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Szanowni Państwo,

od kilkunastu lat z ogromną przyjemnością 
witamy Państwa w naszym ośrodku. Z uwagą 
wsłuchujemy się we wszystkie prośby, uwagi, 
ciepłe słowa i dokładamy starań, abyście czuli 
się u nas jak najlepiej i żebyście w spokoju oraz 
komfortowych warunkach mogli w pełni cieszyć 
się atmosferą, którą chcemy przekazać. 
To dla nas ogromna satysfakcja, że tak pozytyw-
nie oceniacie nasz obiekt, zarówno jako bazę do 
organizowania wakacyjnego pobytu dla dzieci, jak 

i Aktywnych Zielonych Szkół. Najważniejsze jest 
dla nas zapewnienie Gościom oferty pełnej atrakcji, 
doskonale dopasowanej do ich potrzeb. I właśnie 
z tego powodu stale dla Państwa się rozwijamy.

Aby podkreślić kierunek, w którym konsekwentnie 
zmierzamy, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie 
ważnej zmiany. Kompleks wypoczynkowy, który 
dotąd znaliście Państwo pod nazwą „Pod Lipami”, 
postanowiliśmy przemianować na „Halo Mazury!”.

halo! Tu nasze MaZurSkie nowości,  
czyli specjalnie dla Państwa się rozwijamy!

Nowa nazwa, dobrze znani właściciele
i zaufana kadra
Skąd ta decyzja? Uznaliśmy, że nowa nazwa jeszcze 
mocniej podkreśli zalety naszego ośrodka oraz 
wyjątkowego regionu, w którym funkcjonujemy. 
Uwypukli także nasz pozytywny przekaz. Chcemy, 
żeby miejsce, które tak polubiliście, jeszcze bar-
dziej kojarzyło się z zabawą, fantastycznymi emo-
cjami, aktywnym wypoczynkiem i przepiękną 
krainą, do której Państwa zapraszamy.
Nowa nazwa ma nawiązywać do ruchu, rekreacji 
i cudownej przyrody. Mamy nadzieję, że spotka 
się z Państwa ciepłym przyjęciem, a podczas 
pobytu w naszym ośrodku potwierdzicie, iż zna-
komicie pasuje do naszego charakteru. 
To nie koniec zmian! Przy okazji wprowadziliśmy 
też ujednolicony system identyfikacji wizualnej, 
który ma jeszcze bardziej usprawnić poruszanie 
się po naszym kompleksie. Tabliczki informacyjne 
również nawiązują do naszej filozofii: są kolo-
rowe, wesołe i przyciągają uwagę, a co najważ-
niejsze: w łatwy i widoczny sposób wskażą drogę 
do wszystkich punktów i obiektów. Zyskaliśmy 
też nowe logo, które doskonale odzwierciedla 
panujące u nas świetne nastroje.



Nowocześniejsza szata,
tradycyjnie niezmienna dusza i wnętrze 
Wiemy, jak ważne jest zaufanie, jakim darzycie 
nas i nasz obiekt, dlatego postawiliśmy na ewo-
lucję, nie rewolucję. Wszystkie modyfikacje wpro-
wadzaliśmy stopniowo, aby nasi zacni Goście 
mogli się do nich przyzwyczaić. 

Zapewniamy, że niezmienne pozostają inne 
niezwykle ważne kwestie, które sprawiają, że 
czujecie się u nas jak w domu. Możecie być pewni, 
że po przyjeździe do naszego ośrodka będą na 
Państwa czekać doskonale Wam znani właści-
ciele, zaufana kadra, te same wciągające atrak-
cje oraz wygodne pokoje i budynki w standardzie, 
do którego przywykły osoby nas odwiedzające.

Nasza metamorfoza ma sprawić, że będziemy jesz-
cze bardziej się Wam podobać. Lekko unowocze-
śniamy to, co zewnętrzne, natomiast naszą duszę 
i wnętrze pozostawiamy w takiej formie, do jakiej 
przywykliście i jaką najbardziej lubicie. Jak zawsze 
zapraszamy Państwa do nas gorąco. Odkryjcie 
„Halo Mazury!” w odświeżonej szacie i tradycyjnie 
dajcie się wciągnąć fantastycznej atmosferze!



