Domki Letniskowe Ryn
Nazwa/Adres/Kontakt

Dostępność
obiektu

Liczba miejsc
noclegowych

Liczba
pokoi

Bożena Biziewska
694345343

Sezonowy

6

1
domek

Całoroczny

8

1
domek

_

11
3
domki

250350 zł
doba
domek

Anek kuchenny, łazienka,

4
domki
8 os.

Do
uzgodn
ienia

Jolanta Amelańczuk,
ul.Kopernika 28
874218078, 510258655
www.mazury.pc.pl/Details
/Letni-domek-naMazurach-JolantaAmelanczuk
Joanna i Wojciech
Makowscy ul.Mazurska
15/5 874218652
606518617
www.domki.mazury.prv.pl
Ryszard Stasiak ul.
Zamiejska 9, 874218699,
603067481
www.mazury.pc.pl/Details
/Domki-letniskowe-z-balinad-jeziorem-MateuszStasiak
Lidia Milbrat ul.Mazurska
697088950

Iwona Hartwig
ul.Kopernika 48,
874207982 693632954
www.mazury.pc.pl/Details
/Altana-domek-IwonaHartwig

Sezonowy

Sezonowy

24

40

Całoroczny

8

2

Sezonowy

6

2

Cennik

Udogodnienia

Do
uzgodn
ienia

Aneks kuchenny w pełni
wyposażony, łazienka, TV,
pościel w cenie
Salon dla 4 osób, sypialnia
również, aneks kuchenny z
pełnym wyposażeniem,
TV, radiomagnetofon,
łazienka (WC, prysznic,
umywalka)

Udogodnienia
dodatkowe
Grill, taras do
wypoczynku,
leżaki, parking,

Miejsce na
grilla, huśtawka
na terenie
posesji

Sprzęt/Rekreacja

Wyżywienie

Uwagi

Kominek z opałem,
huśtawka, 100 m
od jeziora

_

_

_

_

_

_

Język
niemiecki,
angielski,
akceptowane
zwierzęta

Zadaszony grill,
huśtawka,
piaskownica

2 łodzie wiosłowe,
2 kajaki w cenie

Posesja ogrodzona, TV,
aneks kuchenny, łazienka
z prysznicem, WC i
umywalką, zadaszony
taras

Posesja
ogrodzona,
miejsce na grilla
i samochód,

Od 200
zł do
uzgodn
ienia

Kuchnia z pełnym
wyposażeniem, zmywarka,
kominek, taras, meble
ogrodowe, TV, radio,

Miejsce na grilla
i samochód,
agregat
prądotwórczy

50 m do jeziora,
plac zabaw,
możliwość
wypożyczenia łodzi
wiosłowej, rowery
wodne
Huśtawka, bilard,
sauna fińska, do
plaży 200m, do lasu
500m, do sklepów
300m

120140 zł
do
uzgodn
ienia

Kuchnia z ciepłą wodą,
gazem, miejsce na grilla i
samochód, łazienka z
prysznicem i WC

_

_

Zwierzęta po
uzgodnieniu
_

_

_

Akceptowane
zwierzęta, 2
poziomy dla
dwóch rodzin

Język
niemiecki

Nazwa/Adres/Kontakt

Dostępność
obiektu

Liczba miejsc
noclegowych

Liczba
pokoi

Danuta Kociołkowska ul.
Słoneczna 2, 874218531,
600445593

Całoroczny 1
Sezonowy 2

32

3
domki

Sezonowy

6

Krystyna Gdera
ul.Wallenroda 508000352
www.mazury.pc.pl/DeDet
ai/Nowy-domek-nadsamym-Jeziorem-OlowKrystyna-Gdera
www.letniskowedomki.m
azury.pl
Danuta Basiul
ul.Świerczewskiego 51/16,
874207260 897413276,
508324318
www.mazury.pc.pl/Details
/Atrakcyjny-domekletniskowy-nad-jezioremDanuta-Basiul
Jarosław Cieśliński
ul.Mazurska 874218803,
607447101
www.mazury.pc.pl/Details
/Domek-letniskowy-nadjeziorem-JarosławCieslinski
Wojciech Kłos
ul.Mazurska 13/8
602797331 069276

