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BARTEK O¶rodek Wypoczynkowy K³odno k/Sulêczyna

Bartek
Domek 4 osobowy

Kategoria: o¶rodki wypoczynkowe
Oferujemy wypoczynek w domkach letniskowych na Kaszubach
K³odno k/Sulêczyna, pomorskie, 83-320
min. 25z³
Tel.: 058 6844058
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie www.123polska.pl....
Fax: 0583030215
Inne telefony: 0501011501
Strona www: http://www.podroznik.gda.pl
• Nad jeziorem / jeziorami
Rabaty/Promocje: przed i po sezonie 20% taniej
Obiekt: sezonowy
Pe³en opis obiektu
Nasz o¶rodek dysponuje 50 miejscami w ogrzewanych domkach letniskowych 2,3,4 osobowych. W
domku znajduje siê: salon z TV, sypialnia z radiem, kuchnia z kuchenk±, lodówk± i wyposa¿eniem,
³azienka. Na jego terenie znajduje siê ¶wietlica, stó³ do ping-ponga, plac zabaw dla dzieci, kosz do
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koszykówki. Nad jeziorem posiadamy sprzêt wodny (kajaki, ³ódki, rower wodny).
Oferowane pokoje:
Ilo¶æ domków jednorodzinnych: 10
Ilo¶æ domków dwurodzinnych: 1
Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 60-115 z³
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp50
Cena za osobê (w SEZONIE):
w domku jednorodzinnym: 25-30 z³
w domku dwurodzinnym: 25-30 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 2 lat GRATIS !
Cennik: inne
domek 2 osobowy 60-70 z³
domek 3 osodowy 80-95 z³
domek 4 osobowy 90-115 z³
Wy¿ywienie:
• Aneks kuchenny w pokojach/domkach
Na terenie obiektu:
• gry zrêczno¶ciowe
• miejsce na ognisko
• plac zabaw
• boisko do pi³ki siatkowej
• tenis sto³owy
• parking zabezpieczony (zamykany)
Pozosta³e:
• obiekt dostosowany dla turystów niepe³nosprawnych
• wystawiamy faktury VAT
• akceptujemy zwierzêta
• mówimy po rosyjsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• aneks kuchenny
• lodówka
• garnki
• sztuæce
• telewizor
Opis otoczenia
O¶rodek Wypoczynkowy BARTEK znajduje siê w K³odnie k/Sulêczyna nad jeziorem Mausz na
Pojezierzu Kaszubskim. Po³o¿ony jest na terenie ró¿norodnym krajobrazowo, w otoczeniu lasów
sosnowych i mieszanych, bogatych w owoce runa le¶nego, które tworz± specyficzny, zdrowy
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mikroklimat i wspania³e warunki zarówno dla amatorów spokojnego wypoczynku jak i osób
pragn±cych wypoczywaæ aktywnie. Ponadto czyste jezioro zachêca do k±pieli, ³owienia ryb,
uprawiania ¿eglarstwa, kajakarstwa i windsurfingu.

Atrakcje turystyczne:
Ciekaw± atrakcj± s± oddalone o 8 km kamienne krêgi i skupiska kurhanów z okresu rzymskiego (
I-II wiek naszej ery) w okolicy miejscowo¶ci Wêsiory.
Dojazd:
po³o¿enie o¶rodka na stronie : http://www.podroznik.gda.pl/kontakt_b.php
W pobli¿u:
do sklepu: 0.2 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 0,1 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0,2 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 3 km
s³u¿by medyczne: 3 km
poczta: 3 km
budka telefoniczna: 3 km
dworzec / przystanek PKS: 3 km

