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 - PRATULIN
ZDJĘCIE OBIEKTU

NAZWA

ODLEGŁOŚĆ OD
SIEDLEC

DANE ADRESOWE

LICZBA MIEJSC
NOCLEGOWYCH

Pokoje Gościnne
w Terespolu

68,7 km,

ul. Parkowa 1
Neaple, Terespol,
lubelskie

Liczba miejsc: 15

93,1 km,

ul. Warszaw 14,
Małaszewicze
Duże, lubelskie

i Neplach

Pokoje Noclegowe

liczba miejsc: 26

CENA

OPIS

za nocleg od: 20 zł Wieś letniskowa położona
nad rzeką Krzną,w pobliżu
jej ujścia do Bugu na
obszarze Parku
Krajobrazowego Podlaski
Przełom Bugu, przy trasie
Janów - Terespol . Obsługa
w języku: rosyjskim. Do
dyspozycji gości kuchnia
z pełnym wyposażeniem.
Na terenie obiektu parking.
za nocleg od: 30 zł Do dyspozycji gości: aneks
kuchenny, ogólnodostępne
łazienki, dostęp do
internetu. Na terenie
obiektu: ogród z oczkiem
wodnym, altana ogrodowa,
możliwość grillowania,
parking ogrodzony.

Schronisko
Młodzieżowe

67,0 km,

86,4 km,

Pawluczuk

Agroturystyka

za nocleg od: 9 zł

Obiekt czynny w wakacje.

Bohukały, Terespol,

liczba miejsc: 20

za nocleg od: 25 zł

Do dyspozycji gości:
kuchnia z pełnym
wyposażeniem. Na terenie
obiektu: parking. Na
terenie obiektu także:
możliwość grillowania,
miejsce na ognisko.

za nocleg od: 20

Pokoje z łazienkami.
W pokojach: kominek, TV.
Domki 3-5-osobowe.
W naszej ofercie pole
namiotowe. Na terenie
obiektu także miejsce na
ognisko.

lubelskie

89,4 km,

Bużny Szlak

Gospodarstwo
Agroturystyczne
Malówka

liczba miejsc: 25

Terespol, lubelskie

Mariola

Agroturystyka

ul. Parkowa Neple,

Krzyczew, Terespol,

liczba miejsc: 10

lubelski

96,6 km,

Malowa Góra,
Zalesie, lubelskie

PLN

liczba miejsc: 7

za nocleg od: 25
PLN

W obiekcie kuchnia
ogólnodostępna. Pokoje
z łazienkami

65,5 km,

pl. Wolności 15,
Biała Podlaska,
lubelskie

64,9 km,

ul. Reymonta 3,
Biała Podlaska,
lubelskie

65,0 km,

ul. Terebelska 104,
Biała Podlaska,
lubelskie

66,8 km,

ul. Dokudowska 68, Biała Podlaska,
lubelskie

Hotel Osjann

Hotel Capitol

Hotel Mixbud

Hotel Rota

liczba miejsc: 16

za nocleg od: 120 zł

liczba miejsc: 24

za nocleg od: 92 zł

liczba miejsc: 42

liczba miejsc: 45

pokoje z łazienkami,
w pokoju: sejf, suszarka
do włosów. do dyspozycji
gości: sale konferencyjne,
bezprzewodowy internet,
możliwość skorzystania
z komputera, żelazko i
deska parking
niestrzeżony,
Do dyspozycji gości
bezprzewodowy internet
(Wi-Fi), garaże i parking,
kiosk, winda. Dodatkowo
dla naszych gości room
service.

za nocleg od: 50 zł

Pokój 2-osobowy 140 zł
ze śniadaniem, pokój 2osobowy do pojedynczego
wykorzystania 70 zł bez
śniadania. Dla grup
zorganizowanych oraz przy
dłuższych pobytach
możliwość negocjacji cen.
Na terenie obiektu parking
strzeżony

za nocleg od: 55 zł

Pokoje z łazienkami,
w pokoju: TV, internet.
Doba hotelowa od godziny
14.00 do 12.00. Akceptacja
kart płatniczych.
Do dyspozycji gości

monitorowany parking.

