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ID:409 Mazurskisen

Charakterystyka

Mazurskisen - zajmuje się wynajmem domków letniskowych. Jest to wspaniała alternatywa dla rodzin z
dziećmi, ale także dla grup ludzi szukających wypoczynku i spokoju a także odrobiny szaleństwa. Nasza
działka rekreacyjna znajduje się bowiem 8 km od Mrągowa - stolicy muzyki country i 12 km od Mikołajek letniej stolicy żeglarstwa. To idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie malownicze krajobrazy połączone z
szeregiem atrakcji dookoła. W ofercie posiadamy do wynajęcia domki drewniane przeznaczone dla 3-4
osób, które wyposażone są w sypialnie, łazienkę ( umywalka, kabina prysznicowa, toaleta), aneks kuchenny
wyposażony w podstawowy sprzęt, salonik z TV. Jeziora pierwszej klasy czystości. Plaża jezioro Probarskie
5 minut pieszo. Plaża jezioro Kuc 15 minut pieszo. Plaża jezioro Juksty 20 minut pieszo. Ferma jeleniowatych
4 km. - jedyne takie miejsce w Polsce. Spływy kajakowe rzeką Krutyń 12 km. Na terenie działki internet WiFi
We wsi Kosewo znajdują się: restauracja, sklep, kościół, biblioteka, stadnina koni, wypożyczalnia sprzętu
wodnego. Dla turystów w okolicach Kosewa (Kosewo) zostało przygotowanych 160 kilometrów ścieżek
rowerowo-pieszych. Organizujemy: • Wyprawy quadowe, • rejsy żaglówką po Wielkich jeziorach mazurskich,
• nordic walking z przewodnikiem, Jesteśmy pewni, że spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile, które
sprawią, że będą Państwo do nas chętnie wracać, nie tylko we wspomnieniach. Serdecznie zapraszamy.
www.mazurskisen.info Zadzwoń lub napisz i dowiedz się więcej.

Charakterystyka oferty
Do centrum
Ilość pokoi
Ilość miejsc
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Equipment Details
Akceptowane zwierzęta
Dostęp do internetu
Ośrodek jeździecki
Udogodnienia dla rodzin z d...
Parking
Pełny węzeł sanitarny
Radio w pokoju
Restauracja
TV w pokoju
Wyciąg narciarski
Wypożyczalnia rowerów
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Położenie obiektu
Ulica
Kod pocztowy

Kosewo 104
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Miasto Kosewo
Województwo warmińsko-mazurskie -WMPaństwo Polska

Atrakcje w okolicy
Jeziora pierwszej klasy czystości.
Plaża jezioro Probarskie – 5 minut pieszo.
Plaża jezioro Kuc – 15 minut pieszo.
Plaża jezioro Juksty – 20 minut pieszo.
Ferma jeleniowatych – 4 km. – jedyne takie miejsce w Polsce.
Szkółka jazdy konnej Vendetta – 12 km.
Spływy kajakowe rzeką Ukta – 20 km.
Organizujemy:
• Wyprawy quadowe,
• rejsy żaglówką po Wielkich jeziorach mazurskich,
• nordic walking z przewodnikiem.

Financial Information
Cena od Prosimy o telefon
Cena max. 0 zł
Cena za pokój 2os. 0 zł

Partner - dane
Imię
Ulica
Miasto
Państwo
Mobile
Webpage

mazurskisen
Kosewo
Kosewo
Polska
667241751
http://mazurskisen.info
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