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domek letniskowy nad jeziorem do wynajêcia

domek czerwiec.JPG
Kategoria: domki drewniane
Domki letniskowe nad jeziorem Dzierzgoñ Rodowo Ma³e
Rodowo Ma³e
Rodowo Ma³e, Warmiñsko Mazurskie, 82-550

zosia maj.jpg

min. 25z³
Tel.: 601 698 145
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Tel. dla obcokrajowców (+48)601 698 145
Strona www: domekrodowo.pl

• Nad jeziorem / jeziorami
Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): ***
Wojtek kominek 07.09.14.jpgObiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
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2 domki letniskowe, na ogrodzonych dzia³kach dla 6 osób nad jez.
Dzierzgoñ na pojezierzu I³awskim. 100 m do jeziora, sauna fiñska
(domek Wojtek)gara¿ wc z prysznicem, kominek, taras, aneks kuchenny
z pe³nym wyposa¿eniem, jadalnia, tv, dvd do dyspozycji ³ódka wios³owa
+ 4 rowery. 150z³-250z³/doba za ca³y domekUWAGA: Wiecej zdjêc na
www.rodowo.prv.pl tel 601 698 145.
Zosiakominekzima2010.JPGOferowane pokoje:
2-osobowe: 3 pokoi(-je)
Ilo¶æ domków dwurodzinnych: 2
Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 150 -250 z³
Cena za miesi±c (za ca³o¶æ): 7500 z³

Barek1.JPG

Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp6
Cena za osobê (w SEZONIE):
Cennik: inne
Ceny od 150z³ do 250 z³/doba ca³y domekweekendy 400-500z³¦wiêta,
sylwester itp - cena do uzgodnienia

sauna 01.03.15.jpg

Wy¿ywienie:
• Aneks kuchenny w pokojach/domkach

Na terenie obiektu:
• salka TV
• sala kominkowa
• grill
• miejsce na ognisko
• sauna
wojtek salon 01.09.2012.JPG• plac zabaw
• boisko futbolowe
• boisko do pi³ki siatkowej
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• wypo¿yczalnia sprzetu sportowego
• gara¿
• parking
Inne: ³ódka wios³owa, 4 rowery w cenie
kuchnia.JPG
Pozosta³e:
• akceptujemy zwierzêta
• mówimy po angielsku
• mówimy po rosyjsku

sypialnia sr.JPG

W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• aneks kuchenny
• lodówka
• czajnik elektryczny
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• garnki
• podstawowe naczynia
• sztuæce
• telewizor
• balkon

salon sr.JPG

kabina Wojtek.JPG

taras sr.JPG

Opis otoczenia
Domki znajduj± siê w Rodowie Ma³ym nad jeziorem Dzierzgoñ na
pojezierzu i³awskim.Pojezierze I³awskie jest piêkn± krain±
rozpo¶cieraj±c± siê pomiêdzy Wis³± a Pas³êk± we wschodniej czê¶ci
Pojezierza Wschodniopomorskiego. Swym obszarem obejmuje 4230 km²
terenu. Wystêpuj±ce tu krajobrazy s± efektem zlodowacenia
pó³nocnopolskiego. Najwiêkszym jeziorem jest Jeziorak(41,5 km2) na
którym znajduje siê 16 wysp. Inne wiêksze jeziora to: Narie, Dzierzgoñ,
Drwêckie. Jezioro Dzierzgoñ nad którym le¿y Rodowo Ma³e ma
powierzchniê (787,9 ha) Ca³e jezioro, oraz jego okolice s± objête
prawem, dotycz±cym Obszarów Chronionego Krajobrazu. Obszar
Chronionego Krajobrazu jeziora Dzierzgoñ obejmuje 5176 ha. Obszary
Chronionego Krajobrazu s± tworzone na terenach wyj±tkowych pod
wzglêdem krajobrazowym i nie zniszczonych dotychczas przez
cywilizacjê Jezioro Dzierzgoñ jest bardzo atrakcyjnym miejscem do
uprawiania sportów wodnych. Na jeziorze znajduj± siê 4 wyspy. Jest to
wspania³y akwen wêdkarski.

Atrakcje turystyczne:
40 km do Malborka (wycieczka na zamek), 40 do I³awy - kurort ¿eglarski,
DO MORZA 75 KM (STEGNA)W I PO£OWIE LIPCA W RODOWIE
DU¯YM TRWA MIÊDZYNARODOWY PLENER RZE¬BIARSKO MALARSKI. Ma ON JU¯ WIELOLETNI¡ TRADYCJÊ. EFEKTY PRACY
ARTYSTÓW POZOSTAJ¡ NA STA£E I OZDABIAJ¡ CA£A WIOSKÊ
Dojazd:
najlepiej w³asny samochód. Ewentualnie poci±giem do Prabut a potem
taxi (10 km)

grill Zosia 11.11.14.jpg

lodki b male.jpg

W pobli¿u:
do sklepu: 2 km
do supermarketu / marketu: 10 km
do morza: 75 km
do pla¿y strze¿onej: 0,15 km
s³u¿by medyczne: 10 km
poczta: 10 km
bank / bankomat: 10 km
budka telefoniczna: 10 km
dworzec / przystanek PKS: 10 km
dworzec PKP: 10 km

