanych 
w pasie nadmorskim miasta, które poprzez swoją różnorodność mogą spełnić oczekiwania 
każdego Gościa.

W ośrodku Rewita Międzyzdroje posiadamy bogatą bazę zabiegową, w której realizujemy 
m. in.:

- fizykoterapię, 
- masaże klasyczne, wirowe i hydromasaże, 
- krioterapię,
- kąpiele solankowe i perełkowe,
- laseroterapię, 
- okłady borowinowe. 

Do dyspozycji naszych Gości oddajemy również grotę solną i wypożyczalnię rowerów. 

Najbliższe atrakcje:

- Plaża - 100 m.
- Gabinet figur woskowych Międzyzdroje - 500 m. 
- Woliński Park Narodowy - 3 km.
- Punkt widokowy Kawcza Góra - 1 km.

WYPOCZYNEK
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Ośrodek Rewita Międzyzdroje zaprasza do organizacji wydarzeń biznesowych,  
konferencji, szkoleń oraz imprez integracyjnych. 

Jednocześnie możemy przyjąć nawet 70-cio osobową grupę i zapewnić jej 
profesjonalną obsługę konferencyjną łącznie z cateringiem. 

Lokalizacja obiektów, renoma nadmorskiego kurortu, miła i profesjonalna obsługa 
– to wszystko gwarantuje organizację udanego wydarzenia. 

Rewita Międzyzdroje
ul. Promenada Gwiazd 3

72-500 Międzyzdroje

tel.: +48 (91) 328 07 81
fax: +48 (91) 328 26 04

rezerwacje-miedzyzdroje@rewita.pl
www.rewita.pl/miedzyzdroje

CENTRUM KONFERENCYJNE

REWITA MIĘDZYZDROJE - BAZA KONFERENCYJNA

SALA
POW
(M)

WYMIARY
SZER x DŁ

(M)

USTAWIENIA 

SALA A

SALA B

Oddział Rewita Międzyzdroje

29

56

6,2x4,6

12,2x4,6
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SALA A+B 85 18,6x4,6

20

50

70



WYPOCZYNEK

Ośrodek Rewita Rogowo położony jest nad Morzem Bałtyckim z dala od zatłoczonych kurortów, 
w odległości zaledwie 18 km od znanego uzdrowiska Kołobrzeg. Jego usytuowanie 
w cichym i spokojnym miejscu gwarantuje udany wypoczynek osobom w każdym wieku. 

Rodziny z dziećmi szczególnie doceniają bezpieczeństwo, jakie gwarantuje ogrodzony teren, 
własne zejście na plażę ze strzeżonym kąpieliskiem oraz liczne place zabaw na terenie ośrodka.  
Starsi Goście docenią tereny spacerowe i rekreacyjne, kawiarnię „Na wydmie” mieszczącą się 
przy zejściu na plażę oraz naszą bazę zabiegową. 

Do dyspozycji Gości oddajemy 889 miejsc noclegowych w apartamentach i pokojach 2-, 3-, 4- 
osobowych. 

Na terenie ośrodka nasi Goście mogą skorzystać m.in. z:  
- groty solnej,
- sauny,
- kawiarni „Na wydmie”, 
- placów zabaw, 
- boiska wielofunkcyjnego,
- świetlic wielofunkcyjnych,

 

REWITA  Rogowo
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- kortów tenisowych, 
- siłowni plenerowych,
- sali fitness,
- wypożyczalni rowerów,
- biblioteki,
- sali zabaw dla dzieci. 

Na terenie ośrodka znajduje się baza zabiegowa, w której wykonujemy m. in. inhalacje z solanki, 
masaże wirowe oraz bicze szkockie. W sezonie letnim dla Gości organizujemy ogniska i wieczorki 
taneczne z oprawą muzyczną, animacje dla dzieci, zabawy z animatorami, pokazy kulturalne, 
konkursy z nagrodami i wiele innych wydarzeń.

Najbliższe atrakcje:
- Muzeum Lotnictwa i Techniki Militarnej - 200 m,
- park linowy Mrzeżyno - 3,2 km,
- molo w Kołobrzegu - 17,6 km, 
- latarnia morska w Kołobrzegu - 17,5 km. 



Oddział Rewita Rogowo

Rewita Rogowo
Rogowo 76, 

72-330 Mrzeżyno

tel. kom.: +48 602 862 829 
tel.: +48 (91) 386 62 69
fax: +48 (91) 386 63 36

rezerwacje-rogowo@rewita.pl
www.rewita.pl/rogowo

WYDARZENIA, SZKOLENIA, EVENTY

W ośrodku Rewita Rogowo z przyjemnością gościmy grupy zorganizowane. 
Organizujemy imprezy plenerowe, pikniki, spotkania integracyjne i szkolenia 
z pełną obsługą cateringową. 

