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CENTRUM MISJI AFRYKAŃSKICH 
dom rekolekcyjny & ośrodek konferencyjny z noclegami 

 
Współczesny człowiek ciągle gdzieś biegnie… do pracy, do szkoły, na spotkanie, na zajęcia, do sklepu. Wciąż gdzieś 

gonimy, nie wiedząc kiedy i jak uciekają nam kolejne dni życia. Nie mamy czasu na spotkanie z drugim 

człowiekiem, na spotkanie z samym sobą, na spotkanie z Bogiem. Chcemy, aby nasze Centrum Misji Afrykańskich 

– nasz dom był taką cichą i spokojną oazą, enklawą pokoju i harmonii pośród zabieganego świata. Tu znajdziesz 

przestrzeń i czas na regenerację ciała, umysłu i… spokój duszy. Tutaj po prostu odpoczniesz. Zatrzymaj się i daj 

sobie chwilę zasłużonego relaksu. 

 

 
 

Położone w zacisznej otulinie Puszczy Kampinoskiej, Centrum Misji Afrykańskich to nowoczesny ośrodek 

rekolekcyjny z pełnym i profesjonalnie wyposażonym zapleczem noclegowym, gastronomicznym i 

konferencyjnym. Do dyspozycji naszych gości oddajemy ponadto kaplicę oraz przestrzeń zieloną do spacerów, 

medytacji i refleksji, Muzeum Misyjne, a od niedawna także przestronną Strefę Regeneracji i Relaksu. Goście 

mogą również skorzystać z parkingu zewnętrznego, mogącego pomieścić ok. 40 aut. Gospodarzami Domu CMA 

są księża misjonarze Prowincji Polskiej Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.  
 

Naszą ofertę kierujemy szczególnie do grup kościelnych, ale równie serdecznie powitamy w naszych progach 

gości o usposobieniu nieco bardziej świeckim. Jeśli szukasz pięknego miejsca z: komfortowymi noclegami, 

funkcjonalnymi salami, pyszną kuchnią i błogim, wyciszającym, niczym na afrykańskiej sawannie, otoczeniem – 

Centrum Misji Afrykańskich będzie dla Ciebie idealne! Nakualika, zapraszamy Cię. Do zobaczenia w Borzęcinie 

Dużym. 
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Zakwaterowanie.  
Centrum dysponuje infrastrukturą hotelową z 44 nowoczesnymi, klimatyzowanymi pokojami wyposażonymi 
we własne łazienki, (36 dwuosobowych, 4 pojedynczych z dostawkami 1 + 1, 3 dwuosobowych z dostawkami 
2 + 1 przystosowanych również dla osób niepełnosprawnych), oraz jednego apartamentu mogącego przyjąć 
do 4 osób. Centrum Misji Afrykańskich może pomieścić w komfortowych warunkach nawet 93 osoby. 
 

   
 

Konferencje & spotkania. 
Dysponujemy zapleczem 5 sal multimedialnych (na około 120, 90, 60 i 10 osób) oraz salą ekspozycyjno-
muzealną o powierzchni 175 m2, jadalnią, windą i pochylniami dla osób na wózkach inwalidzkich, 
umożliwiającymi sprawne poruszanie się po Centrum. Wszystkie sale są w pełni wyposażone i idealnie 
nadają się do organizacji wszelkiego rodzaju prezentacji, wykładów, konferencji, wykładów, a także spotkań 
rodzinnych (wesela, przyjęcia komunijne, itp.) 
 

   

Strefa Regeneracji i Relaksu. 
W Strefie Cardio oprócz tradycyjnych sprzętów do ćwiczeń mają Państwo okazję przetestować nowatorski 
trening funkcjonalny, w podwieszeniu na profesjonalnych taśmach TRX® pod okiem dyplomowanego 
fizjoterapeuty. W strefie  odnowy biologicznej zachęcamy do skorzystania z tradycyjnej sauny, a także z 
łaźni parowej oraz tężni solankowej. Oferujemy Państwu również zabiegi pozwalające wytworzyć w 
organizmie witaminę D3 w „Słonecznej Łące”. Ceny pakietów dla grup ustalane indywidualnie z 
organizatorem. 
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Kaplica. 
Kaplica pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła znajduje się na parterze CMA. To idealne miejsce: 

odwiedzając dom wpierw wita się z Gospodarzem. Wystrój pomieszczenia czynią wyjątkowym elementy 

sztuki afrykańskiej, a także misternie wykończony ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu oraz ołtarz 

eucharystyczny, którego autor, pan Mariusz Drapikowski, projektował także powszechnie znaną Kaplicę 

Adoracji Najświętszego Sakramentu w Niepokalanowie. Nasza kaplica może komfortowo przyjąć 100 osób. 

  

Oferta cenowa. 
Poniżej przedstawiamy podstawowy cennik pokoi, dla orientacyjnego zaprezentowania poziomu cen, jaki 

oferujemy.  Należy jednak pamiętać, że chcemy, by Centrum Misji Afrykańskich było nie tyle hotelem, ale co 

DOMEM, a osoby nas odwiedzająca – nie klientem, ale gościem, a nawet przyjacielem. Dlatego każda oferta 

pobytu kalkulowana jest przez nas indywidualnie, w oparciu o takie parametry jak: charakter grupy, 

planowany program pobytu, liczbę zarezerwowanych pokoi i dób, usługi dodatkowe. Co do zasady, 

gwarantujemy, że spokój jaki uda Ci się wypracować w sobie podczas pobytu w CMA, nie zostanie zaburzony 

końcowym rozliczeniem rezerwacji. 

POKÓJ JEDNOOSOBOWY (lub do pojedynczego wykorzystania) : 160,00 ZŁ 
POKÓJ DWUOSOBOWY : 200,00 ZŁ 
Cena dostawki do pokoju : 90,00 ZŁ 

APARTAMENT Z ANEKSEM SYPIALNYM : 360,00 ZŁ 
Łóżeczko turystyczne : 40,00 ZŁ 

 

Pokoje hotelowe są klimatyzowane i nowocześnie urządzone.  
W każdym pokoju znajduje się łazienka z kabiną prysznicową i toaletą. Łazienki wyposażone są w suszarki do włosów i ręczniki. 

Do dyspozycji Gości jest darmowe WIFI oraz parking. 
CENY NOCLEGÓW NIE ZAWIERAJĄ KOSZTU ŚNIADANIA. 

 

Kontakt.  
W celu uzyskania oferty oraz dodatkowych informacji dotyczących obiektu, zapraszamy do kontaktu                     
w godz. 09.00-15.00 (poniedziałek-piątek): 
 

Tel. +48 22 35 04 735  
Mob. + 48 532 689 496  
E-mail: cma@sma.pl | rezerwacjacma@sma.pl  
Web: www.cma.sma.pl 

 

Zatrzymaj się na chwilę i odpocznij. Do zobaczenia w Borzęcinie Dużym. 

  