Sezonowy

Sezonowy

Sezonowy

8

6

8

2

4

2

3

Cennik

Udogodnienia

Udogodnienia
dodatkowe

Sprzęt/Rekreacja

Kuchnia z pełnym
wyposażeniem, łazienka,
TV, parking

Taras z widokiem
na jezioro, meble
ogrodowe

Huśtawka,
piaskownica,
jezioro ryńskie
150m, las 100m

Do
uzgodn
ienia

Pokoje z aneksem
kuchennym i barkiem,
łazienka z prysznicem,
umywalką i WC, RTV,
meble ogrodowe, teren
ogrodzony

Miejsce na
ognisko i
samochody,

Zabawki na plażę,
leżaki, huśtawka,
łódź wiosłowa

Do
uzgodn
ienia

Taras z widokiem na
jezioro, aneks kuchenny z
pełnym wyposażeniem

Prywatny pomost
wędkarski

Możliwość
wypożyczenia łodzi
wiosłowej, jachtu i
kajaku

Od 150
zł

Salonik z aneksem
kuchennym, TV, kominek,
możliwość dostawki,
łazienka z prysznicem i
WC, miejsce na samochód

Zadaszony taras,
miejsce na grilla,
ogrodzona
posesja

Możliwość
wyposażenia łodzi
wiosłowej

Salonik z aneksem
kuchennym, parking,
prysznic, WC, posesja
ogrodzona, taras z
widokiem na jezioro

Huśtawka,
miejsce na
ognisko, grill,
meble ogrodowe,

Dostęp do jeziora,
możliwość
wypożyczenia łodzi
wiosłowej, 2
rowery, boisko

260
zł/doba
poza
sezone
m 180
zł/doba

Do
uzgodn
ienia

Wyżywienie

Uwagi

_

Język
niemiecki

Zwierzęta po
uzgodnieniu
_

_

_

_

_

_

_

Nazwa/Adres/Kontakt
Mirosław Gałas
ul.Kościuszki 2/9
www.mazury.pc.pl/Details
/Domek-letniskowy-nadjeziorem-Mirosław-Galas
Halina Wilamowicz
ul.Świerczewskiego 49/5
874218259 608551638
www.mazury.pc.pl/Details/D
omek-letniskowy-nadJeziorem-Olow-HalinaWilamowicz
Małgorzata Górecka
ul.Mazurska 6/13
www.mazury.pc.pl/Datails/D
omek-letniskowy-w-Rynienad-jeziorem-MalgorzataGorecke
Bożena Dybała
ul.Mazurska 3/5, 874218641
698223893
www.mazury.pc.pl/Details/At
rakcyjny-domek-letniskowynad-jeziorem-w-RynieBozena-Dybala
Wanda Chwaluk,
874218806, 504966385
www.mazury.pc.pl/Details/D
omek-nad-jeziorem-w-RynieWanda-Chwaluk
Kazimierz Polewarczyk
ul.Rybaka 874207212,
603695942
www.mazury.pc.pl/Details/D
omek-nad-jezioremcaloroczny-KazimierzPolewarczyk

Dostępność
obiektu

Liczba miejsc
noclegowych

Liczba
pokoi

Sezonowy

8

3

Cennik

_

Sezonowy

Sezonowy

Sezonowy

Sezonowy

Całoroczny

7

_

4

6

4

4

2

2/2os.

4

3

250
zł/os.
Do
negocja
cji

_

_

_

_

Udogodnienia
Salon i łazienka na
parterze, balkon z
widokiem na jezioro,
salonik z TV, aneks
kuchenny, teren
ogrodzony
Kuchnia z pełnym
wyposażeniem, duży salon
z kanapą narożną i
kominkiem, TV i radio,
teren ogrodzony, łazienka
z WC, prysznicem i
umywalką
Salon z TV, sypialnia z TV,
łazienka z prysznicem,
umywalką i WC,
ogrodzona posesja z
balkonem i tarasem
Aneks kuchenny z
kuchenką gazową,
lodówką, bojerem na
ciepłą wodę, naczynia,
łazienka z WC, natrysk i
umywalka, TV, radio
Na parterze salon z
kominkiem, aneks
kuchenny z pełnym
wyposażeniem, kuchnia
gazowa, lodówka, garnki,
naczynia, balkon
Salon z aneksem
kuchennym z pełnym
wyposażeniem, łazienka z
prysznicem, umywalką i
WC, możliwość dostawki,
ogrodzony teren z
parkingiem

Udogodnienia
dodatkowe
Miejsce na
samochód, taras
z grillem,

Dwa tarasy z
widokiem na
las, miejsce na
grilla i trzy
samochody,
meble
ogrodowe
Miejsce na
samochód

