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Pensjonat VILLA FRANZISKA Pojezierze Mragowskie

Villa Franziska
Kategoria: pensjonaty
Witamy w Villa Franziska, eleganckim pensjonacie w
warmi&#241;sko-mazurskiej krainie.
Pustniki 30
Sorkwity, warminsko-mazurskie, 11-731
salon

min. 60z³
Tel.: 513938237
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Strona www: http://
• Nad jeziorem / jeziorami

pok. 2-osobowy

Rabaty/Promocje: Przy pobycie powyzej 10 dni udzielamy rabatu w
wysokosci 10%.
Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): ***
Obiekt: sezonowy
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Pe³en opis obiektu
Jesli pragna Pa&#241;stwo wypoczac od codziennosci ale nie chca
rezygnowac z luksusu, zapraszamy do naszego pensjonatu. Wysoki
komfort, duza przestrze&#241;, ciche i przyjemne otoczenie, natura,
swieze powietrze, wlasny pomost...
pok. 2-osobowy z balkonem Pensjonat nasz zaprojektowano i wykonano biorac pod uwage
wymagania i gusta potencjalnych gosci. Oferujemy Pa&#241;stwu 20
miejsc noclegowych w 7 komfortowo wyposazonych pokojach i
apartamentach. Wszystkie pokoje posiadaja duza lazienke z kabina
prysznicowa lub wanna, radio i Sat-TV. Villa Franziska dysponuje
bezpiecznym parkingiem na zamknietej posesji a budynek jest
zabezpieczony alarmem.
studio

lazienka z prysznicem

Villa Franziska polozona jest w malowniczej wsi Pustniki nad jez.
Gieladzkim na trasie A16 Olsztyn &#8211; Augustów, 16km od Mragowa.
Zjazd w Sorkwitach w kierunku miejscowosci Zyndaki.
Jezioro Gieladzkie, o powierzchni 475 ha jest najwiekszym jeziorem na
Pojezierzu Mragowski. Polozone jest na obszarach chronionego
krajobrazu i jest objete strefa ciszy. Miejsce znakomitego wypoczynku od
miejskiego zgielku. Raj dla wedkarzy i milosników sportow wodnych. Tu
bierze swój poczatek najpopularniejszy szlak kajakowy na Mazurach,
jeden z najatrakcyjniejszych szlaków wodnych w Polsce i Europie, "Splyw
rzeka Krutynia".
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 2 pokoi(-je)
3-osobowe: 2 pokoi(-je)
4-osobowe: 1 pokoi(-je)
Ilo¶æ pomieszczeñ typu Studio: 1

jez. Gieladzkie

Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 1000 z³
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp20

goscie na kajaku

Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 2-osob: 65 z³
w pokoju 3-osob: 50 z³
w pokoju 4 osob: 50 z³
Cena za Studio: 200 z³
Cennik: inne
Pensjonat nasz jest czynny od maja do konca wrzesnia. W innych
terminach mozliwosc wynajecia calej willi do wlasnej dyspozycji na
weekend albo imprezy okolicznosciowe, np. Andrzejki, Sylwester i swieta.

udany polow!

Cennik:
&#8226;pok. 2-osobowy: 130zl
&#8226;pok. 2-osobowy z balkonem: 160zl
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&#8226;pok. 3-osobowy: 150zl
&#8226;pok. 4-osobowy: 200zl
&#8226;suite 2-pokojowy: 200zl &#8211; 240zl
&#8226;cala willa: od 600zl &#8211; 1000zl
- w cenie noclegu sniadanie i parking na terenie posesji
- w lipcu i sierpniu minimalny pobyt 7 dni (przyjazd / wyjazd w sobote)
- check-in: od godz.14.00 / check-out: do godz.12.00

Wy¿ywienie:
• DrinkBar w obiekcie
• ¦niadania w cenie pobytu
Na terenie obiektu:
• dyskoteka / dancing / klub nocny
• pralnia
• sala konferencyjna
• grill
• miejsce na ognisko
• plac zabaw
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• mo¿liwo¶æ przechowania nart
• wypo¿yczalnia sprzetu sportowego
• parking zabezpieczony (zamykany)
Pozosta³e:
• zakaz palenia w ca³ym obiekcie
• mówimy po angielsku
• mówimy po niemiecku
• mówimy po rosyjsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• wanna
• telewizor
Opis otoczenia
Miejscowosc Pustniki k/Mragowa (odl.16 km), polozona jest nad
pi&#234;knym jeziorem Gieladzkim (najwi&#234;ksze jezioro na
Pojezierzu Mragowskim). Jezioro posiada rozwini&#234;ta linie brzegowa
z siedmioma wyspami, polozone jest na obszarach chronionego
krajobrazu i obj&#234;te jest strefa ciszy.Miejsce znakomitego
wypoczynku od miejskiego zgielku. Raj dla w&#234;dkarzy i milosników
zeglowania.
Teren gminy Sorkwity nalezy do jednych z najpi&#234;kniejszych
regionów Mazur. Bogaty swiat przyrody, róznorodnych gatunków roslin i
zwierzat stanowia o jego atrakcyjnosci. Spotkac tu mozna rzadkie gatunki
ptaków, m.in. orzel bielik, orlik krzykliwy bocian czarny. Duza ilosc jezior
polaczonych wstegami cieków wodnych, polozonych wsród lasów to
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wizytówka tych terenów.

Atrakcje turystyczne:
1. Zamek w Sorkwitach - 4,0km
2. Mragowo - 16,0km
3. Sanktuarium Maryjne w Swietej Lipce - 20,5km
4. Mikolajki - 39,0km
5. Wilczy Szaniec w Gierlozu - 42,5km6. Zamek rodziny von Dönhoff w
Drogoszach - 47,0km7. Olsztyn - 53,5km8. Palac rodziny von Lendorff w
Sztynorcie - 61,0km9. Sanktuarium Maryjne w Gietrzwaldzie - 72,0km
Dojazd:
Pensjonat nasz jest polozony w malowniczej wsi Pustniki nad jeziorem
Giel±dzkim na trasie A16 Olsztyn &#8211; Augustów. Zjazd w
miejscowosci Sorkwity w kierunku wsi Zyndaki.
W pobli¿u:
do sklepu: 0,2 km
do supermarketu / marketu: 3 km
do pla¿y strze¿onej: 0,3 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 0,1 km
szlaki turystyczne: 1 km
do wyci±gu narciarskiego: 16 km
do tras zjazdowych: 16 km
stoki sztucznie na¶nie¿ane: 16 km
restauracje / kawiarnie / bary: 3 km
s³u¿by medyczne: 4 km
poczta: 3 km
bank / bankomat: 16 km
budka telefoniczna: 3 km
dworzec / przystanek PKS: 3 km
dworzec PKP: 4 km

