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Chcesz tam być…

rewita.pl

Trzymacie Państwo w ręku katalog AMW REWITA, firmy oferującej od ponad 50 lat usługi wypoczynkowe a także te, skierowane dla 
segmentu biznesowego - konferencyjne i szkoleniowe. AMW REWITA to 12 ośrodków wypoczynkowych, położonych w najbardziej atrak-
cyjnych rejonach turystycznych kraju - wzdłuż całego wybrzeża Morza Bałtyckiego, na Mazurach, Pojezierzu Pomorskim u południowych 
bram Borów Tucholskich, nad Zalewem Zegrzyńskim w pobliżu ujścia Bugu, w średniowiecznym Zamku Czocha, popularnych kurortach 
tatrzańskich Kościelisku i Zakopanem oraz bieszczadzkiej głuszy nad Zalewem Solińskim.

Lokalizacje te zaspokoją gusta i preferencje najbardziej wymagających turystów, poczynając od tych którzy preferują stacjonarny wypo-
czynek, poprzez amatorów aktywnej turystyki i rekreacji, kończąc na miłośnikach uprawiania sportów. Wszystko zaś w otoczeniu natury 
i przyrody, które tak cenimy i których tak poszukujemy planując urlop.

Szeroki wachlarz standardów zakwaterowania w naszych ośrodkach zapewni Państwu optymalny wybór, a bogata oferta gastronomiczna 
w połączeniu z różnorodnymi lokalnymi atrakcjami, bazą turystyczno-rekreacyjną i zapleczem dla uprawiania sportów, sprawią że wakacje 
u nas będą naprawdę udane.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo także rozwiązania dedykowane pobytom grupowym, bowiem każdy z naszych ośrodków posiada 
kompleksowe zaplecze do organizacji dowolnego wydarzenia biznesowego czy towarzyskiego - sympozjów, konferencji, szkoleń firmo-
wych, wyjazdów integracyjnych, biesiad, pikników, imprez okolicznościowych czy uroczystości rodzinnych. Posiadamy łącznie w różnych 
lokalizacjach ponad 50 sal konferencyjnych, ale także sale kinowe i bankietowe, wiaty grillowe oraz kompleksy plenerowe, wszystkie 
z profesjonalnym dedykowanym im wyposażeniem oraz obsługą konferencyjno-gastronomiczną, świadczoną przez doświadczony personel. 

Nasze ośrodki zapewniają bogaty wachlarz form rekreacji, umożliwiają uprawianie turystyki i sportu oraz odnowę biologiczną. Posiadamy 
między innymi: własne przystanie wodne i plaże, różnorodny sprzęt wodny, siłownie plenerowe i wewnętrzne, korty tenisowe, boiska do 
sportów zespołowych, wypożyczalnie rowerów, strzelnicę, kręgielnię, park linowy a także sprzęt fizykoterapeutyczny, grotę solną, saunę, 
banię ruską, basen oraz wiele innych elementów służących zwiększeniu atrakcyjności Państwa wypoczynku. 

Gwarantujemy unikalny charakter umiejscowienia naszych obiektów, komfortowy odpoczynek na łonie natury, relaks, niepowtarzalną 
atmosferę oraz doskonałą ofertę gastronomiczną, obecną we wszystkich naszych ośrodkach. 

Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług są rekomendacje naszych stałych klientów oraz członkostwo w Polskiej Izbie 
Turystyki - największej organizacji przemysłu turystycznego, zrzeszającej wyłącznie sprawdzonych i wiarygodnych partnerów. 

O każdej porze roku jesteśmy do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszamy.
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REWITA Międzyzdroje oferuje organizację konferencji, szkoleń oraz imprez integra-
cyjnych. Jednocześnie możemy przyjąć grupę do 70 osób i zapewnić profesjonalną 
obsługę konferencyjną, połączoną z ofertą gastronomiczną i rozrywkową. Lokalizacja 
obiektów, renoma samej miejscowości oraz nasze doświadczenie to gwarancja 
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

W jednym z najpopularniejszych polskich kurortów, przy słynnej Promenadzie Gwiazd, gdzie 
wzorem Hollywood uhonorowano odciskami dłoni i autografami najwybitniejszych polskich 
artystów, znajduje się ośrodek REWITA Międzyzdroje. Okolice ośrodka to amfiteatr oraz 
niezwykle atrakcyjne ponad 100 letnie molo wychodzące blisko 400 metrów w głąb morza, 
z którego odpływają statki wycieczkowe do Świnoujścia oraz niemieckich portów na wyspie 
Uznam. Dla miłośników przyrody atrakcją będzie Woliński Park Narodowy, ale warto też zajrzeć 
do pobliskiego Muzeum V-3 ulokowanego w oryginalnym poniemieckim bunkrze, gdzie można 
poznać historię tajnego poligonu i niezrealizowanych koncepcji nowej broni hitlerowskich 
Niemiec.  

