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Dlaczego  
warto mieć  
swój własny  
Solemaran? 

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą prywatną, 
czy swoje jednostki wypożyczasz innym, odpowiedź  
jest jedna. Solemaran jest jak łóżko albo wygodna sofa.  
Jeśli kupujesz dla siebie, to zapewniasz sobie i swoim 
bliskim przyjemność i komfort spędzania czasu z naturą  
i ze sobą nawzajem. Czy to na wodzie, czy wieczorem 
przy pomoście. Jak wspomniała jedna z klientek,  
Solemarany najlepiej sprawdzają się podczas dziennej 
drzemki. To prawda – nie raz słyszeliśmy o sieście na 
swojej prywatnej wyspie. Jest o to nietrudno: wygodne 
materace, spora przestrzeń, daszek dający poczucie  
przytulności, cichy chlupot wody i śpiew ptaków  
pozwalają się doskonale zrelaksować.  
 
Możesz zakotwiczyć się w przyjemnej zatoczce albo  
na środku jeziora, możesz zwiedzać dzikie zakamarki,  
możesz się opalać, czytać, ćwiczyć, jeść, skakać na  
głęboką wodę, a jesienią wybrać się na grzyby na drugą 
stronę jeziora. Jeśli wypożyczasz – możesz mieć  
to samo, ale jeszcze na tym zarabiać. Solemaran może  
Ci się zwrócić nawet w ciągu roku.

Solemarany są napędzane silnikiem elektrycznym,  
którego nie słyszysz, a bateria litowa jest lekka i starcza 
na wiele godzin. Tkaniny są łatwe w utrzymaniu, a białe 
kadłuby nie tracą świeżości.  
Solemarany to produkty, które bardzo zwracają uwagę  
i przy odrobinie czułości - długo pozostaną jak nowe. 
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Wymiary 3,50 x 2,10 m

Zanurzenie ok. 10-25 cm

Bimini Składane, w całości ze stali nierdzewnej

Napęd Silnik elektryczny + akumulator litowy 
(rekomendowane, akcesoria dodatkowe)

Dla 4, a nawet 5 osób 
dla fajnej, wspólnej zabawy i relaksu w komforcie 
 

Posiada: 
rozkładaną, odwracaną kanapę
by mieć kontakt wzrokowy z osobami siedzącymi na rufie 
3 pojemne bakisty
by trzymać w nich sprzęt jachtowy i rzeczy osobiste 
składany dach 
by móc w pełni korzystać ze słońca i chronić się,  
gdy jest za gorąco 
uchwyty na napoje
dla wygody i porządku na pokładzie 
drabinkę
by bezpiecznie i wygodnie wejść z wody na pokład 

Charakteryzują go: 
oryginalny dizajn 
który jest zastrzeżonym wzorem przemysłowym 
wysokiej jakości materiały
dla komfortu użytkowania, wieloletniej trwałości  
i dobrego wyglądu na długo 
 
Ponadto
niepotrzebne są uprawnienia 
i pływać może każdy

®

s o l e m a r a n

®

s o l e m a r a n

®

s o l e m a r a n

®

s o l e m a r a n

 

Jezioro Ułówki, Siedlisko Morena / Jeziorowskie, woj. warmińsko-mazurskie
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Ekomarina Polańczyk / Polańczyk, woj. podkarpackie
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Ekomarina Polańczyk / Polańczyk, woj. podkarpackie
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Siedlisko Morena / Jeziorowskie, woj. warmińsko-mazurskie
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Siedlisko Morena / Jeziorowskie, woj. warmińsko-mazurskie
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AKCESORIA
Niezbędniki pokładowe

PAGAJ COCO 
DREWNIANY 
SKŁADANY  
130 cm 
drewno sosnowe 
lakierowane 

PODUSZKA  
50x50 cm
dwa rodzaje tkanin 
wodoodpornych 
kolory do wyboru

Tkanina wodoodporna 
winylowa

Tkanina wodoodporna 
akrylowa
oddychająca

NADRUK NA BIMINI 
jedno- lub wielokolorowy 

Kto z nas nie zabiera ze sobą na plażę przeróżnych  
akcesoriów? Picie, jedzenie, zabawki, ręczniki, książki  
czy gazety to pewnie te podstawowe rzeczy, które umilają  
nam czas, a często są też niezbędne. Nasze akcesoria  
projektujemy tak, by były wygodne, użyteczne i formą  
oraz jakością pasowały do Solemaranów.
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SKŁADANY STOLIK/TACA 
50x50 cm / dąb barwiony, sklejka wodoodporna, 
wodoodporny pokrowiec w komplecie

RĘCZNIK NA SOLEMARAN / LEŻAK  
Nietypowy rozmiar: 100x220 cm / 400 g / 100% bawełna  
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KOLORY
Tapicerki

 U52.419 U52.354 U52.3548U52.376 U52.416U52.400 U52.420

Kolory, podobnie jak sam dizajn, wpływają na nasze samopoczucie, 
odbieranie rzeczywistości, na nasze nastroje i humory. Mogą 
wzbudzać w nas emocje, ale też opisują nas samych, mówią 
o naszym charakterze albo o tym, co chcemy przekazać. 
Czy zastanawialiście się, jaki kolor wybralibyście na swoją tapicerkę, 
gdybyście uwolnili się od myślenia o względach “praktycznych”? 
Jaka barwa pasowałaby do Ciebie lub Twojego miejsca?

Słowo “praktyczne” dajemy w cudzysłowie, ponieważ często  
je słyszymy przy wyborze tkaniny. Klienci boją się, że jasne,  
a już na pewno białe materace będą koszmarem w utrzymaniu.  
Oczywiście, biały, to nie szary i pewne zabrudzenia widać od razu, 
ale nie martwcie się - tkaniny które stosujemy, są bardzo łatwe  
w utrzymaniu. Jasna tapicerka wygląda bardzo elegancko,  
a użytkownicy Solemaranów z pewnością poczują się wyjątkowo. 
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Jachtowa tkanina winylowa bardzo dobrej jakości, elegancka,  
przyjemna w dotyku. Materiał dwuwarstwowy (nośnik poliestrowy  
powlekany winylem), odporny na ścieranie i światło (7 w skali 1-8),  
antybakteryjny.  
Producent polski.

