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ID:452 Agroturystyka u Mańka

Charakterystyka
Położenie:
Obiekt położony jest na wsi w strefie ciszy w spokojnym otoczeniu otuliny Wigierskiego Parku Narodowego,
40m. od jezior: Krzywe i Dąbrówka. Jeziora otaczają teren z trzech stron co sprawia wrażenie półwyspu.
Znakomite położenie obiektu sprzyja wycieczkom zarówno po Suwalszczyźnie jak i na Litwę.
Opis:
Do dyspozycji gości przeznaczona jest willa z centralnym ogrzewaniem o powierzchni 200m2, położona na
terenie gospodarstwa. Jest to prywatny teren otoczony dwoma jeziorami graniczący z Wigierskim Parkiem
Narodowym. Otoczenie Gospodarstwa jest ciche i spokojne przeznaczone do wypoczynku także aktywnego.
W budynku jest 15 miejsc noclegowych wyłącznie do użytku gości, znajduje się w nim 5 dużych i
przestronnych pokoi (2 pokoje 2-osobowe, 1 pokój 3-osobowy i 2 pokoje 4-osobowe),
2 ogólnodostępne łazienki i 2 ogólnodostępne WC. Goście mają do dyspozycji w pełni wyposażoną i
przystosowaną do przygotowywania i konsumowania posiłków kuchnię (lodówka, kuchenka gazowa,
piekarnik, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa, zlewozmywak, pełna zastawa stołowa, sztućce,
naczynia, garnki), salon wypoczynkowy.
Całość terenu jest ogrodzona z miejscami na grilla, biesiadowanie i zaparkowanie samochodów, osobny
wjazd i furtka (zamykane na noc) dla Gości. Wypoczywający mają również do dyspozycji własne dojście do
jeziora (kąpieliska), pomost z drabinką, magazyn, w którym mogą przechowywać swoje rzeczy np. rowery,
wędki, pontony itp., miejsce do suszenia ubrań i grzybów, trzy drewniane stoły ogrodowe i jeden stół
plastikowy z kompletem krzeseł ogrodowych w różnych miejscach dla większej swobody. Istnieje możliwość
użyczenia niezbędnego sprzętu sportowego oraz deski do prasowania i żelazka.
Goście mogą również bez skrępowania zrywać owoce dostępne na terenie gospodarstwa (porzeczki czarne i
czerwone, wiśnie, jabłka i truskawki). W domu gospodarza istnieje możliwość skorzystania z telefonu i
drukarki. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny gości - pobyt bez zwierząt domowych. Połączenie z
Suwałkami autobusem pgk.
Miejsce to skierowane jest dla osób lubiących wypoczynek w ciszy i spokoju na łonie natury,(osoby lubiące
ptaki mogą podglądać wiele gatunków min. perkozy, czaple, kaczki, łabędzie, orliki i wiele innych) osób
lubiących spędzać czas aktywnie jak i dla zapalonych wędkarzy.
W BUDYNKU OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW A DLA PALĄCYCH PRZEWIDZIANO
PALARNIĘ.
Opis pokoi:
Pokoje są wyposażone w szerokie łóżka z kompletem pościeli, przy każdym znajduje się stolik nocny oraz
lampka. W skład wyposażenia każdego pokoju wchodzi: duży regał z szafą i kompletem wieszaków, stolik z
dwoma fotelami, lustro, wieszak, dywan na podłodze, obrazy z pięknymi widokami. Wszystkie pokoje
dysponują zamkami na klucz. Pokoje posiadają widok na jezioro a ponadto z dwóch pokoi jest wyjście na
duże balkony widokowe. W pokojach Wi- Fi.
Cennik:
- 30 zł nocleg od osoby.
- Wynajem na korzystnych warunkach dla firm, pracowników będących w delegacji, (wystawianie rachunków,
duże podwórko – zmieszczą się duże pracownicze samochody, pomieszczenie na narzędzia, sprzęt i
ewentualne materiały)
Page 1 / Copyright 2021 by http://www.noclegowe.info/

Zapraszam do krainy ciszy, malowniczych widoków i cudownej natury, krótko mówiąc do idealnego miejsca
dla rekreacji i wypoczynku.

Charakterystyka oferty
Do centrum
Ilość pokoi
Ilość miejsc
Współrzędne GPS
Floor(s)
Do wyciągu

4500 m.
5
15
54.10042050000001;22.983345699999973;15
500
1000 m.

Equipment Details
Dostęp do internetu
Ogólnodostępna kuchnia
Parking
Pełny węzeł sanitarny
Radio w pokoju
Stołówka
Wyciąg narciarski
Wypożyczalnia rowerów

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Położenie obiektu
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Województwo
Państwo

Mała Huta 38/1
16-402
Suwałki
podlaskie -PLPolska

Atrakcje w okolicy

ATRAKCJE W POBLIŻU:1. Wigierski Park Narodowy2. Klasztor Kamedułów w Wigrach3. Punkty widokowe
w Smolnikach, Gulbieniszkach, Rutce Tartak4. Stańczyki, jedne z najwyższych w Polsce wiaduktów5.
Wigierska kolejka wąskotorowa6. Jezioro Wigry - wycieczki statkiem Papieskim Szlakiem7. Sejny: Bazylika,
klasztor dominikanów, XIX wieczna Synagoga 8. Mosty w Kiepojciach9. Skansen kultury litewskiej w
Puńsku10. Park Wodny w Druskiennikach (ok. 140 km)11. Wycieczki do Wilna 12. Spływy kajakowe ( Czarna
Hańczą)13. Suwalski Park Krajobrazowy z najgłębszym w Europie jeziorem – Hańcza, wiszącą doliną,
głazowiskami14. Dowspuda – ruiny pałacu15. Wodziłki- wieś Staroobrzędowców z najstarszą w Polsce
molenną16. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment - największy w północno-wschodniej Polsce
ośrodek sportów zimowych.17. Cmentarzysko Jaćwingów w Szwajcarii koło Suwałk.

Financial Information
Cena od 35 zł
Cena max. 35 zł
Cena za pokój 2os. 70 zł

Partner - dane
Imię
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Województwo
Państwo

Mariusz
Mała Huta 38/1
16-402
Suwałki
podlaskie
Polska
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Telefon 875662310
Webpage http://www.umanka.c0.pl
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