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Przystañ Wenecka

DSC03134.JPG
Kategoria: o¶rodki wypoczynkowe
Przystañ Wenecka to prê¿nie rozwijaj±ca siê grupa, która jest liderem na
rynku turystycznym i rozrywkowym na Pa³ukach.
Wenecja 12
Wenecja, kujawsko - pomorskie, 88-400
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min. 35z³
Tel.: (52) 303110
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Strona www: http://www.przystanwenecka.pl
• W pobli¿u pla¿y
• Nad jeziorem / jeziorami
Obiekt: ca³oroczny
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Pe³en opis obiektu
Przystañ Wenecka - kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy usytuowany
na pó³wyspie jeziora weneckiego w otoczeniu lasu, oko³o 6 km od
Biskupina &#8211; najs³ynniejszej w Europie rekonstrukcji osady
obronnej ludno¶ci kultury ³u¿yckiej, datowanej na ok. rok 740
p.n.e.O¶rodek obejmuje powierzchniê ponad 12 ha, na którym znajduje
siê: - kompleks hotelowy-- 300 miejsc noclegowych w pokojach z pe³nym
wêz³em sanitarnym-- restauracja serwuj±c± domowe dania regionalne-sale konferencyjne, wyk³adowe, tematyczne-- sklepik z pami±tkami i
s³odyczami-- sale dyskotekowe-- sala gier i zabaw- pla¿a z pomostami i
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k±pieliskiem strze¿onym- przystañ jachtowa i wypo¿yczalnia sprzêtu
wodnego- pomosty dla wêdkarzy na jeziorze Weneckim oraz stawy
rybne- boisko do siatkówki i siatkówki pla¿owej- pe³nowymiarowe boisko
do pi³ki no¿nej- kort tenisowy- scena plenerowa z ogniskiem
Oferowane pokoje:
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp300
Cena za osobê (w SEZONIE):
Wy¿ywienie:
• Restauracja w obiekcie
• Kawiarnia w obiekcie
Na terenie obiektu:
• sala konferencyjna
• dostêp do internetu
• salka TV
• sala kominkowa
• billard
• gry zrêczno¶ciowe
• grill
• miejsce na ognisko
• kort tenisowy
• plac zabaw
• boisko futbolowe
• boisko do pi³ki siatkowej
• tenis sto³owy
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• parking
Inne: prywatna pla¿a ,
Pozosta³e:
• obiekt dostosowany dla turystów niepe³nosprawnych
• wystawiamy faktury VAT
• obiekt klimatyzowany
• akceptujemy zwierzêta
• mówimy po angielsku
• mówimy po niemiecku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• czajnik elektryczny
• podstawowe naczynia
• balkon
• dostêp do internetu
W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• telewizor
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Opis otoczenia
O¶rodek le¿y w przepiêknej cichej i spokojnej okolicy nad jeziorem, z
dala od zgie³ku miasta . Z balkonów widaæ panoramê Pa³uk z licznymi
jeziorami.

Atrakcje turystyczne:
Muzeum Archeologiczne w BiskupinieMuzeum kolejki w±skotorowej we
Wenecji,