JAK CZYŚCIĆ MATERACE?TKANINA WINYLOWA

Wino, alkohol, kawa,  
herbata, mleko: 
osusz ręcznikiem  
papierowym i czyść 
wodą z mydłem

Trawa, warzywa,  
dżemy, soki,  
czekolada, słodycze: 
myj gąbką, ciepłą  
wodą (maks. 40°C)
 

Kosmetyki,  
krew, pomidory: 
myj 20% roztworem 
alkoholu 

Oleje, smary: 
zasyp talkiem,  
czyść 20%  
roztworem alkoholu

U56.402 U56.449U56.3547 U56.05 U56.055U56.444 U56.420U56.375U52.4214
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KOLORY
Bimini

B: BLANCO 2439

B: TEJA 2442

B: AVENA 2429

B: ROJO 2345

B: MARRON 2625B: SEDA 2267

B: GRANATE 2115

B: BEIGE 2055

B: AMARILLO 8667

B: LILA 2058

B: VAINILLA 8666

B: BRASSERIE 2473

B: MARFIL 2163

B: NARANJA 2138

B: TWEED AVENA 2717

B: INTEGRAL 2428

B: RIOJA 2634

B: VISON 2266

B: CAFE 2434 B: ACQUAMARINA 2433
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B: JADE 2715

B: MARINO 2437

B: FREGATA 2072

B: BRISA 2712

B: BOTELLA 2531

B: AZUL REAL 2435

B: ARMADA 2059

B: PERLA 2703

B: VERDE 2748

B: AZUL 2431

B: SILVER 2540

B: ADMIRAL 2450

B: RACING 2098

B: INDIGO 2745

B: COMMODORE 3553

B: GRIS 2895

B: PIEDRA 3598

B: MINERAL 2749

B: TWEED GRIS 2716

B: GRAFITO 2057

B: ANTRACITA 8487

B: TWEED NEGRO 2227

B: NEGRO 2880

Tkanina akrylowa, jednowarstwowa, której każde włókno pokryte jest izolacją. Daje to oddychalność  
przy zachowaniu wodoodporności. Ponadto tkanina jest plamoodporna, pleśnioodporna, UV odporna,  
nie blaknie. Łatwa w utrzymaniu, produkowana z poszanowaniem środowiska naturalnego.  
Producent hiszpański.

JAK CZYŚCIĆ DASZEK I POKROWCE?
 
Delikatnie szczotką, odkurzaczem lub szmatką.  
Używaj wody (max. 30°) i mydła, unikaj agresywnych 
środków. Zostaw do wyschnięcia i nie wyrzymaj. 

TKANINA AKRYLOWA
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SKALNY SPA HOTEL

 
Hotel Skalny Spa / Polańczyk, woj. podkarpackie
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Jezioro Solińskie 
Hotel Skalny 
Polańczyk 

Zalew Soliński powstał w latach 60 XX wieku na rzece San. 
To, że jest sztucznie stworzonym jeziorem, niczego mu nie 
ujmuje. Solina urzeka kolorem i urozmaiceniem linii brzegowej  
i należy do najpiękniejszych akwenów w Polsce, a swoim 
kształtem może przypominać chińskiego smoka. Różnorodna 
górzysta przestrzeń zalana wodą dała jezioro pełne półwy-
spów, zatok i zatoczek. W czasie nagłej zmiany pogody,  
jest więc się gdzie schować, gdy jesteśmy na wodzie.  
Na jeziorze są też cztery wyspy: Duża, Skalista, Mała  
(Zajęcza) i Okresowa. 

Okresowa to szczyt góry, widoczna albo nie, zależnie  
od poziomu wody. Duża jest zamieszkała i jest na niej kilka 
ośrodków wypoczynkowych. Dostać się tam można promem 
(np. z Polańczyka). Na wyspę Małą i Skalistą dopłyniesz  
sam/a, choć ta ostatnia jest trudno dostępna. 
 
Nad jeziorem Solińskim, w Polańczyku, jednej z najbardziej 
znanych miejscowości uzdrowiskowych, znajduje się Hotel 
Skalny Polańczyk i jego nowa (z 2020 roku) Ekomarina 
z wewnętrznymi basenami i miejscem dla blisko 100  
jednostek pływających, w tym dziesięciu Solemaranów Coco.  
 
Hotel Skalny*** ma wszystko, czego potrzebujemy  
po aktywnym wypoczynku w Bieszczadach - wygodne  
SPA z wieloma zabiegami, wielką, towarzyską wiatę grillową,  
przytulne, przestronne pokoje z balkonami, świetnie wyposa-
żoną bawialnię dla dzieci i oczywiście restaurację i bar. Połowa 
pokoi z obłędnym widokiem na jezioro Solińskie. Przy hotelu 
działa też Agencja Turystyczna Kraina Wilka, która organizuje 
milion aktywności, chyba na każdy humor i każdą pogodę  
- od podkarpackiego szlaku winnego po wyprawy  
na rakietach śnieżnych. 
 

skalnypolanczyk.pl 
krainawilka.pl
fb.com/skalnypolanczyk 
. 
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JK.: Temat codziennie na tapecie – pandemia koronawirusa.  
Jak działa hotel Skalny, restauracja, inne usługi? Jakie plany  
na zimę 2020/21, przyszłe lato? 
GC: Hotel z racji lockdownu w hotelarstwie obsługuje do  
29.11 wyłącznie klientów biznesowych, a restauracja obsługuje  
wyłącznie gości hotelowych. Podobnie pozostałe atrakcje hotelu 
– spa, sauny, basen, kręgielnia, bawialnia są dostępne wyłącznie 
dla gości hotelu. Mamy nadzieję, że blokada działalności zosta-
nie pod koniec listopada zniesiona i będziemy mogli ponownie 
obsługiwać wszystkich chętnych aktywnym wypoczynkiem  
w Bieszczadach. W zimie planujemy uruchomienie przy hotelu 
lodowiska, a latem ponownie mariny – wraz z tawerną, cukiernią, 
basenami na jeziorze oraz wypożyczalni łódek z ekologicznym 
napędem elektrycznym.

Często niewiele wiemy o jeziorze Solińskim – nieraz  
słyszałam od ludzi: „Solina tak… pięknie tam… byłam/em  
w dzieciństwie”.  Podobnie ja. Odwiedzając Polańczyk w tym 
roku żałowałam, że muszę zaraz wyjeżdżać. Co się zmieniło  
w ciągu ostatnich lat? A co zostało?
Walory przyrody są niezmienne i atrakcyjne przez cały rok.  
Połączenie pobytu nad dużej wielkości jeziorem z bliskością  
gór daje mnóstwo różnorodnych możliwości spędzania czasu.  
A my co roku staramy się dodawać kolejne atrakcje, by nawet 
przy nieidealnej pogodzie było atrakcyjnie. I by każdy z naszych 
gości odjeżdżał z poczuciem, że „To już..? Dlaczego..?”.  
Ostatnie lata są bardzo upalne także w Bieszczadach.  
Zdarza się, że nasi goście pytają nas, po co jeździli do Chorwacji,  

czy do Turcji. My też tego nie umiemy wyjaśnić.

