
ŚLESIN:  TU WYPOCZNIESZ!
Baza noclegowa Miasta i Gminy Ślesin



Szanowni Państwo!

Folder, który oddajemy w Państwa ręce jest pokłosiem projektu zrealizowanego przez 

Lokalną Organizację Turystyczną „Marina” w Koninie. Celem projektu pn.  „Przedstawienie 

oferty noclegowej Miasta i Gminy Ślesin poprzez wydanie foldera promocyjnego”  było 

pobudzenie aktywności społeczeństwa zamieszkującego tereny wiejskie, ukierunkowanej 

na dalszy rozwój regionu.

Projekt pn. „Przedstawienie oferty noclegowej Miasta i Gminy Ślesin poprzez wydanie 

foldera promocyjnego” w pełni wpisał się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju 

„Dwa Mosty”. LSR określa bowiem systematyczny rozwój turystyki z nastawieniem na polep-

szenie jakości usług turystycznych oraz jej intensywną i zintegrowaną promocję z użyciem 

innowacyjnych narzędzi i metod, jako jeden z najważniejszych czynników wyróżniających 

Miasto i Gminę Ślesin.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013 Oś Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Ślesin: tu wypoczniesz!
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Gmina Ślesin oferuje możliwość wypoczynku 

 w obiektach przede wszystkim o standar-  

dzie dwu- i trzygwiazdkowym. Do wyboru 

jest kilka hoteli,  ośrodków  wypoczynkowych, 

gopodarstw agroturystycznych, pensjona- 

tów, domów noclegowych i pielgrzyma, 

schronisk młodzieżowych i pokoi gościn-

nych. Ośrodki te w większości ulokowane 

są nad konińskimi jeziorami, a co za tym 

idzie, bazują w głównej mierze na turystyce 

sezonowej, w tym w szczególności na tury-

styce wodnej. Niemal standardem każdego 

obiektu jest więc wypożyczalnia sprzętu 

wodnego (kajaki, rowerki wodne i łodzie 

wiosłowe) wraz ze strzeżonym kąpieliskiem 

i boiskiem do piłki plażowej. Kilka obiektów 

dysponuje ponadto możliwością czarteru 

jachtów, a także slipowania i cumowania 

własnego sprzętu wodnego. Niemal wszyst-

kie z dostępnych ośrodków przystosowane 

są do organizacji szkoleń, bądź konferencji. 

Część z obiektów posiada również odpo- 

wiednie zaplecze, umożliwiające komfor-

towy pobyt osób niepełnosprawnych (spec-

jalne podjazdy, windy oraz łazienki).

Ślesin: tu wypoczniesz!



Nieodłączną częścią kulturowego dziedzictwa gminy 

Ślesin jest kultura ochweśników. Żargon ochweśnicki 

powstał z żargonów: polskiego złodziejskiego i za-

wodowych ruskich, choć trafiają się w nim 

słowa pochodzenia łacińskiego, czeskiego i nie-  

mieckiego. Stworzyli go mieszkańcy Skulska, 

położonego 14 km od Ślesina, parający się 

obraźnictwem (ochweśnictwem), w celu ułat-

wienia sobie porozumiewania się w sposób 

tajny w obecności klientów. Żargon zwany „kminą 

ochweśnicką” powstał przed rokiem 1850 (kiedy to znie-

siona została granica celna między

Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosyjskim) w związku z prze-

mytem dewocjonaliów do dawnych diecezji unickich na Chełm-

szczyźnie i Białostocczyźnie. Dzięki m.in. takim sposobom sprze-

daży w pierwszej połowie XIX w., Skulsk zaliczany był do miana

najważniejszego ośrodka produkcji obrazów w Polsce.

Ślesiniacy przejęli bardzo szybko żargon od ochweśników

skulskich, w połowie XIX wieku, kiedy handlarze zaczęli

imać się dochodowego na tamte czasy zajęcia tzn.

handlu gęsiami oraz pierzem. Od tamtej pory nazy-

wani są  „pierzakami”, czy  „gęsiarzami”.  Żargon liczy

około 1000 wyrazów i używany był przez miesz-

kańców Skulska, Ślesina i Częstochowy. Gwara ta

przetrwała w Ślesinie do dzisiaj i choć wiele

wyrazów uległo zapomnieniu, to jest używana

na co dzień przez starszych i młodszych miesz-

kańców miasta, zwłaszcza mężczyzn. Nieodłącznym

elementem kultury ochweśnickiej jest lokalna kuchnia.