Do dyspozycji oddajemy 350 miejsc noclegowych o różnym standardzie i konfiguracji w kilku 
budynkach usytuowanych w atrakcyjnych punktach miasta, z których największą popularnością 
cieszy się zabytkowa willa ”Grunwald”.

Ośrodek w Międzyzdrojach słynie z bogatej przyrodo-leczniczej bazy zabiegowej i oferuje:
- fizykoterapię
- masaże
- krioterapię
- grotę solną
- balneoterapię

WYPOCZYNEK

SALA A

SALA B

Oddział Rewita Międzyzdroje
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REWITA Rogowo to ośrodek położony nad Morzem Bałtyckim, w odległości 18 km od popularnego 
uzdrowiska jakim jest Kołobrzeg. Jego usytuowanie z dala od zatłoczonych kurortów sprawia, że 
jest to idealne miejsce dla szukających nadmorskiego wypoczynku w cichym i spokojnym miejscu. 
Niezależnie od wieku i preferencji co do form urlopowej rekreacji, polecane wszystkim szukającym 
odskoczni od zgiełku i hałasu. Nadmorska plaża w Rogowie należy do jednej z najatrakcyjniejszych 
na zachodnim wybrzeżu, a po mierzei pomiędzy morzem a pobliskim jeziorem Resko Przymorskie, 
biegnie fragment międzynarodowego Szlaku Rowerowego Wokół Bałtyku. Zwolennicy rowerowych 
wycieczek mają też do wyboru 52 km „Szlak wokół jeziora Resko Przymorskie” oraz przyrodniczo-
historyczną trasę rowerową „Ku Słońcu” przy wschodniej części tego zbiornika. Popularnością 
cieszy się też wędkarstwo na tym akwenie.  

Do dyspozycji oddajemy 889 miejsc noclegowych w apartamentach i pokojach 2, 3, 4 osobowych. 
Naszą wizytówką są apartamenty oraz pokoje w stylu skandynawskim a także prywatne zejście na 
plażę, zakończone pięknym tarasem widokowym na panoramę Morza Bałtyckiego.

Ośrodek posiada bogate zaplecze o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym: 
- lecznicza baza zabiegowa
- grota solna
- place zabaw
- boiska wielofunkcyjne
- sale wielofunkcyjne
- sala fitness i sauna
- sala zabaw dla dzieci
- siłownia plenerowa
- wypożyczalnia rowerów
- kawiarnia i biblioteka

 

REWITA Rogowo oferuje organizację szkoleń, konferencji, wyjazdów integra- 
cyjnych, pikników, wydarzeń plenerowych a także rodzinnych imprez, takich jak 
komunie czy wesela - do 250 osób, wraz z pełną obsługą cateringową. 

Bogata baza rekreacyjna oraz atrakcyjne położenie sprzyjają również organizacji 
zielonych szkół, kolonii oraz obozów sportowych i tematycznych.

SALA A 128 11x12 100

SALA B 184 11x17

SALA A+B 312 11x29
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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

www.facebook.com/rewitarogowo

REWITA ROGOWO - BAZA KONFERENCYJNA
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REWITA MIELNO oferuje również organizację szkoleń, konferencji, imprez firmowych, 
zawodów sportowych jak również masowych wydarzeń plenerowych, np. koncertów 
muzycznych. 

Na wyposażeniu ośrodka znajduje się 7 sal konferencyjnych, które można adaptować 
do różnej konfiguracji. Największa z nich jest w stanie pomieścić do 400 osób. Sale 
posiadają klimatyzację, sprzęt multimedialny oraz dostęp do internetu. Zorganizowane 
grupy znajdą tu wszystko co potrzebne dla realizacji planowanej imprezy.

SALA 1

SALA 2

SALA 1+2

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

Rewita Mielno
ul. Suriana 24, 

76-032 Mielno-Unieście

www.rewita.pl/mielno

Oddział Rewita Mielno

www.facebook.com/amwrewitamielno

REWITA MIELNO - BAZA KONFERENCYJNA

Rezerwacja wczasów:
tel. kom.: +48 512 805 036

tel.: +48 (94) 348 19 00
fax: +48 (94) 318 99 54

e-mail: rezerwacje-mielno@rewita.pl

Konferencje lub rezerwacja sal:
tel. kom.: +48 512 805 051
tel./fax: +48 (94) 348 18 70

