Letni wypoczynek zaplanuj
juŜ dziś
OFERTA:

„WYPOCZYNEK PEŁEN WRAśEŃ”
SUDETY:
Tanie wczasy, tani wypoczynek nad jeziorem, doskonała baza wypadowa w góry, do Czech, do Niemiec, zabytki, jazdy
konne, rajdy konne, sprzęt pływający, ryby, pole namiotowe 5zł/doba, pokoje gościnne od 25 zł do 40 zł osobo/doba
szczegóły na stronie: http://www.camping.pnet.pl

ZAPRASZAMY
Nasze 67 hektarowe gospodarstwo agroturystyczne zlokalizowane na Pogórzu Sudeckim oferuje noclegi w pokojach
gościnnych, oraz nieograniczoną liczbę miejsc na polu namiotowym.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
KONIE:
PRZEZ CAŁY ROK ORGANIZUJEMY RAJDY KONNE A W SEZONIE LETNIM OBOZY JEŹDZIECKIE.
Szczegóły na stronie: http://www.camping.pnet.pl
Pod okiem instruktora dorośli i dzieci mogą zdobywać umiejętności jeździeckie i nauczą się zawierać przyjaźń z końmi –
mądrymi, przyjaźnie nastawionymi do ludzi zwierzętami.
Poznają psychologię końską i unikalny język, za pomocą którego porozumiewają się one ze sobą i starają się porozumieć
z nami.
Dowiedzą się jak opiekować się koniem, jak karmić, pielęgnować, siodłać itp.
Nasze konie szkolone metodą Monty Robertsa (jest to metoda bezstresowa); są posłuszne jeźdźcom nawet dosiadane bez
siodeł i tranzelek. Na zakończenie pobytu adepci sztuki jeździeckiej będą mogli wziąć udział w zawodach zakończonych
rozdaniem medali i pamiątkowych dyplomów.
Na wybitnie pilnych uczniów czeka odznaka rekreanta.
Na obozie artystyczno – jeździeckim proponujemy gry i zabawy pod dachem i na wolnym powietrzu, wieczory przy
ognisku itp.
Na terenie gospodarstwa znajduje się boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci, w sali biesiadnej stół do tenisa
stołowego bilard.
Najlepszy scenariusz z pewnością napisze samo Ŝycie.
Szczegóły o naszym gospodarstwie znajdziecie Państwo na stronie: http://www.camping.pnet.pl
JEDNYM SŁOWEM

„LATO PEŁNE WRAśEŃ”
Jezioro, góry, las, konie, jazdy konne, rajdy konne pole biwakowe, pokoje gościnne, sprzęt pływający, camping, zabytki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Informacje dodatkowe
• wspólny węzeł sanitarny;
• kąpielisko, [bez ratownika];
• szlaki turystyczne i ścieŜki rowerowe po "Euroregionie Nysa" - czyli na terenie Polski, Czech i Niemiec;
• muzea i zabytki oraz stare kulturowe budowle wiejskie, fortyfikacyjno-obronne, masę zabytków, zamki ,dworki, i
ruiny zamków itp.;
• sklep spoŜywczy we wsi 600m i sklepik na miejscu campingu czynne od 7 rano do 22;
• stacja benzynowa, 1 km;
• kościół rzymskokatolicki – 800 m;
• poczta – 6 km ale listonosz codziennie przywozi i odbiera pocztę do wysyłki na miejscu;
• bankomat Bank Spółdzielczy Leśna - 6 km, lub Gryfów PKO - 10 km;
• restauracja, na miejscu są trzy restauracje;
• dworzec PKP, w Lubaniu - 22 km;
• przystanek PKS i busów - 500m
• zasięg sieci komórkowych na miejscu: era, simplus, idea.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

