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Przestronne domki agroturystyczne na Podlasiu
ID ogłoszenia: 35692 / 233398

URL: http://www.eholiday.com.pl/35692
Cena: 30 PLN
Lokalizacja: podlaskie, Radziucie
Informacje dodatkowe: wszystkie wygody, śniadania, dwa posiłki, pełne wyżywienie, pełny węzeł sanitarny,
udogodnienia dla rodzin z dziećmi, możliwość zabrania zwierząt, dostęp do TV, dostęp do internetu, sala konferencyjna,
wędkowanie, wypożyczalnia sprzętu pływającego

Nasze gospodarstwo agroturystyczne ma do zaoferowania pięć domków wypoczynkowych w miejscowości
Bubele oraz Radziucie.1. Gospodarstwo w Bubelach*4 pokoje 2-osobowe (w tym 1 pokój przejściowy z
balkonem)*możliwość dostawki*sala bankietowa (na ok. 80 osób)*pole namiotoweDo dyspozycji
gości:Łazienka z prysznicem (wc, umywalka, lustro)aneks kuchenny w pełni wyposażony (maszynka gazowa,
piekarnik, lodówka, mikrofalówka, czajnik, zmywarka, pełny zestawsztućcówi naczyń kuchennych.
itp.)parkingplac zabawaltankamiejsce na ogniskogrilgaraże rowerymożliwość nabycia ekologicznych
produktów z gospodarstwa (sery, mleko, warzywa, jaja)tvinternet wi-fi2. Dom murowany z
kominkiem*Apartament 6-osobowy Na parterzeDo dyspozycji gości:taraspokój z kominkiem 4 osobowypokój
2 osobowyholłazienka (wanna pryszmic, umywalka, wc, lustro)kuchnia w pełni wyposażona (maszynka
gazowa, lodówka, czajnik, naczynia i sztućce itp.)*Apartament 8-osobowy Na piętrzeDo dyspozycji gości:4
pokoje / 2 osobowe z balkonami z widokiem na jeziorohol z aneksek kuchennym i stołem (lodówka, czajnik,
maszynka gazowa, naczynia i sztućce itp.)łazienka (prysznic, umywalka, wc, lustro)3. Dom na kurzej łapce*4
osobowy (z możliwością dostawki)Do dyspozycji gości:kuchnia w pełni wyposażona (lodówka, czajnik,
maszynka gazowa, sztućce, naczynia itp.)prysznic z umywalką i lustremwcna piętrze - pokój 4 łóżka4. Chatka
drewniana*4-5 osób (możliwość dostawki)Do dyspozycji:Na parterzełóżko, aneks kuchenny w pełni
wyposażony (maszynka gazowa, lodówka, czajnik, naczynia, sztućce itp.)łazienka (wanna z prysznicem,
umywalka, lustro, wc)na zewnątrz ganekNa pięterkupokoik z balkonem i z widokiem na jezioro5. Domek z
kominkiem* 4-6 osóbDo dyspozycjiNa parterze:jadalnia z aneksem kuchennym w pełni wyposażonym
(lodówka, czajnik, maszynka gazowa, sztućce i naczynia kuchenne.itp.)łóżko 2-osobowepiec kaflowy w
nowoczesnym stylułazienka (wanna z prysznicem umywalka, lustro, wc)Na pięterku:salonik z kanapą i ławą
oraz 4 łóżkabalkon z widokiem na jezioro6. Domek Rybaka* 1-2 osób.Do dyspozycjiłóżko
2-osobowelodówkaczajnikCennik:Gospodarstwo agroturystyczne:pokoje: 30 zł os/dobasala bankietowa: 300
zlDomki nad jeziorem:Oferta nr 1 - Dom z kominkiem - 30 zł / osoba- apartament z kominkiem - 180 zł /
całość- apartament piętro - 240 zł / całośćOferta nr 2 - Domek na kurzej łapie 100 zł doba / domekOferta nr 3 Chatka drewniana 150 zł doba / domekOferta nr 4 - Domek z kominkiem 200 zł doba / domekOferta nr 5 Domek rybaka 50 zł doba / domekobiad - 20 złśniadanie, kolacja - do uzgodnieniakulig z ogniskiem - 20 zł
osobapole namiotowe - 15 złbiesiada, sprzęty wodne - do uzgodnieniaSZCZEGÓŁY REZERWACJI
USTALAMY TELEFONICZNIE - (87) 517 10 91 / 697 991 091
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