Miasto i Gmina Ślesin



ul. Toruńska 27
62-563 Licheń Stary

ATUT
Hotel

recepcja@hotelatut.pl

hotelatut.pl

+48 63 270 87 00

6

Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

120
324
199 zł
244 zł
tak, za dopłatą
angielski,
słowacki

Zlokalizowany w sąsiedztwie Bazyliki Li-
cheńskiej hotel to miejsce wypoczynku 
dla całej rodziny. Znajdziecie tu salę fitness, 
boiska wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzie-
ci i chatę grillową – a to tylko ułamek atrak-
cji udostępnionych gościom hotelowym. 
Hotel dysponuje też dziewięcioma salami 
konferencyjnymi, które łącznie pomieszczą 
nawet 600 osób.



ul. Leśna 4
62-561 Ślesin

ENERGETYK
Hotel 

recepcja@hotel-energetyk.pl

hotel-energetyk.pl

+48 63 270 48 09, 270 48 10
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Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

35
70
-
120 zł
tak, za dopłatą
angielski,
niemiecki

Położony bezpośrednio nad Jeziorem 
Ślesińskim hotel to miejsce, które przy-
padnie do gustu zarówno miłośnikom 
aktywnego wypoczynku, jak i tym, którzy 
preferują kąpiele słoneczne. Hotel zapew-
nia możliwość wypożyczenia sprzętu rek-
reacyjnego, oferuje też wycieczki auto-
karowe dla grup zorganizowanych.



Mikorzyn 1A
62-561Ślesin

WITYNG
Hotel

wityng@wityng.pl

wityng.pl

+48 63 270 60 60, 270 70 21
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Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

42
86
140 zł
193 zł
nie
angielski,
niemiecki

Położony na brzegu Jeziora Mikorzyńskiego, 
hotel to doskonałe miejsce zarówno na 
organizację przyjęć, firmowych szkoleń czy 
imprez oraz kameralnego wypoczynku 
w węższym gronie. Coś dla siebie znajdą tu 
zarówno miłośnicy plażowania, jak i zwo-
lennicy bardziej aktywnych form wypo-
czynku: przystań z możliwością cumowa-
nia i wypożyczenia sprzętu pływającego 

zachęca do samodzielnego odkrywa-
nia uroków okolicy. Najmłodsi 

bezpiecznie spędzą czas na 
placu zabaw, na starszych 

czeka pole golfowe, 
a w razie niepogody – 

– domek rekreacyjny.



ul. Napoleona 15B
62-561 Ślesin

MARINA
Hotel  i Restauracja

(dawne Termy Ślesińskie)

recepcja@termy-slesinskie.com.pl

termy-slesinskie.com.pl

+48 63 270 40 48
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Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

24
60
40 zł
80 zł
tak, za dopłatą
angielski

Położony na piaszczystym brzegu Jeziora 
Ślesińskiego, otoczony lasami ośrodek ofe-
ruje bogate możliwości aktywnego wypo- 
czynku. Ośrodek dysponuje własną wypo-
życzalnią sprzętu wodnego, strzelnicą lase- 
rową i wypożyczalnią rowerów. Goście 
hotelowi mogą też skorzystać z pobliskiego 
parku linowego lub wybrać się w rejs sta-
tkiem „Pawełek”.



ul. Leśna 5
62-561 Ślesin

VERANO
Centrum Zdrowia i Relaksu

recepcja@verano.slesin.pl

verano-slesin.pl

+48 63 270 41 32
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Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

60
184
60 zł
110 zł
tak, za dopłatą
angielski,
niemiecki,
rosyjski

Otoczone lasem Centrum dysponuje własną 
plażą z molo, czterema boiskami sportowy-
mi oraz wypożyczalnią rowerów i sprzętu 
wodnego. Najmłodsi mogą spędzić czas 
na bezpiecznym placu zabaw, a starsi – 
– spróbować swoich sił w minigolfie.



