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EKO BAJKA Domki w górach Agroturystyka LUBAWKA

domek z bali.jpg
Kategoria: agroturystyka
Szczególnie serdecznie zapraszamy rodziny z dzieæmi, dla których
przygotowali¶my wiele bezpiecznych miejsc do zabaw i w
Bukówka 71
Lubawka, dolno¶l±skie, 58-420
domek rodzinny w zieleni.jpgmin. 35z³
Tel.: 757411395,603543961
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Inne telefony: 603543961
Strona www: http://www.ekobajka.pl
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• Nad jeziorem / jeziorami
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
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EKO BAJKA zaprasza wszystkich, którzy marz± o wypoczynku z dala
od ulicznych ha³asów i codziennego miejskiego zgie³ku, w bezpo¶rednim
kontakcie z NATUR¡. Gospodarstwo po³o¿one jest w odleg³o¶ci 1 km od
szosy i wsi, w otoczeniu du¿ego ogrodu ozdobnego, lasów, gór i ³±k, co
daje gwarancjê udanego, bezpiecznego wypoczynku. Gospodarze
szczególnie serdecznie zapraszaj± rodziny z dzieæmi, dla których
przygotowano wydzielone miejsca do zabaw, salê rekreacyjn±, miejsca
salonik z kominkem.jpg na wieczorne ogniska i grilowanie. Bezpo¶rednie otoczenie zabudowañ
tworzy du¿y ogród ozdobny, gdzie ka¿dy znajdzie cichy zak±tek dla
siebie. Dzieci, dla których to miejsce jest prawdziwym rajem, maj±
równie¿ mo¿liwo¶æ obcowania ze zwierzêtami w gospodarstwie: konie,
owce, króliki i kury. W gospodarstwie uprawia siê warzywa, truskawki,
krzewy jagodowe i drzewa owocowe. Posi³ki przygotowywane w
gospodarstwie (wegetariañskie równie¿) w du¿ej mierze sk³adaj± siê z
produktów &#8222;prosto z ogrodu&#8221;. EKO BAJKA to
50-hektarowe gospodarstwo ekologiczne. W 2009 roku gospodarstwo
100_4151.jpg
uzyska³o Certyfikat &#8222;Czysta Turystyka&#8221; nadany przez
Fundacjê Partnerstwo dla ¦rodowiska.Do zakwaterowania go¶ci
przygotowano: samodzielne mieszkanie wakacyjne (4-5 os.), domek letni
(4 os.), domek rodzinny &#8222;Pod orzechem&#8221;(4-5 os.), domek
z bali &#8222;Mi¶&#8221;(3-5 os.)3 pokoje (2-3 os).W odleg³o¶ci 1 km
od gospodarstwa znajduje siê Jezioro Bukówka, 8 km &#8211; Zespó³
Klasztorny Cystersów w Krzeszowie, Domy Tkaczy ¦l±skich w Che³msku
¦l±skim, a do Karpacza i na ¦nie¿kê jest tylko 25 km, Skalne Miasta w
Czechach to te¿ tylko 25 km,do Pragi &#8211; 150 km. Najbli¿sze
100_4660.jpg
wyci±gi narciarskie: Lubawka &#8211; 5 km, Pisarzowice &#8211; 8 km,
Centrum Narciarskie &#8211; Zacler (po czeskiej stronie Karkonoszy)
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 1 pokoi(-je)
3-osobowe: 1 pokoi(-je)
4-osobowe: 1 pokoi(-je)
Ilo¶æ Apartamentów: 1
uczymy siê je¼dziæ na koniu.jpg
Ilo¶æ domków jednorodzinnych: 4
Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 200 z³
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp25
Cena za osobê (w SEZONIE):
w mieszkaniu.jpg
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Cennik: inne
Cennik 2010Noclegi - zakwaterowanie 35-70 z³ os/doba- pokój
2-osobowy 75-90 z³ doba- pokój 3-osobowy 90-110 z³ doba- domek
letni dla 4 osób(z aneksem kuchennym i prysznicem) 120 z³/dobamieszkanie wakacyjne dla 4-5 osób (z aneksem kuchennym, tv, ³azienk±)
180-220 z³ doba - domek "Pod orzechem" dla 4-6 osób(z aneksem
kuchennym, tv, ³azienk±) 150-200 z³ doba - domek "Mi¶" (z bali) dla 3-6
osób 270-370 z³ doba Wy¿ywienie- ¶niadanie / obiadokolacja 20 z³ /
30 z³ - wy¿ywienie dla dzieci do lat 7 1/2 ceny- wy¿ywienie dla dzieci
7-12 lat2/3 ceny
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Wy¿ywienie:
• Aneks kuchenny w pokojach/domkach
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Na terenie obiektu:
• grill
• miejsce na ognisko
• plac zabaw
• tenis sto³owy
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• mo¿liwo¶æ przechowania nart
• parking
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Pozosta³e:
• wystawiamy faktury VAT
• zakaz zabierania zwierz±t
• zakaz palenia w ca³ym obiekcie
• mówimy po angielsku
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W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• aneks kuchenny
• lodówka
• czajnik elektryczny
• garnki
• podstawowe naczynia
W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• toaleta
• prysznic
• ³azienka
• aneks kuchenny
• lodówka
• czajnik elektryczny
• garnki
• sztuæce
• telewizor
W pobli¿u:
do sklepu: 1,5 km
do supermarketu / marketu: 4 km
szlaki turystyczne: 0,5 km
do wyci±gu narciarskiego: 5 km
restauracje / kawiarnie / bary: 8 km
s³u¿by medyczne: 4 km
poczta: 4 km
bank / bankomat: 4 km
Internet Cafe: 4 km
dworzec / przystanek PKS: 1 km
dworzec PKP: 15 km

