
O NAS
Bałtowski Kompleks Turystyczny – najpopularniejsza atrakcja woj. świętokrzyskiego. 

Obiekt położony pośród zielonych wzgórz, w dolinie rzeki Kamiennej zachwyca krajobra-
zem, różnorodnością i czystym powietrzem.  

CZYM DYSPONUJEMY
• niepowtarzalne otoczenie • przestrzeń do prowadzenia szkoleń

• konferencji i imprez integracyjnych • 18 lat doświadczenia w organizacji wydarzeń
• profesjonalna kadra



Bankiety, konferencje, szkolenia, gale 
Zarówno przestrzeń, którą zapewnia Bałtowski Kompleks Turystyczny jak i urokliwe wnętrza Bał-

towskiego Zapiecka są idealnym miejscem na organizację wydarzeń biznesowych. Proponujemy 
nie tylko w pełni wyposażone sale szkoleniowe, obsługę konferencji i bankietów, ale również sze-
rokie pakiety atrakcji, aktywności, zajęć indywidualnych i grupowych. 

     • Bałtowski Zapiecek
          – Sala Bankietowa 300 m2,
         dostęp do światła dziennego,

     

     • Zajazd Przystocze
         – Sala biesiadna 100 m2,
         dostęp do światła dziennego,
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Koncerty i pokazy 
Organizowane zarówno we wnętrzach Bałtowskiego Zapiecka lub w plenerze.
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• Wycieczki rowerowe - na miejscu
    wypożyczalnia rowerów, przez Bałtów
    przebiega również kilkanaście szlaków
    rowerowych 

• Questing - nietypowa forma zwiedzania
    połączona z rozwiązywanie zagadek, by
    na końcu dotrzeć do skarbu.
    (questy piesze przyrodnicze, historyczne,
    questy samochodowe, kajakowe, filmowe
    a nawet nocne)

• Wyprawy off-roadowe

• Spływy kajakowe

• Wrotkarnia

• Jazda konna

• Wycieczki piesze i nordic walking

• Wspinaczka skałkowa

Imprezy integracyjne
- moc atrakcji na łonie natury

Dzięki istniejącej infrastrukturze Bałtow-
skiego Kompleksu Turystycznego oraz wa-
lorom przyrodniczym możemy zapropono-
wać mnogość atrakcji i aktywności.

LATO
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ZIMA
• Narty lub snowboard
    na stokach Szwajcarii Bałtowskiej

• Wypożyczalnia sprzętu

• Szkółka narciarska

• Kryte naturalne lodowisko
    z wypożyczalnią 

• Wioska Świętego Mikołaja
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Pikniki rodzinne
Oferujemy Państwu dostęp do atrakcji Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego oraz okalającą 

kompleks zieloną przestrzeń do organizacji pikników z grillowaniem, koncertami oraz zabawami z 
profesjonalną grupą animatorów. 

Atrakcje Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego
•JuraPark – park dinozaurów •Muzeum Jurajskie •Prehistoryczne Oceanarium 3D

•Zwierzyniec Bałtowski – safari z dzikimi zwierzętami •Park Rozrywki
•Kino Emocji Cinema 5d •Rollercoaster – kolejka grawitacyjna

•Park Miniatur Polska w Miniaturze •bajkowa Wioska Czarownic 
•Ośrodek Jeździecki Kraina Koni
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Browar Regionalny
Pokażemy Wam jak odbywa się warzenie kraftowego piwa, poznacie tajniki jego produkcji połą-

czone z degustacją.

Zakwaterowanie
w sercu Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego
Domki wypoczynkowe położone tuż obok stoku narciarskiego.
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Bałtowski Zapiecek
Najlepsza kuchnia w regionie:

•bufet klasyczny/słodki/zdrowy/wytrawny •serwis kawowy
•obiady serwowane •bufet szwedzki •desery
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Bałtowski Zapiecek
•sala bankietowa •sala restauracyjna

9



Małgorzata Choinka
Specjalista ds. Klientów Kluczowych

          797 028 489
          malgorzata.choinka@jurapark.pl

Anna Marzec
Menedżer Bałtowskiego Zapiecka

          797 028 497
          kontakt@baltowskizapiecek.pl

KONTAKT

Bałtowski Kompleks Turystyczny
          ul. Bałtów 8a
          27-423 Bałtów
          41 310 10 13
          533 979 221
          rezerwacja.baltow@jurapark.pl
          www.juraparkbaltow.pl

DLF Invest Sp. z o.o.
          ul. Bałtów 7
          27-423 Bałtów
          535 150 663
          www.dlfinvest.pl
          sekretariat@dlfinvest.pl

Vouchery prezentowe
Jako upominek dla pracowników czy kontrahentów, karta wstępu do Bałtowskiego Kompleksu 

Turystycznego oraz Stacji Narciarskiej Szwajcaria Bałtowska lub innych naszych obiektów: Parku 
Nauki i Rozrywki w Krasiejowie czy JuraParku w Solcu Kujawskim. 

Dla lubiących adrenalinę proponujemy vouchery na ekstremalną wyprawę 4x4 z naszym instruk-
torem. 

ZAUFALI NAM
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