Leśny Dworek
Domasławice

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Leśny Dworek to piękny zakątek usytuowany na
obrzeżach Darłowa przy ścianie Lasu Darłowskiego, 6
km od morza i 8 km od uzdrowiska Dąbki.
Malownicza okolica, cisza, spokój, świeże powietrze,
szczególny nadmorski mikroklimat oraz walory
przyrodnicze takie jak: las, morze, kwieciste łąki
stwarzają warunki zdrowotne dla odpoczywających
wczasowiczów.
Posiadłość nasza to wymarzone miejsce dla ludzi
lubiących aktywny wypoczynek na łonie natury (boiska
do gry, plac zabaw dla dzieci, basen, oczko wodne,
dwie altanki z widokiem na las i stawy rybne, miejsce
na grilla oraz ognisko).
Proponujemy Państwu wypoczynek w komfortowo
urządzonym domku typu dworek, w którym znajdują
się pokoje 3, 4 osobowe, TV, internet, salon z
kominkiem, w pełni wyposażony aneks kuchenny z
jadalnią oraz nowo wybudowane drewniane 3 domki
letniskowe.
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Domki letniskowe przeznaczone są dla 4-5 osób. W
nich znajduje się pokój dzienny z aneksem
kuchennym, sypialnia dla 4 osób (łóżko piętrowe i
łóżko podwójne), łazienka oraz zadaszony taras z
widokiem na staw i las.
Domki są komfortowo wyposażony o przyjemnym,
drewnianym wykończeniu. Ekskluzywne wnętrze
zapewnią Państwu wspaniały wypoczynek i dostarczy
niezapomnianych wrażeń. Dla osób spędzających
czas w domkach i pokojach gościnnych został
wybudowany domek grillowy w którym można
grillować oraz wędzić ryby.
Gospodarstwo posiada własne zbiorniki wodne-stawy
rybne oraz warzywa ekologiczne. Dookoła las, ogród
wśród starych dębów z oczkiem wodnym oraz
drzewkami ozdobnymi i kwiatami zaprasza do
spacerów i na grzybobranie, gdzie można obcować ze
zwierzętami leśnymi i ptakami, których na co dzień nie
można zobaczyć.
Darłowo to małe portowe miasteczko. Klimat okolic
Darłowa jest korzystny dla osób z chorobami
oddechowymi, powietrze jest nasycone jodem.
Atrakcją są rejsy w morze szczególnie statkami na
wyspę Borholm oraz nowoczesny Park Wodny w
Darłówku. Preferowany aktywny wypoczynek, spacery,
wędkarstwo, zwiedzanie okolic zapewni Państwu
dobre samopoczucie i wspaniały relaks.
Źródło: http://lesnydworek-agroturystyka.pl/

Laureat konkursu AGRO-EKO-TURYSTYCZNE
„ZIELONE LATO".

Media

Lokalizacja

+
−

Dane mapy © OpenStreetMap CC BY-SA, © WODGIK
Szczecin

KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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