Jeśli chcemy żeglować, dlaczego warto jechać nad Solinę,  
a nie np. na Mazury? 
Jeżeli ktoś chce spędzić na łódce 2 tygodnie, to Mazury będą  
dla niego lepszym wyborem, ale gdy żeglowanie ma być tylko  
jednym z elementów pobytu, to Solina i cały region Bieszczadów 
daje większe możliwości. Także jeżeli chodzi o możliwości  
turystyki transgranicznej – Lwów, Miskolc czy Medilaborce  
są tylko o kilka godzin jazdy samochodem.

Od czego zacząć, odwiedzając Polańczyk, kiedy jesteśmy  
pierwszy raz, zupełnie zagubieni? Jeśli mamy czas tylko  
w weekend albo jesteśmy na wakacyjne dwa tygodnie lub ferie?
Pobyt weekendowy trzeba sprofilować – czy bardziej zależy nam  
na górach, wodzie, czy turystyce historyczno-kulturalnej. Każda  
z tych aktywności wystarczy do zapełnienia całego weekendu.  
W przypadku dłuższego pobytu – od tygodnia wzwyż uda się  
połączyć różne aktywności, mając możliwość zarówno aktywności 
na i nad wodą, spacerów urokliwymi dolinami górskimi, czy  
krótszymi bądź dłuższymi szlakami po Połoninach lub w ich 
okolicy. Nasz Hotel zapewniający dużą ilość atrakcji na miejscu 
pozwoli na odprężenie po dniu mniej lub bardziej wypełnionym 
aktywnością w terenie.

Kraina Wilka, Hotel Skalny i „Wataha” – jak te pojęcia się  
ze sobą zazębiają?
Kraina Wilka jest naszą Agencją Turystyczną zapewniająca  
szereg aktywnych programów z dawką adrenaliny dopasowaną  
do każdego uczestnika. Z udziałem wszystkich żywiołów –  
w błocie, w powietrzu, na linach, nartach rozmaitego typu,  
skuterach śnieżnych. Zaś co do Watahy, to dwa pierwsze sezony 
ekipa filmowa spędziła w naszym hotelu, a nasi instruktorzy  
służyli pomocą w terenie. Stąd także program Śladami Watahy 
prowadzony wraz z aktorami serialu.

W 2020 zbudowaliście Państwo nowoczesną, dużą  
ekomarinę. Co w niej znajdziemy? Co w niej innowacyjnego?
Innowacyjne są baseny z nieckami zanurzonymi w wodach Soliny.  
Dają możliwość bezpiecznej kąpieli – bo zawsze wiadomo gdzie  
jest dno. Błotniste kąpieliska nad Soliną, przy zmiennej wraz  

z poziomem wody linii brzegowej nie dają tak wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa – zwłaszcza w odniesieniu dla najmłodszych,  
czy pływających słabo lub w ogóle. Poza tym nasza Ekomarina  
jest portem dla całej flotylli niemal stu jednostek pływających – 
łodzi żaglowych, motorówek z silnikami elektrycznymi, unikalnymi  
katamaranami Coco także z napędem elektrycznym, które już teraz  
swoją  funkcjonalnością i łatwością obsługi wypierają tradycyjne  
rowerki wodne. Mamy też kajaki – 2, i 3-osobowe, tradycyjne,  
a także z napędem śrubowym.

Jak turyści zareagowali na pionierską w tamtym rejonie  
formę odpoczynku – Solemarany Coco?
Łódki przyjęły się znakomicie. W każdym dniu z dobrą, czy  
nawet przeciętną pogodą wszystkie były na wodzie, choć dla wielu  
osób ten rodzaj wypoczynku był absolutną nowością. Duży koc  
piknikowy, który pływa sam – absolutna rewelacja.

Co Państwa skłoniło do zakupu naszych jednostek?
Bez wątpienia wsparcie ze środków UE,  które sprawiły, że nasza  
inwestycja pojawiła się tak szybko. Bez niego trwałoby to 3-4 lata  
dłużej i było budowane małymi etapami. A dlaczego akurat Coco? 
Świetny design, duża funkcjonalność i najlepsza oferta  
w otwartym konkursie.

Czy jest coś, o co chciałby Pan zapytać nas?
Już raz stworzyliście Państwo produkt, którego wcześniej  
nie było. Czy macie kolejne asy w rękawie?
 
J.K. Produktu, jakiego wcześniej nie było – na razie nie.  
Ale pracujemy nad akcesoriami i udoskonalaniem całego  
naszego procesu i zwyczajnie nad rozwojem firmy. Jest co robić  
– to produkty, które świat mało zna, w związku z czym jest dużo 
pracy promocyjnej. Ale jak już świat pozna, to lubi :)

Grzegorz Caboń: współwłaściciel Hotelu Skalny w Polańczyku  
i pierwszej na jeziorze Solińskim nowoczesnej Ekomariny.

®

s o l e m a r a n

O Solinie, 
Polańczyku 
i Bieszczadach
Rozmawiamy z Grzegorzem Caboniem
02.12.2020 



17

®

s o l e m a r a n

 

Hotel Skalny Polańczyk, Ekomarina / Polańczyk, woj. podkarpackie

®

s o l e m a r a n

®

s o l e m a r a n

 
Ekomarina Polańczyk / Polańczyk, woj. podkarpackie
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SIEDLISKO 
MORENA

 
Siedlisko Morena / Jeziorowskie, woj. warmińsko-mazurskie
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Jezioro Ułówki 
Hotel Siedlisko  
Morena
Jezioro Ułówki leży na Mazurach Garbatych, które są 
wschodnią częścią Krainy Wielkich Jezior. Wielkich jezior  
tu jednak nie ma - są niewielkie i małe. Często w strefie ciszy, 
co pozwala na spokojniejszy pobyt i mniejszy ruch w sezo-
nie. Nazwa pochodzi oczywiście od morenowego ukształto-
wania terenu, tak innego od Mazur „giżyckich”,  
czy „mikołajskich” . Ten jest pełen pagórków i wzniesień,  
które schodzą łagodnie prosto do jezior. To właśnie w tym 
regionie, w Pięknej Górze pod Gołdapią, jeśli śnieg dopisze - 
można pojeździć na nartach. Wyciągów jest kilka.  
Choć jezior już tam niewiele i krajobraz znowu inny.  
 
Nasze jezioro Ułówki - można powiedzieć, że znajduje się  
w samym centrum Mazur Garbatych. Połączone malowni-
czo wąskim przesmykiem z jeziorem Łaśmiady, a z jeziorem 
Szostak - podziemnym tunelem o długości 300 metrów.  
 