ul. Tokary 5
62-561 Ślesin

LEŚNA
POLANA

Agroskansen

lesna.polana@wp.pl

lesna-polana.com.pl

+48 63 270 41 27
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Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

5
25
45 zł
105 zł
tak
angielski,
rosyjski

Otoczona sosnowym lasem, położona 
na wysokim brzegu Jeziora Ślesińskiego, 
„Leśna Polana” to miejsce dla złaknionych 
ciszy i spokoju. W Agroskansenie nauczy-
cie się, jak upiec domowy chleb, poznacie 
historię ochweśników i zgłębicie tajniki 
tradycyjnej kuchni regionalnej.



Półwiosek Stary 30B
62-561 Ślesin

DELFIN

recepcja@delfinimprezy.pl

delfinimprezy.pl

+48 63 270 40 17
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Liczba pokoi/domków:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

48
160
45 zł
65 zł
tak, za dopłatą
angielski

Ośrodek Delfin to wymarzone miejsce do 
aktywnego spędzenia czasu. Wakepark, 
kajaki, nordic-walking, skutery wodne – to 
tylko ułamek atrakcji, dostępnych na te-
renie i w sąsiedztwie ośrodka. Delfin dys-
ponuje też trzema salami konferencyjnymi 
oraz salą bankietową, która pomieści 120 
osób.

Ośrodek Szkoleniowo-
-Wypoczynkowy



Wąsosze 75
62-561 Ślesin

RENATA
PIOTROWSKA

Agroturystyka

marika131@poczta.fm

wasosze-agro.manifo.pl

+48 609 141 131
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Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

4
13
25 zł
- zł
tak
angielski,
rosyjski

Gospodarstwo położone przy ścianie sos-
nowego lasu, w pobliżu kąpielisk nad Jezio- 
rem Wąsosko-Mikorzyńskim. Spokojną oazę 
znajdą tu spragnieni ciszy i spokoju. W świe-
tlicy najmłodsi (i nie tylko) będą mogli 
spędzić czas przy grach planszowych, a dla 
miłośników aktywnego wypoczynku są ro-
wery, sprzęt wodny i stół do tenisa.



Konstatynowo 17
62-561 Ślesin

ZŁOTY ŁAN

zlotylan@op.pl

agroturystykaslesin.dobrynocleg.pl

+48 692 695 848
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Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

5
15
40 zł
- zł
tak, za dopłatą
angielski

W Złotym Łanie poczuć można klimat 
prawdziwie polskiej wsi. Agroturystyka 
oferuje między innymi możliwość prze-
jażdżki bryczką, biesiady przy ognisku, 
a odwiedzając miniskansen na terenie 
ośrodka, można przeżyć prawdziwą podróż 
w czasie.

Agroturystyka



ul. Kościelna 32
62-561 Ślesin

NAD
JEZIOREM

Gospodarstwo
Agroturystyczne

agro.slesin@op.pl

agroturystykaslesin.pl

+48 660 873 836

15

Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

5
15
25 zł
- zł
nie
angielski

Agroturystyka Nad Jeziorem to miejsce 
dla miłośników przyrody. Wśród wielu 
atrakcji znaleźć tu można wypożyczalnię 
łódek oraz rowerów górskich, dla turys-
tów udostępniona jest też altana z grillem 
i miejscem na urządzenie ogniska, a także 
wędzarnia.



Konińska 1B
62-563 Licheń Stary

JULIA

domjulia@wp.pl

lichenjulia.pl

+48 63 270 77 37
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Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

23
73
80 zł
130 zł
nie
rosyjski

Dom noclegowy Julia kusi doskonałą domową 
kuchnią i położeniem w zacisznej części Lichenia, 
w niedużej odległości od Bazyliki Licheńskiej i jezi-
ora. Najmłodsi spędzą czas na placu zabaw, starsi 
mogą spędzić wieczór, przygotowując grillową 
ucztę.