Nasza sala szkoleniowa na bazie jadalni posiada pełne zaplecze konferencyjne 
i pomieści do 240 osób. Dodatkowo na terenie ośrodka znajduje się plac piknikowy, 
który może pomieścić do 260 osób. Bliskość morza, położenie wśród lasów 
w spokojnej i zielonej okolicy z własnym zejściem na plażę – Rewita Rogowo to 
idealne miejsce na połączenie pracy z wypoczynkiem. 
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www.facebook.com/rewitarogowo

REWITA ROGOWO - BAZA KONFERENCYJNA

SALA A 128 11x12 100

SALA B 184 11x17

SALA A+B 312 11x29

140

240

70

100

SALA
POW
(M)

WYMIARY
SZER x DŁ

(M)

USTAWIENIA 

170



REWITA  Mielno

Ośrodek Rewita Mielno położony jest na mierzei, pomiędzy Morzem Bałtyckim a Jeziorem 
Jamno. 

Bliskość morza, szerokie plaże, naturalne wydmy, bezpośredni dostęp do jeziora, specyficzny 
mikroklimat, sąsiedztwo lasów i powietrze o zdrowotnych właściwościach to nasze atuty, które 
w połączeniu z kameralną atmosferą, profesjonalną obsługą oraz wyśmienitą kuchnią, stwarzają 
idealne warunki do wypoczynku indywidualnego, grupowego oraz rodzinnego. Zapraszamy 
również Gości chcących skorzystać z zabiegów leczniczych. 

Ośrodek zajmuje 9-cio hektarowy, ogrodzony teren, 3 km od głośnego centrum miasta. 
Do dyspozycji Gości oddajemy 327 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2-, 3-, 4-, 5-cio osobowych, 
a także 4-ro osobowe nowe domki drewniane. Część pokoi posiada udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych. 

W skład bogatej bazy rekreacyjno – wypoczynkowej na terenie ośrodka wchodzi:
- własna przystań nad jeziorem z wypożyczalnią sprzętu wodnego,
- plac zabaw, 
- kort tenisowy,
- boiska wielofunkcyjne, 
- siłownia plenerowa,
- strzelnica pneumatyczna, 
- kawiarnia, 
- plenerowa wiata na grilla i ognisko.

W bazie zabiegowej na terenie ośrodka nasi Goście mogą skorzystać m.in. z:
- zabiegów borowinowych,
- wirówek,
- masażu wibracyjnego, 
- inhalacji,  

WYPOCZYNEK
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- elektroterapii, 
- magnetoterapii, 
- krioterapii. 



Ośrodek Rewita Mielno oferuje możliwość organizacji szkoleń, konferencji, 
imprez firmowych, a także wydarzeń sportowych oraz masowych eventów 
plenerowych np. koncertów muzycznych.

W ośrodku znajduje się 7 sal konferencyjnych, które można aranżować w różnej 
konfiguracji. Największa z nich jest w stanie pomieścić do 400 osób. 

Kompleks sal konferencyjno - szkoleniowo - bankietowych czyni nasz obiekt 
jedynym w regionie wszechstronnie przygotowanym do przyjęcia grup 
zorganizowanych. 

Rewita Mielno
ul. Suriana 24, 

76-032 Mielno-Unieście

tel. kom.: +48 512 805 036
tel.: +48 (94) 348 19 00
fax: +48 (94) 318 99 54

rezerwacje-mielno@rewita.pl
www.rewita.pl/mielno

Oddział Rewita Mielno

SALA 1

SALA 2

SALA 1+2

REWITA MIELNO - BAZA KONFERENCYJNA

CENTRUM KONFERENCYJNE

SALA 3

SALA 4

SALA 5

SALA 6

61  6,4x9,2 52 24 36

61 6,4x9,2 52 24 33

119 6,4x18 107 47 69

307 21x14 400 122 179

55 5x11 40 22 30

67 11,8x5,7 49 26 39

55 11x5 40 22 30

SALA
POW
(M)

WYMIARY
SZER x DŁ

(M)

USTAWIENIA 
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REWITA  Sopot

Położony w samym sercu Sopotu, bezpośrednio nad Bałtykiem ośrodek Rewita Sopot 
przyciąga swoich Gości o każdej porze roku. 

