
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
53 domki nad jeziorem z własną plażą

baza noclegowa na 250 osób 

DOM WESELNY 
z salą balową i noclegiem dla 150 osób

w Świętej Lipce na Mazurach



OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

 53 w pełni wyposażone domki (od 22 - 44m2)  z możliwością zakwaterowania od 

2 do 8 osób – łącznie 250 miejsc noclegowych 

 domki 1, 2, 3 i 4 pokojowe, z pełnym węzłem sanitarnym – łazienka z 

prysznicem, toaletą i umywalką; taras z widokiem na jezioro; miejsce postojowe 

dla samochodu

 własna słoneczna plaża, molo i przystań nad jeziorem Dejnowa (I klasa 

czystości!) – jedyna plaża nad jeziorem, tylko dla Gości ośrodka !!!

 przy plaży budynek Kapitanatu z kawiarnią i tarasem widokowym na jezioro, 

pokojem zabaw i wypożyczalnią sprzętu pływającego

 restauracja ośrodka w budynku domu weselnego, z biurem, zapleczem 

kuchennym i częścią magazynową

 atrakcyjna lokalizacja – Święta Lipka



MAPKA OŚRODKA











RESTAURACJA

• sala na 150 osób z przepięknym widokiem na las i 
jezioro

• pełne zaplecze gastronomiczne w postaci bardzo 
dobrze przystosowanej i przestronnej kuchni



LOKALIZACJA

Święta Lipka
nad brzegiem jeziora Dejnowa

490m od Sanktuarium 

Maryjnego

- Reszel (5km)

- Kętrzyn (12 km)

- Mrągowo (15 km)

- Mikołajki (35 km)



OKOLICZNE ATRAKCJE

• Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce

• Wilczy Szaniec – Kwatera Hitlera w Gierłoży

• Mazurolandia

• Wakepark Mrągowo

• Park wodny w Mikołajkach

• Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie

• Zamki w Reszlu i Kętrzynie

• Most gotycki nad rzeką Sajną

• Konsulat Świętego Mikołaja

• Zoo „Nasza Zagroda”



DOM WESELNY

 sala weselna na 150 osób 

 możliwość organizacji ślubów i wesel w plenerze

 pełne zaplecze gastronomiczne i magazynowe

 zakwaterowanie gości weselnych na terenie ośrodka -

baza noclegowa do 250 osób

 wyjątkowa atrakcja - prestiżowy ślub w pobliskim 

sanktuarium w Świętej Lipce

 miejsca parkingowe dla autokarów i samochodów 

osobowych









Adres Święta Lipka, 11-440 Reszel

Powiat kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie

Typ nieruchomości 53 domki; Pawilon (4pokoje); Budynek Kapitanatu z kawiarnią i tarasem 

widokowym, pokojem zabaw i wypożyczalnią sprzętu pływającego; Restauracja 

i budynek główny

z biurem, zapleczem kuchennym i częścią magazynową

Forma własności Grunt – własność Lasów Państwowych, umowa dzierżawy terenu 

(bezterminowa); możliwość odlesienia i wykupu gruntu  

Naniesienia na nieruchomości, wyposażenie ośrodka ”pod klucz”, sprzęt 

wodny oraz uzbrojenie terenu – własność Cedoz sp. z o. o.

Teren 3,5 ha (las liściasto–iglasty), własna piaszczysta plaża dedykowana tylko dla 

gości ośrodka, bezpośrednia linia brzegowa Jeziora Dejnowa;

teren przeznaczony pod działalność usługowo-turystyczną w miejscowym 

planie zagospodarowania  przestrzennego  

Forma Sprzedaży Umowa - przeniesienie umowy dzierżawy

Faktura VAT – naniesienia, sprzęt, wyposażenie

INFORMACJE PODSTAWOWE



Miejsca postojowe Na terenie ośrodka, do każdego domku przynależy jedno miejsce 

parkingowe 

Koszty utrzymania 3 650 zł netto miesięcznie tytułem dzierżawy od Lasów Państwowych

1 566 zł miesięcznie tytułem podatku od nieruchomości (możliwość 

płatności raz w roku – 18 800zł

Możliwości Ośrodka wesela, chrzciny, komunie, przyjęcia okolicznościowe, 

zielone szkoły, kolonie i obozy, 

imprezy integracyjne, szkolenia,

wczasy zorganizowane i indywidualne, 

pielgrzymki (Święta Lipka - określana jest mianem Częstochowy Północy)

Rozwój Ośrodka Ośrodek uzdrowiskowy, możliwe do wykorzystania są środki unijne w 

ramach działalności prozdrowotnej na terenach wiejskich



Możliwości domków Możliwość podłączenia centralnego ogrzewania do każdego z nich (obecnie ogrzewanie 
jest w Restauracji i biurze – tj. w budynku głównym)
30 domków zostało wyremontowanych gruntownie, pozostałe przechodziły remont w 
wymaganym zakresie

Turyści / Klienci Ośrodek istnieje od 1978 roku. Wypracował sobie renomę na rynku,
Ma stałych gości, w tym firmy/ szkoły/ kolonie/ obozy sportowe
+ nowi goście etc. – (lista do wglądu przez Kupującego) 
Wielu Pielgrzymów polskich i zagranicznych

Dodatkowe dochody
czerpane z ośrodka

Imprezy – Wesela, Komunie, Chrzciny (sala balowa i nocleg dla 250 osób), 
Imprezy zamknięte.
Szkolenia – duże zapotrzebowanie, a nie ma dużej konkurencji, Wypoczynek indywidualny 
i grupowy

Sąsiedztwo Las/Tereny z przeznaczeniem na gospodarkę usługowo – turystyczną

Aktywności Ośrodka Wodne – Windsurfing/ Waterpolo (organizowane z Legia Warszawa) / Kajaki / Rowery 
wodne / Wędkarstwo
Lądowe – Koszykówka/ Siatkówka/ Biblioteka/ Plac Zabaw/ Grill/ Ognisko/
Pokój zabaw dla maluchów



Zapraszamy do kontaktu

Mateusz Kośka

+48 505 427 227

mat.koska@gmail.com 

Więcej informacji na:  www.cedoz-mazury.pl/oferta
( kliknij )

http://www.cedoz-mazury.pl/oferta

