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Agrowypoczynek na Mazurach
ID ogłoszenia: 4 / 6427

URL: http://www.eholiday.com.pl/4
Cena: 50 PLN do negocjacji
Lokalizacja: warmińsko-mazurskie, Kruklanki
Informacje dodatkowe: pełny węzeł sanitarny, ogólnodostępna kuchnia, możliwość zabrania zwierząt, dostęp do TV,
dostęp do internetu, restauracja, wędkowanie, polowanie, miejsca na ognisko, grill, parking strzeżony, garaż, boisko,
windsurfing, wypożyczalnia sprzętu pływającego, wypożyczalnia rowerów

Zapraszamy Państwa na wypoczynek w Gospodarstwie Gościnnym "Na Zaciszu" położonym w miejscowości
Kruklanki na Mazurach. Posesja znajduje się w cichej i spokojnej okolicy gwarantującej znakomity
wypoczynek.Do dyspozycji Gości pokoje 2/3 os.z łazienkami, dwupokojowe studio z łazienką, salonik z
kominkiem, świetlica z tenisem stołowym, piłkarzyki, jadalnia i wyposażona kuchnia.Duży ogród z boiskiem
do siatkówki, łódka wiosłowa, rowery turystyczne, miejsce na ognisko, altana biesiadna z grillem, bezpłatny
parking, meble ogrodowe, miejsce zabaw dla dzieci(piaskownica, huśtawka)Na terenie Zacisza jest bezpłatny
dostęp do internetu WiFi. Pomocne informacje: Nad jeziorem Gołdopiwo(ok.600m)plaża gminna z
kąpieliskiem strzeżonym, wypożyczalnia sprzętu wodnego, plac zabaw dla dzieci, siłownia, boiska do
siatkówki plażowej, boisko do kosza, bar, bezpłatny parking.W centrum(ok.600m)restauracja Pod Żubrem,
Zajazd nad Sapiną, sklepy, bar, smażalnie ryb, apteka, bankomat. Aktywny wypoczynek: Wycieczki
rowerowe(7oznakowanych tras rowerowych, łącznie ok.250 km) Szlak pieszy Rzeka Sapina - szlak kajakowy,
zwalony most z 1908 roku Wyciąg narciarski - Okrągłe/Talki i Gołdap Jazda konna - 4 km. Proponujemy
wycieczki: Twierdza Boyen(Giżycko) Safari, Okrągłe/Talki(ok.400 zwierząt) Główna kwatera wojsk
Wermachtu(Mamerki) Główna kwatera Hitlera(Wiczy Szaniec) Kwatera Himlera w Pozezdrzu Barokowa
Bazylika w Świętej Lipce Zamek Biskupów Warmińskich w Reszlu Puszcza Borecka(ostoja żubrów w
Wolisku) Piramida w Rapie Wiadukty w Stańczykach Kadzidłowo - rezerwat zwierząt Wioska indiańska w
pobliskim Spytkowie Giżycko i Węgorzewo - latem liczne koncerty i imprezy - m.in.Szanty Piknik Country i
Festiwal Piosenki Kresowej w Mrągowie Most obrotowy na kanale Łuczańskim(Giżycko) Rejsy statkiem
żeglugi mazurskiej(Giżycko) Wieża widokowa z kawiarnią(Giżycko) Latem wycieczki jednodniowe
Wilno-Troki z Biurem Turystycznym(wyjazd z Kruklanek) Malownicze jeziora objęte strefą ciszy:Gołdopiwo,
Babka, Brożówka, Kruklin, Sołtmany. Zdjęcia:www.kruklanki info.pl
Zapraszamy Państwa na wypoczynek w Gospodarstwie Gościnnym "Na Zaciszu" położonym w miejscowości
Kruklanki na Mazurach. Posesja znajduje się w cichej i spokojnej okolicy gwarantującej znakomity
wypoczynek.Do dyspozycji Gości pokoje 2/3 os.z łazienkami, dwupokojowe studio z łazienką, salonik z
kominkiem, świetlica z tenisem stołowym, piłkarzyki, jadalnia i wyposażona kuchnia.Duży ogród z boiskiem
do siatkówki, rowery turystyczne, miejsce na ognisko, altana biesiadna z grillem, bezpłatny parking, meble
ogrodowe, miejsce zabaw dla dzieci(piaskownica, huśtawka)Na terenie Zacisza jest bezpłatny dostęp do
internetu WiFi.
Dane kontaktowe: Osoba kontaktowa: Piotr Kadylak firma: Na Zaciszu województwo: warmińsko-mazurskie Kruklanki
k. Gizycka, 22 Lipca 29 C telefon: 87/421-71-81 http://www.kruklanki.info.pl nazaciszu@o2.pl
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