
ODPOCZNIJ W LESIE,  Z DALA OD MIEJSKIEGO ZGIEŁKU, 
ALE W KOMFORTOWYCH WARUNKACH

Wakacje
w puszczy
Pestkownica 2021



Odnajdą tu swoje miejsce
środek lasu (okolice Drawieńskiego Parku Narodowego)

liczne ścieżki piesze i rowerowe

jeziora

spływy kajakowe

bogata infrastruktura obiektu (plac zabaw, wypożyczalnia rowerów,

sprzętu pływającego, kort tenisowy, boisko do siatkówki, szachy

ogrodowe, leżaki, hamaki, ławki, grill, miejsce na ognisko, strzelnica

sportowa)

restauracja bazująca na produktach lokalnych

czyste i wygodne pokoje hotelowe i domki

Aktywni, rodziny z
dzie�mi, szukający
wytchnienia...



ATRAKCJE DLA DZIECI

duży, rozległy teren z dala od zanieczyszczeń,

plac zabaw, szachy ogrodowe,

bilard, stół do ping ponga,

biblioteczka,

gry planszowe,

boisko do siatkówki,

cyklicznie organizowane obserwacje astronomiczne,

latem raz w tygodniu ognisko z opiekaniem kiełbasek,

przyjazne zwierzęta (daniele, króliki, owieczki) - wspólne karmienie,

płytki zewnętrzny basen,

kapoki dla milusińskich wybierających się na łódkę,  bądź rower wodny,

w restauracji plastikowe sztućce, wysokie krzesełka, menu dla dzieci

do wypożyczenia: wanienka, stopień, nocnik, mata do wanny, łóżeczko,

czajnik...

rowery terenowe z siodełkami dla maluchów, kaski rowerowe



W lesie, nad wodą oferujemy sporo możliwości spędzania wolnego czasu - nordic

walking, siatkówka, bocce, strzelnica: sportowa, pneumatyczna i laserowa, putting green,

slack line, szczudła, rowery wodne, terenowe, bilard, ping pong, wędkowanie ....



Pokoje, apartamenty, moduły
rodzinne...
Pokoje dwuosobowe standard ok. 16m2 (z możliwością dostawki)

- Pokoje dwuosobowe SMALL ok. 12m2

(bez możliwości dostawki)

- Apartamenty (sypialnia dwuosobowa, pokój dzienny)

- Moduły rodzinne (dwa pokoje dwuosobowe z wewnętrznym przejściem

między pokojami).

Wszystkie jednostki mieszkalne z łazienkami, niektóre z TV.

W apartamentach mini lodówki.

Czajniki można bezpłatnie wypożyczyćw recepcji.

R�żne opcje
zakwaterowania
w hotelu



2 białe domki, domek my�liwski
Do wyboru:

- biały domek (dwie sypialnie, w jednej łóżko małżeńskie,

w drugiej dwa pojedyncze, łazienka, pokój dzienny, taras)

- domek myśliwski (trzy sypialnie - w tym jedna

trzyosobowa, dwie łazienki, pokój dzienny,

pokój kominkowy, taras)

W domkach mini aneksy kuchenne..

Całoroczne ogrzewane
i klimatyzowane

domki



Podstawowe ceny dla letnich pobyt�w 6
dniowych i dłuższych (nocleg, �niadanie,

obiadokolacja):
Osoba dorosła w pokoju dwuosobowym

(pokój standard - 2 osoby w pokoju): 210

zł/doba/osoba

Osoba dorosła w pokoju dwuosobowym

(pokój SMALL - 2 osoby w pokoju): 190

zł/doba/osoba

Osoba dorosła w apartamencie (2 osoby w

apartamencie A): 240 zł/doba/osoba

Osoba dorosła w apartamencie (2 osoby w

apartamencie B): 270 zł/doba/osoba

Ceny w domkach zależne od liczby osób.

Przykładowo: przy pobycie min. 6-dniowym

przy 4 osobach w  białym domku: 240

zł/doba/osoba z wyżywieniem.

Dzieci poniżej 3 lat bezpłatnie, wypożyczenie

łóżeczka 100 zł/jednorazowa opłata/pobyt.

Dzieci 3-10 lat nocujące na dostawce lub sofie

(50% stawki).

Pakiety wakacyjne
"Dłużej - taniej"

Posiłki w ramach pakietów wakacyjnych:

śniadanie plus obiadokolacja 

W sprawie wyceny prosimy o kontakt

mailowy (info@pestkownica.com.pl)



- noclegi i posiłki ( śniadania i obiadokolacje)

- ognisko z opiekaniem kiełbasek (organizowane 1 raz w tygodniu -

czwartek)

- korzystanie z placu zabaw, bawialni

- bocce

- putting green (minigolf)

- basen, leżaki, hamaki

- ping pong

- cykliczne zabawy grupowe typu: wyprawa po skarb, quizy, strzelnica

pneumatyczna, płukanie złota, wybijanie pamiątkowej monety, konkursy

zręcznościowe, zawody wędkarskie, turniej tenisowy etc.

- boisko do siatkówki

- wypożyczalnia sprzętu pływającego - przy pobytach powyżej 3 dni

bezpłatnie.

Co zawiera cena?



- kort tenisowy

- bilard

- wypożyczalnia rowerów terenowych

- wędkowanie

- strzelnica sportowa

- sauna

- masaże

- wypożyczalnia sprzętu pływającego - dla krótkich pobytów -

tj. do 3 dni

- spływy kajakowe

Atrakcje odpłatne



Aby usprawni� przygotowanie oferty dostosowanej
do Pa�stwa potrzeb w zapytaniu prosimy poda�:

- liczbę osób - jeśli w  grupie są dzieci, prosimy podać wiek dzieci.

-  termin

- inne preferencje

Szczeg�ły i rezerwacje

Rezydencja nad jeziorem -

Pestkownica

www.pestkownica.com.pl

tel. +48 502 606 847

www.facebook.com/Pestkownica

mail info@pestkownica.com.pl

Zapraszamy !