Zadaszony
taras, miejsce
na grilla,
posesja
ogrodzona z
miejscem na
samochód
Taras, miejsce
na grilla

Taras z
widokiem na
jezioro, miejsce
na ognisko i
grilla

Sprzęt/Rekreacja

Wyżywienie

Uwagi

60m do lasu i
jeziora, możliwość
wypożyczenia łodzi
wiosłowej,
huśtawka

_

Akceptowane
zwierzęta

_

Akceptowane
zwierzęta

_

_

_

_

_

_

_

_

Możliwość
wypożyczenia łodzi
wiosłowej, dwóch
rowerów górskich,
plac zabaw dla
dzieci, huśtawka,
piaskownica
Położenie na skraju
lasu i przy jeziorze,
ok 1 km od
centrum, sklepów i
restauracji

Do jeziora 50m,
namiot ogrodowy

Huśtawka,
możliwość
wypożyczenia łodzi
wiosłowej, jezioro
na miejscu,
niedaleko las
Pomost oraz
kąpielisko,
możliwość
wynajęcia łodzi
wiosłowej

Nazwa/Adres/Kontakt
Mirosław Pyl ul.Mazurska
7/9, 874218229,
603122523
www.mazury.pc.pl/Details
/Domek-nad-jezioremMiroslaw-Pyl
Małgorzata i Jerzy Dziokan
ul. Kopernika 46/3,
874218735, 604641075

Iwona Górska Plac
Wolności 7/20,
696462613 050401
www.mazury.pc.pl/Details
/Drewniany-domek-nadjeziorem-Iwona-Gorska
Elżbieta i Tadeusz
Laskowscy 874218326
501980015
www.mazury.pc.pl/Details
/Caloroczny-domek-nadjeziorem-TadeuszLaskowski
Katarzyna Leśniewska
ul.Mazurska 10/15,
874218405 604868346
www.mazury.pc.pl/Details
/Dwupoziomowy-domekletniskowy-w-ogrodzieKatarzyna-Lesniewska
Krystyna Wołczek
ul. Świerczewskiego 10
874218525

Dostępność
obiektu

Liczba miejsc
noclegowych

Liczba
pokoi

Cennik

Sezonowy

10

4

_

Sezonowy

Sezonowy

Całoroczny

Sezonowy

Sezonowy

8

8

6

12

11

4

3

3

3

3

ok.
200zł

_

220 zł

Do
uzgodn
ienia

30 zł
pow. 3
nocy

Udogodnienia
Kuchnia z pełnym
wyposażeniem, kuchenka,
lodówka, naczynia, salon z
kominkiem, łazienka z
prysznicem i WC, meble
ogrodowe, TV, radio
Salon z aneksem
kuchennym w pełni
wyposażony, TV, radio,
meble ogrodowe,
możliwość dostawki,
łazienka z prysznicem,
umywalką i WC

Udogodnienia
dodatkowe
Miejsce na
ognisko i grill,
duża ogrodzona
posesja z
miejscem na
samochód
Posesja
ogrodzona,
miejsce na grill i
dwa
samochody,
piaskownica,
huśtawka

Łazienka z prysznicem, WC
i umywalka

_

2 łazienki

Pierwszy poziom kuchnia z
wyposażeniem, kominek,
wersalka i rogówka drugi
poziom duża kuchnia z
wersalką i wyposażeniem
kuchennym, każdy poziom
łazienka z WC, umywalką i
prysznicem
Aneks kuchenny, TV,
telefon, internet, parking
strzeżony, udogodniania
dla niepełnosprawnych

Do dyspozycji
jest pomost
wędkarski

Posesja
ogrodzona,
altana w formie
namiotu
ogrodowego,
meble
ogrodowe

Miejsce na
ognisko i grilla

Sprzęt/Rekreacja

Hamak, huśtawka,
możliwość
wypożyczenia łodzi
wiosłowej,
Możliwość
wypożyczenia łodzi
wiosłowej, 2
kajaków, rowerów,
100m do jeziora,
200m do lasu

Możliwość
wypożyczenia łodzi
wiosłowej i kajaka

Wędki, łódź
wiosłowa i rowery

Miejsce na grill i
ognisko, plac
zabaw, 2 huśtawki,
hamak, mini
koszykówka

Możliwość
wypożyczenia
kajaków

Wyżywienie

Uwagi

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Akceptowane
zwierzęta

Nazwa/Adres/Kontakt
Róża Steć
ul.Nowowiejskiego 2/1
698360303, 698138346
www.mazury.pc.pl/Details
/Chatka-nad-jeziorem-naMazurach-Rozalia-Stec
Ryszard Fijałkowski
660255845, 050624
www.mazury.info.pl/dom
ki/ryn-fijalkowski/index.pl
Jerzy Kopyłowicz
ul.Krzywa 4, 874218365,
605495405
www.mazury.info.pl/dom
ki/rynkopylowicz/index.html

