www.visit.olsztyn.eu
Cumowanie sprzętu pływającego
CR-S „Ukiel” dysponuje miejscami do cumowania sprzętu
pływającego:
Obszar Kąpielisk Miejskich (ul. Kapitańska 23)
+48 89 527-12-03 wew. 203
Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego (ul. Sielska 38)
+48 89 527-12-03 wew. 401
Plaża i kąpieliska
W pobliżu kapitanatu (ul. Kapitańska 23) znajdują się dwie
plaże. Wzdłuż kąpielisk zlokalizowano nowoczesną
infrastrukturę – plażowicze mają do dyspozycji m. in.
zaplecze szatniowo-sanitarne, prysznice, platformy
wypoczynkowe, place zabaw dla dzieci, wypożyczalnie
sprzętu sportowego i pływającego, boiska do siatkówki
plażowej i koszykówki, usługi gastronomiczne, pomosty
spacerowe i widokowe. Kąpieliska posiadają certyfikaty
bezpieczeństwa, są strzeżone przez doświadczonych
ratowników wodnych i pozostają pod stałym nadzorem
służb sanitarnych. Są wyposażone w stanowiska
ratownicze z apteczkami pierwszej pomocy.
Wodny Plac Zabaw
Jedna z największych atrakcji sezonu letniego. To zamknięty
park wodny idealny dla dzieci, młodzieży i dorosłych
uwielbiających wodne szaleństwa. W przybrzeżnej strefie
jeziora (okolice mola głównego), na powierzchni ponad
2500 m kw. można spróbować sił w pokonywaniu
kilkudziesięciu dmuchanych przeszkód i pływających
urządzeń oraz zabawek, na które składają się: wodne tory
przeszkód, zjeżdżalnie, huśtawki, równoważnie, trampoliny,
katapulty i pływająca „góra lodowa”, która pełni funkcję
ścianki wspinaczkowej i zjeżdżalni. Nad bezpieczeństwem
użytkowników czuwają doświadczeni ratownicy wodni.
Bilety wstępu można nabyć w kasach wypożyczalni sprzętu
pływającego (kapitanat) i wypożyczalni sprzętu
sportowego przy ul. Kapitańskiej 23.

Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel” to oddany do użytku
w 2014 r. i częściowo w 2015 r. najnowocześniejszy na Warmii
i Mazurach kompleks turystyczno-sportowy zlokalizowany
w trzech punktach nad największym olsztyńskim akwenem –
jeziorem Ukiel (zw. Krzywym). Przy jego budowie korzystano
wyłącznie z najnowocześniejszych wówczas materiałów
i rozwiązań technologicznych oraz architektonicznych.
Część główna obiektu znajduje się przy ul. Kapitańskiej 23.
Tam zlokalizowano m. in. budynek kapitanatu,
wypożyczalnię sprzętu pływającego oferującą ponad 200
różnych jednostek pływających oraz trzy kąpieliska.
Plażowicze mają do dyspozycji m. in.: szatnie, prysznice,
platformy wypoczynkowe, place zabaw, boiska, skatepark
(zimą snowpark), pomosty spacerowe i widokowe.
Doskonałe warunki do rekreacji stwarza promenada
spacerowa i rozbudowana sieć ścieżek pieszo-rowerowych
łączących poszczególne obiekty CR-S.
Przy ul. Olimpijskiej 1 znajduje się druga ważna część CR-S,
a mianowicie Olsztyńskie Centrum Kajakarstwa. Jest to
obiekt typowo kajakarski – mają w nim siedzibę cztery
olsztyńskie kluby: Kayak Sport Club Olsztyn, Olsztyński Klub
Sportów Wodnych, Olsztyński Klub Smoka oraz Szkoła
Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie. Jest tu również
wypożyczalnia sprzętu sportowego, całoroczna hala do
siatkówki plażowej oraz siłownia z odnową biologiczną.
Trzeci fragment CR-S to Centrum Żeglarstwa Wodnego
i Lodowego przy ul. Sielskiej 38.
Na terenie CR-S „Ukiel” znajduje się kilka punktów
gastronomicznych. Tu również odbywa się najważniejsze
wydarzenie muzyczne w mieście – Olsztyn Green Festival.
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Poznaj wizytówkę olsztyńskiej turystyki i malownicze
okolice największego jeziora w mieście.

Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego

Boiska i hala do siatkówki plażowej

To kompleks sportowy przy ulicy Sielskiej 38 z infrastrukturą
stanowiącą nowoczesną bazę żeglarską. Są tu: hangary na
sprzęt pływający, szkuternie, pomosty cumownicze,
zaplecze socjalno-sanitarne, sale szkoleniowe, siłownia
z odnową biologiczną, wypożyczalnia sprzętu pływającego
i sportowego, slip i dźwig do wodowania jachtów oraz
boisko sportowe i restauracja.

Na terenie obiektu zlokalizowano kilkanaście boisk
sportowych i całoroczną halę do siatkówki plażowej.
Miłośnicy sportów zespołowych mają do dyspozycji w pełni
wyposażone i bezpłatne areny do siatkówki plażowej
(11 boisk przy ul. Kapitańskiej 23, dwa boiska przy ul.
Olimpijskiej 1 oraz boisko przy ul. Sielskiej 38) i boisko do
koszykówki (ul. Kapitańska 23). W ofercie CR-S posiada także
odpłatne boiska do sportów plażowych znajdujące się
nieopodal hotelu Omega.