Zajazd Jolanta

Usługi Hotelowe

72,2 km,

Czosnówka 97,
Biała Podalska,
lubelskie

64,8 km,

ul. Zgoda 1a, Biała
Podalska, lubelskie

77,6 km,

m. Woskrzenice
Duże 21a, Biała
Podlaska, lubelskie

Złota Rybka

Hotel Lotos

liczba miejsc: 42

liczba miejsc: 29

liczba miejsc: 46

za nocleg od: 60 zł

Obsługa w języku
angielskim, rosyjskim.
Na terenie obiektu także
możliwość grillowania.
Na terenie obiektu parking
strzeżony. Pokoje z
łazienkami. W pokojach:
telefon, TV,
bezprzewodowy dostęp
do internetu (Wi-Fi).

za nocleg od: 36 zł Na terenie obiektu parking
dozorowany (samochód
osobowy 7 PLN/doba, bus
10 PLN/doba). Pokoje
z łazienkami. W pokojach:
TV-SAT, telefon.
Akceptujemy karty
płatnicze.
za nocleg od: 50 zł

Oferujemy atrakcyjne
zniżki dla stałych klientów.
Akceptujemy karty
płatnicze. Dodatkowo
pokoje z klimatyzacją.
Do dyspozycji gości: bar,
kompleks sklepów, serwis
samochodów osobowych
i TIR-ów, parkingi dla
TIR-ów, stacja paliw Lotos
oraz stacja LPG.

Dom Pielgrzyma
Kodeń

118 km,

ul. Rynek 1, Kodeń,
lubelskie

liczba miejsc: 77

za nocleg od: 20 zł

W pobliżu sanktuarium
znajduje się kalwaria (czyli
stacje Drogi Krzyżowej)
z figurami naturalnej
wielkości, usytuowana na
wzgórzu usypanym wokół
arsenału.

Dom Wycieczkowy
Podlasie

65,1 km,

ul. Połsudskiego 38,
Biała Podlaska,
lubelskie

liczba miejsc: 45

za nocleg od: 30 zł

Pokoje z łazienkami.
W pokojach: TV-SAT,
telefon, radio, dostęp do
internetu. Obsługa
w języku rosyjskim.
Na terenie obiektu parking.
Dla aktywnych: kort
tenisowy, boisko do
siatkówki, boisko do piłki
nożnej

Dom Gościnny k.
Janowa
Podlaskiego Hryciukowie

71,9 km,

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

liczba miejsc: 10

za nocleg od: 40 zł

NASZE
GOSPODARSTWO
znajduje się w małej
urokliwej nadbużańskiej
wsi. Jest to teren Parku
Krajobrazowego "Podlaski
Przełom Bugu" w obszarze
chronionym "NATURA
2000". W pokojach: TV,
radio.

Hotel AS

66,9 km,

ul. Aleja Jana Pawła
II 96, Biała
Podlaska , lubelskie

liczba miejsc: 60

za nocleg od: 45

Pokoje z łazienkami.
W pokojach: dostęp do
internetu, TV-SAT. Na
terenie obiektu parking
oświetlony i
monitorowany.

Dworek
Łukowiska

65,0 km,

m. BubelŁukowiska 29,
Janów Podlaski,
lubelskie

liczba miejsc: 45

za nocleg od: 80

Do dyspozycji gości sala
kominkowa. Do dyspozycji
gości również salon
myśliwski.
Obiekt jest Laureatem
Nagrody Starostwa
"Dobre, bo Bialskie" 2002,
a w 2004 roku obiekt
zdobył II
nagrodęw ogólnopolskim
konkursie Prezesa Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
"Zielone Lato" . Pokoje
z łaziękami