Nad jeziorem Ułówki, na wzgórzu (jakżeby inaczej),  
znajduje się jeden z najmodniejszych, ale też najprzyjemniej-
szych hoteli na Mazurach, gdzie przytulność i rustykalny  
styl łączą się z „odrobiną luksusu” i bardzo dobrym smakiem  
i jest to bardzo zgrabne połączenie. Przestronne, eleganckie 
SPA, gabinety kosmetyczne, restauracja z trzystronnym  
widokiem na jezioro, pomost, basen wewnętrzny i zewnątrz-
ny, plac dla dzieci, letni bar i last but not least - bardzo 
serdeczna obsługa.  
 
To Siedlisko Morena, zbudowane przez trójkę przyjaciół  
w latach 90 w polskim stylu narodowym, z terenem  
zagospodarowanym siedliskowo, dzięki czemu czujemy się 
tu swojsko i bezpiecznie. Obszar jest bardzo duży,  
stąd dobudowywane kolejne budynki z wysokiej klasy  
apartamentami, czy starannie zaprojektowane  
i zagospodarowane przestrzenie rekreacyjne. 
 

siedliskomorena.pl 
fb.com/siedliskomorena
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J.K.: Pani Ulu, znamy się od 5 lat, od początku istnienia  
naszej firmy, od momentu przywiezienia naszego pierwszego 
egzemplarza Siesty do Waszego hotelu. W 2018 kupiliście  
swoje własne jednostki - obserwowała Pani przez ten czas,  
jak rozwija się firma i solemarany?  
Nie obserwowałam. Po prostu byłam zajęta codziennym życiem 
Siedliska. Na wszystko przychodzi odpowiedni czas, więc kupiliśmy 
nasze pierwsze Solemarany Coco w 2018 i na 2019 zamówiliśmy 
kolejne. 

Jak Solemarany Coco (nasz drugi model solemaranu),  
wpisały się w klimat Moreny?
Doskonale się wpisały. Odkąd je mamy są przebojem na jeziorze, 
trzeba zapisywać się na listę, by z nich skorzystać. Stąd decyzja  
o kupnie kolejnego. 

Czy jest jakaś opinia dotycząca jednostek, którą Pani  
szczególnie zapamiętała?
Tak :) - od gości z Niemiec, że w końcu można poleniuchować  
na jeziorze i podziwiać widoki, a nie wiosłować w upale. Na naszym 
jeziorze jest strefa ciszy, nie używamy silników motorowych. Z tej 
ciszy my się bardzo cieszymy i jak słychać - nasi goście również. 

Moi znajomi, znajomi znajomych, mówią o Siedlisku (to opinia, 
która się powtarza), że jest to miejsce luksusowe, ale nie snobi-
styczne, że czują się tu naturalnie. Jak to osiągnęliście?
Zespołowo! Hotel, taki jak nasz, to miejsce, gdzie goście generalnie 
wypoczywają. Staramy się więc stworzyć dobre do tego warunki :), 

a natura wokół bardzo nam pomaga. Jesteśmy położeni na cyplu 
oblanym wodą, 4 ha ziemi, gdzie wiszą hamaki, są leżaki, mamy sad, 
ogródek, plażę, dostęp do jeziora i uśmiech na twarzy. Często też 
powtarzam mojemu zespołowi, by taki serwis zapewnili gościom, 
jakiego oczekiwaliby na swoich wakacjach. My lubimy  
po prostu umilać gościom pobyt.

Dyrektorzy hoteli często się zmieniają, a Pani jest związana  
z Siedliskiem od początku, czyli prawie 20 lat. To Pani drugi dom. 
Co Panią osobiście urzeka w Siedlisku? Co lubi Pani  
w swojej pracy najbardziej?
Jestem długosdystansowcem :) Nie ma możliwości zbudowania 
czegokolwiek w rok czy dwa. Budowanie firmy to długofalowy  
proces, na lata. Moja historia z Moreną zaczęła się na placu budowy, 
trwa do dzisiaj. Moment, kiedy hotel jest gotowy na przyjęcie gości  
to koniec inwestycji, ale początek wspaniałej przygody. Morena bar-
dzo się zmieniła przez te 20 lat, rozbudowa, nowy basen zewnętrzny, 
dodatkowe usługi, a przede wszystkim utrzymanie jej w dobrej 
kondycji przez te lata. Inwestycje to jedno, a najważniejsze to budo-
wanie relacji z ludźmi. Mamy w Morenie zespół, który jest jak duża 
rodzina, jest wielu pracowników, którzy tak jak ja zaczynali pracę gdy 
startowaliśmy. Mamy też wielu klientów, którzy przyjeżdzają do nas 
od prawie 20 lat, widzieliśmy jak rodziły się im dzieci, jak dorastają. 
Tych emocji nie dostarczy praca, którą często się zmienia - ale do 
tego potrzeba atmosfery, by się chciało chcieć. Każdy z nas spędza 
dużo czasu w pracy, więc fajnie jak praca może być drugim domem. 
Co lubię w niej najbardziej? Swoją pracę, bo to w zasadzie nie praca.

Mazury Garbate - to wyjątkowa część Mazur, pełna pagórków, 
jezior większych i mniejszych. Okolica bardzo malownicza o każdej 
porze roku. Czy Pani - jako szczęśliwa Mazurka - poleciłaby jakieś 
mniej znane miejsce? Takie, którego nie minie się jadąc główną 
drogą, a gdzie można by wybrać się np. rowerem z Moreny, mając 
potem świadomość, że odkryło się dla siebie coś nowego?
Każdy postrzega świat inaczej, na każdym z nas inne rzeczy robią 
wrażenie. Ja jestem ciągle zakochana w Mazurach i o każdej porze 
roku, nawet jak w listopadzie leje deszcz, a niebo jest ciągle szare,  
to wieczór przy kominku z książką sprawia, że ta szarość znika. Mam 
takie miejsce, w zasadzie przy asfaltowej drodze, które łatwo minąć 
jadąc autem. Zatrzymywałam się i radowałam oczy – przy drodze 
między Woszczelami, a Zelkami – w lewo drogowskaz Małkinia,  

a na prawo piękny widok na jezioro Sawinda, polecam.

Co goście cenią w Siedlisku? Nowoczesność w tradycyjnej ramie,  
świeże powietrze, przestrzeń, doskonałe warunki? Widoczną fantazję 
właścicieli, miłą obsługę, Boskiego labradora?
Goście przede wszystkim cenią sobie ciszę. Mówią, że nigdzie tak  
dobrze nie śpią. Cenią sobie też to, że mimo pełnego hotelu latem,  
nie odczuwa się tego. Boski, nasz nowy pies, skrada serca i małym  
i dorosłym gościom. Trudno go nie lubić. I myślę, że lubią Siedlisko za 
atmosferę, że mogą w dresach spędzić cały tydzień bez makijażu i szpilek.

