CHWILE Z PRZYJACIÓŁMI

CIESZ SIĘ NATURĄ W SAMYM SERCU LASU

CHWILE Z PRZYJACIÓŁMI
Dla naszych Gości w ramach pakietu przygotowaliśmy noclegi w pokojach (1-os, 2-os, 3-os.)*,
które urządzone są w stylu klasycznym, a wyposażone
w płaski telewizor, łazienkę z prysznicem oraz co najważniejsze - w komfortowe łóżka.
Pobyt rozpoczyna się od obiadokolacji, podczas której serwujemy specjalności kuchni,
a więc m.in. zupa myśliwska (pełna warzyw i mięsiwa), polędwiczki w sosie kurkowym
(to, co w lesie najsmaczniejsze), a smak zostaje dopełniony lampką regionalnego wina.
Pakiet obejmuje 3 obiadokolacje (kuchnia tradycyjna, kuchnia włoska, i in.).
Bufet śniadaniowy to przed wszystkim zdrowe, naturalne i ekologiczne produkty.
Na naszym stole znajdzie się świeży pieczony na miejscu chleb,
lokalne warzywa,kurze jajka od gospodarza, wyrabiany na miejscu twaróg biały
i regionalne produkty wędliniarskie.
Pakiet obejmuje 3 śniadania w formie bufetu.

Dodatkowymi atrakcjami przygotowanymi dla Gości są m.in.
Wieczór przy ognisku, gdzie pieczenie kiełbasek będzie atrakcją niezapomnianą,
Wycieczka po lesie z przewodnikiem, gdzie odkryjecie historię lasu i jego tajemnice,
Wieczór z winem regionalnym lub piwem regionalnym,
Masaż relaksacyjny dla kobiet.

Pensjonat „Leśniczówka” jest znakomitym miejscem na dłuższy wypoczynek.
Jego położenie na skraju lasu, w zakątku pełnym zieleni - pozwala uciec od szybkiego tempa
życia i odpocząć w zgodzie z naturą, ciesząc się leśnym otoczeniem.
Leśniczówka to także świetne miejsce wypadowe na wycieczki do Niemiec. W pobliżu granicy
jest bardzo wiele atrakcji, które warto zobaczyć.

* Rodzaj przydzielonych pokoi jest zależny od preferencji uczestników oraz od ich dostępności.
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Oferta obejmuje pobyt 4-dniowy, w tym:
- 3 noclegi,
- wyżywienie (śniadanie w formie bufetu + obiadokolacja)
- 1 wieczoór grillowy przy ognisku
- 1 wycieczka tematyczna po lesie z przewodnikiem
- 1 wieczór winiarsko/browarski (degustacja)
- 1 masaż relaksacyjny dla kobiet (po wcześniejszej rezerwacji)

cena: 930 PLN/os

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
drzecin@pensjonat-lesniczowka.pl
Kontakt telefoniczny do recepcję:
+48 95 780 00 00
+48 95 783 69 31
+48 733 400 760

http://www.pensjonat-lesniczowka.pl/
https://www.facebook.com/Lesniczowka.Drzecin/