Atrakcyjne położenie w niedalekiej odległości od słynnego sopockiego molo oraz niezwykłe 
otoczenie wskazuje na unikalność tego miejsca. Rewita Sopot to idealne miejsce na urlop dla 
wszystkich, którzy szukają różnych form wypoczynku. Począwszy od zwykłego plażowania po 
aktywny wypoczynek poprzez korzystanie z bazy rekreacyjnej ośrodka oraz uczestnictwo 
w różnych wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terenie i w okolicy Trójmiasta.

Do dyspozycji oddajemy 207 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2-, 3- i 4- osobowych, a także 
w apartamentach. Baza noclegowa znajduje się w trzech budynkach: budynki Korab i Imperial 
(oddalone od siebie o 400 metrów) są położone przy samej nadmorskiej promenadzie biegnącej 
wzdłuż linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Trzeci, wyjątkowy budynek „Rusałka” to pałacyk 
z końca 1906 roku w stylu secesyjnym, z zabytkowym piecem i oryginalnymi meblami gdańskimi, 
który został wpisany do rejestru zabytków.

Obok niepowtarzalnego położenia ośrodka posiadamy także kilka atrakcji, 
z których mogą korzystać Goście podczas swojego pobytu: 
- kort do tenisa,
- boisko do siatkówki,
- boisko do koszykówki.

Najbliższe atrakcje:
- Muzeum Sopotu - 100 m,
- Krzywy Domek - 900 m,
- Molo w Sopocie - 900 m,
- dworzec kolejowy Sopot - 1 km.
 

WYPOCZYNEK
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Położenie ośrodka w sercu Trójmiasta jest idealnym miejscem do organizacji 
różnych wydarzeń o charakterze bankietowym czy konferencyjnym.

W obiektach ośrodka znajduje się 9 sal konferencyjnych. Największa posiada 
możliwość przyjęcia do 120 osób. Dodatkowo sale są profesjonalnie wyposażone 
w sprzęt audio-wizualny, internet Wi-Fi oraz klimatyzację. Pokoje i sale 
konferencyjne o wysokim standardzie oraz profesjonalna obsługa są gwarantem 
udanej organizacji wydarzeń. W obiektach ośrodka mają Państwo możliwość 
składania zamówień na obiady, kolacje oraz przerwy kawowe. Do organizacji 
każdego wydarzenia podchodzimy indywidualnie pod względem potrzeb 
organizatora,  jak również cen.

Oddział Rewita Sopot

CENTRUM KONFERENCYJNE

REWITA SOPOT - BAZA KONFERENCYJNA

SALA
POW
(M)

WYMIARY
SZER x DŁ

(M)

USTAWIENIA 
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KORAB 1 43 6,3x6,8 54 20 27

KORAB 2 50 6,8x8,8 63 27 45

KORAB
1 + 2 93 15x6,7 120 50 81

KORAB 
JADALNIA

117 11x16 120 100 100 100

IMPERIAL
SALA 

RYCERSKA
34 3x10 36 12

IMPERIAL
JADALNIA

87 6,5x13,5 100 45 60

IMPERIAL
MAŁA SALA

57 4,8x11,7 20 20

Rewita Sopot
ul. Kilińskiego 12, 

81-772 Sopot

tel.: +48 (58) 551 06 85
fax: +48 (58) 551 18 16

rezerwacje grupowe:
+48 (58) 717 68 16

rezerwacje-sopot@rewita.pl
www.rewita.pl/sopot

www.facebook.com/amwrewitasopot

RUSAŁKA
SALA 

KOMINKOWA
79 7,5x10,5 40 20

RUSAŁKA 
104 37 5x7,3 30 20

40



REWITA  Jurata

Ośrodek Rewita Jurata znajduje się w wyjątkowo pięknej lokalizacji na najdłuższym 
w Europie naturalnym molo – Półwyspie Helskim.

Za sprawą swojego unikalnego położenia charakteryzującego się połączeniem lasów 
z piaszczystą plażą i kojącym szumem morza, Rewita Jurata jest idealnym miejscem dla 
szukających wyciszenia oraz spokojnego wypoczynku plażowiczów, jak i grup turystycznych 
o profilu rehabilitacyjnym.

Z drugiej strony silne, przyjemne wiatry od strony Zatoki Puckiej, a także szeroki na 600 metrów
półwysep sprzyjają aktywnym formom wypoczynku, idealnym dla surferów, spacerowiczów 
oraz osób praktykujących rekreacyjny styl życia.