Dostępność
obiektu

Liczba miejsc
noclegowych

Liczba
pokoi

Cennik

Całoroczny

8

2
domki
8 pokoi

Do
uzgodn
ienia

9

300
zł/doba

Sezonowy

10

Sezonowy

22

„Zielny Gaj” ul.Mazurska X
www.zielnygaj.com

Całoroczny

_

Barbara Bańkowska
ul.Brzozowa 7,
874207243, 501760017

Sezonowy

6

2

_

Sezonowy

10

3/1,2 i
3 os.

30 zł

Sezonowy

3 domki

_

Do
uzgodn
ienia

Anna Dumka,
ul.Świerczewskiego11/1
874218582, 512673025
Grzegorz Kowalski
ul.Polna 6, 874207338
880726428
www.mazury.pc.pl/Details
/Atrakcyjne-dwa-domkiletniskowe-GrzegorzKowalewski

10

2,3,4 i
5 os. +
domek
i miesz.

Udogodnienia
Salon z kominkiem, aneks
kuchenny, kuchenka,
lodówka, czajnik
bezprzewodowy, naczynia,
taras oraz balkon z
widokiem na jezioro
Salon z kominkiem, TV,
aneks kuchenny,
kuchenka, lodówka,
czajnik bezprzewodowy,
naczynia, zadaszony taras,
łazienka z natryskiem i WC

25-35
zł/os

Kuchnia z pełnym
wyposażeniem, lodówka,
czajnik, kuchenka,
naczynia, TV

_

Każdy pokój posiada
łazienkę, miejsce
parkingowe,
Aneks kuchenny, TV,
przyłącza
wodnokonalizacyjne i
elektryczne
Aneks kuchenny, TV,
ogólnodostępne
sanitariaty i prysznice

Aneks kuchenny z pełnym
wyposażeniem, łazienka z
prysznicem, umywalką,
WC, bojler z ciepłą wodą

Udogodnienia
dodatkowe
Zamknięta
ogrodzona
posesja, miejsce
na grilla i
ognisko

Balkon z
widokiem na
jezioro, posesja
ogrodzona
Altana, grill,
meble
ogrodowe,
ogrodzona i
oświetlona
posesja
Udogodnienia
dla osób
niepełnosprawn
ych, miejsce na
ognisko, grill
Plac zabaw dla
dzieci, miejsce
na ognisko, grill,
parking
strzeżony
Parking
strzeżony,
garaż, miejsce
na ognisko, grill
Grill, miejsce na
ognisko, meble
ogrodowe,

Sprzęt/Rekreacja

Wyżywienie

Uwagi

_

_

Możliwość
wypożyczenia łodzi
wiosłowej

_

Akceptowane
zwierzęta

Staw, huśtawka

_

Język angielski

Restauracja

_

_

_

Język
niemiecki i
angielski

Możliwość
wypożyczenia
rowerów, wędki

_

_

_

_

Huśtawka,
piaskownica,
hamak, łódka,
rower wodny, pole
do siatkówki i
babinktona

Przystań żeglarska
na 50 jachtów,
restauracja na 60
miejsc

Możliwość
wypożyczenia
rowerów, łódki oraz
kajaków

Nazwa/Adres/Kontakt

Dostępność
obiektu

Liczba miejsc
noclegowych

Liczba
pokoi

Sezonowy

5

_

_

9

_

Całoroczny

6-8

Sezonowy

Krzysztof Paternoga
ul.Mazurska 697088950
060869

Całoroczny

Janusz Pełk ul.Nowiskiego
4/3, 874207134
603512703

Sezonowy

Elżbieta Rudnik,
ul.Nowickiego 9
696598718
Andrzej Stoiński, ul.H
Sawickiej 7, 601847459

_

Bujko Krystyna ul.
Świerczewskiego 30/1,
604707876
Wiesława Wachowska,
ul.Nowickiego 4/1
Alicja i Kazimierz Kutysz
ul.Mazurska 5/9
691780128, 665476631
www.domkiryn.mazury.com
Jolanta i Tomasz
Przymorscy ul.Kopernika
32, 874218381,
606404292

