
 
 

 
  

 

 

O NAS 
 Ośrodek Sęk w Karwi to wspaniałe miejsce dla rodzin z dziećmi i wszystkich osób, które chcą wypocząć 

wśród zieleni, w nadmorskim klimacie. Wieloletnie doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii oraz osobiste 

zaangażowanie to gwarancja udanego wypoczynku. Prowadzimy rodzinną firmę od pokoleń, wkładając w nią 

całe serce i energię co doceniają nasi wczasowicze, wracając do nas wielokrotnie.  

Ośrodek mieści się zaledwie 200 metrów w linii prostej od pięknej piaszczystej plaży. Najbliższe wejście 

na plażę jest płaskie i komfortowe. Nasze domki letniskowe są umiejscowione na rozległym, ogrodzonym 

terenie, pełnym zieleni. Znajdują się tu również wygodne altanki w których można spędzić czas i odpocząć, sala 

telewizyjna z bilardem, sala gier z piłkarzykami i ping-pongiem, place zabaw i piaskownica oraz boisko do 

siatkówki z piaskiem plażowym.  

W ramach wypoczynku przygotowaliśmy dla gości pakiet atrakcji który zawiera m.in. rejs motorówką 

po Morzu Bałtyckim (z widokiem na klify Jastrzębiej Góry i latarnię w Rozewiu), animacje dla dzieci na świeżym 

powietrzu oraz mini-disco, ognisko z muzyką i poczęstunkiem (pyszny bigos i zimne piwo dla każdego gościa) a 

także emocjonujące mecze siatkówki, turnieje w piłkarzyki i ogólnodostępne rowery, hulajnogi i grille.  

NASZE DOMKI  

Kociewie I (4-5 osobowy) 

Dwupokojowy domek z tarasem. W salonie rozkładana sofa, stół i 

kącik kuchenny, w sypialni 3 łóżka jednoosobowe (w niektórych 

domkach jedno z łóżek jest piętrowe). Łazienka z prysznicem, 

lodówka. 

 

 Kociewie II (2-3 osobowy) 

Jednopokojowy domek z dwoma wersalkami lub wersalką i łóżkiem 

piętrowym. Rozkład pomieszczeń: duży pokój, przedpokój z 

akcesoriami kuchennymi i łazienka z prysznicem. Doskonały dla 

rodziców z małym dzieckiem lub pary. 

 

 

Kociewie III (4-5 os.) 

Nowy domek parterowy, wysoki standard wykonania, bardzo jasny i 

nowocześnie wyposażony. Dwa pokoje, salon z telewizorem, kuchnią, 

rozkładaną sofą, sypialnia z trzema łóżkami pojedynczymi (2 x 90, 1 x 

120). Oświetlony taras, klimatyzacja.  

 

 



 
 

 
  

 

 

Kociewie IV (4-6 os.) 

Domek parterowy, bardzo jasny i nowocześnie wyposażony. 

Trzy pokoje, salon z telewizorem, kuchnią, rozkładaną sofą, 

pierwsza sypialnia z łóżkiem małżeńskim i druga z dwoma 

łóżkami pojedynczymi. Oświetlony duży taras, klimatyzacja.  

 

 

Segment (4-6 os.) 

Nowoczesny domek piętrowy. Dwie toalety (prysznic na 

parterze), 3 pokoje, duży taras. Wysoki standard wykonania. 

Dwie sypialnie na piętrze, w jednej dwa osobne łóżka, w drugiej 

łóżko małżeńskie. Na parterze duży salon z telewizorem, stołem, 

oraz rozkładaną sofą. Nowoczesne wyposażenie. Doskonały 

domek o wysokim standardzie, dla całej rodziny.  

 

 

NASZE ATRAKCJE  
 

 

OGNISKO Z 
POCZĘSTUNKIEM, ANIMACJE 
DLA DZIECI, TURNIEJE 
SIATKÓWKI I PIŁKARZYKÓW, REJS MOTORÓWKĄ PO 
BAŁTYKU, ROWERY I HULAJNOGI DO UŻYTKU W 
CENIE! 
 



 
 

 
  

 

 

DODATKOWO: 

• Place zabaw, sala telewizyjna 

• Akceptujemy zwierzęta 

• Zapewniamy pościel, worki na śmieci, papier toaletowy 

• Do wypożyczenia na miejscu: grill, suszarki do włosów, żelazka, akcesoria dla niemowląt, rowery i 

hulajnogi 

• Domek gier i zabaw: bilard, tenis stołowy, piłkarzyki 

• Parking na terenie posesji (w cenie) 

• Bufet (m.in. piwa regionalne, zagryzki, słodycze, napoje) 

• Dla grup zorganizowanych możemy zaplanować wycieczki autobusowe do Trójmiasta lub na Hel, spływ 

kajakowy rzeką Piaśnicą, wycieczki piesze lub rowerowe z przewodnikiem (dodatkowa opłata).  

 

WYŻYWIENIE 
• Śniadania w formie półmiska podawanego do stołu z elementami stołu szwedzkiego, świeże pieczywo, 

wędliny, ser, na zmianę ciepłe i zimne dodatki jak jajecznica czy twarożek, jogurty, dżemy, kawa, 

herbata, kakao, płatki śniadaniowe.  

• Obiadokolacje: pierwsze danie – zupa, drugie danie, deser. Kuchnia domowa z lokalnych świeżych 

produktów, obfite porcje.  

• Wyżywienie w przystępnych cenach: 36 zł dorośli, 30 zł dzieci do lat 10.  

 

Karwia 
Mała nadmorska miejscowość wypoczynkowa, wymarzone miejsce dla rodzin. Szerokie, piaszczyste plaże. Od 

głównej ulicy do morza jest zaledwie 100 metrów płaskim, zalesionym przejściem. Na terenie miejscowości 

znajduje się wiele restauracji, barów, sklepików, a także strefa kulturalna z kinem, koncertami i występami 

kabaretów. W okolicy przepiękne trasy spacerowe i rowerowe. Karwia położona jest między miejscowością 

Dębki i Jastrzębią Górą.  

 

 
 

Usługi Hotelarskie    
I Gastronomiczne s.c. Sęk 58 674 73 52 kontakt@owsek.pl 
Ul. Wojska Polskiego 43 A                                       603 804 298                                                                                                      www.owsek.pl 
84-105 Karwia  
NIP: 587-00-06-259 
REGON: 190590534 