Dom Wypoczynkowo-
-Noclegowy



ul. Wesoła 15
62-563 Licheń Stary

MARGIT
Dom Noclegowy

phumargit@gmail.com

nocleg-lichen.pl

+48 63 270 77 77
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Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

18
64
20 zł
65 zł
tak
angielski

Dom Noclegowy „Margit” położony jest 
w niewielkiej odległości od Jeziora Licheń-
skiego i lasu, a także w bezpośrednim 
sąsiedztwie Sanktuarium Maryjnego w Li-
cheniu. To idealny wybór zarówno dla piel-
grzymów, jak i zwolenników aktywnego 
wypoczynku. Swoim klientom „Margit” ofer-
uje bezpłatny parking, wypożyczalnię kaja-
ków i możliwość skorzystania z grilla.



Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

ul. Wesoła 7
62-563 Licheń Stary

7 DNI

pokoje@noclegi-lichen.pl

noclegi-lichen.pl

+48 63 246 70 95
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Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

15
50
30 zł
60 zł
tak, za dopłatą
angielski,
niemiecki,
rosyjski

Położony w pobliżu Bazyliki Licheńskiej 
Dom Noclegowy to miejsce, w którym 
zapragniecie zostać na dłużej, niż 7 dni. 
Wyposażony w wypożyczalnię rowerów, 
a także miejsce do grillowania i zorgani-
zowania ogniska, Dom Noclegowy „7 Dni” 
oferuje prawdziwie domową atmosferę i do- 
skonałe warunki do wypoczynku.

Dom Noclegowy



ul. Wesoła 20
62-563 Licheń Stary

ANNA
Dom Noclegowy

mirek@annadomnoclegowy.pl 

+48 63 270 75 17

19

Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

14
52
25 zł
52 zł
tak, za dopłatą
niemiecki

Dom Noclegowy „Anna”, położony nie-
opodal Sanktuarium Maryjnego, gwa-
rantuje ciszę i spokojny wypoczynek 
przyjeżdżającym do Lichenia pielgrzymom. 
Do dyspozycji gości jest duży parking, 
istnieje możliwość zorgani zowania ogniska 
lub grillowania.

annadomnoclegowy.pl



TURYSTA
Dom Wycieczkowy

20

Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

21
69
30 zł
42 zł
tak
niemiecki

Położony w sąsiedztwie Bazyliki Licheńskiej 
oraz jeziora Dom Wycieczkowy to idealny 
punkt wypadowy zarówno dla pielgrzy-
mów, jak i miłośników aktywnego wypoc-
zynku. Dla tych, którzy preferują beztroskie 
plażowanie, ośrodek zapewnia możliwość 
wypożyczenia parasoli i leżaków, a także 
skorzystania z chaty grillowej.

ul. Gosławicka 4
62-563 Licheń Stary

lichennoclegi@lm.pl

lichennoclegi.pl

+48 63 270 79 96



ul. Napoleona 15
62-561 Ślesin

POD ZŁOTYM
LESZCZEM

Smażalnia

tprambler@wp.pl

przystanslesin.pl

+48 501 420 994
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Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

18
64
20 zł
65 zł
tak
angielski

Smażalnia położona jest w sercu sosno- 
wego lasu, w zaciszu oddalonym zaledwie 
o kilkadziesiąt metrów od brzegów Jeziora 
Ślesińskiego. Ośrodek oferuje możliwość 
skorzystania z własnej przystani i wy-
pożyczalni sprzętu, dla smakoszy organi-
zowane są pokazy wędzenia ryb.



POD KULAWĄ
GĘSIĄ

Oberża

22

Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

6
13
50 zł
65 zł
tak, za dopłatą
angielski,
niemiecki,
rosyjski

Położona przy ślesińskim rynku Oberża to 
miejsce dla tych, którzy lubią być w cen-
trum wydarzeń. Obiekt usytuowany jest 
w sercu miasta, jednak jednocześnie w za-
sięgu kilkuminutowego spaceru, znajduje 
się Jezioro Ślesińskie oraz stworzone do 
spacerów lasy.

ul. Napoleona 14
62-561 Ślesin

romaslowinska@interia.pl

oberzaslesin.pl

+48 63 270 43 41



ul. Toruńska 4B
62-563 Licheń Stary

LICHEŃ
Pensjonat

lichen@hotellichen.pl

hotellichen.pl

+48 63 270 74 37

23

Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

24
58
30 zł
100 zł
tak
niemiecki

Komfortowo wyposażone pokoje, domo-
wa kuchnia i bliskie sąsiedztwo Bazyliki 
Licheńskiej sprawiają, że Pensjonat Licheń 
to wymarzone miejsce zarówno na wypo-
czynek, jak i organizację spotkań czy 
rodzinnych uroczystości.



