
  
 

 
  

 

Hotel Tajty  położony jest w urokliwym zakątku Krainy Wielkich Jezior 

Mazurskich, w miejscowości Wilkasy, zaledwie 3 km od Giżycka, nad malowniczym 
Jeziorem Tajty . Jest to jeden    z najatrakcyjniejszych krajobrazowo i turystycznie 
regionów Polski.  Lokalizacja hotelu nad jeziorem w sąsiedztwie lasów, z dala od zgiełku 
aglomeracji sprzyja wypoczynkowi, organizacji szkoleń, konferencji sympozjów oraz 
wystaw.  
 
       
 
 
 
 
 
 

 

 
Ceny ustalane indywidualnie, w zależności od ilości 

dni oraz atrakcji podczas pobytu. 
 

W ramach pakietu:  

 śniadanie, 

 kolacja,  

 Internet Wifi,  

 sauna fińska,  

 sala gier - stół do gry w bilard, 

 tenis stołowy,  

 piłkarzyki, 

 rowery turystyczne,  

 kijki do chodzenia,  

 leżaki na tarasie; 

 

          



  
 

 
  

 

 
Przytulne i eleganckie wnętrza , pokoje z łazienkami, ciepła atmosfera, opieka 
doświadczonej kadry pozostaje w pamięci jako miejsce niepowtarzalne  i 
niezapomniane. 
 
RESTAURACJA : 

Serdecznie zapraszamy do restauracji, gdzie kuchnie świata łączą się z wpływami 
regionu Mazur. Menu zaspokoi zarówno kulinarnych tradycjonalistów, jak 
i poszukiwaczy nowych smaków.  Potrawy regionalne sporządzane są według starych, 
mazurskich receptur, z wykorzystaniem starannie wyselekcjonowanych produktów 
dostarczanych przez gospodarstwa ekologiczne.  
 
DO DYSPOZYCJI GOŚCI NA TERENIE OBIEKTU: 

 Do dyspozycji Gości nieodpłatnie: social WiFi; stół do gry w bilard, tenis 
stołowy, piłkarzyki, rowery turystyczne, kijki do chodzenia, leżaki na tarasie; 
 

 Park Linowy Tajty – NA MAZURY PATRZMY Z GÓRY – warto sprawdzić się  12 m 
nad ziemią –  od 20,00 zł od osoby 

Uczestnicy, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, pokonują trasy z przeszkód 
rozpiętych między drzewami na wysokości 3-10 metrów. 
Przeszkody: pochylnia, kładki, sieci, most birmański, balansowanie po belkach, 
drewniane mostki, tyrolka „Szybsi od cienia”- szybki zjazd po linie między 
drzewami. 
 
 Strzelanie z armatki na ziemniaki – 350,00 zł/ 2 armatki 

 Sprzęt wodny 

 Kajak 2 osobowy  - 10,00 zł/godz.    -  30 zł/cały dzień 

 Kajak 1 osobowy  -   8,00 zł/godz.    -  24 zł/cały dzień 

 Łódź wiosłowa     -  10,00 zł/godz.    -  40 zł/cały dzień 

 Rower wodny 4 osobowy – 20 zł/godz. 
 

 Oferta relaksu:  

 -  Mazurska strefa saun i balii – 400,00 zł do 3 h  
 Balia kąpielowa – „gorąca beczka” nazywana norweską sauną – niepowtarzalna atrakcja       

na lato i zimę. Parująca woda, wokół ośnieżone gałęzie drzew, lód na jeziorze – co bardziej 
egzotycznego może Was jeszcze spotkać? 
 

 Bania rosyjska – relaksuje, przynosi ulgę i regeneruje. Polecamy po wysiłku fizycznym  oraz 
osobom ze skłonnością do przeziębień; 

 Sauna fińska 

-  Szeroki wachlarz masaży: 

Całego ciała relaksacyjny (klasyczny)   85,00 zł/godz. 
Częściowy  leczniczy  (twarz, szyja, kark.)               70,00 zł/pół godz. 
Limfatyczny  częściowy  (np. twarz, nogi)               70,00 zł/pół godz. 
Limfatyczny  całego  ciała    85,00 zł/godz. 