e-mail: konferencje-mielno@rewita.pl
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REWITA Mielno to ośrodek usytuowany w odległości 250 metrów od plaży Bałtyku, nad jeziorem 
Jamno. Specyficzny mikroklimat charakteryzujący się zdrowym czystym powietrzem, szerokie 
plaże i naturalne wydmy oraz sąsiedztwo lasów, to główne atuty sprzyjające wyborowi tego 
miejsca na wypoczynek - indywidualny, rodzinny czy grupowy. Ośrodek położony jest w ustro-
nnej lokalizacji i zajmuje 9 hektarowy, bezpieczny, ogrodzony teren. Goście mogą tu wypo-
czywać w ciszy i kameralnej atmosferze, 3 km od głośnego centrum miasta. W połączeniu 
z wyśmienitą ofertą gastronomiczną, miłą i profesjonalną obsługą, stwarza to komfortowe 
warunki urlopowe. Duża powierzchnia ośrodka sprzyja aktywności ruchowej, a nasi Goście mają 
do wyboru wypoczynek zarówno nad morzem jak i jeziorem, nad którym dysponujemy własną 
przystanią i umożliwiamy skorzystanie ze sprzętu wodnego - żaglówek, rowerów wodnych 
i kajaków. Oferujemy też szeroką gamę zabiegów leczniczych z zakresu fizjoterapii. 

Do dyspozycji oddajemy 327 miejsc w ponad 100 pokojach 1, 2, 3, 4, 5 osobowych, a także 
w nowych i atrakcyjnie wyposażonych 4 osobowych domkach drewnianych.

W skład bogatej bazy rekreacyjno – wypoczynkowej na terenie ośrodka wchodzi:
- przystań żeglarska
- zaplecze fizjoterapeutyczne 
- plac zabaw
- strzelnica pneumatyczna
- kort tenisowy
- boisko do siatkówki
- plenerowa siłownia i stoły do ping-ponga
- wiata na grilla i ognisko

 

WYPOCZYNEK

10

Rewita Mielno



Położenie w sercu Trójmiasta stwarza idealne warunki dla planowanych szkoleń, 
konferencji, imprez okolicznościowych, spotkań firmowych oraz pobytów dla grup 
zorganizowanych. 

W obu obiektach ośrodka znajduje się 7 sal konferencyjnych. Największa z nich 
może przyjąć nawet 130 osób. Sale są wyposażone w profesjonalny sprzęt audio-
wizualny, bezprzewodowy internet oraz klimatyzację. Do organizacji imprez podcho-
dzimy indywidualnie, zapewniając dużą elastyczność względem potrzeb, a przyjazny 
i profesjonalny personel gwarantuje udaną organizację planowanych wydarzeń.

REWITA Sopot to dwa ekskluzywne obiekty - „Korab” i „Imperial”, położone w samym sercu 
miasta przy nadmorskiej promenadzie, bezpośrednio nad Bałtykiem. Widoki z większości pokoi 
na morze i plażę, wysoki standard oraz bliskość molo będącego wizytówką a zarazem centrum 
Sopotu, decydują o niezwykłej atrakcyjności tej lokalizacji. Jest to idealne miejsce na urlop dla 
wszystkich, którzy szukają różnorodnych form wypoczynku, począwszy od tradycyjnego 
plażowania i spacerów wzdłuż linii brzegowej Bałtyku, poprzez korzystanie z bazy rekreacyjnej 
ośrodka, kończąc na uczestnictwie w licznych wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych 
i rekreacyjnych, oferowanych zarówno przez Sopot jak i całe Trójmiasto.

Do dyspozycji oddajemy łącznie 181 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych, a także 
apartamentach. Zapewniamy różnorodną i wyśmienitą obsługę gastronomiczną naszych Gości, 
ale oferujemy też profesjonalne usługi cateringowe obejmujące bankiety, obiady biznesowe oraz 
przerwy kawowe w przypadku organizacji wydarzeń grupowych.

Dodatkowe atrakcje:
- kort do tenisa
- boisko do siatkówki
- boisko do koszykówki

 

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 130 100 100 100

IMPERIAL
SALA 

RECEPCYJNA
34 3x10 36 12

IMPERIAL
JADALNIA

87 6,5x13,5 100 45 60

IMPERIAL
KAWIARNIA

57 4,8x11,7 20 20

Oddział Rewita Sopot

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

REWITA SOPOT - BAZA KONFERENCYJNA

1312

SALA
POW
(M)

WYMIARY
SZER x DŁ

(M)

DOSTĘPNE USTAWIENIA 

FLIPCHART WiFiAUDIOEKRANRZUTNIK
KLIMA

-TYZACJAKINOWE PODKOWA SZKOLNE BANKIET

WYPOCZYNEK CENTRUM KONFERENCYJNE

Rewita Sopot



REWITA JURATA stanowi także idealną bazę dla organizacji wszelkich wydarzeń 
grupowych - konferencji, szkoleń, warsztatów czy imprez integracyjnych. 