Rewita Jurata posiada ponad 1000 miejsc noclegowych w pokojach 1-,2-,3- i 4-osobowych oraz 
domkach zlokalizowanych w kilku obiektach o niepowtarzalnym charakterze. Obiekty różnią się 
od siebie zarówno rodzajem zabudowy jak i zagospodarowaniem terenu.

Ponadto w ofercie ośrodka posiadamy liczne atrakcje dodatkowe, a wśród nich m.in.:
- Bistro nad Zatoką,
- przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego,
- nowoczesna baza zabiegowa,
- korty tenisowe oraz boiska do gier zespołowych,
- place i sale zabaw dla dzieci,
- wypożyczalnia rowerów,
- sauna oraz sala fitness,
- siłownia plenerowa,
- szachy na powietrzu,
- bilard, ping-pong, piłkarzyki,
- pole namiotowe,
- pole karawaningowe.

WYPOCZYNEK
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Ośrodek Rewita Jurata jest nie tylko miejscem na wypoczynek, ale także 
stanowi idealną bazę na organizację wydarzeń grupowych, jak konferencje, 
szkolenia, eventy czy imprezy integracyjne. 

Do dyspozycji Gości oddajemy kompleks sal konferencyjno-szkoleniowych mieszczących do 
450 osób. Zlokalizowane w budynku Delfin sale konferencyjne tworzą łącznie Centrum 
Konferencyjne o powierzchni 448 m². 

Posiadamy możliwość przyjęcia jednocześnie nawet 800-osobowej grupy, zakwaterowanej 
w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych oraz w pokojach o podwyższonym standardzie, 
zlokalizowanych w trzech obiektach.

Każda z sal tworzących zaplecze konferencyjne ośrodka posiada klimatyzację, dostęp do 
internetu, wysokiej klasy sprzęt audio-wizualny oraz możliwość elastycznego 
gospodarowania przestrzenią, a więc wszystko to, co jest najważniejsze do zorganizowania 
grupowego wydarzenia. 

Ponadto zapewniamy profesjonalną obsługę cateringową obejmującą przerwy kawowe, 
biznes lunche, bankiety i biesiady z muzyką na żywo. 

Rewita Jurata
ul. Helska 2, 84-150 Hel

tel.: +48 (58) 675 42 28
tel.: +48 (58) 675 42 85
fax: +48 (58) 675 42 62

rezerwacje-jurata@rewita.pl
www.rewita.pl/jurata

Oddział Rewita Jurata

CENTRUM KONFERENCYJNE

REWITA JURATA - BAZA KONFERENCYJNA

SALA A
„DELFIN” 187 17x11

SALA 1
„DELFIN” 128 10,9x11,7

SALA 2
„DELFIN” 126 10,9x11,6

SALA 1+2
„DELFIN” 254 10,9x23,3

158 14x11

SALA 1+2 + 
Kawiarnia 326 27,9x11,7

SALA B
-„JANTAR” 71 6x11,8

180

140

140

280

140

320

80

70

50

50

100

50

130

30

100

80

80

160

80

180

36

80

40

40

80

40

100

30

SALA
POW
(M)

WYMIARY
SZER x DŁ

(M)

USTAWIENIA 
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Kawiarnia



REWITA  Pieczyska

W odległości 5 km od Koronowa i 30 km od Bydgoszczy znajduje się ośrodek Rewita 
Pieczyska. 

Położony bezpośrednio nad Zalewem Koronowskim z dostępem do czystej, dobrze 
zagospodarowanej plaży, otoczony zielenią jest idealnym miejscem do wyciszenia, relaksu oraz 
aktywnego wypoczynku.

Ośrodek położony jest w najpopularniejszym miejscu wypoczynkowym w województwie 
kujawsko-pomorskim. Swoim charakterystycznym położeniem przyciąga uprawiających 
turystykę wodną, pieszą oraz rowerową. Swoje miejsce odnajdą tutaj także wędkarze, 
grzybiarze oraz pasjonaci fotografii.

W Rewita Pieczyska oddajemy do dyspozycji Gości 147 miejsc noclegowych w pokojach 
i apartamentach: 1-, 2-, 3- osobowych.

Na terenie ośrodka znajduje się:
- boisko do gry w siatkówkę plażową,
- wiata grillowa,
- plac zabaw dla dzieci.

Najbliższe atrakcje:
- Wioska Ginących Zawodów w Lipkuszu - 3 km,
- ruiny Zamku Krzyżackiego w Nowym Jasińcu - 10 km,
- most kolejki wąskotorowej w Małej Drodze - 6,6 km.