Całoroczny

Cennik

Udogodnienia

Sprzęt/Rekreacja

Wyżywienie

Uwagi

Aneks kuchenny z pełnym
wyposażeniem, łazienka,
prysznic, umywalka, taras

Udogodnienia
dodatkowe
Grill, namiot
ogrodowy, stół,
parasol

130 zł
do
negocja
cji
ok 200
zł

Widok na jezioro

Możliwość
wykupienia

Zwierzęta po
uzgodnieniu

_

_

_

_

_

2-3
osobo
we

200300 zł

Pełne wyposażenie,
kuchnia, salon, łazienka

Grill, ognisko,
huśtawka,
meble
ogrodowe

Niedaleko jeziora

_

_

8

2

_

Miejsce na
ognisko, grill

_

_

_

8

3
poziom
y

_

Miejsce na grill i
samochód,
meble
ogrodowe,
taras, , do
sklepów 300m,

Sauna fińska,
huśtawka, do plaży
200m, do lasu
500m, możliwość
wypożyczenia łodzi
wiosłowej, 2
rowerów

_

_

3

140
zł/dom
ek

Miejsce na
ognisko i grilla,
parking, teren
ogrodzony

Sad do dyspozycji
gości

_

_

_

_

_

_

_

_

Salon z aneksem
kuchennym, lodówka,
kuchenka, czajnik,
kominek, TV, łazienka z
prysznicem WC
Kuchnia z pełnym
wyposażeniem, zmywarka,
kominek, Tv, radio, dwie
łazienki, domek dla 2
rodzin, agregat
prądotwórczy, bilard

18

2,3,4
os.

40
zł/os.

Aneks kuchenny z pełnym
wyposażeniem, salon z
kominkiem i zestawem
wypoczynkowym, łazienka
z WC, umywalką i
prysznicem
Pokoje z lodówką,
aneksem kuchennym

30

2,3,4
os.

60
zł/os.

Część pokoi z widokiem na
jezioro

6

Grill, wiata
Nad samym
jeziorem
Ryńskim

Domki Letniskowe okolice Rynu
Nazwa/Adres/Kontakt
Grażyna Gienieczko
Rybical 33, 874218392
512202877
pokojemarta@wp.pl
www.mazury.pc.pl/domki
/gienieczko2
Leokadia Dygoń Rybical 1,
500898708,
leokadiadygon@wp.pl
www.mazury.pc.pl/Details
/Caloroczny-domek-nadjeziorem-i-pokoje-dowynajecia-LeokadiaDygon
Grażyna Gołębiewska
Ławki 505021075,
502254954
www.mazury.pc.pl?Detail
s/Domek-letniskowyGrazyna-Golembiewska
Iwona Trzaska Sterławki
Wielkie 7B, 874214543
507950444
www.mazury.pc.pl/Details
/Domek-letniskowy-WZaciszu-Iwona-Trzaska
Alicja Hetmanek Rybical 2,
874218096, 608086408
696878789
www.mazury.pc.pl/Details
/Atrakcyjne-całorocznedomy-nad-jezioremRynskim-Alicja-Hetmanek

Dostępność
obiektu

Liczba miejsc
noclegowych

Liczba
pokoi

Cennik

Udogodnienia

Udogodnienia
dodatkowe

Całoroczny

15

5

35-45
zł/os

Możliwość garażowania
samochodu, duża posesja,
meble ogrodowe, własny
dostęp do jeziora

Huśtawka i
piaskownica,
plac zabaw,
miejsce na
ognisko, grill,

Możliwość
wypożyczenia łodzi
wiosłowej, mini
boisko do piłki
nożnej, do
siatkówki, rower
wodny,

Całoroczny

19

_

60
zł/os.
200 zł
apart./
5os.

Aneks kuchenny z pełnym
wyposażeniem, WC
prysznic, umywalki, teren
ogrodzony, parking,
komplety wypoczynkowe,
internet, TV, lodówka

Miejsce na
ognisko, grill,
miejsce zabaw
dla dzieci,
własne
kąpielisko, 2
pomosty

Odległość od
jeziora 40m, sprzęt
wodny i turystyczny
w cenie, boisko do
siatkówki plażowej

Sezonowy

8

1
domek

280
zł/doba

TV, łazienka, naczynia,
pościel

Grill, wiata na
ognisko

Kuchnia z pełnym
wyposażeniem, kominek,
TV, 2 łazienki z wanną
natryskiem i WC, teren
ogrodzony, miejsce na
samochód, garaż

