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Gospodarstwo Agroturystyczne Pod sosnami

Gospodarstwo Agroturystyczne "Pod sosnami"
Widok na domek

Kategoria: agroturystyka
Samodzielny drewniany domek do wy³acznej dyspozycji go¶ci po³ozony
prz g³ównej drodze £añcut - Le¿ajsk
Giedlarowa 425
Le¿ajsk, podkarpackie, 37-300
aneks kuchenny.jpg

min. 20z³
Tel.: 017 24 25 395
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Inne telefony: 606 731 612
Strona www: http://agroekorup.republika.pl

pokój sypialny

• Poza miastem / przedmie¶cie
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu

w ganku

mini muzeum

Gospodarstwo Agroturystyczne &#8222;Pod sosnami&#8221;
po³o¿one jest w Giedlarowej przy g³ównej trasie prowadz±cej z
Le¿ajska do £añcuta w odleg³o¶ci 4 km od le¿ajskiego rynku. Do
odwiedzenia zachêca dogodny dojazd oraz po³o¿enie w s±siedztwie
lasu, który znajduje siê bezpo¶rednio za budynkami gospodarczymi.
Gospodarze proponuj± wypoczynek w drewnianym stylowo urz±dzonym
wiejskim domku. Znajduj± siê tu dwa pokoje. Jeden z nich wyposa¿ony
jest w trzy jednoosobowe, stylowe ³ó¿ka, zabytkow± szafê, szafki nocne
z lampkami oraz piec kaflowy. W drugim znajduj± siê dwa ³ó¿ka i aneks
kuchenny. Do dyspozycji go¶ci przeznaczona jest kuchenka elektryczna,
lodówka oraz szafki z naczyniami kuchennymi
i zastaw±
sto³ow±. Atrakcj± dla wielu turystów jest tradycyjny wiejski piec z komor±
do wypieku chleba. W domku znajduje siê równie¿ przestronna, wygodna
³azienka
z prysznicem, umywalk± i WC.
Dla go¶ci udostêpniona jest kuchnia do przygotowywania posi³ków we
w³asnym zakresie, a w sezonie wakacyjnym gospodarze oferuj±
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przed altank±

tradycyjne, wiejskie potrawy. Na terenie posesji do dyspozycji go¶ci
znajduje siê parking, altanka, miejsce do grillowania, miejsce na ognisko,
mini-plac zabaw dla dzieci, ekspozycja starych narzêdzi rolniczych. W
gor±ce dni w sezonie letnim dzieci mog± skorzystaæ z k±pieli w
brodziku, pograæ w badmintona, siatkówkê lub koszykówkê. Okolica
¶wietnie nadaje siê do wêdrówek pieszych i rowerowych. Wypo¿yczalnia
rowerów znajduje siê w gospodarstwie.
Gospodarze oferuj± przewodnictwo po okolicy.
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 1 pokoi(-je)
3-osobowe: 1 pokoi(-je)
Ilo¶æ domków jednorodzinnych: 1
Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 100 z³

wypoczynek w altance

Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp5
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 2-osob: 25 z³
w pokoju 3-osob: 25 z³
w domku jednorodzinnym: 25 z³
Wy¿ywienie:
• Mo¿liwo¶æ zorganizowania obiadów (w innym obiekcie)
• Aneks kuchenny w pokojach/domkach
Na terenie obiektu:
• grill
• miejsce na ognisko
• plac zabaw
• boisko do pi³ki siatkowej
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• parking zabezpieczony (zamykany)
Pozosta³e:
• mówimy po angielsku
• mówimy po niemiecku
• mówimy po rosyjsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• aneks kuchenny
• lodówka
• czajnik elektryczny
• garnki
• podstawowe naczynia
• sztuæce
• telewizor
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Opis otoczenia
Giedlarowa i jej okolice s± bogate w liczne przydro¿ne krzy¿e i kapliczki.
Jedna z nich, pochodz±ca z po³owy XIX wieku znajduje siê w
s±siedztwie gospodarstwa. W majowe wieczory miejscowa ludno¶æ
¶piewa przy niej pie¶ni maryjne. 200 metrów dalej p³ynie rzeczka B³otnia,
w której zadomowi³y siê bobry. Za rzeczk± rozpo¶ciera siê du¿y obszar
le¶ny, pozosta³o¶æ Puszczy Sandomierskiej. Znajduj± siê tam liczne
uroczyska, miêdzy innymi Rezerwat Torfowiskowy &#8222;Suchy
£ug&#8221;. Obok le¶niczówki Zerwanka przep³ywa potok, w którego
krystalicznie czystej wodzie mo¿na obserwowaæ raki. Nieco dalej, przy
gajówce i uroczysku Kud³acz znajduje siê drewniana kapliczka my¶liwska
Potockich z 1923r. oraz g³az ustawiony przez Alfreda
i
Jerzego Potockich a po¶wiêcony pamiêci Adama Zamojskiego.

Atrakcje turystyczne:
Ohel - drób Cadyka Elimelecha w Le¿ajsku - 4km
Rynek (stare miasto) w Lezajsku - 4km
Bazylika OO.Bernardynów i Muzeum Prowicji Bernardynów w Le¿ajsku 6km
Pa³acyk my¶liwski Potockich w Julinie - 15 km
Palacyk my¶liwski Zamojskich w Piskorowicach - Mo³yniach - 15km
Pa³ac Czartoryskich w Sieniawie - 20km
Pa³ac Potockich w £añcucie - 24km
Pa³ac Lubomirskich w Przeworsku - 30km
Rynek i kompleks zabytków starówki z muzeum w kamienicy Orsettich w
Jaroslawiu - 35km
Dojazd:
Kwatera przy g³ównej trasie Le¿ajsk - £añcut w bezpo¶rednim
s±siedztwie lasu.
GPRS:
50st13'4340"N
22st23'6800E
W pobli¿u:
do sklepu: 0.4 km
do supermarketu / marketu: 5 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 7 km
szlaki turystyczne: 6 km
restauracje / kawiarnie / bary: 4 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 6 km
s³u¿by medyczne: 0,5 km
poczta: 5 km
bank / bankomat: 5 km
budka telefoniczna: 0,7 km
Internet Cafe: 0,7 km
dworzec / przystanek PKS: 5 km
dworzec PKP: 5 km