WYPOCZYNEK
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Ośrodek Rewita Pieczyska to także idealne miejsce na organizację wesel, 
szkoleń, konferencji lub innych wydarzeń o charakterze biznesowym. 

W ośrodku znajduje się sala konferencyjna, która może pomieścić do 120 osób. 
Zaplecze gastronomiczne do obsługi szkoleń i konferencji, a także do organizacji 
imprez okolicznościowych składa się z dwóch sal mieszczących maksymalnie 120 
osób. Bliska odległość od Bydgoszczy, profesjonalna obsługa, urok Zalewu 
Koronowskiego to wszystko, czego potrzeba do organizacji różnego rodzaju 
wydarzeń.

Rewita Pieczyska
ul. Wypoczynkowa 1, 

86-010 Koronowo

tel.: +48 (52) 382 74 19
fax: +48 (52) 382 74 25

tel. kom.: +48 603 392 554

rezerwacje-pieczyska@rewita.pl
www.rewita.pl/pieczyska

Oddział Rewita Pieczyska

KONFERENCJE, SZKOLENIA, EVENTY

REWITA PIECZYSKA - BAZA KONFERENCYJNA

SALA A 148 8x18,5 120 60 100

SALA
POW
(M)

WYMIARY
SZER x DŁ

(M)

USTAWIENIA 
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REWITA  Waplewo

Ośrodek Rewita Waplewo położony jest w malowniczym otoczeniu pięknych lasów, nad 
urzekającym jeziorem Maróz. 

Miejsce to przyciąga spokojem, ciszą, pięknem przyrody. Jest wymarzoną lokalizacją do 
wypoczynku o każdej porze roku. 

Do dyspozycji Gości oddajemy bogate zaplecze wypoczynkowo-rekreacyjne, co powoduje, że 
ośrodek jest idealnym miejscem dla młodzieży, rodzin z dziećmi i seniorów. Warmińsko-
Mazurski specyficzny mikroklimat sprzyja zdrowej formie wypoczynku, co dziś w epoce smogu 
w dużych miastach jest niezwykle ważne. 

W obiektach na terenie ośrodka znajduje się 350 miejsc noclegowych w 133 pokojach 
i apartamentach 1-, 2-, 3-, 4- osobowych .

Rewita Waplewo to ośrodek bogaty w atrakcje o charakterze wypoczynkowo-
rekreacyjnym m. in: 
- strzelnica broni pneumatycznej,
- centrum odnowy biologicznej,
- sauny, bania ruska,
- wypożyczalnia sprzętu wodnego i sportowego,
- wypożyczalnia rowerów,
- kort tenisowy,
- boisko do siatkówki, piłki nożnej i koszykówki,
- park linowy,
- kręgielnia.

WYPOCZYNEK

18



Ośrodek Rewita Waplewo położony jest w odległości 45 km od Olsztyna oraz 
180 km od Warszawy. Stanowi więc świetną bazę wypadową dla 
przedsiębiorców chcących zorganizować wyjazdową konferencję, szkolenie, 
lub imprezę integracyjną. 

Do dyspozycji Gościa biznesowego oddajemy 6 sal konferencyjnych, mogących 
pomieścić od 40 do 500 osób, wyposażonych w profesjonalny sprzęt 
multimedialny, internet Wi-Fi, klimatyzację. W ośrodku posiadamy także salę 
kinową na 180 osób z możliwością przeprowadzenia prelekcji. Profesjonalne 
zaplecze konferencyjne oraz doświadczona obsługa i lokalizacja ośrodka, pośród 
lasu i nad brzegiem jeziora, są gwarancją organizacji niezapomnianych wydarzeń. 

Rewita Waplewo
Maróz 2, 11-015 Olsztynek

tel.: +48 (89) 519 25 25
tel. kom.: +48 510 087 050 
fax: +48 (89) 519 25 25
fax: +48 (89) 513 92 22
 

rezerwacje-waplewo@rewita.pl
www.rewita.pl/waplewo

Oddział Rewita Waplewo

CENTRUM KONFERENCYJNE

SALA 1

SALA 2

SALA 3

REWITA WAPLEWO - BAZA KONFERENCYJNA

SALA 4

SALA 5

SALA 6

360  24x15 500

220 20x11 180

100 20x5 100

112 16x7 120 80

50 7x7 70 50

40 6x5 60 40

SALA
POW
(M)

WYMIARY
SZER x DŁ

(M)

USTAWIENIA 
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REWITA  Rynia

Ośrodek Rewita Rynia położony jest na wschodnim brzegu Zalewu Zegrzyńskiego – 32 kilometry 
od centrum Warszawy. Jest to idealne miejsce dla aktywnych form spędzania wolnego czasu,
zwłaszcza dla pasjonatów sportów wodnych oraz osób chcących zrelaksować się w wyjątkowym
miejscu. Rozległy, ogrodzony kompleks leśny zapewnia naszym Gościom ciszę a także komfort
wypoczynku przez cały rok. 