  
 

 
  

 

Peeling  +  masaż całego ciała    85,00 zł/godz. 
Masaż  kręgosłupa     80,00 zł/pół godz. 
Masaż bańką chińską (antycellulitowy)   85,00 zł/godz. 
Masaż  gorącymi  kamieniami  całego  ciała 80,00 zł/godz. 
Masaż  twarzy      40,00 zł/pół godz. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Możemy też, przygotować Biesiadę Mazurską z wędzeniem ryb i muzyką na żywo  

Monitorowany parking dla autokaru standardowo 20,00 zł /doba – dla Państwa 

GRATIS 

 

Wysoki standard świadczonych usług, 

doskonała mazurska kuchnia oraz bliski kontakt z naturą 

pozwolą na delektowanie się 

niepowtarzalnością każdej chwili. 

 

Napisz do nas:  

mailto:travel@mazuryairtravel.pl 

mailto:travel@mazuryairtravel.pl


  
 

 
  

 

Proponowane jednodniowe wycieczki z przewodnikiem organizowane 

przez Mazury Air Travel: 

 

 
 

Rejs pod pełnymi żaglami – Żaglowiec Chopin 
 

Jedyny taki statek w Polsce, ale Chopin to nie tylko statek, to także klub z 

parkietem i wysokiej klasy bar. Zapewniamy niepowtarzalny rejs po jez. 

Mikołajskim i Śniardwy.  
Obejrzyj film z wycieczki: https://www.youtube.com/watch?v=jZ-8RjOP1y8 

Szczegóły wycieczki<<<                                                                                            
 
 

 
 

W sercu dzikiej przyrody  
 
Wycieczka zachwycająca bogactwem mazurskiej natury, a przy tym 
ukazująca jej pierwotną dzikość. W programie rejs statkiem z Mikołajek 
po Wielkich Jeziorach Mazurskich, w  tym po największym jeziorze w 
Polsce – Śniardwy oraz przeprawa przez Śluzę Guzianka, a także wizyta 
w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. 
Obejrzyj film z wycieczki: https://youtu.be/eJJRELkqVZs  

Szczegóły wycieczki<<<                                                                                  
 
 

 
 

Krutynia – Królowa Mazurskich Rzek 
 

Mazury to przede wszystkim niekończące się lasy i nieskazitelnie czysta 

woda. Idealnym połączeniem tych atutów regionu jest spływ królową 

mazurskich rzek – Krutynią. 
Obejrzyj film z wycieczki: https://youtu.be/nNXgk7eaZ74 

Szczegóły wycieczki<<<                                                                                 
 

 

 

 
Mazurskie Fortyfikacje  
 
Gierłoż – podróż w przeszłość Warmii i Mazur. Historia regionu to 
połączenie ducha rycerskich czasów, krwawych najazdów Krzyżaków i 
militarnych planów I i II wojny światowej. W programie wycieczki 
zaplanowane jest również zwiedzanie Wilczego Szańca – głównej 
kwatery Adolfa Hitlera. 
Obejrzyj film z wycieczki: https://youtu.be/FssaMutSdcM  

Szczegóły wycieczki<<<                                                                                     

 

https://www.youtube.com/watch?v=jZ-8RjOP1y8
http://www.mazuryairtravel.pl/rejs-pod-pelnymi-zaglami-zaglowiec-chopin/
https://youtu.be/eJJRELkqVZs
http://www.mazuryairtravel.pl/w-sercu-dzikiej-przyrody/
https://youtu.be/nNXgk7eaZ74
http://www.mazuryairtravel.pl/krutynia-krolowa-mazurskich-rzek/
https://youtu.be/FssaMutSdcM
http://www.mazuryairtravel.pl/mazurskie-fortyfikacje/