Nasz obiekt gwarantuje, że pobyt z dziećmi 
będzie niezwykle udany i jeszcze długo będzie 
przywoływał przyjemne wspomnienia. Mamy 
ogromne doświadczenie w organizacji wypo-
czynku dla najmłodszych, dlatego nasz kompleks 
jest w pełni dostosowany do ich potrzeb.To miej-
sce aktywnego wypoczynku, gdzie nie ma ani 
chwili na nudę. Dysponujemy bogatą bazą spor-

OśrOdek 
WypOczynkOWy  
halo MaZury!

towo-rekreacyjną, która zapewnia moc pozytyw-
nych wrażeń. To, m.in. ścianka wspinaczkowa, 
park linowy, wielofunkcyjne boiska, basen, tor 
do quadów i wiele innych. Wszystko znajduje się 
na Mazurach, w cudownej krainie słynącej z prze-
pięknej przyrody. Ośrodek jest położony na skraju 
urokliwego miasteczka Lidzbarka Welskiego, 
w otoczeniu lasu, na terenie Parku Krajobrazo-

wego, zaledwie 50 m od Jeziora Lidzbarskiego 
i nowoczesnej plaży miejskiej.

Nasi Goście nocują w komfortowych poko -
jach, znajdujących się w czterech budynkach. 
Teren jest ogrodzony i nie przebywają na nim 
żadne osoby postronne, co zapewnia maksi-
mum bezpieczeństwa.



Od wielu lat współpracujemy ze szkołami i dosko-
nale orientujemy się w ich oczekiwaniach doty-
czących wyjazdów z uczniami. Przygotowaliśmy 
różnorodne pakiety, które sprawiają, że pobyt 
w naszym ośrodku będze urozmaicony, a dzięki 
temu atrakcyjny dla dzieci. Zapewniamy ciekawe 
zajęcia edukacyjne, sportowe i rekreacyjne. Odda-
jemy do dyspozycji także nowoczesne sale i świe-

tlice, które świetnie nadają się do prowadzenia 
projekcji filmowych, pokazów, czy zajęć rucho-
wych. Pedagodzy mogą także realizować własne 
autorskie programy, korzystając z naszej bazy.

Zawsze dostosowujemy ofertę do potrzeb indy-
widualnych grup oraz możliwości uczestników. 
Proponujemy pobyty jedno lub kilkudniowe, 

podczas których odbywają się piesze wycieczki, 
zabawy integrujące, sportowe, dyskoteki. Można 
też do nas przyjechać na pobyty weekendowe.

W takich warunkach zabawa zawsze jest gwa-
rantowana, a wiedza sama wchodzi do głowy! 
Zapraszamy na Aktywne Zielone Szkoły 2019!

Plaża miejska



INFRASTRUKTURA SPORTOWA
  Basen zewnętrzny
  Boisko wielofunkcyjne – tartanowe  

(tenis ziemny, siatkówka, piłka ręczna)
  Boisko do piłki nożnej – sztuczna trawa
  Boisko do hokeja na trawie
  Boisko do piłki nożnej plażowej
  Boiska do piłki siatkowej – trzy
  Boisko do badmintona
  Boisko do koszykówki ulicznej
  Plenerowe stoły do tenisa
  Plac zabaw
  Scena plenerowa
  Krąg do rozpalania ognisk
  9 torów do minigolfa

SALE DYDAKTYCZNE
  Sale multimedialne – kinowe – dwie
  Sala dyskotekowa
  Sale świetlicowe – sześć

DODATKOWE ATRAKCJE
  Park linowy, ścianka wspinaczkowa
  Tor quadowy – własne quady
 Zorbing, segway
 Paintball
 Strzelnica – wiatrówka, łuk
 Mega Twister, Mega Jenga

Atrakcje  
Halo Mazury!





Aktywny Uczeń to program pełen różnorodnych 
atrakcji. Obejmuje pakiet zajęć integracyjnych, 
które pomagają uczniom rozwijać umiejętności 
indywidualne, ale też pokazują, jak ważna jest 
praca zespołowa.
Uczniowie pod okiem wykfalifikowanego perso-
nelu będą mogli sprawdzić swoje umiejętności 

na nowoczesnej ściance wspinaczkowej. Przejdą 
suchą stopą przez basen w kulach do chodzenia 
po wodzie. Wspólnie zbudują tratwę, zmierzą się 
w pojedynku gladiatorów, wybiorą się na prze-
jażdżkę quadami i segwayem. Niezapomnianych 
emocji dostarczy im zorbing, a paintball i strzel-
nica będą okazją nie tylko do tego, aby wyka-

zać się celnością, ale też spostrzegawczością 
i refleksem. Goście będą też bawić się podczas 
wspólnej dyskoteki. W pakiecie pięciodniowym 
dodatkowo czekają na nich wyzwania w parku 
linowym, wyprawy po okolicy, gry terenowe 
w Parku Krajobrazowym i dodatkowe atrakcje.

