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Ośrodek położony jest w lesie, bezpośrednio 

nad brzegiem Jeziora Lidzbarskiego, na terenie 

Welskiego Parku Krajobrazowego. Ośrodek jest 

ogrodzony i oświetlony, a odległość  do 

centrum miasteczka to zaledwie 2 km. 

Jesteśmy
w Lidzbarku!

Ośrodek Wczasowy Danusia to:

Odwiedź
nas ze swoim
zwierzakiem :)

Domki campingowe i pokoje z widokiem na jezioro 

Nowoczesna jadalnia nawiązująca do mazurskiego stylu,
serwująca potrawy kuchni polskiej 

Prywatna plaża i pomost z wypożyczalnią sprzętu wodnego 

Bezpłatne leżaki na plaży

Kawiarenka z pyszną kawą

Klub Malucha – sala zabaw dla dzieci

Plac ogniskowy z plenerowym parkietem  

Atrakcje dla dzieci i dorosłych

Bezpłatny parking dla gości 

Ogródek letni

Wypożyczalnia rowerów górskich

OŚRODEK WCZASOWY DANUSIA TO IDEALNE MIEJSCE DLA OSÓB, KTÓRE CENIĄ SOBIE CISZĘ

I SPOKÓJ, PIĘKNO PRZYRODY, DOMOWE JEDZENIE ORAZ RODZINNĄ ATMOSFERĘ.

•  Warszawa 160 km
•  Olsztyn 90 km

•  Toruń 90 km



Wczasy 
w Danusi

Pobyt obejmuje noclegi oraz całodzienne 

wyżywienie. Śniadania i kolacje serwowane są 

w formie szwedzkiego stołu, obiady zaś są 

porcjowane.

Nasi goście rozpoczynają wczasy kolacją,              

a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu (wymel-

dowanie do godz. 11.00).

Codziennie specjalne dania dla dzieci do 7 lat

W SEZONIE LETNIM 
ORGANIZUJEMY WCZASY
TYGODNIOWE
OD PIĄTKU DO PIĄTKU.

Wszystkie posiłki serwujemy w nowoczesnej,
klimatyzowanej jadalni z widokiem na jezioro.



Noclegi
szyte na miarę

Są to komfortowe pokoje posiadające niezwykły widok na 
jezioro.  Na wyposażeniu każdego z pokoi znajduje się biurko, 
lodówka, telewizor LCD oraz barek kawowy. W łazienkach oprócz 
prysznica, toalety i umywalki jest również suszarka do włosów 
oraz zestaw ręczników i mini kosmetyki. 

Villa Babie Lato Standard hotelowy

Domki campingowe 
Składają się z dwóch przechodnich pokoi i łazienki z prysznicem, 
toaletą i umywalką. Domki te wyposażone są w lodówkę                     
i telewizor. Przed każdym z domków znajduje się ławka                        
i zadaszona altanka, przy której można grilować. 

standard ekonom. (2, 3, 4 os.)

Pokoje w pawilonie

Domki typu mikołajki
To domki, w skład których wchodzą dwa niezależne pokoje, 
łazienka z pełnym węzłem sanitarnym oraz taras z widokiem na 
jezioro. W każdym domku znajduje się telewizor LCD                            
i lodówka. 

z widokiem na jezioro (4, 5, 6 os.)

z tarasem, widokiem na jezioro

To domki o podwyższonym standardzie. Każdy domek tego typu 
składa się z jednego przestronnego pokoju oraz łazienki                     
z prysznicem, toaletą i umywalką. W domkach znajdują się 
lodówka i telewizor LCD. Obok każdego domku ustawiona jest 
zadaszona altanka, przy której można grillować. 

Domki campingowe Plus (2, 3, 4 os.)

Pokoje te wyposażone są w lodówkę oraz telewizor. Każdy pokój 
posiada również łazienkę z prysznicem. 
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Atrakcje
dla dorosłych

Atrakcje
dla najmłodszych

Prywatna plaża z leżakami Łódki

Nowe rowery turystyczne Nordic walking

Internet (dostępny na terenie jadalni)

Plenerowe stoły do gry w tenisa stołowego, chińczyka, warcaby i szachy

Kawiarnia

Imprezy taneczne z muzyką przy ognisku dwa razy w tygodniu

Sala bilardowa i piłkarzyki Wycieczki rowerowe i piesze

Rowery wodne KajakiMolo

GOŚCIE CENIĄCY AKTYWNY WYPOCZYNEK NA PEWNO

DOCENIĄ NASZĄ OFERTĘ DODATKOWYCH ATRAKCJI 

DOSTĘPNYCH NA TERENIE OŚRODKA:

NASZA OFERTA PRZYGOTOWANA JEST Z MYŚLĄ             

O NAJMŁODSZYCH GOŚCIACH. W OŚRODKU NA 

DZIECI CZEKA WIELE UDOGODNIEŃ I ATRAKCJI.

Klub Malucha Suchy basen z kolorowymi piłeczkami Plac zabaw dla dzieci Trampolina

Wypożyczalnia jeździków  Łóżeczka dziecięce (wymagana rezerwacja)

Mini plac zabaw na plażyKrzesełka do karmienia Kolorowa zastawa

Drugie śniadanie w klubie malucha (przekąski)

Podwieczorek do kolacji (ciasto)



Ośrodek
wczasowy



Jesteśmy członkiem PIT

Sprawdź co jeszcze
możemy ci zaoferować

Rezerwacje i kontakt

Odwiedź nas na Facebook

23-696-11-52
604-980-914

www.osrodekdanusia.pl kontakt@osrodekdanusia.pl

Ośrodek Wczasowy Danusia, Klonowo 82, 13-230 Lidzbark

www.facebook.com/osrodekdanusia

Zielone szkoły

Wesela od 150 zł. os.

Pobyty grup zorganizowanych
(wędkarze, seniorzy, zakłady pracy)

Długie weekendy-Majowy i Boże Ciało

Uroczystości (chrzciny, komunie, zjazdy rodzinne)

Szkolenia i konferencje

Imprezy integracyjne



www.osrodekdanusia.pl

Wypoczynek
WA

KAC
JEZABAWA

WSPOMNIENIA

UŚMIECH
BEZPIECZEŃSTWO

RADOŚĆ PRZYGODA


