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Agroturystyka u Aliny
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Kategoria: agroturystyka
Poj.drawskie nad jez. Lubie-raj dla wêdkarzy,grzybiarzy i amatorów ciszy
i spokoju.
Lubieszewo 56
Lubieszewo, zachodniopomorskie, 78-520
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min. 30z³
Tel.: 094 3631260
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Inne telefony: 608823214
Strona www: http://www.ualiny.ikomis.pl
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• Nad jeziorem / jeziorami
Rabaty/Promocje: W przypadku zajêcia wszystkich miejsc -cena do
negocjacji.
Obiekt: ca³oroczny

http://www.123polska.pl
Pe³en opis obiektu
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Teren ogrodzony, darmowe miejsce do parkowania, , grill,
wêdzarnia,suszarnia na grzyby, pawilon ogrodowy, hu¶tawki,wiata
drewniana przy oczku wodnym. Jest to miejsce szczególnie atrakcyjne
dla wêdkarzy( okoñ, p³oæ, leszcz, sandacz, szczupak&#8230;),
grzybiarzy, amatorów ciszy i spokoju. Prawdziwy raj dla mi³o¶ników fauny
i flory nie zdominowanej przez cywilizacjê
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 1 pokoi(-je)
3-osobowe: 2 pokoi(-je)
4-osobowe: 1 pokoi(-je)
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Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp12
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 2-osob: 30 z³
w pokoju 3-osob: 35 z³
w pokoju 4 osob: 30 z³

jedzace owce.JPG

Cennik: inne
pokój ze wspóln± ³azienk±-30z³/os./doba pokój z osobn±
³azienk±-35-40z³¶niadanie-12z³obiado/kolacja-20 z³
Wy¿ywienie:
• Wy¿ywienie obowi±zkowe w sezonie
• Mo¿liwo¶æ zakupu po³ówek ¿ywieniowych
• Wspólna kuchania do dyspozycji
Inne: W sezonie obowi±zkowe obiady
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Na terenie obiektu:
• grill
• miejsce na ognisko
• kort tenisowy
• plac zabaw
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• parking zabezpieczony (zamykany)
Inne: stadnina koni i stawy rybne
Pozosta³e:
• akceptujemy zwierzêta
• mówimy po niemiecku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• telewizor
Inne: Lodówki iczajnik elektr.do dyspozycji w ogólno dostêpnej kuchni
Opis otoczenia

http://www.123polska.pl
Gospodarstwo po³o¿one jest na obrze¿ach wsi Lubiszewo nad jeziorem
Lubie. Wko³o znajduj± siê lasy (grzybowe) i du¿o zieleni.

Atrakcje turystyczne:
Piêkne, czyste i rybne jezioro o d³ugo¶ci 14 km Pla¿a odpowiednia dla
dzieci.Stawy rybne.Zabytkowy ko¶ció³ z XVIIwSzlaki
rowerowe-najd³u¿szy dooko³a jeziora Wêdzony pstr±g i sielawa na
¿yczenie go¶ciHodowla owiec kameruñskich
Dojazd:
np. szczegó³y na stronie internetowej
np. Jad±c tras± z ... do ..., ok. 30 km od ....., skrêæ w lewo w stronê wsi
... . Po przejechaniu 1,5km w±sk± szos± skrêæ ponownie w lewo na
brukowana drogê, która nale¿y przejechaæ kolejne 1,5km do skraju lasu,
n
W pobli¿u:
do sklepu: 0,1 km
do supermarketu / marketu: 10 km
do morza: 80 km
do pla¿y strze¿onej: 0,3 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0,1 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 0,1 km
s³u¿by medyczne: 10 km
poczta: 10 km
bank / bankomat: 10 km
budka telefoniczna: 0,1 km
Internet Cafe: 10 km
dworzec / przystanek PKS: 0,1 km
dworzec PKP: 10 km