Ośrodek posiada bezpośredni dostęp do jeziora, kąpieliska i plaży oraz własny port ze sprzętem 
wodnym. 

Do dyspozycji Gości oddajemy 205 miejsc noclegowych o wysokim standardzie, z których część  
posiada balkony z przepięknym widokiem na panoramę jeziora.

Nasza restauracja „Róża Wiatrów” wraz z tarasami widokowymi gwarantują niezapomniane 
widoki oraz relaks przy filiżance wyśmienitej kawy lub romantycznej kolacji.

 

Do głównych atrakcji ośrodka należą:
- plaża i  przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego,
- boiska sportowe,
- sauna,
- sala fitness,
- bilard,
- restauracja z tarasem widokowym,
- kawiarnia na plaży,
- wiata grillowa na 250 osób,
- siłownia plenerowa,
- miejsca na grilla i ognisko.  

WYPOCZYNEK
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Dzięki profesjonalnemu zapleczu konferencyjnemu ośrodek organizuje szkolenia, 
konferencje, imprezy integracyjne oraz  inne spotkania biznesowe. Dysponujemy 
obszernymi, klimatyzowanymi salami konferencyjnymi z pełnym wyposażeniem 
dla grup do 200 osób oraz salami dla 20-40 osób na kameralne spotkania biznesowe 
lub warsztaty i pracę w grupach.

Otoczenie rozległego, ogrodzonego kompleksu leśnego oraz położenie na brzegu 
Zalewu Zegrzyńskiego z dala od zgiełku zapewnia najwyższy komfort pracy. 

Nasza restauracja z widokiem na panoramę jeziora zachęca do organizacji wesel, 
chrzcin oraz wszelkich rodzinnych benefisów.  

Rewita Rynia
ul. Wczasowa 59, 

05-127 Białobrzegi

tel. recepcja: +48 508 679 176
tel.: +48 (22) 768 01 66
fax: +48 (22) 782 81 26

recepcja.rynia@rewita.pl
www.rewita.pl/rynia

Oddział Rewita Rynia

CENTRUM KONFERENCYJNE

SALA
POW
(M)

WYMIARY
SZER x DŁ

(M)

USTAWIENIA 

REWITA RYNIA - BAZA KONFERENCYJNA
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SZAFIR I 79 5,7x14 120 40 60

SZAFIR II 67 5,7x11 90 48 60

SZAFIR I + II 146 5,7x25 220 88 120

KORAL 39 5,2x7,6 35 25 35

OPAL 30 3,5x8,5 20 20

RUBIN 141 9,6x14,7 120 70 100

VIP SILVER 21 4,7x4,6 20 12

VIP GOLD 36 4x9 50 20 36

Sala 
Lustrzana 147 4,7x31 120 50 100

Sala 
Kapitańska 190 10x19 200 70 120

Róża 
Wiatrów 150 10x15 120 40 70



REWITA Sucha – Zamek Czocha

Zamek Czocha to jeden z najpiękniejszych obiektów historycznych w Polsce.  Znajduje się 
w regionie Dolnego Śląska nad urokliwym Jeziorem Leśniańskim. Ta XIII-wieczna Warownia 
przyciąga dziś miłośników historii oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.

Część pokoi Zamku jest tematycznie stylizowana na średniowieczne komnaty, z których 
najbardziej ujmującą jest Komnata Książęca. W Zamku dostępnych jest 125 miejsc noclegowych 
w pokojach 1-, 2-, 3-, 4-osobowych, jednakże ze względu na zabytkowy charakter miejsca nie 
wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki.

W Zamku znajduje się również Restauracja Uczta, w której Goście mogą spróbować lokalnych 
specjałów przygotowanych z regionalnych składników. Karta Menu oparta jest głównie na 
kuchni staropolskiej, w taki sposób by móc poczuć historyczną atmosferę tego miejsca.

Zamek posiada wiele atrakcji, do najciekawszej z nich z pewnością należy możliwość 
Nocnego Zwiedzania Zamku, podczas którego można poczuć klimat tajemniczości tego 
miejsca.