Siedliskowa restauracja - trudno z niej wyjść - nie tylko ze względu  
na kuchnię, ale także na urzekający widok z ogromnych okien na 3 strony 
świata, w tym na jezioro. Czy próbowaliście przenieść przyjemność 
jedzenia z widokiem na jezioro - na samo jezioro? 
Gdy tylko Solemarany do nas przyjechały, przygotowaliśmy koszyki  
z zawieszoną kartką: WEŹ MNIE NA KATAMARAN. To zestaw do wyboru: 
śniadanie, lekki lunch czy romantyczna kolacja. Tu ograniczeniem  
jest tylko fantazja gościa.

Czy Morena lubi dzieci? Czy dzieci mają w Morenie swój świat?
Morena to bardzo dużo dzieci! Miejsca zabaw dla dzieci, zajęcia dla dzieci, 
menu dla dzieci, czekoladowe drzewo dla dzieci, gry, kolorowanki i cała 
reszta. Mamy takie dzieci, które przyjeżdżały kiedyś z rodzicami, dzisiaj 
przyjeżdżają z przyjaciółmi, rośnie nam nowe pokolenie gości.
 
Czy jest coś, o co chciałaby Pani zapytać nas?
Jakieś nowe pomysły?

J.K - Pomysłów na rozwijanie Solemaranów mamy kilka - częściowo  
są na etapie przygotowywania. Zastanawiamy się, jak budować nasze  
jednostki, by były jak najbardziej ekologiczne i w produkcji mniej szkodzące 
środowisku. Myślimy cały czas o rozwijaniu idei odpoczynku solemarano-
wego, o nowej jakości spędzania czasu na wodzie.

Urszula Orpik: dyrektorka hotelu Siedlisko Morena, jednego z najlepszych  
na Mazurach. Od kilku lat mieszkajaca w Ełku, gdzie jest bardzo szczęśliwa. 
Mazurka z pochodzenia i wyboru.
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O pikniku  
na Solemaranach 
i Siedlisku Morena
Rozmawiamy z Urszulą Orpik 
22.01.2019 
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Dawni Prusowie, zamieszkujący dzisiejszy teren Warmii  
i Mazur mieli swoje miejsca kultu, w tym jezioro Naterskie.  
Czy wiedziałeś, że budujesz swój dom  i apartamenty  
nad ich świętym jeziorem – Świętajnie Naterskim?
Wiedziałem oczywiście, że okolice Tomaszkowa, Naterek  
to dawne tereny pruskie, ale o tym, że jezioro Naterskie było  
miejscem kultu – nie wiedziałem. Człowiek uczy się całe życie :)

To między innymi tutaj, nad jeziorem – obchodzono  
Noc Kupały – najkrótszą w roku. Co myślisz o Sobótce/Pali-
notce na Solemaranie, w nawiązaniu do starych obrzędów? :)
Myślę, że byłoby to ciekawe doświadczenie, oczywiście  
w odpowiednim towarzystwie…

Prusowie czcili Naturę, ona była dla nich świątynią,  
to jej tworom, siłom i darom oddawali cześć. Obecnie natura  
w okolicy Tomaszkowa także jest doceniana i lubiana, choć  
już w innym sensie. Apartamenty w tym miejscu to był chyba 
strzał w dziesiątkę, prawda?
Podobnie jak byli mieszkańcy tych terenów również uważam  
naturę za coś nadprzyrodzonego i niedającego zamknąć się  
w ramy.  

Na Warmii i Mazurach najlepiej można się o tym przekonać. 

Skąd decyzja, by budować tam?
Kiedy pierwszy raz przywiózł mnie tu jeden z moich architektów,  
nie mogłem oprzeć się wrażeniu odosobnienia tego pięknego  
miejsca. Takiego szukałem. Od razu wiedziałem, że moi klienci  
docenią ten azyl ciszy i spokoju. Nie pomyliłem się.
 
Tomaszkowo to pierwsza Wasza inwestycja nad jeziorem.  
Planujesz kolejne?
Rzeczywiście pierwsza i nie powiem, że ostatnia…

Z ciekawostek lokalnych – w Tomaszkowie powstaje  
pierwsza w Polsce whisky – z polskich produktów:  
The Langlander Single Malt. Próbowałeś?
I znowu czegoś się dowiedziałem. Chętnie odwiedzę miejsce,  
w którym ma powstać ten trunek. Umiejętność tworzenia  
naprawdę dobrej whisky to elitarna cecha, którą posiada niewielu.  
Z zaciekawieniem przyjrzę się temu procesowi w naszych  
lokalnych warunkach.
 

Jak spędzacie czas na Warmii?
Mimo, iż przez pewien okres byłem skupiony na stworzeniu  
inwestycji na tym terenie, Warmia i Mazury od zawsze kojarzą  
mi się z odpoczynkiem i chwilą resetu, bez którego nie wyobra-
żam sobie zrównoważonego funkcjonowania w dzisiejszym 

Piotr Jaczewski - deweloper, właściciel firmy AMA-BUD, 
członek zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich, 
miłośnik sportu i pasjonat żeglarstwa.

®
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świecie. Życie w ciągłym pośpiechu wymaga chwil spowolnienia,  
a okolice Tomaszkowa sprzyjają refleksji i przełączeniu na inny  
tryb myślenia.
 
Co cenisz w Solemaranie Coco? Czy poleciłbyś go innym?
Solemaran jest narzędziem pomagającym w odcięciu się od świata,  
ułatwia kontemplację i obserwację zjawisk przyrodniczych.  
Polecam wszystkim zmęczonym ciągłym pośpiechem.

Z jakimi słowami kojarzy Ci się Solemaran?  
Dlaczego nazwałeś swoją jednostkę – Ultramarine?
Solemaran oczywiście semantycznie kojarzy się ze słońcem  
i morzem. Z hiszpańskiego SOL – słońce, MAR – morze.  
Większości pewnie będzie kojarzyć się z katamaranem.  
A Ultramarine to prezent dla mojej niepowtarzalnej żony,  
która uwielbia słońce. Jeden z naszych przyjaciół widząc  
jej piękną opaleniznę, nazwał ją kiedyś Ultramaryna.

Jak żona zareagowała na prezent?
Początkowo nie mogła uwierzyć, ale później bardzo się ucieszyła.

