Centrum Informacji Turystycznej w Siedlcach
ul. Pułaskiego 7
tel. 503-068-593
e-mail: itsiedlce@gmail.com
www.pttksiedlce.pl
www.znurtembugu.pl\

BAZA NOCLEGOWA - MIERZWICE
ZDJĘCIE OBIEKTU

NAZWA

ODLEGŁOŚĆ OD
SIEDLEC

DANE ADRESOWE

LICZBA MIEJSC
NOCLEGOWYCH

CENA

OPIS

Agroturystyka
U Małgosi

60,3 km

Mierzwice-Kolonia,
Sarnaki,
mazowieckie

liczba miejsc: 11

za nocleg od: 20 zł Do
dyspozycji
gości
ogólnodostępne łazienki.
Na terenie obiektu parking.
Na terenie obiektu także:
grill murowany w ogródku,
miejsce
na
ognisko.
Akceptacja zwierząt.

Agroturystyka
Gajki

48,1 km

m. Popławy 42,
Kornica,
mazowieckie

liczba miejsc: 8

za nocleg od: 40 zł Na terenie zadaszony grill.
Dom stanowi wymarzone
miejsce do wypoczynku
i
pozwala
zachować
maksymalną prywatność
gości, zarybiony staw jest
gwarancją
owocnego
wędkowania (karp, karaś,
szczupak, lin, amur)

Agroturystyka
Nad Bugiem

48,1 km

Zabuże 41, Mielnik,
mazowieckie

liczba miejsc: 20

za nocleg od: 35 zł

-I miejsce w konkursie
"Bezpieczeństwo żywności
i żywienia
w gospodarstwie
agroturystycznym 2011",
- III miejsce w konkursie
"Najpiękniejsze
gospodarstwo
agroturystyczne 2008",
- Wyróżnienie w konkursie
"Specjalność kulinarna
gospodarstwa
agroturystycznego 2011"
( wyrób własny masła
czosnkowego i sera
białego),

Gościniec Wygoda

Pałac w Korczewie

130 km

Wygoda 2, Janów
Podlaski, lubelskie

liczba miejsc: 51

za nocleg od: 47 zł

Do dyspozycji gości salon
z TV DVD. Na terenie
obiektu także miejsce na
ognisko. Na terenie
obiektu: wypożyczalnia
rowerów, parking.
Akceptacja zwierząt.
Sklepik z pamiątkami.

32,6 km

ul. ks. Brzuski 3a,
Korczew ,
mazowieckie

liczba miejsc: 4

za nocleg od: 125 zł

XVIII-wieczny zespół
pałacowo-parkowy
w Korczewie jest jednym
z nielicznych obiektów
prywatnych
udostępnianych
do zwiedzania.

Zapraszamy turystów 7 dni
w tygodniu w godz.
8.00-18.00 (kwiecień wrzesień) 8.00-16.00
(październik - marzec).
Dwór w Zabużu

63,2 km

Zabuże 40,
Hołowczyce,
mazowieckie

liczba miejsc: 50

za nocleg od: 92 zł

DOMEK OGRODNIKA
Domek 6-osobowy.
Na parterze: salon
z kominkiem, aneks
kuchenny, łazienka.
Na piętrze: 3 sypialnie.
W domku: dostęp
do internetu, TV.
Taras z widokiem na Bug.
10 m od brzegu rzeki.

Agroturystyka w
Zabużu

48,1 km

Zabuże 42,
Hołowczyce,
mazowieckie

liczba miejsc: 14

za nocleg od: 35 zł

Na terenie obiektu także:
możliwość grillowania,
miejsce na ognisko.

Agroturystyka
Odpocznij w
Zabużu

48,1 km

Zabuże 36,
Hołowczyce,
mazowieckie

liczba miejsc: 8

za nocleg od: 30 zł Na terenie obiektu miejsce
na ognisko lub grilla (grill,
stolik i krzesełka dostępne
na miejscu).

Ośrodek
Wypoczynkowy
Pod Sosną

60,3 km

Wólka Nadbużna,
Siemiatycze,
podlaskie

liczba miejsc: 120

za nocleg od: 35 zł

Gwarantujemy Państwu
unikalny mikroklimat
Podlaskiego Przełomu
Bugu, a także prawdziwy
relaks w nieskażonym
środowisku "Zielonych
Płuc Polski"

Przystań nad
Bugiem

59,9 km

al. Jaćwieży 17,
Drohiczyn,
podlaskie

liczba miejsc: 16

za nocleg od: 25 zł NASZE
GOSPODARSTWO
znajduje się w małej
urokliwej nadbużańskiej
wsi. Jest to teren Parku
Krajobrazowego "Podlaski
Przełom Bugu" w obszarze
chronionym "NATURA
2000".

Dom Gościnny k.
Janowa
Podlaskiego Hryciukowie

64,9 km

m. Bubel-Granna
22a, Janów
Podlaski, lubelskie

liczba miejsc: 10

za nocleg od: 40 zł

W pokojach: TV, radio.
Cena noclegu 40-60 PLN
od osoby. Dodatkowe
informacje: ceny zależne
od długości pobytu.