Dodatkowe atrakcje:
- zwiedzanie Zamku z tajnymi przejściami,
- zwiedzanie Sal Tortur i Gabinetu Osobliwości,
- pokazy walk rycerskich,
- zjazdy na linie z Wieży Zamkowej,
- gry fabularyzowane w terenie,
- koncerty zespołu muzyki dawnej,
- zabawy taneczne przy muzyce DJ'a lub z zespołem na żywo,
- wypożyczalnia rowerów,
- sporty wodne na Jeziorze Leśniańskim,
- sauna i siłownia,
- nocleg w Komnacie Książęcej.

WYPOCZYNEK
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Zamek Czocha to znakomite miejsce na organizację konferencji, eventów lub 
różnego rodzaju imprez grupowych. 

Obiekt ten to idealne miejsce na organizację różnych wydarzeń, od tradycyjnego 
wesela, po wydarzenia plenerowe takie jak Festiwal Pirotechniki Filmowej lub 
Festiwal Kuchni Historycznej, które od kilku lat organizowane są na terenie Zamku.

Oferujemy możliwość organizacji przedsięwzięć w stylowych średniowiecznych 
salach, które mogą przyjąć do 200 uczestników. Sale są wyposażone 
w profesjonalny sprzęt audio-wizualny, nagłośnienie itp. 

Niesamowity klimat zabytkowego miejsca spowoduje, że każde spotkanie 
biznesowe pozostanie w pamięci uczestników na długie lata.

Rewita Sucha
Zamek Czocha
Sucha, 59-820 Leśna

tel.: +48 (75) 721 15 53

zamekczocha@rewita.pl
www.zamekczocha.com

KONFERENCJE, SZKOLENIA, EVENTY

SALA
POW
(M)

USTAWIENIA 

BIBLIOTEKA

SALON
ANNY MARII

MARMUROWA

REWITA SUCHA – ZAMEK CZOCHA - BAZA KONFERENCYJNA

RYCERSKA

66 40 20 30

73 60 30 40

140 140 80 80

126 200 80 150
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REWITA  Zakopane

Ośrodek Rewita w Kościelisku to kompleks wypoczynkowo-szkoleniowy, którego częścią jest 
zabytkowy i unikalny architektonicznie dom wczasowy zbudowany w latach 1898−1902. Z jego 
okien rozciąga się malowniczy widok na Giewont i panoramę Tatr, który umila czas spędzany 
podczas rodzinnego wypoczynku, spotkań integracyjnych a także organizowanych tu szkoleń, 
konferencji. Ośrodek Rewita w Kościelisku posiada 390 miejsc noclegowych w pokojach 2−, 3− 
osobowych a także apartamenty 2− ,4− osobowe.

WYPOCZYNEK
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Do dyspozycji Gości oddajemy:
- tenis stołowy,
- siłownię i salę fitness,
- salę zabaw dla dzieci,
- boisko sportowe,
- kawiarnię w stylu góralskim,
- przepyszne posiłki.

W sezonie wysokim na Gości czekają:
- ognisko z kapelą góralską,
- wieczorki taneczne,
- animacje i przedstawienia dla dzieci,
- występy artystyczne,
- wycieczki z przewodnikiem,
- w okresie zimowym – kuligi. 

W odległości 2500 metrów znajduje się Polana Szymoszkowa (stacja narciarska oraz kąpielisko 
geotermalne). 

Ośrodek Zakopane – Przyjaźń to kameralny obiekt mogący pomieścić 60 osób w pokojach 
i apartamentach 2-osobowych. Położony jest w ścisłym centrum Zakopanego co sprawia, że 
główne atrakcje miasta można mieć na wyciągnięcie ręki.

W bliskiej odległości od ośrodka, znajdują się:
- Krupówki (600 m – 8 min. spacerem), 
- Aquapark Zakopane (1200 m – 15 min. spacerem), 
- dolna stacja Kolei na Gubałówkę (1500 m – 20 min. spacerem),
- skocznia narciarska Wielka Krokiew (1500 m – 20 min. spacerem),
- droga Pod Reglami, będąca granicą Tatrzańskiego Parku Narodowego   
  (1200 m – 15 min. spacerem).



Rewita Kościelisko proponuje Państwu organizację i obsługę konferencji, szkoleń  
oraz spotkań biznesowych. W sposób kompleksowy organizujemy zarówno 
kameralne spotkania, jak również imprezy dla większego grona. Nasze 
doświadczenie pozwala dostosować każdą imprezę do Państwa potrzeb 
i możliwości. Zajmujemy się organizacją dużych przedsięwzięć eventowych, 
bankietów, imprez plenerowych i integracyjnych. 

