
 

Centralny Ośrodek Sportu- 

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich  

w Giżycku  
  

OOśśrrooddeekk  PPrrzzyyggoottoowwaańń  OOlliimmppiijjsskkiicchh  ww  GGiiżżyycckkuu  zajmuje teren o powierzchni 26ha,  

z czego 12 ha to las. Przylega bezpośrednio do brzegów jeziora Mamry tj. basen jeziora Kisajno, gdzie 

linia brzegowa zajmuje ok. 1 km. Własne kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu sportowo-rekreacyjnego, 

przystań portowa oraz rozległy teren daje nieograniczone możliwości do organizacji obozów 

sportowych, kreatywnego i aktywnego wypoczynku oraz konferencji i imprez integracyjnych.  

OBIEKTY SPORTOWE              

 nowoczesna, klimatyzowana hala sportowa o wymiarach 54m x 30m, wysokość 13m,  

z widownią na 420 miejsc 

 uniwersalne boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40m x 20m, główne lub 2 boiska boczne  

do koszykówki o wymiarach 28m x 15m oraz główne lub 3 boiska boczne do siatkówki  

o wymiarach 18m x 9m 

 mała hala sportowa wyposażona m.in. w pomosty do podnoszenia ciężarów,  

ring bokserski oraz salę z matą do sportów walki 

 przestronna, klimatyzowana lustrzana sala fitness wyposażona w profesjonalny sprzęt  

z możliwością jej podziału ruchomą kurtyną 

 ścianka wspinaczkowa z asekuracją o ciekawej kolorystyce 

 odnowa biologiczna (sauna, hydroterapia, chromoterapia, masaże) 

 kort tenisowy, siłownia 

 sala konferencyjna na 250 miejsc z możliwością podziału ruchomą kurtyną 

 port jachtowy z 60. stanowiskami cumowniczymi dla łodzi żaglowych i statków pasażerskich 

 wypożyczalnia sprzętu wodnego (łodzie żaglowe i motorowodne, kajaki, rowery wodne) 

 

BAZA  NOCLEGOWA               

Ośrodek oferuje 240 miejsc noclegowych (370 w sezonie letnim) w kilku wolnostojących budynkach. 

Kompleks 9 internatów sportowych „Chaty” położony jest na urokliwym zielonym wzgórzu,  

w niedalekiej odległości od jeziora, restauracji i bazy sportowo-rekreacyjnej.  

Pełną ofertę noclegową znajdą Państwo na stronie  www.gizycko.cos.pl 

GASTRONOMIA 

Restauracja „Okrąglak” położona jest na skarpie, z przepięknym widokiem na jezioro.  

Na życzenie gości istnieje możliwość dopasowania menu do indywidualnych preferencji. 

Restauracja licząca 300 miejsc konsumpcyjnych wraz z dostępnym w sezonie letnim tarasem 

widokowym (200 osób) stanowi idealne miejsce do organizacji m.in. bankietów, przyjęć 

okolicznościowych czy uroczystych kolacji. W sezonie letnim czynny jest Bar Żeglarski. 

PYTANIA/ REZERWACJE 

Odpowiedzi na pytania dotyczące terminów, cen zakwaterowania, wyżywienia, korzystania  

z obiektów sportowych i urządzeń przeznaczonych do treningu oraz korzystania z odnowy 

biologiczne uzyskają Państwo pod numerem telefonu +48 87 44 17 100-101 lub pisząc na adres 

recepcja.gizycko@cos.pl.  

Nasz wykwalifikowany personel jest do Państwa dyspozycji. 
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