
CENNIK POBYTÓW TYGODNIOWYCH DLA 1-5 OSÓB
(SOBOTA - SOBOTA lub NIEDZIELA - NIEDZIELA)
01.07 - 31.08.2020 - 2450 PLN/domek
01.09 - 30.10.2020 - 1610 PLN/domek

EKO

Bukowo na Kaszubach
aneks kuchenny i taras
2 sypialnie i 2 łazienki

Ostoja Bukowo

200 m od jeziora
nawet 5 os. w domku
domek od: 1610 PLN (7 dni)

DOMKI W KASZUBSKIM STYLU
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Ostoja Bukowo
Osada domków na Kaszubach w otoczeniu lasów i sąsiedztwie jeziora Gwiazdy.
 
Domki
Przytulnie i sielsko urządzony salon pozwoli poczuć się jak w prawdziwym kaszubskim domku. Wypoczynek w
takim klimacie to prawdziwa gratka. W pełni wyposażona kuchnia zachęci do wspólnego gotowania a potem
biesiadowania. Duże okna i wygodne łóżka w sypialniach zapewnią niczym niezmącony sen…
 
Altana
Okazuje się, że każdy lubi wieczorne biesiadowanie przy ognisku z gitarą i stare lubiane przeboje. Gdy dodamy do
tego relaksujące otoczenie przyrody mamy klimat, który pozwoli wszystkim poczuć się tak dobrze jak w domu.
Dlatego na terenie osady na Gości czekają duże, fantastyczne wiaty idealne  do spędzania wspólnego czasu. 
 
Jezioro
Teren osady graniczy bezpośrednio z jeziorem Gwiazdy o powierzchni 264 ha, największym i najpopularniejszym
jeziorem w okolicy. Jezioro doskonale nadaje się do uprawiania wszelkich wodnych aktywności – pływanie,
wędkowanie, kajaki, łódki, a nawet żeglowanie. W najbliższej okolicy, poza jeziorem Gwiazdy znajduje się kilka
innych wspaniałych jezior dostępnych dla wszystkich.
 
Las
W granicach samej osady znajduje się piękny bukowy las o powierzchni ponad 3 ha (30 tys. m.kw.), który stanowi
naturalne oddzielenie części zabudowanej od jeziora. Natomiast od strony północno-zachodniej z trenem osady
graniczy duży kompleks kaszubskich lasów iglastych. Lasy te stanowią nie lada gratkę dla amatorów zbierania
grzybów, długich spacerów po lesie czy innych podobnych aktywności.
 
Pomost
Funkcjonalny pomost to podstawa wypoczynku nad jeziorem, dlatego dla amatorów wędkowania, plażowania a
także uprawiania sportów wodnych czeka nowoczesny a zarazem wpisujący się w charakter okolicy pomost. Jest
on na tyle duży, aby pełnić jednocześnie funkcję plaży, miejsca do spotkań oraz przystani dla sprzętu pływającego.
 
Ognisko
Oprócz altan w strefach biesiadowania osady przygotowane zostały dwa miejsca na ognisko oraz jedno z
kamiennym grillem i wędzarnią. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy lubią spędzać wieczory przy ognisku, z
gitarą oraz przygotowując dania z grilla lub wędząc świeżo złowione rybki.
 
Plac zabaw
Ponieważ wiemy jak ważny jest aktywny wypoczynek dzieci w każdym wieku dla naszych najmłodszych Gości
zapewniliśmy świetny, w naturalnym stylu, plac zabaw dla dzieci wraz z aktywną strefą również dla starszych
dzieci (i nie tylko).
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Podano ceny za osobę w pokoju dwuosobowym, chyba że wskazano inaczej.
Dostępność i ceny mogą ulec zmianie do czasu dokonania rezerwacji.

Broszura nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.



Nasze biuro znajduje się w Gdańsku - tu mieszkamy.
Uwielbiamy rejsy wycieczkowe, ale wypoczywamy też
stacjonarnie - weekendy spędzamy nad morzem i nad
kaszubskimi jeziorami.
 
W tym wyjątkowym roku, postanowiliśmy zaproponować wybór
naszych ulubionych miejsc. Z właścicielami wielu hoteli znamy
się osobiście i jesteśmy pewni, że zagwarantują Państwu
wyjątkowy pobyt. 
 
Służymy pomocą w wyborze i rezerwacji wypoczynku w Polsce.
Załoga Adventure & Cruises - Tanierejsowanie.pl
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ZNAMY SIĘ NA POMORZU
I NA KASZUBACH



Zarezerwuj teraz
aby otrzymać bon

na rejs wycieczkowy.
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