Aktywny Uczeń

POBYT 3 DNIOWY:
piątek – niedziela

Cena 290 PLN

POBYT 5 DNIOWY:
poniedziałek – piątek

Cena 650 PLN

POBYT 3 DNIOWY:
poniedziałek – środa
środa – piątek

Cena 350 PLN
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Program realizujemy w blokach trzy i pięciodniowych. 
Jest adresowany do każdych grup wiekowych, liczących 
od 25 dzieci. Podczas zajęć używamy atestowanego sprzętu, 
dzięki czemu zapewniamy pełne bezpieczeństwo. 

  Terminy: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień 

  Cena zawiera: nocleg, trzy posiłki dziennie w formie bufetu, 
program Aktywny Uczeń, korzystanie z infrastruktury Ośrodka, 
bezpłatny pobyt jednego wychowawcy na 10 uczestników.

  Pobyt rozpoczyna się pierwszego dnia obiadem 
ok. godz. 13.00 (zakwaterowanie w pokojach 
od godziny 15:00), kończy po śniadaniu w dniu wyjazdu 
(wykwaterowanie z pokoi w dniu wyjazdu do godziny 9:00). 

  Istnieje możliwość dłuższego pozostania na terenie 
Ośrodka po uprzednim zwolnieniu pokoi. 

  Grupy przyjeżdżają na własny koszt, z własnym 
ubezpieczeniem oraz kadrą wychowawczą.

program 
realizowany  
wiosną
i jesienią 2019



Aktywny Junior to program przygotowany spe-
cjalnie z myślą o najmłodszych uczestnikach. 
Zapraszamy grupy przedszkolne oraz wcze-
snoszkolne (klasy 1–3). Zajęcia są dostosowane 
do możliwości dzieci i pozwalają im się lepiej 
poznać. Sprawiają też, że nasi mali Goście znako-
micie się bawią w gronie rówieśników, a przy oka-

zji rozwijają swoje umiejętności psychoruchowe. 
Pomoże im w tym zestaw zajęć integracyjnych, 
zabawa na trampolinach, gry sportowe na tere-
nie ośrodka, czy zabawa w kulach do chodzenia 
po wodzie, która odbywa się w naszym basenie. 
Będą również budować konstrukcje rurkowe 
oraz integrować się podczas gier Mega Jenga, 

Mega Twister i aktywności z chustą klanza. 
Wezmą udział w warsztatach z klockami Lego 
i wspólnym projektowaniu przypinek. Emocje 
czekają ich podczas wspinaczki na ściankę oraz 
przejażdżki segwayem. Czas pomiędzy zajęciami 
wypełni dzieciom zabawa w sali multimedialnej.

Aktywny Junior

POBYT 3 DNIOWY:
piątek – niedziela

Cena 290 PLN

POBYT 5 DNIOWY:
poniedziałek – piątek

Cena 650 PLN

POBYT 3 DNIOWY:
poniedziałek – środa
środa – piątek

Cena 350 PLN
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Zajęcia odbywają się pod opieką wykfalifikowanego personelu. 
Program jest realizowany w blokach trzy i pięciodniowych.

  Terminy: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień 

  Cena zawiera: nocleg, trzy posiłki dziennie, program 
Aktywny Uczeń, korzystanie z infrastruktury Ośrodka, 
bezpłatny pobyt jednego wychowawcy na 10 uczestników.

  Pobyt rozpoczyna się pierwszego dnia obiadem 
ok. godz. 13.00 (zakwaterowanie w pokojach 
od godziny 15:00), kończy po śniadaniu w dniu wyjazdu 
(wykwaterowanie z pokoi w dniu wyjazdu do godziny 9:00). 

  Istnieje możliwość dłuższego pozostania na terenie 
Ośrodka po uprzednim zwolnieniu pokoi. 