Noclegi Pokoje
Gościnne

54,3 km

m. Rzewuszki 11,
Sarnaki,
mazowieckie

liczba miejsc: 20

za nocleg od: 30 zł

Dom/Domek
o powierzchni 64 m2.
Na domek składa się: pokój
dzienny, wpełni
wyposażona kuchnia,
łazienka, 2 sypialnie.
W domku kominek. Dom

jest wyłącznie
do dyspozycji Gości.
Można go wynająć
w całości.
Agroturystyka
Nad Sarenką

48,1 km

m. Franopol 2,
Sarnaki,
mazowieckie

liczba miejsc: 10

za nocleg od: 35 zł Samodzielny domek (część
gospodarstwa
agroturystycznego)
przeznaczony wyłącznie
dla gości.Dom/Domek 10osobowy. Na domek składa
się: w pełni wyposażona
kuchnia, 2 łazienki,
4 sypialnie.

Leśniczówka U
Agnieszki

62,8 km

Zabuże 27a,
Hołowczyce,
mazowieckie

liczba miejsc: 8

za nocleg od: 35 zł

Oferujemy do wynajęcia
wygodny dom na dużej,
ogrodzonej działce.
Do dyspozycji gości: salon
z kominkiem i TV, kuchnia
z pełnym wyposażeniem,
jadalnia, 2 łazienki, taras.
Na terenie obiektu:
parking, zadaszone miejsce
na ognisko, możliwość
grillowania.

Dworek
Łukowiska

65,0 km

m. BubelŁukowiska 29,
Janów Podlaski,
lubelskie

liczba miejsc: 45

za nocleg od: 80 zł

Do dyspozycji gości sala
kominkowa. Do dyspozycji
gości również salon
myśliwski.

Zajazd U Kmicica

61,1 km

ul. 11 Listopada
192, Siemiatycze,
podlaskie

liczba miejsc: 29

za nocleg od: 40 zł

Do
dyspozycji
gości
2 zamykane parkingi.
W pokojach: radio, TV.
2 pokoje z własną łazienką,
pozostałe pokoje w formie
segmentów studio (2 + 3 +
łazienka).

Agroturystyka
Dom Na Skarpie

60,2 km

ul. Piłsudskiego 37,
Drohiczyn,
podlaskie

liczba miejsc: 26

za nocleg od: 25 zł

Obiekt czynny sezonowo.
Przyjmujemy Gości
w okresie wiosennym
i letnim.

Ekoturystyka w
Raju

52,2 km

ul. Spokojna 4,
Sarnaki,
mazowieckie

liczba miejsc: 20

za nocleg od: 15 zł Obsługa
w
języku:
angielskim, rosyjskim. Do
dyspozycji gości dostęp do
internetu.
Na
terenie
obiektu parking. Na terenie
obiektu także: miejsce na
ognisko,
możliwość
grillowania.
Akceptacja
zwierząt.

Gościniec Stary
Rynek

64,9 km

pl. Jana Pawła II 41,
Siemiatycze,
podlaskie

liczba miejsc: 14

za nocleg od: 50 zł Obsługa
w
języku:
rosyjskim. Do dyspozycji
gości dostęp do internetu.
Na terenie obiektu parking
oświetlony
i monitorowany.

Agroturystyka
Chata za Wsią

47,5 km

Chłopków 16,
Platerów,
mazowieckie

liczba miejsc: 10

za nocleg od: 30 zł Obsługa
angielskim,
rosyjskim.

wjęzyku:
hiszpańskim,

W
domu
może
wypoczywać rodzina lub
grupa przyjaciół (do 10
osób), które chciałyby
spędzić urlop w ciszy

i w bliskim
z przyrodą.

kontakcie

Na terenie obiektu: miejsce
na grill i ognisko, parking.
Gospodarstwo
Agroturystyczne
w Dubnie

100 km

m. Dubno 104,
Boćki, podlaskie

liczba miejsc: 10

za nocleg od: 30 zł

Do dyspozycji gości:
salon, TV, jadalnia, w pełni
wyposażony aneks
kuchenny. Na terenie
obiektu miejsca
do parkowania na terenie
ogrodzonej posesji.
Na terenie obiektu także:
ogród, altana ogrodowa.

Agroturystyka
Pod Świętą Górą

72,4 km

Szumiłówka 9,
Grabarka, podlaskie

liczba miejsc: 9

za nocleg od: 25 zł

Na terenie obiektu także:
miejsce na ognisko,
możliwość grillowania.
Obsługa w języku:
angielskim, rosyjskim.

Schronisko
Młodzieżowe
PTSM

32,1 km

ul. Krasickiego 1,
Łosice,
mazowieckie

liczba miejsc: 50

za nocleg od: 10 zł

Schronisko Młodzieżowe
PTSM Zespół Placówek
OświatowoWychowawczych Czarkowskiego 2
Obiekt dozorowany.
Do dyspozycji gości
świetlica. Na terenie
obiektu parking. Na terenie
obiektu także miejsce na

ognisko.
Agroturystyka
Przy Stadninie

68,8 km

ul. Piłsudskiego,
Janów Podlaski,
lubelskie

Baza została stworzona na podstawie: www. meteor- turystyka.pl

liczba miejsc: 12

za nocleg od: 30 zł

Oferujemy możliwość
pełnego wyżywienia:
śniadania, obiady, kolacje.
Śniadanie 15 PLN.
Obiadokolacja 25 PLN.

