
Konferencje, integracje i szkolenia w
malowniczo położonym, całorocznym
resorcie na Mazurach
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W ofercie posiadamy 64 ocieplone domki
o podwyższonym standardzie - w pełni
wyposażone i gotowe na przyjęcie Gości 
o każdej porze roku. Wszystkie z nich
pomieszczą maksymalnie 4 osoby, łącznie
możemy przyjąć 260 osób.

Beach bar, party z grillem, całodzienne
wyżywienie - idealny event nie ma prawa
odbyć się bez pysznej kuchni, dlatego też
szczycimy się powstającymi w naszej
restauracji Food Port daniami. Śmiało
możemy zapewnić, że to najlepsza kuchnia
na Mazurach.

RUCIANE PARK
Ruciane Park to idealne miejsce do
organizacji każdego rodzaju wydarzenia.
To doskonała przestrzeń na organizację
eventu firmowego, imprezy integracyjnej,
wystawy, pokazu czy szkolenia. 

Marzy Ci się konferencja nad brzegiem
jeziora w otoczeniu mazurskich lasów? A
może chcesz zorganizować imprezę
integracyjną pod gwiaździstym niebem na
samej plaży? Jeśli tak, to nasza
przestrzeń jest dla Ciebie.  Odwiedź
Ruciane Park, a my zapewnimy Ci 
 doskonałe warunki.



Przeprowadzisz u nas najbardziej
wymagająca konferencję. Do dyspozycji
oddajemy sale (45 i 120 osób), namiot
eventowy nad brzegiem jeziora oraz
rzutnik, flip chart i telewizor 65 cali.

Sala konferencyjna
Team building - integracja na wodzie: sporty
wodne, regaty jachtowe, spływ kajakowy rzeką
Krutynią; koncerty na żywo, joga, wine tasting,
live cooking, sauna i balia, lokalne atrkacje. 
U nas nie ma mowy o nudnej integracji!

Atrakcje

Moc atrakcji, z których chętnie
skorzystają Twoi goście

Biznes, wypoczynek 
i integracja
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Zaplecze integracyjne,
konferencyjne i szkoleniowe

sala m² teatr bankiet

NAMIOT EVENTOWY
(nad brzegiem jeziora)

300 200 200

SALA PORTOWA 126 120 100

SALA LEŚNA 30 45  

WIATA NA ZEWNĄTRZ 
(podest przed salą leśną)

90   
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Oferowana przez Ruciane Park
wszechstronna przestrzeń i odpowiednie
miejsce do relaksu zapewni
niezapomnianą integrację na otwartej
przestrzeni 

Integracja na plaży
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Szef naszego Food Portu po mistrzowsku
przygotowuje dla naszych Gości zarówno
tradycyjne, jak i nowoczesne potrawy 
z sezonowych i regionalnych produktów

Wyborna kuchnia
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Każdy pomieści maksymalnie 
4 osoby - łącznie możemy
przyjąć prawie 260 osób

Komfortowe domki
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+48 669 633 444

Skontaktuj się 
z nami