Do dyspozycji Gości oddajemy kompleks konferencyjno-szkoleniowy mieszczący 
łącznie do 450 osób. Sale zlokalizowane w zmodernizowanym i nowoczesnym 
budynku „Delfin” tworzą centrum konferencyjne o powierzchni blisko 450 m². 
Każda z nich wyposażona jest w klimatyzację, dostęp do internetu, wysokiej klasy 
sprzęt audio - wizualny oraz możliwość elastycznego gospodarowania przestrzenią, 
w zależności od charakteru organizowanego wydarzenia. 

Posiadamy możliwość przyjęcia maksymalnie 800-osobowej grupy, zakwaterowanej 
w pokojach 2, 3, 4 osobowych oraz w pokojach o podwyższonym standardzie, 
zlokalizowanych w trzech różnych obiektach. Ponadto zapewniamy profesjonalną 
obsługę cateringową obejmującą bankiety, przerwy kawowe, obiady biznesowe czy 
biesiady z muzyką na żywo. 

REWITA Jurata posiada wyjątkową lokalizację na najdłuższym w Europie naturalnym molo - 
Półwyspie Helskim. Za sprawą swojego położenia w lesie, w otoczeniu unikatowych wydm 
i roślinności Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, jest to idealne miejsce wypoczynku dla 
turystów szukających ciszy i spokoju. 

Obiekty ośrodka umiejscowione są zarówno od strony otwartego morza jak i Zatoki Puckiej. 
Posiadamy m.in. prywatne molo, bar plażowy, a widok o zachodzie słońca na Trójmiasto z tarasu 
kawiarni położonej nad samym brzegiem zatoki, może pretendować do najpiękniejszego widoku na 
całym półwyspie. Poszerzająca się w kierunku Helu mierzeja i niezabudowane dotąd tereny są 
doskonałą trasą spacerową i enklawą ciszy, a sosnowe lasy na urokliwych piaszczystych wydmach 
w połączeniu z szumem morza, nadają okolicy synergiczny i niepowtarzalny klimat. Silne wiatry od 
strony Zatoki Puckiej sprzyjają aktywnym formom rekreacji przyciągając rzesze miłośników 
windsurfingu i kitesurfingu. Długość półwyspu zachęca z kolei do leśnych i nadmorskich spacerów, 
biegania czy wypraw rowerowych. Posiadamy też własne dojście do plaży od strony morza. Z racji 
nowoczesnej bazy dla wykonywania zabiegów leczniczych, ośrodek jest również idealnym 
miejscem dla grup turystycznych o profilu rehabilitacyjnym.

Do dyspozycji oddajemy ponad 1000 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych 
w ekskluzywnych pokojach obiektu „Delfin”, pawilonach oraz murowanych domkach usytuowanych 
pomiędzy Juratą a Helem, różniących się zarówno rodzajem zabudowy, zagospodarowaniem terenu 
jak i standardem wykończenia. Dzięki temu każdy może znaleźć dla siebie optymalne warunki 
zakwaterowania i wypoczynku. Ośrodek dysponuje też pełnym zapleczem gastronomicznym, 
oferując szeroki i różnorodny wachlarz usług w tym zakresie. 

Ponadto w ofercie ośrodka posiadamy liczne atrakcje dodatkowe, a wśród nich m.in.:
- Bistro nad Zatoką
- przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego
- nowoczesne zaplecze fizjoterapeutyczne
- korty tenisowe oraz boiska do gier zespołowych
- place zabaw i największa na Helu sala zabaw dla dzieci
- wypożyczalnia rowerów turystycznych

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

Kawiarnia

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

www.facebook.com/rewitajurata

REWITA JURATA - BAZA KONFERENCYJNA

- sauna oraz sala fitness 
- siłownia i szachy plenerowe
- bilard, ping pong, piłkarzyki
- miejsce na grilla i ognisko 
- pole namiotowe, pole karawaningowe
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REWITA Pieczyska to także idealne miejsce do organizacji szkoleń, konferencji lub 
innych wydarzeń o charakterze biznesowym. 

Dysponujemy salą konferencyjną mogącą pomieścić do 120 osób w ustawieniu 
kinowym. Sala wyposażona jest w projektor multimedialny, bezprzewodowy internet 
oraz posiada możliwość zaciemnienia. Na życzenie gościa jesteśmy w stanie wy- 
gospodarować dodatkową salę mogącą pomieścić do 40 osób i zaaranżować jej 
odpowiednie ustawienie. Własne zaplecze gastronomiczne oraz noclegowe to 
dodatkowy atut, a bliskość natury pozwoli na relaks i komfortowy wypoczynek.  

Nasz ośrodek to również oparta o wieloletnie doświadczenie, profesjonalna oferta 
organizacji wszelkich uroczystości rodzinnych. 

Zapewniamy doskonałą kuchnię oraz kompleksową realizację takich imprez, 
dostosowując się do Państwa indywidualnych potrzeb. Nasz doświadczony 
personel zadba i przygotuje poszczególne elementy - począwszy od wystroju sali, 
poprzez odpowiednią ofertę gastronomiczną, kończąc na dodatkowych atrakcjach 
towarzyszących organizowanemu przyjęciu. Zadbamy aby te ważne dla Państwa 
chwile w gronie najbliższych, pozostały w pamięci jako udana uroczystość.

