Ośrodek Wawrzkowizna otwarty dla gości
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna, należący do Elbest Hotels, od 16 maja jest dostępny dla gości i
mieszkańców regionu. Osoby odwiedzające ośrodek mogą liczyć na bezpieczny wypoczynek, który zapewnią
wdrożone środki bezpieczeństwa. Na Wawrzkowiźnie można już korzystać m.in. z wypożyczalni sprzętu
wodnego, a od najbliższego weekendu także z restauracji.
W ośrodku Wawrzkowizna, podobnie jak w pozostałych obiektach sieci Elbest Hotels, w trosce o
bezpieczeństwo, zdrowie i komfort Gości, jak i wszystkich Pracowników, wdrożyliśmy wszystkie niezbędne
procedury i środki prewencyjne, dotyczące utrzymania szczególnej higieny i czystości w czasie epidemii
koronawirusa. To bezpieczne miejsce zarówno na kilkudniowy, jak i popołudniowy wypoczynek – podkreśla
Michał Król, prezes Elbest sp. z o.o.
W ośrodku Wawrzkowizna, na około 50 hektarach powierzchni, goście mogą skorzystać z szeregu atrakcji.
Czynne są korty tenisowe, stadnina koni, boiska do siatkówki, piłki plażowej, koszykówki a także
wypożyczalnia sprzętu wodnego i sportowego, w tym rowerów i go-kartów. Póki co, z uwagi na epidemię
koronawirusa, wyłączona z użytku jest plaża z kąpieliskiem, ale gdy tylko będzie to możliwe, działanie
wznowi również ta atrakcja ośrodka. Obiekt otwarty jest codziennie od 9:00 do 20:00, a dla gości, którzy
posiadają rezerwację ośrodek jest dostępny całą dobę.
W okolicach Wawrzkowizny znajdują się malownicze trasy zachęcające do pieszych i rowerowych wędrówek.
Warto wybrać się stąd w kierunku Elektrowni i Kopalni Bełchatów, a także Góry Kamieńsk – najwyższego
wzniesienia w centralnej Polsce.
Pozostałe obiekty z sieci Elbest Hotels również sukcesywnie wznawiają swoją działalność. Hotel Solina w
Bieszczadach jest otwarty dla gości od 4 maja, Hotel Krynica w Beskidach ruszył 15 maja, a Hotel Wolin w
Międzyzdrojach będzie przyjmował gości od 22 maja 2020 r.
Ośrodek Wawrzkowizna jeszcze do niedawna widniał na liście obiektów wyznaczonych do utworzenia tzw.
izolatoriów dla szpitali zakaźnych i jednoimiennych w związku z epidemią COVID-19. Od 8 maja obiekt ten
został usunięty z listy tego typu obiektów i może już przyjmować gości. W czasie kiedy ośrodek znajdował się
na liście izolatoriów, nie został tam skierowany żaden pacjent zakażony lub oczekujący na wynik testu.
Szczegółowe wytyczne dot. bezpieczeństwa w hotelach Elbestu znajdują się na stronie internetowej:
https://elbesthotels.pl/bezpieczne-hotele-i-osrodki/

