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Z MIŁOŚCI DO SPORTU

Mrągowo Aktiv & Sport to kompleks obiektów 
sportów-rekreacyjnych, mieszczących się w dwóch 
lokalizacjach w Mrągowie. 

Zróżnicowana baza noclegowa, wysokiej jakości 
boiska sportowe i korty tenisowe oraz sąsiedztwo 
czterogwiazdkowego hotelu Mrągowo Resort & 
SPA dają możliwość organizacji wszelkiego rodzaju 
obozów i imprez o charakterze sportowym dla grup 
każdego rodzaju wymaganych.

W SAMYM SERCU MAZUR

Mazury to wspaniałe jeziora i bogata fauna i flora. 
Warto korzystać z możliwości jakie daje otaczająca 
natura – wędkowanie, sporty wodne, kąpiele w 
jeziorze, spływy kajakowe czy nawet regaty.

AKTIV

SPORT

bezpośrednie sąsiedztwo Jeziora Czos z prywatną plażą, pomostami  
i wypożyczalnią sprzętu wodnego

bezpośrednie sąsiedztwo Jeziora Czarnego
z prywatną plażą i pomostami

7 kortów tenisowych, 2 korty kryte, 3 boiska do piłki nożnej, boisko 
do siatkówki plażowej, mini golf

4 korty tenisowe, kort do squasha, 3 boiska do piłki nożnej,
boisko do piłki plażowej

2 restauracje Krutynia i Bełdany w budynku głównym Hotelu  
z tarasem z widokiem na jezioro

zaplecze gastronimiczne i konferencyjne: restauracja, kawiarnia,
sale konferencyjne i bankietowe, wiata grillowa, miejsce na ognisko

74 pokoje, 2 sale ogólnodostepne i sala z grami
2 pomieszczenia na sprzęt sportowy

82 pokoje - obiekt Pelikan
34 pokoje typu studio - obiekt Cyranka
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MRĄGOWO AKTIV

Mrągowo Aktiv położony jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie Hotelu Mrągowo Resort & SPA oraz 
jeziora Czos z prywatną plażą i wypożyczalnią sprzętu 
wodnego. 

To doskonały obiekt zarówno do rodzinnego, 
aktywnego wypoczynku, jak również do organizacji 
różnorodnych wydarzeń sportowych, takich jak: obozy 
tenisowe, piłkarskie, fitness, pływackie, żeglarskie, a 
także zawodów czy turniejów.

wodnymi i zjeżdżalnią, brodzikiem dla dzieci, basenem 
pływackim, całorocznym jacuzzi zewnętrznym, sauną 
fińską i suchą oraz siłownią Technogym i kręglami.

WIELE MOŻLIWOŚCI

Sąsiedztwo Hotelu Mrągowo Resort & SPA zapewnia 
możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji obiektu 
w tym Strefy Spa & Wellness, w skład której wchodzi 
strefa basenów z basenem rekreacyjnym z masażami

ZAKWATEROWANIE

Budynek Mrągowo Aktiv oddalony jest 200 m od 
Mrągowo Resort & SPA. Oferuje 64 pokoje 4-osobowe 
– wszystkie pokoje z dostawką (łóżko piętrowe), 
łącznie 254 m.n oraz dodatkowo ponad 600 miejsc 
noclegowych w hotelu.

Pokoje wyposażone w tv, bezprzewodowy dostęp 
do Internetu, klimatyzację, balkon, parking. Posiłki 
serwowane są w głównym budynku hotelu. 
Sąsiedztwo hotelu daje możliwość korzystania ze 
wszystkich jego atrakcji.
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PIŁKA NOŻNA

Obiekt oferuje pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej 
z naturalną nawierzchnią oraz boisko treningowe ze 
sztuczną nawierzchnią - kryte, ogrzewane w sezonie 
jesienno-zimowym. 

Istnieje możliwość wydzierżawienia dodatkowych 
boisk piłkarskich od MKS Mrągowia Mrągowo (dwa 
boiska trawiaste – górna płyta z naturalną trawą i 
dolna płyta z nawierzchnią ze sztucznej trawy. 

Taka infrastruktura pozwoli na organizację obozów 
piłkarskich zarówno dla dzieci, młodzieży jak i 
zawodowych drużyn. 

Aktualnie od dyspozycji:
• boisko naturalne (65 m x 100 m)
• orlik ze sztuczną nawierzchnią (40 m x 80 m - w 

sezonie zimowym kryte balonem)
• orlik przy parkingu (120 m x 36 m, możliwość 

podziału na dwa orliki o powierzchni 60 m x 36 m)

TENIS

Mrągowo Sport to 7 pełnowymiarowych kortów 
odkrytych o nawierzchni ceglanej oraz 2 kryte korty 
ze sztuczną nawierzchnią, ogrzewane i oświetlone 
w sezonie jesienno-zimowym. Taka infrastruktura 
daje idealne możliwości do organizacji obozów czy 
turniejów tenisowych.