REWITA Pieczyska to ośrodek zlokalizowany nad brzegiem Zalewu Koronowskiego, na terenie 
malowniczej i pięknej doliny rzeki Brdy, już w średniowieczu nazwanej „Szczęśliwą Doliną”. 

Położony w odległości 5 km od Koronowa i 30 km od Bydgoszczy, leży na terenie będącym częścią 
fascynującego swą przyrodą szlaku jezior Koronowskich, który określić można jako „południowe 
wrota” Borów Tucholskich. Liczne lasy, jeziora i biegnące w okolicy szlaki turystyczne, tworzą 
obszar nietkniętej cywilizacją przyrody. Miejsce jakiego dziś poszukują wszyscy pragnący oderwać 
się od zgiełku, oferujące ciszę i odpoczynek na łonie natury. Poza szlakami pieszymi i rowerowymi, 
rzecznym jak i jeziorowym rajem wędkarskim oraz mekką dla grzybiarzy, okolice ośrodka to także 
atrakcje historyczne, do których należy mający średniowieczne korzenie zespól klasztorny 
Cystersów w Koronowie. Niezwykle ciekawe są też pobliskie zabytki kolejnictwa: nieczynny most 
kolejowy z początków XX wieku z piękną panoramą rzeki Brdy i okolic w Koronowie, równie stary 30 
metrowy kamienno-ceglany łukowy wiadukt nad rzeką Krówką w pobliskim Buszkowie oraz 
niezwykły w swej ażurowej konstrukcji, XIX-wieczny most dawnej kolejki wąskotorowej. 
Ta najwyższa tego typu konstrukcja w Europie o długości 120 m, wznosząca się blisko 20 metrów 
ponad nurt Brdy, jest dziś atrakcyjnym punktem widokowym, a przede wszystkim fragmentem 
około 100 km ścieżki rowerowej biegnącej z Torunia nad Zalew Koronowski. 

Do dyspozycji oddajemy 147 miejsc noclegowych w pokojach i apartamentach: 1, 2, 3 osobowych 
oraz domkach. 

Dodatkowe atrakcje:
Poza bezpośrednim dostępem do bezkonkurencyjnej w okolicy przepięknej, piaszczystej plaży, 
ośrodek oferuje także:
- stoły do tenisa
- bilard
- boisko do gry w siatkówkę plażową
- wiatę grillową oraz miejsce na ognisko
- plac zabaw dla dzieci
- wypożyczalnia rowerów

SALA A 148 8x18,5 120 60 100

REWITA PIECZYSKA - BAZA KONFERENCYJNA

Rewita Pieczyska
ul. Wypoczynkowa 1, 

86-010 Koronowo

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

tel. kom.: +48 797 328 822

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

Oddział Rewita Pieczyska

www.facebook.com/rewitapieczyska
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Rewita Pieczyska



Ośrodek położony jest w odległości 45 km od Olsztyna oraz 180 km od Warszawy. 
Stanowi świetną bazę wypadową dla przedsiębiorców chcących zorganizować 
wyjazdową konferencję, szkolenie lub firmowy wyjazd integracyjny. Oferujemy też 
okolicznościowe wydarzenia typu: wesela, komunie, Święta Wielkanocne, Bożego 
Narodzenia, bale sylwestrowe i karnawałowe, a także imprezy typu Andrzejki, Noc 
Świętojańska itp.

Do dyspozycji klienta biznesowego oddajemy 6 sal konferencyjnych mogących 
pomieścić od 20 do 500 osób, wyposażonych w profesjonalny sprzęt multimedialny, 
internet i klimatyzację. Posiadamy też salę kinową przystosowaną do wyświetlania 
filmów. Profesjonalne zaplecze konferencyjne oraz doświadczona obsługa jak i sama 
lokalizacja ośrodka, są gwarancją organizacji udanych wydarzeń biznesowych oraz 
rozrywkowych dla zorganizowanych grup.

Ośrodek REWITA Waplewo położony jest w malowniczym otoczeniu mazurskich lasów nad 
jeziorem Maróz. Wyróżniające to miejsce spokój, cisza i piękno przyrody powodują, że jest ono 
atrakcyjnym miejscem wypoczynku o każdej porze roku. 