O świętym jeziorze  
na Warmii oraz  
o Tomaszkowie
Rozmwiamy z Piotrem Jaczewskim 
29.08.2019 
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Jezioro Tałty 
Sady Ville 
i Apartamenty
Do ciekawostek należy, że jezioro Tałty jest najgłębszym jeziorem 
Wielkich Jezior Mazurskich. Patrząc uważniej na mapę, zobaczymy 
wielką rynnę polodowcową, którą wypełniają kolejno jeziora: Ryńskie, 
Tałty, Mikołajskie, Bełdany i Nidzkie. A między nimi wielkie rozlewisko 
największego jeziora WJM - Śniardw. Gdyby chcieć przemieścić się 
trasą wodną, z południa na północ, od Jaśkowa do Piszu, to jest 
to blisko 50-cio kilometrowa, przepiękna trasa, pełna zatok i wysp. 
Najpierw jezioro Nidzkie w strefie ciszy z jego legendarną wsią 
Krzyże i kulturalną Leśniczówką Pranie (warto wstąpić na koncert 
letni!), przez rezerwat Wierzba na półwyspie o tej samej nazwie, 
gdzie możemy na brzegu spotkać półdzikie koniki polskie. Skręcając 
tu w prawo, wpłynęlibyśmy na Śniardwy. Skręcamy w lewo i mijamy 
turystyczny kurort Mikołajki z nowo  zbudowanym, eleganckim, 
przestrzennym nabrzeżem i cichą wieś Stare Sady, gdzie się zaraz 
zatrzymamy. Płynąc dalej na północ mamy jezioro Ryńkie i Ryn -  
z jego sporym portem i historycznym, wielokrotnie nagradzanym 
hotelem Zamek Ryn i świeżo otwartym nowoczesnym SPA.  
 
Wracamy. Po drodze jedno z naszych ulubionych w tym rejonie 
miejsc - wspomniane Stare Sady, a w nich Sady Ville i Apartamenty. 
To mini wioska, tak zwane „miejsce zaprojektowane do odpoczywa-
nia” stworzone przez Panią Magdę Binder, architektkę wnętrz,  
która osiadła tam na stałe. Z roku na rok wioska powiększała się,  
jak naturalna wieś, w której chce się mieszkać. Ostatnio także bogat-
sza o plażę, przechodzącą w wypoczynkowy, trawiasty teren. W lecie 
jest hitem - nie tylko dzięki sprzętowi pływającemu i romantycznemu 
pomostowi, ale też dzięki imprezom, muzyce na żywo, wspólnym 
ćwiczeniom, ogniskom i warsztatom.  
 
Sady Ville i Apartamenty są przytulne i każdy dom i apartament 
ma własną kuchnię. To zawsze przydatne, choć nie trzeba z nich 
korzystać, jeśli w jednej z willi ma się Bistro - także z jedzeniem 
wegańskim. A o to na Mazurach bardzo trudno. 

sady.pl 
fb.com/sadypl
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Niespodziewanie nadeszły trudniejsze czasy… Czegoś takiego  
nie było nigdy – świat gwałtownie hamuje, gospodarka pod  
wielkim znakiem zapytania, mówi się o przeorganizowaniu życia.  
Jak wygląda wiosna w Starych Sadach podczas pandemii?  
Jak wyglądają Mazury, jakie są nastroje?
W Starych Sadach jest spokojnie, życie toczy się swoim,  
niespiesznym rytmem. Trwają naprawy, remonty, sprzątanie  
w ogrodach. Szykujemy plażę, chcemy, by wszystko było dobrze 
zorganizowane dla gości, których się spodziewamy latem. Nie wiem, 
jak jest w innych miejscach, trochę się izoluję, również od nadmiaru 
informacji. Wieści z Mikołajek mam od swojej drużyny. Mówią mi, 
że ulice są puste, ludzie przycupnęli w domach i czekają, co będzie. 
Rodzice denerwują się domowym nauczaniem dzieci, na które nikt 
nie był przygotowany, a kompletnie przestarzały system edukacji  
w ogóle się do tego nie nadaje. Słyszę, że coraz więcej ludzi traci 
pracę. To region turystyczny, tu wszystko kręci się wokół turystów. 
Hotele, pensjonaty, pokoje gościnne, restauracje i cała infrastruktura,  
która je obsługuje, sklepy, serwisy żeglarskie i motorowodne – 
wszystko to stoi puste a największe koszty, to utrzymanie  
pracowników. Strach o zatrudnienie to strach o możliwość  
zdobycia pieniędzy na jedzenie, które podrożało. Ludzie realnie  
boją się głodu. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do dostępności  
wszelkich dóbr, a tu taka sytuacja…

Cały czas mam w pamięci zdanie Olgi Tokarczuk z wystąpienia 
noblowskiego w Sztokholmie: „Coś jest z tym światem nie tak”. 
Było to powiedziane w październiku. W grudniu wybuchła  
światowa epidemia… Natura jakby się trochę wkurzyła.  
Zgadza się Pani?
Myślę, że to nie natura, to robią ludzie. Chyba, że spojrzymy  
na to tak: w naturze ludzi leży chciwość…

To „nie tak” wydaje mi się pasować też do pomysłu planowanej  
trasy tranzytowej Ełk – Mrągowo przechodzącej przez Mikołajki  
i okolice. Te okolice to rezerwaty przyrody, bagna, jeziora.  
Co Pani o tym sądzi?
Może ci, którzy to wymyślili, dawno porządnie nie odpoczęli :)  
Często jeżdżę na wzgórze w Notyście, gdzie zaplanowano  
budowę wielkiego mostu z pylonem jak Pałac Kultury. To dla mnie 
najpiękniejsze miejsce na Mazurach. Uwielbiam patrzeć z góry  
na połyskujące plamy jezior, na wysepki, na lasy, które zdają się  
nie mieć końca. Widoki natury nieskażonej działalnością człowieka  
są kojące i mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie i równowagę  
psychiczną, udowodniono to naukowo. To widoki potrzebne  
wszystkim, bez wielkich mostów, ciężarówek, hałasu i smrodu  
spalin. Drogi też są potrzebne, ale czy właśnie tam? Wybrano jeden  
z wariantów, ponoć najdroższy. Znowu ta chciwość? Ktoś chce  
zrujnować tą piękna przestrzeń na zawsze. W jakim celu?