Korty tenisowe:
• 7 kortów zewnętrznych - ceglastych
• 2 korty kryte pod balonem (w sezonie zimowym 

ogrzewane) - powierzchnia sztuczna trawa z 
piaskiem kwarcowym, wymiar jednwgo kortu to 
37 m x 17 m.

ROWERY

Goście mogą wypożyczyć za dodatkową opłatą. Do 
dyspozycji 20 sztuk (różne rodzaje).
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Mrągowo Sport to ośrodek sportowy malowniczo 
położony nad brzegiem jeziora Czarnego w jednym  
z najpiękniejszych miast na Mazurach – Mrągowie.

Dzięki bogatej infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej 
Mrągowo Sport stanowi idealne miejsce do 
organizacji obozów sportowych, turniejów, a także 
imprez integracyjnych.

Tereny otaczające Mrągowo Sport są doskonałe do 
uprawiania pieszych i rowerowych wycieczek, nordic 
walking’u, biegów na nartach, spływów kajakowych, 
grzybobrania i wędkowania.

W SERCU MAZUR

Wokół ośrodka rozpościera się blisko 8 hektarowy, 
zielony teren z kortami do tenisa ziemnego, boiskami 
do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i piłkę 
plażową, placem zabaw, kąpieliskiem z pomostami, 
przystanią dla łodzi.

ZAKWATEROWANIE

Duża, zróżnicowana baza noclegowa, w tym pokoje 
studio i apartamenty, zapewni komfortowy pobyt 
i wypoczynek każdej grupie niezależnie od jej 
wymagań.

Sąsiedztwo bliźniaczego ośrodka Mrągowo Aktiv, a 
także czterogwiazdkowego Hotelu Mrągowo Resort & 
Spa daje możliwość zorganizowanie profesjonalnych 
wydarzeń sportowych na skalę regionalną czy 
krajową.
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PIŁKA NOŻNA

Ośrodek oferuje 3 boiska do piłki nożnej, a także 
boisko do piłki plażowej.

Istnieje możliwość wydzierżawienia dodatkowych 
boisk piłkarskich od MKS Mrągowia Mrągowo (dwa 
boiska trawiaste – górna płyta z naturalną trawą i 
dolna płyta z nawierzchnią ze sztucznej trawy. 

Taka infrastruktura pozwoli na organizację obozów 
piłkarskich zarówno dla dzieci, młodzieży jak i 
zawodowych drużyn.

Aktualnie od dyspozycji:
• boisko naturalne o wymiarach 90 m x 60 m,
• boisko górne sztuczne, ogrodzone o wymiarach 

35 m x 53 m,
• boisko dolne sztuczne, ogrodzone o wymiarach 

33 m x 52 m.

TENIS

Mrągowo Sport to 3 pełnowymiarowe korty tenisowe, 
1 kort dziecięcy oraz 1 kort do squasha. Taka 
infrastruktura daje idealne możliwości do organizacji 
obozów czy turniejów tenisowych.

Korty tenisowe:
• 3 korty pełnowymiarowe - ceglaste,
• 1 kort dziecięcy - ceglasty,
• 1 kort ze ścianką do squash’a.
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ATRAKCJE W OKOLICY

OBIEKT BEZPIECZNY HIGIENICZNIE

Obiekty Mrągowo Aktiv oraz Mrągowo Sport dołączyły do programu Polskiej 
Organizacji Turystycznej „Obiekt Bezpieczny Higienicznie” aby zapewnić swoich Gości 
o podjętych szczególnych środkach bezpieczeństwa (zgodnych z obowiązującymi 
wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego), przed ich 
przyjęciem.

SPORTY WODNE
Wypożyczalnie 
sprzętu wodnego 

ŚCIEŻKI ROWEROWE
Tereny do joggingu, 
spacerów, jazdy rowerem 

WĘDKARSTWO 
Dostęp do wielu jezior z 
pomostami oraz stawów

SPŁYWY KAJAKOWE
Rzeką Krutynią - najpiękniejszy 
szlak nizinny Europy

JAZDA KONNA
W zaprzyjaźnionych 
stajniach w okolicy

TOR KARTINGOWY
Gokarty, quady, escape room, 
paintball, minicross

PARK LINOWY
Doskonale wkomponowany  
w mazurski krajobraz

GRZYBOBRANIE 
30ha leśnej przyrody 
otaczających ośrodki

ZABYTKI
Mnogość zabytków i ciekawych 
miejsc do odwiedzenia