Nieocenionym atutem ośrodka są doskonałe łowiska wędkarskie a liczne zatoki jeziora tworzą 
wymarzone stanowiska dla amatorów tego sportu. Otaczające jezioro lasy to z kolei raj dla 
grzybiarzy jesienią, ale także latem - dla amatorów jagód i poziomek. Walory wszechobecnej 
natury i przyrody oraz specyficzny mikroklimat powodują, że ośrodek jest idealnym miejscem dla 
pobytu wszelkich grup wiekowych i realizacji różnych form rekreacji i wypoczynku. Powietrze 
leśne, nasycone olejkami eterycznymi z drzew i krzewów rosnących wokół ośrodka, sprzyja 
leczeniu dróg oddechowych i układu krążenia. To również dobry punkt wypadowy dla amatorów 
pieszych wycieczek i rowerowych rajdów połączonych ze zwiedzaniem Mazur. Warto wybrać się 
też do pobliskich wizytówek regionu i miast o bogatej historii - Olsztynka i Nidzicy oraz na miejsce 
bitwy pod Grunwaldem i poświęconego jej muzeum w pobliskim Stębarku. 

Do dyspozycji oddajemy 350 miejsc w pokojach 1, 2 i 3 osobowych, studiach 2 osobowych 
i apartamentach, a ofertę uzupełnia wyśmienite wyżywienie.

Dodatkowe atrakcje:
- kawiarnia 
- strzelnica broni pneumatycznej
- kręgielnia
- centrum odnowy biologicznej z: sauną, solarium, jaccuzi, salą fitness
- bania ruska, balia z wodą zimną lub ciepłą
- wypożyczalnia sprzętu wodnego i sportowego
- stanowiska wędkarskie
- wypożyczalnia rowerów
- kort tenisowy
- boiska do siatkówki, piłki nożnej i koszykówki
- park linowy ze zjazdem „tyrolskim”
- wiaty na ogniska i grille
- możliwe także wykupienie pozwoleń na wędkowanie

SALA I
„RELAKS”

SALA II
„KINO”

SALA III
„AULA”

SALA IV
„ŚWIETLICA 

LET”

SALA V
„SZKOLE
-NIOWA”

SALA VI
„RELAKS 102”

360  24x15 500

220 20x11 150

136 17x8

112 16x7 120 100

70 7x10 80 60

40 6x7 60 40

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

www.facebook.com/rewitawaplewo

REWITA WAPLEWO - BAZA KONFERENCYJNA
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Z uwagi na bliskość Warszawy (30 km) i dobrą komunikację, REWITA Rynia jest 
doskonałym miejscem dla organizatorów szkoleń, konferencji, imprez integracyjnych 
i innych wydarzeń grupowych. 

W ośrodku znajduje się 11 sal konferencyjnych mogących pomieścić w zależności 
od konfiguracji - od 20 do 220 osób. Zaplecze techniczne sal jest na najwyższym 
poziomie, wyposażone są one w profesjonalne nagłośnienie, sprzęt multimedialny, 
klimatyzację i dostęp do internetu.

REWITA Rynia to ośrodek położony nad brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego, w otoczeniu pięknego 
sosnowego lasu, w pobliżu ujścia Bugu właśnie tu kończącego swój bieg. Jest to idealne miejsce 
dla aktywnych form spędzania wolnego czasu, szczególnie z wykorzystaniem sprzętu wodnego, 
który w szerokiej gamie dostępny jest na przystani. Jako jedyny ośrodek w okolicy, posiadamy 
własną i niedostępną z zewnątrz piaszczystą plażę. Położenie obiektu sprzyja też rekreacyjnym 
spacerom, ciesząc się jesienną porą szczególną popularnością wśród grzybiarzy. Także amatorzy 
wędkowania znajdą tu miejsce do realizacji swej pasji. Zaletą ośrodka jest również bliskość 
Warszawy, zarówno przy planowanej organizacji imprez o charakterze biznesowym w ośrodku jak 
i turystycznych planach zwiedzania stolicy.

Do dyspozycji oddajemy 205 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 3 osobowych (w tym także 
o podwyższonym standardzie) w Budynku Centralnym, domkach oraz pawilonach z których 
rozciąga się widok na zalew, a także 100 miejsc parkingowych na terenie ośrodka.
 

Ośrodek oferuje bogatą infrastrukturę w sferze rekreacji i rozrywki:
- przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego
- wiata grillowa na 250 osób i miejsce na ognisko
- boiska sportowe (siatkówka, piłka nożna, piłka plażowa)
- sauna
- sala fitness
- bilard
- restauracja z tarasem widokowym
- bar plażowy
- tenis stołowy plenerowy i wewnętrzny 
- sala zabaw i plac zabaw dla dzieci z tzw. tyrolką
- siłownia plenerowa i wewnętrzna
- strefa relaksu z kominkiem

SALA
POW
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KORAL 39 5,2x7,6 35 25 35

OPAL 30 3,5x8,5 20 20

RUBIN 141 9,6x14,7 120 70 100

Róża 
Wiatrów 150 10x15 120 40 70

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

www.facebook.com/rewitarynia

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

SZAFIR II 67 5,7x11 90 48 60 30

SZAFIR I + II 146 5,7x25 220 88 120 70

VIP SILVER 21 4,7x4,6 10

VIP GOLD 36 4x9 50 20 36 30

Sala 
Lustrzana 147 4,7x31 120 50 100 80

Sala 
Kapitańska 190 10x19 200 70 120 120

WYPOCZYNEK CENTRUM KONFERENCYJNE

Rewita Rynia



Zamek Czocha to także znakomite miejsce na organizację konferencji, szkoleń lub 
innych imprez o podobnym charakterze. 

