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Pojezierze Brodnickie domek letniskowy wynajmê

Kopia (2) Domek-weranda na parterze (2m.szer.).JPG
Kategoria: domki drewniane
POJEZIERZE BRODNICKIE JWielkie Partêczyny dom piêtrowy
drewniany zajrzyj: www.geslander.pl/domek
Parteczyny, warmiñsko-mazurskie

min. 0z³
opia (2) domek-pokoj na pietrze.JPG
Tel.: +48609044582
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....

http://www.123polska.pl
Strona www: http://www.geslander.pl/domek
• Nad jeziorem / jeziorami

Kopia P1010036.JPG

Rabaty/Promocje: np. Uwaga! Przy rezerwacji 2 miesi±ce wcze¶niej: 25
% rabatu !
Obiekt: sezonowy
2-osobowe: 3 pokoi(-je)
Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 200 z³
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp8
Cena za osobê (w SEZONIE):

2.JPG

Wy¿ywienie:
• Mo¿liwo¶æ zorganizowania obiadów (w innym obiekcie)
• Aneks kuchenny w pokojach/domkach
Na terenie obiektu:
• miejsce na ognisko
• boisko do pi³ki siatkowej
• parking strze¿ony (kamera/ochrona)
Inne: wypo¿yczalnia sprzêtu p ³ywajacego

8.JPG

7 a.JPG

Pozosta³e:
• akceptujemy zwierzêta
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• aneks kuchenny
• lodówka
• czajnik elektryczny
• garnki
• podstawowe naczynia
• sztuæce
• telewizor
Opis otoczenia
Domek po³o¿ony jest w otulinie Brodnickiego Parku Krajobrazowego nad
najwiêkszym jeziorem tego pojezierza- Jeziorem Wielkie Parteczyny.
Idealne miejsce dla osób pragn±cych ciszy jak i aktywnych.Szlaki piesze i
rowerowe zachêcaj± do wypoczynku.

Atrakcje turystyczne:
- wypo¿yczalnie sprzêtu wodnego: ³odzie, rowery wodne, kajaki- pla¿a w
odleg³o¶ci 300m. od domu- w okolicach stadnina koni- raj dla grzybiarzy i
wêdkarzy- idealne tereny (oznakowane szlaki) na wycieczki piesze i
rowerowe- warunki klimatyczne s± sprzyjaj±ce dla turystów.

http://www.123polska.pl
Najcieplejszym miesi±cem jest lipiec (¶rednia temperatura ponad 17°C),
dni pogodnych jest w roku 30-40, dni gor±cych oko³o 20, a klimatyczny
sezon turystyczny okre¶la siê na okres od 20 maja do 20 wrze¶nia, za¶
sezon k±pielowy od 30 maja do 15 wrze¶nia- klimat wyj±tkowo
sprzyjaj±cy wypoczynkowi gdy¿ od 1994r. tereny Pojezierza
Brodnickiego zaliczone zosta³y do ZIELONYCH P£UC POLSKI- niedu¿a
miejscowo¶æ, czyste powietrze w mikroklimacie lasów sosnowych i
kilkudziesiêciu jezior z ró¿norodno¶ci± fauny i flory- w okolicach znajduje
siê kilkana¶cie rezerwatów przyrody z rzadk± ro¶linno¶ci± np.:
owado¿erna rosiczka, we³nianka, czerwieñ b³otna- wystêpuj± tu ró¿nego
gatunku zwierzêta le¶ne i nie tylko np.: bobry, szybko rosn±ca liczba
gatunków ptaków, spotykamy poluj±ce bieliki, ha³a¶liwe ¿urawie czy te¿
czarne bociany- lasy sprzyjaj± grzybiarzom a jeziora wêdkarzom za¶
mi³o¶nikom natury towarzyszy cisza i piêkno przyrody- dla chêtnych
zg³êbienia wiedzy historycznej stoj± otworem ruiny zamku w Brodnicy,
Grunwald oraz wspania³y zamek w Golubiu-Dobrzyniu ze swymi
turniejami rycerskimi czy te¿ muzeum lokalne w £±korzu
Dojazd:
http://geslander.pl/domek/
W pobli¿u:
do sklepu: 0.1 km