Oprócz sal konferencyjnych ośrodek posiada salę kinową na 200 osób, idealną do 
przeprowadzenia wykładu, prezentacji lub gali oraz wiatę grillową mogącą 
pomieścić do 250 osób, która jest doskonałym miejscem na organizację imprez 
integracyjnych z ogniskiem i kapelą góralską.  

Ośrodek w Kościelisku
ul. St. Nędzy Kubińca 101, 

34-511 Kościelisko

tel.: +48 (18) 207 93 00 
fax: +48 (18) 207 93 00

rezerwacje-zakopane@rewita.pl

Oddział Rewita Zakopane

Ośrodek Przyjaźń
ul. K. Przerwy-Tetmajera 27, 

34-500 Zakopane

tel.: +48 (18) 201 50 97 
fax: +48 (18) 201 32 31

recepcja.przyjazn@rewita.pl

www.rewita.pl/zakopane
www.rewita.pl/koscielisko

CENTRUM KONFERENCYJNE (Ośrodek w Kościelisku)

REWITA ZAKOPANE (Ośrodek w Kościelisku) - BAZA KONFERENCYJNA
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REWITA  Solina

Kompleks położony w samym sercu Bieszczad, na półwyspie nad Zalewem Solińskim 
stanowi idealne miejsce wypoczynku dla osób poszukujących spokoju i wyciszenia na łonie 
natury, z dala od smogu, hałasu i gęsto zaludnionych miejskich aglomeracji. 

Na terenie ośrodka do dyspozycji Gości oddajemy kryty basen, a także salę gimnastyczną 
i boiska sportowe.  Ośrodek Rewita Solina posiada własną przystań oraz wypożyczalnię sprzętu 
wodnego.

Unikatowe położenie, zaledwie 9 km od słynnej Zapory Solińskiej, sprawia że Rewita Solina to 
idealne miejsce na rozpoczęcie podróży po jednym z najbardziej urokliwych i tajemniczych 
regionów Polski – Bieszczadach. 

Ośrodek posiada 488 miejsc noclegowych w pokojach 2-, 3-, 4- osobowych oraz apartamenty.

Na terenie ośrodka do dyspozycji Gości jest: 
- basen kryty,
- hala sportowa, 
- sauna, 
- jacuzzi,
- siłownia,
- boiska sportowe,
- bilard,
- przystań żeglarska,
- wypożyczalnia sprzętu wodnego,

Dodatkową atrakcją są rejsy po Zalewie Solińskim. 

WYPOCZYNEK
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- port jachtowy,
- sala kinowa, 
- kawiarnia, 
- miejsce na grilla i ognisko,
- sklep z pamiątkami,
- plac zabaw,
- siłownia plenerowa.



Rewita Solina to wyjątkowe miejsce dla Gości biznesowych oraz pobytów 
grupowych. Korzystając z wieloletniego doświadczenia organizujemy konferencje, 
szkolenia, spotkania integracyjne, pikniki plenerowe, zjazdy, bankiety, bale 
i spotkania okolicznościowe. 

Do dyspozycji Gości oddajemy sale szkoleniowe oraz salę kinową dla 230 osób.

Dzięki zapleczu sportowo-rekreacyjnemu nasz ośrodek to idealne miejsce dla 
klubów organizujących obozy sportowe. 

Unikalne położenie ośrodka sprawia, że każde wydarzenie to niezapomniane 
przeżycie dla jego uczestników!

KONFERENCJE, SZKOLENIA, EVENTY

SOSNA A

SOSNA B

SOSNA C

REWITA SOLINA - BAZA KONFERENCYJNA

SOSNA D

JODŁA A

SALA
KINOWA

6x17

20x30
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WYMIARY
SZER x DŁ

(M)

USTAWIENIA 

Rewita Solina
Solina 195, 38-610 Polańczyk

tel.: +48 (13) 470 11 45 
tel.: +48 (13) 470 11 00
fax: +48 (13) 470 12 21

rezerwacje-solina@rewita.pl
www.rewita.pl/solina

Oddział Rewita Solina
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AMW REWITA Sp. z o.o.
św. Jacka Odrowąża 15 | 03-310 Warszawa

tel.: +48 (22) 270 95 50
fax: +48 (22) 270 21 43

e-mail: sekretariat@rewita.pl
www.rewita.pl

www.facebook.com/rewita
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