  Grupy przyjeżdżają na własny koszt, z własnym 
ubezpieczeniem oraz kadrą wychowawczą.

program 
realizowany  
wiosną
i jesienią 2019



Aktywny Dzień to krótki, ale pełen wyjątkowych 
atrakcji program, który pozwala maksymal-
nie wykorzystać pobyt w naszym ośrodku. 
To doskonała propozycja na wyjazd w inten-
sywnym okresie, np. przed długim weekendem, 
świętami, czy końcem semestru.

Uczniowie wezmą udział w zajęciach integra-
cyjnych i grach sportowych z wykorzystaniem 
naszej infrastruktury. Przejadą się quadami 
oraz segwayem. Spróbują swoich sił na strzel-
nicy, a mnóstwa emocji dostarczą im zorbing, 
Mega Twister i duże piłkarzyki. Czeka na nich 

także pyszny obiad. Gwarantujemy, że każda 
minuta będzie doskonale zagospodarowana, 
a pełen aktywności dzień zapadnie uczniom 
w pamięci na długo.

Aktywny dzień

POBYT 1 DNIOWY:
z aktywnymi zajęciami  
na terenie ośrodka 
bez noclegu

Cena 90 PLN



13
Program realizowany w piątek, sobotę lub niedzielę

  Terminy: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień 

program 
realizowany  
wiosną
i jesienią 2019



Aktywny Biwak to znakomita propozycja 
na krótki, ale bardzo intensywny wyjazd kla-
sowy. Program łączy w sobie jeden dzień pełen 
najlepszych atrakcji, jakie oferuje nasz ośrodek 
wraz z noclegiem. Zajęcia prowadzimy w dwóch 
bardzo intensywnych blokach, aby nie tracić ani 
chwili z pobytu na Mazurach. Uczestnicy będą 

rywalizować́ podczas zajęć integracyjnych: 
skoki w workach, narty, skrzynki, hydrau-
lik i przeciągania liny. W integracji pomoże 
wspólne budowanie i wodowanie tratwy. Nieza-
pomnianych emocji dostarczą zajęcia na strzel-
nicy, gdzie uczniowie nauczą się używać́ łuku 
oraz wiatrówki długiej i krótkiej, a także prze-

jażdżki quadami po specjalnie wyznaczonym 
torze. Czeka ich także szalona zabawa w kuli 
sferycznej zorbie oraz pojedynek gladiatorów. 
Całość́ uzupełniają gry sportowo-rekreacyjne 
z wykorzystaniem infrastruktury.

Aktywny Biwak

POBYT 2 DNIOWY:
z aktywnymi zajęciami  
i noclegiem:
piątek – sobota
sobota – niedziela, 
niedziela – poniedziałek

Cena 190 PLN
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Nad bezpiecznym przebiegiem tego intensywnego 
pobytu czuwa nasz wykfalifikowany personel. 
Zapewniamy też atestowany sprzęt, 
który gwarantuje maksimum bezpieczeństwa.

  Terminy: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień

  Cena zawiera: nocleg, pełne wyżywienie (obiad, kolacja 
w dniu przyjazdu, śniadanie w dniu wyjazdu), dwa bloki 
zajęciowe, korzystanie z infrastruktury Ośrodka, bezpłatny 
pobyt jednego wychowawcy na 10 uczestników.

  Przyjazd pierwszego dnia na godzinę 10.00. 
Grupy przyjeżdżają na własny koszt, z własnym 
ubezpieczeniem oraz kadrą wychowawczą.

program 
realizowany  
wiosną
i jesienią 2019



Aktywny Wrzesień to znakomita propozycja dla 
klas, które dopiero zaczynają wspólną naukę, 
ale też i dla tych, które spędzą ze sobą kolejny 
rok. Zajęcia ruchowe i integracyjne pozwolą 
lepiej im się poznać i zobaczyć od zupełnie 
innej strony. Pokażą także jak ważna jest praca 
zespołowa i dostarczą masę pozytywnych emo-

cji. A przede wszystkim zapewnią wspomnienia, 
które jeszcze długo będą ich jednoczyć.