Oferujemy możliwość aranżacji tych przedsięwzięć w stylowych średniowiecznych 
salach, które mogą przyjąć do 200 uczestników. 

Sale są wyposażone w profesjonalny sprzęt audio-wizualny i nagłośnienie. Średnio-
wieczny klimat w połączeniu z odpowiednim staropolskim menu i naszym doświad-
czeniem, sprawi wrażenie cofnięcia się w czasie i zagwarantuje niezapomniane 
chwile.

Zamek Czocha to wyjątkowe miejsce, które odwiedzane jest przez setki tysięcy turystów rocznie. 
To nie przypadek, że ta średniowieczna twierdza cieszy się taką popularnością, gdyż jako zabytek 
jest pionierem nowego spojrzenia na turystykę i turystę na polskim rynku. Ten status potwierdzają 
liczne nagrody, jak choćby ta przyznana przez Polską Organizację Turystyczną: Certyfikat - 
Najlepszy Produkt Turystyczny 2019 roku. Poszukiwacze tajemnic z całego świata, zarówno tych 
odkrytych jak i tych pozostających w sferze domysłów, zjeżdżają tu co roku chcąc poznać historię 
tego wyjątkowego i urokliwego miejsca, tudzież znaleźć potwierdzenie dla krążących legend. 
A możliwości zamku są niemal nieograniczone o czym świadczą liczne festiwale przyciągające 
tłumy turystów m. in.: „Zbrodnia i Zamek”, „Husycka Zawierucha”, „Twierdza Smaków”, „Festiwal 
Pirotechniki Filmowej” czy „Tajny Zamek Czocha” przeniosą Państwa w historyczne realia tego 
miejsca i regionu. Zamkowy kalendarz wypełniają również imprezy firmowe w unikatowych salach 
konferencyjno - bankietowych, wesela, uroczystości, a także okolicznościowe bale: miodowy, 
karnawałowy, andrzejkowy i sylwestrowy.

Zamek Czocha do dyspozycji oddaje trzy kategorie pokoi - standard, economy, superior, a także 
Komnatę Książęcą i Apartament. Pokoje typu superior swą nazwą nawiązują do charakteru 
przepięknej architektonicznie twierdzy, a ich wystrój oddaje klimat dawnych czasów. Ogółem 
dostępnych jest 125 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 3, 4 osobowych.

W zamku znajduje się również restauracja Uczta, w której Goście mogą spróbować lokalnych 
specjałów przygotowanych z regionalnych składników. Menu oparte jest głównie na kuchni 
staropolskiej, podkreślając tym samym historyczną atmosferę tego miejsca.

Dodatkowe atrakcje:
Do najciekawszej z nich z pewnością należy możliwość Nocnego Zwiedzania Zamku, podczas 
którego można poznać między innymi, połączone z degustacją tajemnice zamkowych piwnic. 
Do innych atrakcji należą:
- zwiedzanie zamku z tajnymi przejściami 
  w ciągu dnia
- zwiedzanie Multimedialnych Sal Tortur
- bajkowe zwiedzanie dla rodzin
- zjazdy na linie z wieży zamkowej
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Rewita Sucha
Zamek Czocha
Sucha, 59-820 Leśna

tel.: +48 (75) 721 15 53

zamekczocha@rewita.pl
www.zamekczocha.com

www.facebook.com/zamek.czocha

REWITA SUCHA - ZAMEK CZOCHA - BAZA KONFERENCYJNA
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Rewita Sucha - Zamek Czocha

- sporty wodne na Jeziorze Leśniańskim
- sauna i salon gier
- bogata oferta edukacyjna dla szkół



Atrakcyjne położenie u podnóża pięknych polskich Tatr sprawia, że obiekt 
w Kościelisku to doskonałe miejsce na organizację konferencji, szkoleń i innych 
spotkań biznesowych.

W ofercie ośrodka znajduje się 8 sal konferencyjnych z których największa jest 
w stanie pomieścić do 200 osób. Sale wyposażone są w sprzęt multimedialny, 
nagłośnienie i klimatyzację. Ośrodek posiada także salę kinową oraz wiatę grillową 
mogącą pomieścić do 250 osób.

