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Każdy pod okiem przewodnika (dzieci



i młodzież do 15 lat bezpłatnie) może

Wakacje z wędką dla całej rodziny
dookoła woda i lasy.

spróbować złowić swoją pierwszą rybkę.



Wspólne wędzenie rybek, bezpośrednio na



Strzeżona plaża w odległości 3 km.



Wypożyczanie kajaków, tuż obok



Miejsce na ognisko.

Przystani.



Teren ogrodzony.

Lp.

Usługa

Cena

1.

Łódź wędkarska z silnikiem do dyspozycji „do południa”,
wędkowanie na stanowisku przygotowywanym przez
przewodnika, dodatkowo zanęta, przynęta.

70,00 zł

2.

Wypożyczenie wędki uzbrojonej

20,00 zł

osoba
doba

25,00 zł
3.

godzina

Łódź motorowa 5 osobowa

150,00zł
doba + paliwo

10,00 zł
4.

godzina

Łódź wiosłowa 5 osobowa

45,00 zł
od świtu do
zmierzchu

35,00 zł

5.

Nocleg

6.

Cały domek, do 8 osób

7.
8.

Obiad domowy jednodaniowy
15,00 zł
Obiad domowy dwudaniowy
20,00 zł
Zadatek gwarantujący rezerwowany termin pobytu, do 7 100,00 zł
dni przed terminem
osoba
Zadatek w przypadku wynajmu całego domku na 30 dni 30% całej
przed przybyciem
płatności

9.
10.
11.

osoba/doba

200,00 zł
doba

Wędkowanie z pomostu (stanowisko stale zanęcane)

w cenie
pobytu

Warunkiem korzystania z usług jest płatność za pobyt
uregulowana z góry w dniu przyjazdu.
Brak wpłaty traktowany jest jako rezygnacja z pobytu.

Pomimo zaangażowania
całej mojej nabytej przez lata wiedzy
i dokonania wszelkich starań
nie mogę zagwarantować,
że każde wędkowanie
zakończone będzie siatką pełną ryb.

3 sypialnie, salon, jadalnia, kuchnia z piekarnikiem i grillem, prysznic, WC, TV, WI-FI.

Przystani.

Domek Holenderski – wysoki standard



Łowimy na dużym,
dzikim jeziorze,
gdzie najwięcej do powiedzenia ma
Matka Natura.

Uwaga:
Doba kwaterunkowa zaczyna się o godzinie 1600
i kończy o godzinie 1400. Zadatek prosimy wpłacać na
konto: BS Człuchów o/ Przechlewo,
nr 82 9326 0006 0062 7513 3000 0010

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA
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