Kompleksowy program pobytu obejmuje 
najważniejsze atrakcje naszego ośrodka 
(poza paintballem). Realizujemy go w blo -
kach trzydniowych, dzięki czemu jest czas 

na skorzystanie z wszystkich elementów naszej 
oferty. Rozszerzone zajęcia integracyjne, gra 
na boiskach, wspinanie na ściance i w parku 
linowym, przejażdżki quadami, biegi w wor-
kach, biegi w potrójnych spodniach, czy prze-
ciąganie liny to tylko niektóre z aktywności, 
jakie czekająna uczestników.

Aktywny Wrzesień

POBYT 3 DNIOWY:
poniedziałek – środa
środa – piątek
piątek – niedziela

Cena 290 PLN
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Zajęcia obywają się pod okiem profesjonalnej kadry, 
z wykorzystaniem atestowanego sprzętu. Dzięki 
temu maksimum emocji oznacza również maksimum 
bezpieczeństwa. 

program  
realizowany  
jesienią 2019

  Terminy: wrzesień 

  Cena zawiera: nocleg, trzy posiłki dziennie w formie 
bufetu, program Aktywny Wrzesień (zajęcia realizowane 
są pierwszego dnia po obiedzie oraz drugiego dnia), 
korzystanie z infrastruktury Ośrodka, bezpłatny pobyt 
jednego wychowawcy na 10 uczestników.

  Pobyt rozpoczyna się pierwszego dnia obiadem ok. godz. 
13.00 (zakwaterowanie w pokojach od godziny 15:00), 
kończy po śniadaniu w dniu wyjazdu (wykwaterowanie 
z pokoi w dniu wyjazdu do godziny 9:00). Istnieje możliwość 
dłuższego pozostania na terenie Ośrodka po uprzednim 
zwolnieniu pokoi. Grupy przyjeżdżają na własny koszt, 
z własnym ubezpieczeniem oraz kadrą wychowawczą.



Integracyjny Wrzesień to idealny wybór dla 
klas, które dopiero się poznają. Wspólny pobyt 
na Mazurach pozwoli otworzyć się uczniom 
i zawrzeć nowe przyjaźnie w wyjątkowo sprzyjają-
cej atmosferze. Dzięki wielu atrakcjom będą czuli 
się komfortowo, a przy okazji będą mieć szansę 

wykazać się umiejętnościami w różnych dyscy-
plinach. Wspólna zabawa to najlepszy sposób, 
aby spojrzeć zupełnie innym okiem na kolegów 
i odnaleźć się w nowym gronie.
Propozycja jest skierowana dla grup, które reali-
zują własny program pobytowy. Do dyspozycji 

oddajemy naszą infrastrukturę sportowo-rekre-
acyjną (basen, boiska, sale). Można też dokupić 
aktywne zajęcia, m.in. zorbing, ściankę wspinacz-
kową, przejażdżkę na quadach. 

Integracyjny Wrzesień

POBYT 3 DNIOWY:
poniedziałek – środa
środa – piątek
piątek – niedziela

Cena 180 PLN
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Gwarantujemy, że wyjazd do Krainy Tysiąca Jezior sprawi, 
że uczniowie wrócą do szkoły jako pozytywnie nastawiony 
i wyjątkowo zgrany zespół. Program jest realizowany 
w blokach trzydniowych.

program  
realizowany  
jesienią 2019

  Terminy: wrzesień 

  Cena zawiera: nocleg, trzy posiłki dziennie, korzystanie 
z infrastruktury Ośrodka, bezpłatny pobyt jednego 
wychowawcy na 10 uczestników. Istnieje możliwość 
dokupienia zajęć aktywnych: quady, zorbing, ścianka 
wspinaczkowa, park linowy. Każda atrakcja 15 zł od osoby.

  Pobyt rozpoczyna się pierwszego dnia obiadem ok. godz. 
13.00 (zakwaterowanie w pokojach od godziny 15:00), 
kończy po śniadaniu w dniu wyjazdu (wykwaterowanie 
z pokoi w dniu wyjazdu do godziny 9:00). Istnieje możliwość 
dłuższego pozostania na terenie Ośrodka po uprzednim 
zwolnieniu pokoi. Grupy przyjeżdżają na własny koszt, 
z własnym ubezpieczeniem oraz kadrą wychowawczą. 



Ośrodek Wypoczynkowy Halo Mazury
ul. Lipowa 46, 13-230 Lidzbark (Welski)
powiat działdowski
kontakt@halomazury.pl

reZerWacJa i inForMacJe

tel. 23 696 12 49

www.podlipami.pl
www.halomazury.pl

 halomazury