Zaczęłam może od mało przyjemnych pytań, proszę wybaczyć,  
ale są bardzo aktualne. Chcę teraz zapytać o tematy spokojniejsze 
– o Pani Wioskę na początek. Bo stworzyła Pani właściwie letnią 
wioskę – kilka domów nie na zamkniętej działce, ale przy  
normalnych, ogólnodostępnych drogach. Wolnostojące domy  
do wynajęcia (które Pani sama zbudowała). To dość nietypowe  
i bardzo otwarte w odbiorze…
Tak, sześć domów, to już spora wioska :) Właśnie tak chciałam,  
żeby to wyglądało. To nie mógł być duży pensjonat (a dla ponad  
80 gości musiałby być), nie chciałam zaburzać wyglądu i nastroju 
sielskiej wsi. Zaprojektowałam Sady dla tych, którzy chcą odpocząć  
od tłumu, pośpiechu, trochę się wyłączyć. Dlatego można tu wynająć 
dom w całości, z własnym ogrodem albo apartament w domu z bala, 

O Miejscu Zaprojektowanym 
do Odpoczywania
Rozmawiamy z Magdaleną Binder
31.03.2020 
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warszawskie mieszkanie i mam teraz w Sadach wszystkie swoje  
rzeczy. Nie wiedziałam, że jest ich tak dużo! Kiedyś byłam miejskim 
zwierzęciem, nie wyobrażałam sobie życia bez miasta, ale kiedy stop-
niowo zaczęłam z niego wychodzić zauważyłam, że już nie chce mi się 
biec, drażni mnie hałas, a powietrze po prostu śmierdzi. Tu jest inaczej,  
sprawy nie są takie pilne. Czas płynie zauważalnie, a jednocześnie  
drzewo, jezioro, ziemia trwa. To jest kojące. Chciałabym, żeby moi 
goście też to widzieli i korzystali z tego ukojenia. Jestem przekonana, 
że to właśnie, ten bliski kontakt z przyrodą, jest potrzebny człowiekowi 
do życia. Choćby trwał tylko weekend.

Zmiany… u Pani powstaje prywatna plaża, obok w Mikołajkach  
nowoczesne nabrzeże. Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać  
lata, żeby to wszystko zobaczyć w pełnej okazałości.  
Coś jeszcze z nowości? Jakie będzie lato 2020?
Też jestem ciekawa nowego nabrzeża w Mikołajkach. Na plażę  
serdecznie zapraszam. Będą wygodne leżanki, parasole, lampiony. 
Chciałabym, żeby było bajkowo, na ile wiatr pozwoli. Myślę  
też o kocykach i koszykach piknikowych. Taki piknik nad wodą  
to fajna sprawa, nie mówiąc już o możliwości zrobienia pikniku  
na Solemaranie. Tak, nadchodzące lato to przede wszystkim  
dobre jedzenie. Mamy nowego kucharza i myślę, że od teraz  
do naszego Bistro będą ciągnęły wycieczki z całej okolicy.

Czy chciałaby Pani zadać nam jakieś pytanie?
Mam nadzieję, że będziecie się dalej rozwijać, ponieważ już myślę  
o powiększeniu floty. Może macie w zanadrzu jakieś nowe projekty?

JK: Oczywiście, cały czas coś się dzieje. Nowe rzeczy  
są w planach, pewnie niedługo pojawią się oficjalnie.
A Flota Solemaranowa… brzmi ładnie :) 

który wygląda, jak stuletnia chata i zaszyć się w zielonym ogrodzie.  
Nic tak nie koi nerwów i nie uspokaja, jak patrzenie na zieloną przyrodę. 
Ale jeśli ktoś zapragnąłby bliskości innych, jest wiele miejsc do wspólne-
go przebywania – bistro, gdzie są gry planszowe, pyszna kawa i domowe 
ciasto, sale klubowe i bilardowe. W tym sezonie uruchamiamy też sporą 
bibliotekę. No i plaża, moje najmłodsze dziecko.

Na swojej stronie pisze Pani tajemniczo: „Piasek, szum wody,  
trawa pod kocyk, leżaki i coś do pływania. Ale to jeszcze   
nie koniec…” Zdradzi Pani tutaj?
Nie zdradzę, za wcześnie jeszcze. Marzę o tym, żeby moi goście  
czuli się w pełni zaspokojeni w swojej potrzebie odpoczynku, żeby  
nie musieli i nie chcieli się stąd nigdzie ruszać. Na razie wszystko  
dzieje się na papierze i mam pomysł, żeby „to” nie zagraciło  
przestrzeni, która dla mnie jest największym skarbem.
 

Po raz pierwszy zetknęła się Pani z Solemaranem na wystawie  
Dobry Wzór Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.  
Teraz kolejny, większy model – Coco – będzie Pani miała u siebie.  
Dla nas to wspaniałe, że Solemarany doceniają projektanci i żeglarze, 
jak Pani. A co Panią zainteresowało w Solemaranie?
Jako żeglarza – nic :) Gdzie ten łopot żagli, gdzie wiatr we włosach…?  
Na wystawie, wiele lat temu zobaczyłam coś niebywałego na tamte 
czasy – spójną i elegancką w swojej prostocie konstrukcję, piękne  
detale, staranne wykończenie. Zachwycił mnie pomysł, tak prosty,  
że aż genialny. Pobujać się leniwie na wodzie w promieniach słońca,  
albo i bez – kto z nas o tym nie marzy? Przez lata zapomniałam o tym 
projekcie, bo jednak żeglarstwo… Lecz, kiedy zapadła decyzja o plaży, 
dawne emocje odżyły. Nie wahałam się ani chwili, od razu wiedziałam,  
że Solemaran będzie u nas gwiazdą.

Gdzie by się Pani wybrała na solemaranową letnią  wycieczkę?
To byłaby wycieczka bez celu. Słuchanie pluskającej wody,  
przyswajanie witaminy D ze Słonka, kontemplacja własnego  
bezruchu wobec ruchu fal i powietrza. Oczywiście z koszykiem  
pełnym smakołyków i dobrym letnim winem. Może w pobliskie trzciny?

Jest Pani z Warszawy – jak się Pani mieszka na Mazurach?  
Skąd decyzja o przeprowadzce?
Taka decyzja zapadła dopiero zeszłej jesieni. Spakowałam swoje  

Magda Binder - architektka wnętrz, żeglarka, która w Starych Sadach 
stworzyła prawdziwą wakacyjną perełkę nad jeziorem Tałty - Sady Ville  
i Apartamenty. Osoba przemiła, spokojna i bardzo uśmiechnięta!

®
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Sady Ville i Apartamenty / Stare Sady, woj. warmińsko-mazurskie
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Nateria Domek nad jeziorem / Naterki, woj. warmińsko-mazurskie

NATERIA HOUSE AT THE LAKE
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Jezioro Naterskie 
Nateria Domek 
nad jeziorem
Jezioro Naterskie należy do tych kameralnych, nad którymi  
chętnie są budowane domy wypoczynkowe. Znajduje się 20 minut 
autem od Olsztyna, na północ od większego i bardziej znanego 
jeziora Wulpińskiego. Jest objęte strefą ciszy, co wraz z rodzinnym 
charakterem lokalnej zabudowy sprawia, że można tam spędzić 
spokojne wakacje. Dodatkowo, ze względu na roślinność  
przybrzeżną, nie ma plaż gminnych.  
 
