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Akademia Aktywnego Wypoczynku
Mamut Camp
położona  jest na Mazowszu w miejscowości Strzegowo nad 
przepiękną rzeką Wkrą przy Centrum Kulturowo-Historycznym 
„Kantor Młyński”. Akademia posiada 100 miejsc noclegowych 
w pokojach 4-5 osobowych z łazienkami.

Gmina Strzegowo 
to doskonałe miejsce
dla wszystkich spragnionych odpoczynku i relaksu w harmonii 
z naturą, z dala od wielkomiejskiego gwaru i zgiełku. Miejsce 
to ze względu na swoje położenie jak i atrakcje regionalne doskonale 
nadaje się do organizacji imprez sportowych, kolonii, zielonych szkół, 
jednodniowych pobytów szkolnych, jak również dla rodzin, które 
aktywnie lubią spędzać swój wolny czas na łonie natury.

„Strzegowo zawsze po drodze”

Czy wiesz, że w gminie Strzegowo 
można zobaczyć:
• rekonstrukcję naturalnej wielkości mamuta,
• ekspozycję „Czas Mamuta” przybliżającą świat epoki lodowcowej,
• największy na terenie Północnego Mazowsza głaz narzutowy

„Kamień św. Franciszka”,
• fundamenty XIX wiecznego młyna,
• dwa okazałe dęby, które podobno zasadził sam król Kazimierz Wielki,
• „Muzealia”– zbiory kultury ludowej?

Przy  Sanktuarium św. Krzyża, znajduje się cudowne źródełko, 
do którego od lat pielgrzymują wierni wierzący w jego cudowną,  
uzdrowicielską moc.

Na oddzielną uwagę zasługują  dwie edukacyjne trasy 
z elementami geologicznymi, które można przebyć pieszo lub na rowerze:

• „Na wzniesienia Mławskie”– trasa o długości 22,7 km
• „Pętla wokół Wkry”– trasa o długości 22,4 km

to doskonałe miejsce

Warszawa  104 km

Płońsk 38km

Gdańsk 238 km

Płock 67 km

Toruń 145 km

Mława  22 km



Atrakcje ośrodka Mamut Camp:
Infrastruktura sportowa zewnętrzna: 
• Stadion 100/60 (bramki o wymiarach 7/2 m lub 5/2 m)

– naturalna trawa (tylko piłka) 
• Bieżnia lekkoatletyczna: 

pierwszy tor 375 m, ostatni tor 400 m 
• Boisko wielofunkcyjne 

– tartanowe (koszykówka, siatkówka, tenis ziemny) 
• Boisko do piłki nożnej 20/40 (bramki o wymiarach 5/2 m)

– sztuczna trawa
• Basen zewnętrzny 
• Hale sportowe (450 m i 1000 m)
• Lodowisko

Infrastruktura sportowa wewnętrzna: 
• Boisko wielofunkcyjne 

– (koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, hokej na trawie)
• Boisko do siatkówki plażowej 
• Boisko do piłki plażowej nożnej
• Boisko do badmintona
• Plenerowe stoły do tenisa 
• Wiata do imprez plenerowych 
• Plac zabaw 

Sale dydaktyczne:  
• Sala komputerowa 
• Sala dyskotekowa 
• Sala świetlicowa 
• Sale taneczne (lustra)
• Kino
• Amfi teatr

Dodatkowe atrakcje: 
• Ścianka wspinaczkowa 
• Tor quadowy
• Zaczarowany labirynt
• Stroje sumo
• Kajaki
• Szachy plenerowe
• Strzelnica (wiatrówki, łuki)
• Zorbing
• Mega twister
• Paintball
• Mini golf



Akademia Aktywnego Wypoczynku 
Mamut Camp
ul. Ciechanowska 20
06-445 Strzegowo
tel. 570 074 000
e-mail: info@mamutcamp.pl

H1-Stołówka, świetlica

H2-Budynek mieszkalny

H3-Sale warsztatowe

H4-Sale warsztatowe

H5-Sale taneczne z lustrami

A –Amfi teatr, kino

Boisko do koszykówki

Boisko do siatkówki

Boisko do tenisa

Boisko do hokeja na trawie

Boisko do siatkówki plażowej 

Boisko do piłki plażowej nożnej

Boisko do badmintona

Plenerowe stoły do tenisa 

Wiata do imprez plenerowych 

Plac zabaw 

Ścianka wspinaczkowa 

Tor quadowy

Zaczarowany labirynt

Stroje sumo

Kajaki

Szachy plenerowe

Strzelnica (wiatrówki, łuki)

Zorbing

Mega twister

Paintball

Mini golf

Mamut

Ruiny młyna