KRYSTYNA
Willa

24

Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

33
105
25 zł
45 zł
tak
rosyjski

Bliskie sąsiedztwo Sanktuarium Maryjnego 
oraz Jeziora Licheńskiego to gwarancja 
udanego i pełnego wrażeń wypoczynku. 
Tych wrażeń dopełni na pewno doskonała, 
domowa kuchnia w Willi Krystyna, a wie-
czór spędzicie przy ognisku nad jeziorem.

ul. Wesoła 19
62-563 Licheń Stary

lichen.stary@wp.pl

lichen.063.pl

+48 63 270 79 14



Szyszyńskie Holendry 4
62-561 Ślesin

LETNIK
Pole Campingowe

letnikslesin@gmail.com

letnik-slesin.pl

+48 607 149 158

25

Liczba pokoi:
Liczba miejsc noclegowych:

Cena noclegu od:
Nocleg z wyżywieniem od:

Pobyt ze zwierzęciem:
Personel mówi w języku:

4 + pole namiotowe
20
20 zł
- zł
nie
angielski

Pole campingowe Letnik to miejsce wypo- 
czynku dla całej rodziny. Obiekt dys-
ponuje własnym kąpieliskiem z dostępem 
do wypożyczalni sprzętu wodnego, naj-
młodszym natomiast nawet w chłodniejsze 
dni nie grozi nuda dzięki możliwości sko-
rzystania z placu zabaw dla dzieci.
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Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowe GLASPO
Hotel PORTOFINO w Pątnowie
oferuje swoim gościom 20 dwuosobowych, wygodnych, 
nowoczesnych pokoi. Na terenie ośrodka znajduje się pia- 
szczysta plaża, rynna wodna, kort tenisowy, boisko do ko-
szykówki oraz piłki plażowej. „Glaspo” posiada ponadto 
przystań jachtową i wypożyczalnię sprzętu wodnego (rowe-
ry wodne, kajaki). Ośrodek umożliwia także organizację rejsu 
statkiem wycieczkowym.

Ośrodek Wypoczynkowy BERNARDYNKA
ośrodek dysponuje 20 domkami 5-7osobowymi, pokojami 
hotelowymi 2-3 osobowymi oraz polem namiotowym. 
Położony jest w atrakcyjnym miejscu wzdłuż szlaku wod-
nego Warta-Gopło. Ośrodek posiada wypożyczalnię sprzętu 
wodnego. W porcie jest możliwość cumowania jachtów, 
żaglówek, pomosty dla wędkarzy, kąpielisko, hangar na 
sprzęt, minibar, sauna, wypożyczalnia quadów i buggy.

Ośrodek Wypoczynkowy w Wąsoszach
(dawny Ośrodek Szkoleniowy ODN w Koninie)
ośrodek położony bezpośrednio nad jeziorem w dużym 
parku. 70 miejsc noclegowych w pokojach 2- i 3-osobowych 
z łazienkami. Dla wodniaków obiekt oferuje pomost do zacu-
mowania jachtów i kajaków,  hangar z warsztatowym zaplec-
zem do prostych napraw sprzętu pływającego.  

MARINA Mikorzyn (dawny Ośrodek ZHP)
Marina posiada pomost około 70 m długości, możliwość 
cumowania, postoju na szlaku, nocowania na swojej łodzi. 
Na terenie są natryski, możliwość zaopatrzenia się w słodką 
wodę, ładowanie akumulatorów (prąd i woda przy pomoście), 
pomieszczenia socjalne. 

ul. Ślesińska 42, 62-510 Konin

Wąsosze, 62-561 Ślesin

Wąsosze, 62-561 Ślesin

Mikorzyn, 62-561 Ślesin

+48 661 938 040

+48 512 259 946

+48 63 270 61 94
+48 63 270 48 60

+48 601 754 444
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Wypożyczalnia sprzętu pływającego E&T MARINE
Bogato wyposażona wypożyczalnia sprzętu wodnego „E&T 
Marine” oferuje wypożyczenie m.in. rowerów wodnych, 
kajaków raftingowych, łodzi wiosłowej czy chociażby pon-
tonów z silnikiem. „Marina” umożliwia również przejażdżki 
„bananem”, nartami oraz skuterem wodnym. Wypożyczalnia 
czynna jest tylko w sezonie letnim (czerwiec – sierpień) 
w godzinach 10-18.