Wypożyczalnia sprzętu pływającego i sportowego
(ul. Sielska 38)
+ 48 89 527-12-03 wew. 400
+ 48 514-949-910
Olsztyńskie Centrum Kajakarstwa
To nowoczesny kompleks obiektów przeznaczonych do
prowadzenia szkolenia kajakarskiego i organizowania
imprez sportowych związanych z tą dziedziną sportów
wodnych. Mieści się przy ul. Olimpijskiej 1. Z bogatej
infrastruktury korzystają kluby i stowarzyszenia zajmujące
się kajakarstwem. Dzieci i młodzież mogą tu rozpocząć
i kontynuować przygodę z kajakarstwem i wioślarstwem
lub spróbować sił w prężnie rozwijającej się dyscyplinie
smoczych łodzi. Oprócz zaplecza specjalistycznego,
znajdują się tu również cztery komfortowe korty do
squasha, całoroczna hala do siatkówki plażowej,
wypożyczalnia sprzętu sportowego, siłownia z sauną,
pomosty widokowe i restauracja.
Wypożyczalnia sprzętu sportowego / Hala do siatkówki
plażowej (ul. Olimpijska 1)
+48 89 527-12-03 wew. 304
+ 48 519-567-142

Wodny plac zabaw

Rezerwacja hali do siatkówki plażowej (ul. Olimpijska 1)
+48 89 527-12-03 wew. 304
+48 519-567-142

Centrum Żeglarstwa
Wodnego i Lodowego

CR-S „Ukiel” jest jedynym polskim
finalistą prestiżowego konkursu World
Architecture Festival 2015 w kategorii
obiektów użyteczności publicznej
(„Civic and Community”)

Rezerwacje odpłatnych boisk do sportów plażowych:
+48 89 527-12-03 wew. 200
crs@ukiel.olsztyn.eu
Wypożyczalnie sprzętu sportowego
Skatepark i Snowpark
To obiekty uzupełniające się: w sezonie letnim
funkcjonuje skatepark, natomiast zimą przyjmuje on
funkcję snowparku. To infrastruktura przeznaczona
zarówno dla wszystkich fanów sportów ekstremalnych,
jak i tych, którzy dopiero chcieliby zacząć swoją przygodę
z tego typu aktywnością. Skatepark jest jednym
z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju. To
trzykomorowy bowl inspirowany słynnym amerykańskim
„COMBI POOL”. Snowpark wyposażony jest w run-up, kicker
small i kicker medium, kinked box, box, curb box i wallride.
Nad
bezpieczeństwem
użytkowników
czuwają
wykwalifikowani koordynatorzy, służący poradami
i cennymi wskazówkami. Obiekty zlokalizowano przy
ul. Kapitańskiej. Mają oświetlenie i monitoring.
Trasy rekreacyjno-sportowe
Stanowią rozbudowany kompleks promenad, ścieżek
pieszych i rowerowych usytuowanych wokół jeziora
Ukiel. Zaprojektowano je tak, aby łączyć z sobą
poszczególne obiekty CR-S. Wyjątkowe są ich walory
widokowe wynikające z bliskości jeziora oraz okolicznych
lasów. Ścieżki piesze idealnie nadają się do rodzinnych
spacerów, uprawiania nordic walking czy jazdy na
łyżworolkach i nartorolkach. Ścieżki rowerowe
doskonałe miejsce do wycieczek rowerowych, a zimą do
uprawiania narciarstwa biegowego.

Są zlokalizowane w trzech budynkach: przy ul. Kapitańskiej
23, Olimpijskiej 1 i Sielskiej 38. W wypożyczalniach,
w zależności od lokalizacji, jest dostępny różnorodny
sprzęt: rowery turystyczne (cross), łyżworolki, nartorolki,
kijki do nordic walking, osprzęt do siatkówki plażowej
(siatki, piłki), zestawy gier (boule, krykiet itp.). Dodatkowo
w sezonie zimowym oferta wypożyczalni jest uzupełniana
o narty biegowe i łyżwy.
ul. Kapitańska 23
+48 89 527-12-03 wew. 204
ul. Olimpijska 1
+48 89 527-12-03 wew. 304
+48 519-567-142
ul. Sielska 38
+48 89 527-12-03 wew. 400,
+48 514-949-910
Wypożyczalnia sprzętu pływającego
Jest zlokalizowana w budynku kapitanatu przy
ul. Kapitańskiej 23. Jest największym tego typu obiektem
w Olsztynie i jedną z największych wypożyczalni
w województwie warmińsko-mazurskim. Flota, którą
dysponuje, to 216 jednostek pływających mogących
zabrać na pokład jednocześnie 550 osób. To m. in.: jacht
kabinowy Maxus, łodzie żaglowe Omega, kajaki (1-os.,
2-os.), kanu (3-os., 4-os.), rowery wodne (2-os., 5-os),
deski SUP, łodzie wiosłowe, deski z żaglem, kitesurfing
i skutery wodne (2-os.).
ul. Kapitańska 23

+48 89 527-12-03 wew. 205

Cenniki są dostępne na stronie: www.osir.olsztyn.pl