Miejsce na grill i
ognisko, taras z
meblami
ogrodowymi

Sezonowy

8

4

200
zł/dom
ek

Całoroczny

11

2
domki

_

W pierwszym domku dwie
sypialnie z łazienką i WC,
prysznicem, umywalką, w
drugim domku dwie
sypialnie z łazienką

Dostęp do
jeziora,
kąpielisko,
pomost

Sprzęt/Rekreacja

Rowery wodne,
trampolina,
piłkarzyki

Świetlica ze stołem
do tenisa,
huśtawka,
piaskownica, 50m
do lasu, 400m do
jeziora, kajaki
Możliwość
wypożyczenia łodzi
wiosłowej, sprzęt
wodny w cenie
domku

Wyżywienie

Uwagi

15 zł
śniadania,
22 zł obiad

Język
niemiecki,
angielski

_

Akceptowane
zwierzęta

_

Możliwość
wykupienia

_

Akceptowane
zwierzęta

Język
niemiecki,
akceptowane
zwierzęta

Akceptowane
zwierzęta

Nazwa/Adres/Kontakt
Daniel Łukaszewicz
Rudówka 27, 601850556,
069184
www.mazury.pc.pl/Details
/Drewniany-domek-nadJeziorem-Olow-w-RynieDaniel-Lukaszewicz
Sylwia Wilczyńska Mrówki
5 602364383
www.mazury.pc.pl/Details
/Atrakcyjne-domycaloroczne-nad-samymjeziorem-SylwiaWilczynska
Marek Rogaczewski
Rybical 23, 874218904,
503121632
www.mazury.pc.pl/Details
/Dwa-domy-letniskowenad-jeziorem-MarekRogaczewski
Halina i Edward Cieślik
Kozin 18, 501444877,
050277
www.mazury.info.pl/kozin
Domek letniskowy
Skorupki 6, 507421234,
504800517, 508423208
Helga Fitza Rybical 6 B C
874207444 603832680
fitza.ryn@wp.pl
www.mazury.pc.pl/mazur
yna
Zenon Kapuściński
Mrówki 7
Agro u Murzyn Wejdyki 8,
874218789, 516108458

Dostępność
obiektu

Liczba miejsc
noclegowych

Liczba
pokoi

Cennik

Udogodnienia

Udogodnienia
dodatkowe

Sezonowy

8

3

_

Salonik z aneksem
kuchennym, balkon, taras,
możliwość dostawki,
łazienka z umywalką WC i
prysznicem

Miejsce na grilla
i samochód,
huśtawka

Całoroczny

Sezonowy

12

5

2
domki

200250
zł/doba

TV, radio, żelazko, łazienka
z wc, prysznicem,
umywalką i pralką,
huśtawka

3
2
domki

150 zł
domek

Kuchnia z jadalnią, TV,
radio, lodówka, pościel,
naczynia, akcesoria
kuchenne, łazienka z
natryskiem

Sezonowy

8

4

130 zł

Sezonowy

10

1
domek

400 zł
doba

Sezonowy

22

9

30-40
zł/os.

_

10

_

_

Sezonowy

14

2/2os +
2domki

25-30
zł/os.

Obok znajduje się budynek
sanitarny z dwiema
łazienkami, wyposażone w
WC, natrysk i umywalkę
_

Odległość od jeziora 90m,
w pełni wyposażony aneks
kuchenny, miejsca
parkingowe, TV, lodówka,
łazienka
_
_

Sprzęt/Rekreacja
Możliwość
wypożyczenie łodzi
wiosłowej, 500m
plaża z
kąpieliskiem, 300m
las

Wyżywienie

Uwagi

_

_

_

_

_

_

Własny dostęp
do jeziora z
plażą, pomost,
wędzarnia,
miejsce na grill i
ognisko,
piaskownica

Możliwość
wypożyczenia łodzi
wiosłowej z
silnikiem, roweru
wodnego, rowerów
turystycznych,
sprzęt wędkarski

Nad brzegiem
jeziora pomost

Możliwość
wypożyczenia 2
łodzi wiosłowych, 2
kajaków

Grill

_

_

_

Grill, kominek

Łódka wiosłowa,
rower wodny

_

_

Grill, miejsce na
ognisko,
huśtawka

Rowery

_

_

_

_

150m od
jeziora, 700m
od lasu

_
Łódka

Akceptowane
zwierzęta,
język
niemiecki oraz
angielski
_
Język
niemiecki