Obóz Sportów Wodnych PŁAZIK w Ślesinie
Noclegi w przyczepach, namiotach, możliwość rozstawie-
nia własnego namiotu, możliwość wykupienia wyżywienia 
(śniadanie, obiad, kolacja), na miejscu wyposażona kuchnia. 
Na terenie obozu pomost, przystań, plaża, garaże na sprzęt, 
profesjonalne slalomy dla nart wodnych. Wypożyczalnia 
sprzętu wodnego bogato wyposażona: kajaki, żaglówki, kata-
maran, windsurfing, motorówka, narty wodne, wakeboard, 
skuter, tuby, banany.

Ośrodek Wypoczynkowy KWB ADAMÓW
Ośrodek dysponuje 10 domkami typu „Dąbrowa”, 9 dom-
kami typu “Szałas” oraz miejscami na polu namiotowym. 
Na terenie ośrodka znajduje się kąpielisko, przystań wodną 
z wypożyczalnią jachtów i łodzi wiosłowych, restauracja 
i sklepik spożywczy.

ul. Napoleona, 62-561 Ślesin

Ślesin

ul. Kościelna 52 62-561 Ślesin

+48 783 031 936

 VII - VIII
X-VI

cały rok

+48 603 181 466
+48 42 636 40 61
+48 601 956 233

+48 63 270 42 20

Pole campingowe WIKTORÓWKA
Pole kampingowe posiada oświetlenie, sanitariaty, prąd, po-
most, kąpielisko, łagodne zejście do wody, miejsce sprzyjające 
wędkowaniu. Pole posiada około 40 miejsc – 60 arów. Czynne 
w sezonie od 15 czerwca do 31 sierpnia.

ul. Leśna, 62-561 Ślesin

+48 605 100 629
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Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”
jest pierwszym stowarzyszeniem w regionie, którego głównym założeniem jest promocja turystyki 
w subregionie konińskim. Organizacja została powołana 17 czerwca 2008 r. przez samorządy Miasta 
Konina, Powiatu Konińskiego oraz Gminy i Miasta Ślesin. LOT „Marina” liczy sobie obecnie ponad 50 
członków reprezentujących jednostki gospodarcze, organizacje pozarządowe, szkoły, hotele, osoby 
fizyczne i jednostki samorządu terytorialnego, z którymi pozostaje w ścisłej współpracy.

Jednym ze statutowych celów organizacji jest koordynowanie działań zmierzających do promocji 
skarbów wielkopolskiej ziemi oraz uczynienia z niej znanego i cenionego ośrodka turystyczne-
go w kraju. LOT „Marina” realizuje powyższe założenia między innymi poprzez inicjowanie 
i opiniowanie planów rozwoju turystyki, uczestnictwo w targach turystycznych, imprezach  
o znaczeniu regionalnym, udział w spotkaniach i konferencjach dotyczących turystyki, organizację 
i współorganizację imprez turystycznych, działania medialne oraz wydawnictwa materiałów  
promocyjnych.

Od 2010 roku Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” prowadzi jedyne w regionie Centrum  
Infomacji Turystycznej ***, mieszczące się przy ul. Dworcowej 2 w Koninie. W tym czasie Centrum 
uzyskało trzy gwiazdki w procesie certyfikacji w ramach projektu Polskiego Systemu Informacji  
Turystycznej. Ponadto podczas XXII edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych „Tour Salon” 
2011 w Poznaniu CIT w Koninie zostało laureatem konkursu organizowanego przez Polską Organizację 
Turystyczną na najlepsze Centrum Informacji Turystycznej, zajmując II miejsce w kategorii ***.

Centrum Informacji Turystycznej w Koninie
ul. Dworcowa 2, 62 - 510 Konin tel. 63 246 32 48

www.turystyka.konin.pl
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