ZAMRZENICA

TUTAJ WYPOCZNIESZ
RAZEM Z PSEM

BORY TUCHOLSKIE

ośrodek: kilkadziesiąt domków campingowych malowniczo usytuowanych na rozległym, ogrodzonym
i oświetlonym terenie w sosnowym lesie nad Jeziorem Koronowskim (ok. 1660 ha, najgłębsze miejsce
20 m, strefa ciszy, jezioro połączone rzeką Krówką z kilkunastoma rynnowymi Jeziorami Byszewskimi);
ośrodek leży na skraju Borów Tucholskich w Obszarze Chronionego Krajobrazu Zbiornika Koronowskiego; letnia
kawiarnia ze słonecznym tarasem, biblioteka, tenis stołowy; sklepik spożywczy; ogrodzony plac zabaw dla dzieci,
boisko do piłki nożnej i siatkówki plażowej, kosz do koszykówki, miejsce na ognisko, murowany grill, pole paintballowe
z fortyfikacjami, mini park linowy; wypożyczalnia rowerów kołowych i sprzętu wodnego (kajaki, kanadyjki, rowery
wodne, łodzie wiosłowe); nad jeziorem własna, wydzielona plaża z pomostami; możliwość skorzystania z jazd konnych
w pobliskiej stadninie (ok. 19 km); możliwość zaparkowania samochodu na ogrodzonym i oświetlonym terenie ośrodka.

LEŚNE USTRONIE
ośrodek wczasowy

domki drewniane: 4-6 osobowe, dwupoziomowe typu BRDA i 2-4 osobowe, jednopoziomowe typu
CHATA; wszystkie o dobrym standardzie;
wyposażenie:
Typ BRDA:	parter – pokój dzienny: wersalka, telewizor (telewizja cyfrowa), grzejnik olejowy; aneks kuchenny
(pow. 50 m2) (zlewozmywak, lodówka, czajnik elektryczny, kuchenka elektryczna, podstawowe wyposażenie
kuchenne); łazienka (umywalka, natrysk, WC, bojler)
	piętro – aneks sypialny z dwoma tapczanami i sypialnia także z dwoma tapczanami; wszystkie
domki z tarasami i meblami ogrodowymi;
Typ CHATA:	pokój przejściowy: wersalka, telewizor (telewizja cyfrowa), grzejnik olejowy; aneks kuchenny
(pow. 28 m2) (zlewozmywak, lodówka, czajnik elektryczny, kuchenka elektryczna, podstawowe wyposażenie
kuchenne); łazienka (umywalka, natrysk, WC, bojler); sypialnia z dwoma łóżkami; wszystkie
domki z werandami i meblami ogrodowymi.
atrakcje:
polecamy odwiedzenie: największego w Polsce rezerwatu cisów w Wierzchlesie, rezerwatu
archeologicznego „Kamienne Kręgi” w Odrach koło Czerska, akweduktu we wsi Fojutowo,
zabytkowych kościołów w Byszewie, Gostycynie, Mąkowarsku i Pruszczu, ruin gotyckich zamków w Świeciu
i Nowym Jasińcu, warsztatu garncarskiego i wioski ginących zawodów w Pieczyskach, zabytkowej kopalni
węgla brunatnego w Pile, Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi oraz Muzeum Indian Północnoamerykańskich
w Wymysłowie; ponadto warto zwiedzić starówkę Chełmna, Chojnic, Koronowa, Bydgoszczy i Torunia.

standard dobry

informacje wędkarskie:
w jeziorze i rzece Brda łowi się trocie, lipienie, pstrągi, klenie, szczupaki, liny, karpie; dodatkowe zezwolenie do zakupienia na miejscu.
TERMINY

BRDA

SEZON A
27.04-03.05.2020
11.06-14.06.2020
SEZON B
03.05-11.06.2020
14.06-27.06.2020
22.08-05.10.2020
SEZON C
27.06-22.08.2020

Wynajęcie całego domku. Cena za 1 dobę
BRDA
CHATA
CHATA
do 3 dni pow. 3 dni do 3 dni pow. 3 dni

250 zł 195 zł
—

—

250 zł 195 zł

—

—

—

—

230 zł 175 zł 175 zł 120 zł
—

—

—

—

WYŻYWIENIE
Rodzaj

27.06-31.08.2020
osoba
dziecko
dorosła

śniadanie

23 zł

obiad

36 zł

01.06-27.06.2020
osoba dorosła

dziecko

23 zł

—

—

29 zł

30 zł

25 zł

• w sezonie C – turnusy 7 dniowe, od soboty do soboty; w sezonie B – pobyty przez minimum 2 dni; w sezonie A – pobyty przez minimum 3 dni
• dzieci do 3 lat bez świadczeń – gratis; dla dziecka bez świadczeń nie przysługuje oddzielne miejsce do spania i miejsce na jadalni
• dzieci do 10 lat zniżka – zmniejszona porcja wyżywienia
• wyżywienie: w oddzielnym budynku w lokalu „LEŚNE SMAKI”

- śniadania w formie bufetu wydawane są w okresie 27.06 - 31.08.2020 w godz. 8:00 - 10:00
- obiady w okresie 27.06 - 31.08.2020 wydawane są w godz. 14:00 - 17:00 (zupa, dwa główne dania do wyboru, deser, kompot)
- obiady w okresie 01.06 - 27.06.2020 wydawane są o godz. 14:30 (zupa, danie główne, kompot)
- w dniu przyjazdu obiady wydawane są do godz. 18:00
- w okresie 27.06 - 31.08.2020 w lokalu „LEŚNE SMAKI” serwowane są dania z karty w godz. 15:00 - 20:00; przykładowe menu dań z karty oraz obiadów
na stronie www.zamrzenica.pl w zakładce „wyżywienie” i „restauracja”
- w sezonie C możliwe wynajęcie domku bez wyżywienia (dopłata do ceny za 1 dobę wynosi 50 zł dla domku Typu Brda i 40 zł dla domku Typu Chata).
uwagi:
• w ośrodku mogą przebywać grupy młodzieżowe
• doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17:00, a kończy o godz. 10:00
• w sezonie C – pierwszym świadczeniem jest obiad w pierwszym dniu pobytu lub nocleg, ostatnim śniadanie lub nocleg w ostatnim dniu; przy
pobytach z wyżywieniem goście nie otrzymują obiadu w dniu wyjazdu; w sezonie A i B – pierwszym i ostatnim świadczeniem jest nocleg
• na miejscu pobierana jest należność za zużytą energię elektryczną wg wskazań licznika
• w dniu rozpoczęcia pobytu jest pobierana kaucja tytułem zużycia energii elektrycznej i ewentualnych zniszczeń w wysokości:
w sezonie C – 160 zł/domek/turnus; w sezonie A i B – 30 zł/domek/doba; kaucja jest rozliczana w ostatnim dniu pobytu
• ceny za wynajęcie domku w sezonach A i C zawierają opłaty za komplet pościeli; ręczniki we własnym zakresie
• w sezonie B obowiąuje dopłata za komplet pościeli – 25 zł/kpl (można zabrać własną)
• w dniu wyjazdu domek należy posprzątać we własnym zakresie lub za opłatą 60 zł/domek
• psy są mile widziane (opłata 10zł/doba); warunek: kaganiec, smycz i świadectwo szczepienia
• na miejscu jest pobierana opłata klimatyczna.

www.zamrzenica.pl
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