REWITA Kościelisko to kompleks wypoczynkowy, którego częścią jest zbudowany w latach 
1898-1902 zabytkowy budynek niegdysiejszego tzw. Sanatorium Dłuskich. Obiekt położony 
na południowych stokach Pogórza Gubałowskiego i zaledwie 4,5 km od centrum Zakopanego, 
zapewnia malowniczą panoramę tatrzańskiego krajobrazu, w szczególności Giewontu 
i Czerwonych Wierchów. Jest to doskonały punkt wypadowy na górskie wycieczki w zacho-
dnią część Tatr, a do popularnego wyciągu narciarskiego na Polanie Szymoszkowej jest 
zaledwie 2,5 km.

Do dyspozycji pozostaje 400 miejsc noclegowych w pokojach 2 i 3 osobowych jak i apartamentach 
2 i 4 osobowych. W ośrodku znajduje się także sala jadalna oraz kawiarnia w stylu góralskim. 

Dodatkowe atrakcje:
- wiata grillowa na 250 osób
- siłownia
- sala fitness
- kawiarnia

REWITA  Zakopane „Przyjaźń” to kameralny obiekt położony w ścisłym centrum stolicy polskich 
Tatr, około 500 metrów od popularnych Krupówek. Jego lokalizacja sprawia, że główne atrakcje 
miasta są na wyciągnięcie ręki, a równocześnie ustronne miejsce położenia obiektu zapewnia 
komfortową ciszę. W bliskiej odległości ośrodka znajdują się między innymi Aquapark 
Zakopane, dolna stacja kolejki na Gubałówkę, skocznia narciarska Wielka Krokiew i Droga pod 
Reglami (granica Tatrzańskiego Parku Narodowego).

W Ośrodku Przyjaźń możemy gościć jednocześnie 50 Gości w pokojach 2 osobowych oraz 
apartamentach. Do dyspozycji na miejscu pozostaje także pełna oferta gastronomiczna.

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

Obiekt „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

www.facebook.com/rewitazakopane
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WYPOCZYNEK CENTRUM KONFERENCYJNE 
(Ośrodek w Kościelisku)

- boiska sportowe
- sala kinowa
- plac zabaw dla dzieci
- sala do tenisa stołowego

REWITA ZAKOPANE (Ośrodek w Kościelisku) - BAZA KONFERENCYJNA
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Ośrodek położony jest w odległości około 80 km od Przemyśla i Krosna. Unikalna 
lokalizacja na łonie natury powoduje, że jest do doskonałe miejsce na organizację 
relaksacyjnych, biznesowych imprez integracyjnych, z dala od codziennego hałasu 
i zgiełku miejskiego. Ponadto ośrodek oferuje organizację konferencji, szkoleń czy 
warsztatów. 

Do dyspozycji klienta biznesowego oddajemy 5 sal szkoleniowo-konferencyjnych 
oraz salę kinową, która jest w stanie pomieścić nawet do 230 osób.

W samym sercu Bieszczad, z daleka od zgiełku cywilizacji, w otoczeniu unikatowej przyrody, 
bezpośrednio nad Zalewem Solińskim, znajduje się ośrodek REWITA Solina - idealne miejsce 
wypoczynku dla poszukujących spokoju i wyciszenia na łonie natury. Widoki z bieszczadzkich 
wzgórz i pobliskie przepiękne szlaki turystyczne - w tym dwa kończące się niemal u bram 
ośrodka, powodują że jest to idealne miejsce dla osób szukających dogodnych miejsc dla 
turystyki pieszej i rowerowej. To także idealny teren do obserwacji dzikiej przyrody, tropienia 
zwierząt i tak zwanych foto-safari. Operująca na zalewie flota wycieczkowa oferuje podziwianie 
krajobrazów Bieszczad z perspektywy rejsów statkiem, który przybija do przystani naszego 
ośrodka. Rosnącą popularnością cieszy się też narciarstwo biegowe zimą czy całoroczny nordic 
walking. Ta wciąż dzika kraina połonin i łagodnych górskich stoków, oferująca niezapomniane 
widoki i malownicze pejzaże, to obowiązkowy przystanek dla wszystkich miłośników natury.

Do dyspozycji pozostają 663 miejsca noclegowe w pokojach 2, 3, 4 oraz 6 osobowych, ulokowane 
w czterech budynkach z widokiem na piękną bieszczadzką okolicę i urokliwy Zalew Soliński.

REWITA Solina posiada bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne, do którego należą: 
- przystań żeglarska
- port jachtowy
- kryty basen
- hala sportowa
- boiska sportowe
- jacuzzi
- siłownia
- sauna
- sala bilardowa
- kawiarnia
- sala kinowa
- miejsce na grilla
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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

www.facebook.com/rewitasolina

REWITA SOLINA - BAZA KONFERENCYJNA
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-TYZACJAKINOWE PODKOWA SZKOLNE BANKIET

WYPOCZYNEK CENTRUM KONFERENCYJNE

Rewita Solina



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

Chcesz tam być…
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