BAŁTOW OFERTA DLA FIRM

Niezapomniana
integracja w Bałtowie!
Odwiedź Bałtów - miejsce, w którym czekają na Was doskonałe pomysły,
by Wasz zespół stał się jeszcze lepszym teamem. To nie tylko atrakcje rozrywkowe,
ale też gry terenowe, aktywności sportowe na świeżym powietrzu czy wspólne
zdobywanie nowych umiejętności. Nie zabraknie też miejsca na konferencje,
czy oficjalne przyjęcia.
Poznaj naszą ofertę i… zobacz, co dla Was przygotowaliśmy.
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Nasza lokalizacja
Bałtów znajduje się w woj. świętokrzyskim, w okolicy Gór Świętokrzyskich. Niezwykle
zielone tereny zagwarantują Wam odpoczynek na łonie natury z dala od miasta. Do
Waszej dyspozycji będzie baza noclegowa tuż obok stoku Szwajcarii Bałtowskiej lub
Ranczo w Dolinie położone nad rzeką u podnóża tras wspinaczkowych.
To właśnie w Bałtowie czeka na Was przygoda!
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Aktywności latem
Bałtowski Kompleks Turystyczny przez cały rok oferuje aktywności na świeżym
powietrzu - zarówno latem, jak i zimą. To z pewnością pozwoli Wam na jeszcze
lepszą integrację zespołu, a z Bałtowa wrócicie, jako zgrany team, który poradzi sobie
w każdych okolicznościach.
Nasze aktywności latem:
- Offroad
- Wspinaczka skałkowa
- Rowery
- Kajaki
- Gry Terenowe

- Jazda Konna
- Wrotkarnia
- Trasy spacerowe i biegowe
- Bike Park - trasy rowerowe na stoku
(dla odważnych)
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Aktywności zimą
Nasze aktywności zimą:
- Stok narciarski
- Nocna jazda
- Lodowisko

- Disco na lodzie
- Kulig
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Imprezy, przyjęcia, bankiety
Każda integracja, to budowanie relacji. Specjalnie dla Was przygotujemy
imprezę, przyjęcie czy bankiet dopasowany do potrzeb Waszego zespołu. W Bałtowie
znajdziecie salę na oficjalne przyjęcie czy konferencję, ale zapewnimy także
doskonałą rozrywkę i dobrą zabawę.
- Browar Bałtów - w tym zwiedzanie browaru i warsztaty browarnicze
- Browar Bałtów - sala konferencyjna oraz organizacja konferencji
- Bałtowski Zapiecek - imprezy do 350 osób z muzyką, live cookingiem
- Zajazd Przystocze - imprezy taneczne do 70 osób, tematyczne przyjęcia
- Ogniska i grile - w zielonej okolicy, ze strefą chilloutu
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Noclegi i wyżywienie
Spotkanie integracyjne nie musi kończyć się na jednym dniu. W Bałtowie
znajdziecie bazę noclegową oferującą 150 miejsc noclegowych w różnym
standardzie oraz punkty gastronomiczne - Restaurację Bałtowski Zapiecek oraz
Zajazd Przystocze, które zadbają o odpoczynek i doskonałe posiłki - śniadania,
obiady czy kolacje. Możecie wybierać również spośród wielu gospodarstw
agroturystycznych oraz miejsc noclegowych zlokalizowanych na terenie Bałtowa,
będących Ambasadorami JuraParku.
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Atrakcje Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego
Gwarantujemy, że wśród atrakcji Kompleksu znajdziecie nie tylko te dla
dzieci. Wspólne spędzanie czasu podczas podróży przez safari, wśród zwierząt,
prawdziwym amerykańskim schoolbusem czy spacer po Polsce w Miniaturze będą
doskonałym uzupełnieniem firmowej integracji.
Atrakcje:
- Safari
- Polska w Miniaturze
- JuraPark
- Park Rozrywki

- Sabatówka - Wioska Czarownic
- Prehistoryczne Oceanarium
- Kolej Krzesełkowa
- Zwierzyniec Dolny
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Atrakcje dodatkowe:
- Zwiedzanie pasieki połączone z degustacją miodów i nalewek
- Wycieczka wyjazdowa do Winnicy połączona ze zwiedzaniem
oraz degustacją
- Tor przeszkód w powietrzu - Park Linowy w Skarbce
- Park Linowy w Skarbce
- Strzelnica
- Paintball
- Krzemionki Opatowskie - wpisane na listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO
- Pokazy Teatru Ognia
- Zwiedzanie oraz warsztaty w Żywym Muzeum Porcelany AS Ćmielów
- Pamiątkowa sesja fotograficzna z profesjonalnym fotografem
- Bodhi Studio - masaże relaksacyjne
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Dane Kontaktowe
Małgorzata Choinka
Specjalista ds. Klientów Kluczowych
797 028 489
malgorzata.choinka@jurapark.pl
Anna Marzec
Event manager Restauracji Bałtowski Zapiecek
797 028 497
kontakt@baltowskizapiecek.pl
Bałtowski Kompleks Turystyczny
ul. Bałtów 8a
27-423 Bałtów
41 310 10 13
533 979 221
rezerwacja.baltow@jurapark.pl
www.juraparkbaltow.pl
DLF Invest Sp. z o.o.
ul. Bałtów 7
27-423 Bałtów
535 150 663
www.dlfinvest.pl
sekretariat@dlfinvest.pl
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