Usługi Hotelowe
Odys - Bis

Zajazd Jolanta

Usługi Hotelowe

68,8 km,

ul. Parkowa 21,
Biała Podlaska,
lubelskie

liczba miejsc : 40

72,2 km,

Czosnówka 97,
Biała Podalska,
lubelskie

liczba miejsc: 42

64,8 km,

ul. Zgoda 1a, Biała
Podalska, lubelskie

77,6 km,

m. Woskrzenice
Duże 21a, Biała
Podlaska, lubelskie

Złota Rybka

Hotel Lotos

liczba miejsc: 29

liczba miejsc: 46

za nocleg od: 40

Do dyspozycji gości
ogólnodostępne łazienki.
Na terenie obiektu parking
strzeżony. Na terenie
obiektu także kwiaciarnia.

za nocleg od: 60 zł

Obsługa w języku
angielskim, rosyjskim.
Na terenie obiektu także
możliwość grillowania.
Na terenie obiektu parking
strzeżony. Pokoje z
łazienkami. W pokojach:
telefon, TV,
bezprzewodowy dostęp
do internetu (Wi-Fi).

za nocleg od: 36 zł

Na terenie obiektu parking
dozorowany (samochód
osobowy 7 PLN/doba, bus
10 PLN/doba). Pokoje
z łazienkami. W pokojach:
TV-SAT, telefon.
Akceptujemy karty
płatnicze.

za nocleg od: 50 zł

Oferujemy atrakcyjne
zniżki dla stałych klientów.
Akceptujemy karty
płatnicze. Dodatkowo
pokoje z klimatyzacją.
Do dyspozycji gości: bar,

kompleks sklepów, serwis
samochodów osobowych
i TIR-ów, parkingi dla TIRów, stacja paliw Lotos oraz
stacja LPG.
Dom Pielgrzyma
Kodeń

118 km,

ul. Rynek 1, Kodeń,
lubelskie

liczba miejsc: 77

za nocleg od: 20 zł

W pobliżu sanktuarium
znajduje się kalwaria (czyli
stacje Drogi Krzyżowej)
z figurami naturalnej
wielkości, usytuowana na
wzgórzu usypanym wokół
arsenału.

Dom Wycieczkowy
Podlasie

65,1 km,

ul. Połsudskiego 38,
Biała Podlaska,
lubelskie

liczba miejsc: 45

za nocleg od: 30 zł

Pokoje z łazienkami.
W pokojach: TV-SAT,
telefon, radio, dostęp do
internetu. Obsługa
w języku rosyjskim.
Na terenie obiektu parking.
Dla aktywnych: kort
tenisowy, boisko do
siatkówki, boisko do piłki
nożnej

Dom Gościnny k.
Janowa
Podlaskiego Hryciukowie

71,9 km,

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

liczba miejsc: 10

za nocleg od: 40 zł

NASZE
GOSPODARSTWO
znajduje się w małej
urokliwej nadbużańskiej
wsi. Jest to teren Parku
Krajobrazowego "Podlaski
Przełom Bugu" w obszarze
chronionym "NATURA
2000". W pokojach: TV,
radio.

Hotel AS

66,9 km,

ul. Aleja Jana Pawła
II 96, Biała
Podlaska , lubelskie

liczba miejsc: 60

za nocleg od: 45

Pokoje z łazienkami.
W pokojach: dostęp do
internetu, TV-SAT. Na
terenie obiektu parking
oświetlony i
monitorowany.

Dworek
Łukowiska

65,0 km,

m. BubelŁukowiska 29,
Janów Podlaski,
lubelskie

liczba miejsc: 45

za nocleg od: 80

Do dyspozycji gości sala
kominkowa. Do dyspozycji
gości również salon
myśliwski.
Obiekt jest Laureatem
Nagrody Starostwa "Dobre,
bo Bialskie" 2002, a
w 2004 roku obiekt zdobył
II nagrodęw ogólnopolskim
konkursie Prezesa Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
"Zielone Lato" . Pokoje

z łaziękami
Usługi Hotelowe
Odys - Bis

68,8 km,

ul. Parkowa 21,
Biała Podlaska,
lubelskie

Baza została stworzona na podstawie: meteor- turystyka.pl

liczba miejsc : 40

za nocleg od: 40

Do dyspozycji gości
ogólnodostępne łazienki.
Na terenie obiektu parking
strzeżony. Na terenie
obiektu także kwiaciarnia.