Jezioro Świętajno ma swoją ciekawą historię, która pozwala  
na ten niewielki akwen spojrzeć nieco innym okiem. Nie chodzi  
o historię najnowszą, (a mam tu na myśli początek XX wieku),  
ale dużo wcześniejszą, czyli czasy plemion pruskich, które ziemie 
Warmii i Mazur zamieszkiwały do XIV wieku. Świętajno położone  
było na pograniczu plemiennym Galindii i Pogezanii. Wówczas  
pełniło funkcję kultową, co oznaczało, że jezioro wykorzystywano 
jedynie w celach sakralnych. Oddawano hołd i cześć naturze,  
której istoty żywe i martwe były dla Prusów bóstwami  
lub inkarnacjami. Teraz nic nie wskazuje na to, co działo się  
tam (i nad wieloma innymi jeziorami na Warmii) wieki temu.  
Obecnie bujna i piękna natura warmińska w całości służy  
tak mieszkańcom, jak i turystom, odwiedzającym te rejony  
o każdej porze roku. Miejsc, by się zatrzymać, nie brakuje.  
 
Jednym z nich, zarazem jednym z bardziej luksusowych  
i komfortowych domów wypoczynkowych jest Nateria Domek  
nad jeziorem. Nazwa prosta i bezpretensjonalna, podobnie jak  
forma domu w stylu nowoczesnej stodoły. Wnętrze doskonale  
zaprojektowane, a ogród duży i zadbany. Widok z ogromnych  
okien pokoju dziennego tarasu i sypialni na piętrze rozpościera  
się na zieleń i jezioro, do którego od domu dzieli 90 metrów.  
Ponadto do dyspozycji jest prywatny pomost, prywatna plaża  
i Solemaran Coco - prywatna wyspa.

 

fb.com/nateriadomeknadjeziorem
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Co nas 
wy®óżnia? 

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem Solemaranu,  
myślicie o letnim sezonie 2022 i zastanawiacie się,  
dlaczego Solemaran, podpowiadamy :) 

Otóż... Zabrzmi to banalnie, ale napiszę wprost - wyróżnia 
nas jakość. Mam tu na myśli tak jakość technologiczną, 
jak i rynkową. Funkcjonalność, praktyczność, trwałość, 
ekskluzywność, estetykę i związane z tym pozytywne 
odczucia osobiste i satysfakcję z użytkowania.
Nasze kadłuby budujemy ze świeżych żywic kupowanych 
na bieżąco, a żelkoty nie żółkną po kilku latach.  
Nie oszczędzamy na piance wypełniającej i wzmocnie-
niach w newralgicznych miejscach. Wszystkie okucia  
są ze stali nierdzewnej, a tapicerka z bimini szyte  
z tkanin UV- i wodoodpornych.

Tyle w telegraficznym skrócie o jakości namacalnej  
i widocznej gołym okiem. Ale! Nie zapominajmy o jakości 
życia, nie tej materialnej, ale duchowej i psychicznej,  
a która przejawia się dla nas po prostu w zadowoleniu  
i spokoju wewnętrznym. 

Wymieńmy dalej... wyróżnia nas obsługa klienta - zawsze 
w kontakcie, elastyczni i uważni, otwarci na współpracę. 
Wreszcie - wyróżnia nas innowacyjność. Jesteśmy pomy-
słodawcami, projektantami i producentami Solemaranów 
- małych katamaranów wypoczynkowych, składających 
się z platformy wypoczynkowej w postaci wygodnego 
materaca i daszku bimini.  

Jesteśmy ekspertami i pionierami. Stworzyliśmy rynek  
na nowe jednostki do odpoczynku na wodzie i wiemy  
o nich wszystko. Rynek, który choć dość powoli, stale się 
powiększa. Rynek nie tylko dla nas jako sprzedawców  

i naszych klientów jako użytkowników końcowych.  
Stworzyliśmy także nowe pole do działania dla hoteli,  
większych i mniejszych wypożyczalni, które nie tylko  
mają nową popularną atrakcję dla swoich gości,  
ale także nieźle na niej zarabiają.  

Dlaczego tak jest? Dlatego, że Solemarany są bardzo  
lubiane. Nie ma takiej jednostki, która jednocześnie  
pozwoliłaby na błogi relaks, wygodny piknik jednocześnie 
będąc bazą do uprawiania sportów wodnych. Możesz  
zabrać ze sobą deskę SUP, pływać wpław, czy ćwiczyć  
jogę (na wodzie). 

Nasz produkt jest jak levisy, reeboki albo mała czarna. 
Oryginalny. 
Z wizją i z pomysłem. 
Podrabialny, ale nie do podrobienia.

Solemarany posiadają certyfikat Polskiego 
Rejestru Statków z dnia 23.08.2017 / 637334
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NASZE ZASZCZYTY

Dobry Wzór to najstarszy polski konkurs 
wzorniczy. Od prawie 30 lat wyróżnia  
dobrze zaprojektowane produkty.  
Eksperci Instytutu Wzornictwa  
Przemysłowego oraz Jury złożone  
z niezależnych specjalistów wybiera 
najlepszy dizajn w ponad dwudziestu 
kategoriach.

dobrywzor.com.pl

Projekt „Produkt Warmia Mazury” 
został zainicjowany i jest organizo- 
wany od 2014 roku przez Urząd  
Marszałkowski Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie w celu zaprezentowania  
i wyróżnienia Certyfikatem  
produktów, usług oraz wydarzeń  
wyjątkowych i charakterystycznych  
dla Warmii i Mazur. 

warmia.mazury.pl

must have to plebiscyt organizowany  
od 2011 roku przez Łódź Design Festival,  
wyróżniający najlepsze polskie wdrożenia  
pochodzące od polskich projektantów  
i producentów. To nieodpłatnie nadawany znak 
jakości, którym polskie firmy mogą posługiwać 
się w kraju i za granicą. Powstał, by upowszech-
nić dobry polski design i dzięki temu promować 
rodzimy biznes oraz projektantów. must have 
to unikalna rekomendacja konsumencka, oraz 
najbardziej medialne wydarzenie w polskim 
designie. 
 

DOBRY WZÓR 2017 
INSTYTUT WZORNICTWA 
PRZEMYSŁOWEGO 
WARSZAWA 

MUST HAVE 2020 
ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL 
ŁÓDŹ 
  

PRODUKT  
WARMIA MAZURY 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA W-M 
OLSZTYN
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Produkt wymyślony, zaprojektowany i produkowany w Polsce od 2017 roku. Projekt zastrzeżony i oryginalny. Produkty dopracowane w każdym  
szczególe, posiadają certyfikat Polskiego Rejestru Statków. Nagradzany i wyróżniany za dizajn i innowacyjność. Napędzane cichym silnikiem elektrycznym.

www.solemaran.pl / www.fb.com/solemaranoriginal / Instagram: Solemaran_Original_com 
©2017Joanna Krawczyk, Daniel Bednarski / Producent: Miejsce Projektowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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