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 – agroturystyka

ZDJĘCIE OBIEKTU

NAZWA

Gospodarstwo
Agroturystyczne
Żabokliki

Agroturystyka „U
Wojtka”

ODLEGŁOŚĆ
OD
SIEDLEC

DANE ADRESOWE

LICZBA MIEJSC
NOCLEGOWYCH

CENA

OPIS

739m
2 min

m. Kolonia Żabokliki 20a,
mazowieckie
tel. 784-972-529

12 miejsc noclegowych

- Pokoje 1os.
25-35 zł/pokój
- Pokoje 2 os.
50-70 zł/pokój
- Pokoje 2 os.
75-105 zł /pokój

Obsługa w języku: angielskim,
rosyjskim. Do dyspozycji gości:
2 łazienki, ogólnodostępna
kuchnia samoobsługowa. Na
terenie obiektu parking. Na terenie
obiektu także: meble ogrodowe,
możliwość grillowania, miejsce na
ognisko, staw. Akceptacja
zwierząt.
Dla aktywnych: basen kąpielowy
odkryty, rowery, tenis stołowy ping-pong. Dla dzieci piaskownica.
Oferujemy wyżywienie na
wcześniejsze zamówienie.

18km 19 min

ul. Ossolińskich,
Mokobody, mazowieckie
tel. 78 428-50-99 [centrum
info.]

17 miejsc noclegowych

- Pokoje 3 os.
90 zł/pokój
- pokoje 4 os.
120 zł/pokój

Agroturystyka
Zygmuntówka Liwiec - Kajaki

13 km
18 min

Kisielany-Żmichy 45
08-124 Mokobody
pow.siedlecki
+48 604-208-092
+48 662-294-777
wojtkisiel@interia.pl

20 miejsc noclegowych w
pokojach 3, 4, 5osobowych.

- Nocleg
40-60 zł/osoba
- pokoje 3 os.
100-120zł/pokój
- pokoje 4 os.
120-160zł/pokój
- pokoje 5 os.
200-240zł/pokój

Pokój wypoczynkowy z kominkiem
i balkonem, kuchnia z pełnym
wyposażeniem, TV-SAT, stół do
ping-ponga, zarybiony staw 0,1
ha, plac zabaw dla dzieci, basen
dla dzieci,duża trampolina z siatką
zabezpieczającą, basen na
stelażu 5,5 m, plac do gry w
siatkówkę, koszykówka,
rowery,łódka.
Możliwość wędkowania i pływania
łódką, zorganizowania ogniska,
grilla, grzybobrania,odpłatnie
przejazd saniami,bryczką, spływu
kajakami szlakiem wodnym Liwca.
Oferujemy także masaż klasyczny
i relaksujący wykonywany przez
technika masażu. Moż liwość
wyżywienia: śniadanie 15 PLN,
obiadokolacja 35 PLN, dla dzieci
do 5 lat 50 % zniżki.
Kuchnia tradycyjna z produktów z
własnego gospodarstwa.
Degustacje miodu z własnej
pasieki, świeżych owoców z
własnego sadu.
Moż liwość przygotowywania
posił ków we w łasnym
zakresie.
Gospodarstwo graniczy z rzeką
Liwiec, posiada własną górkę
widokową.
W pobliż u: las, woda, sklep,
tereny sportowe cenne zabytkowe
obiekty (odrestaurowane siedziby
szlacheckie, kościoły, skanseny).
Doskonałe warunki do turystyki
pieszej i rowerowej.
Miejscowość położona wśród
lasów sosnowych – specyficzny,
zdrowy mikroklimat.

29,7 km
Gospodarstwo
Agroturystyczne
Agrochmielik

Gospodarstwo
agroturystyczne
C. i S. Bocian

Gospodarstwo
agroturystyczne

Chmielew 35
08-300 Sokołów Podlaski
tel 1)25 781 58 41
tel 2)668 382 426
email:
biuro@bozena.agro.pl

-20 miejsc noclegowych
domki letniskowe,

56,7 km
57 min

Kiełpiniec 78
08-320 Sterdyń
tel 1. 25 781 08 20

- 4 miejsca noclegowe w
tym:
* pokoje 3 osobowe
*2 pokoje 2 osobowe

66 km
56 min

Nur 07-322
Brokowska 5
koło Wyszkowa
tel 1)86 275 50 03
tel 2)604 567 515

W gospodarstwie znajdują się trzy
domy wolnostojące znajduje się w
sąsiedztwie rzeki Bug, w
Nadbużańskim Parku
Krajobrazowym, w niedużej
odległości plaża trawiasta. Oferta
całoroczna.
- możliwość wędkowania
- ścieżki rowerowe
- wypożyczalnia kajaków
- jazda konna
- grill
- miejsce na ognisko

ul. Brzostowa 19,
07-306 Brok,
tel. 29 745-76-44
email:
agroturystyka_m.rojek@wp
.pl

Gospodarstwo agroturystyczne
położone w sąsiedztwie rzeki Bug,
w otoczeniu lasów. W obiekcie
znajdują się dwa pokoje 2
osobowe, a także pokój 4
osobowy. Możliwość wyżywienia
na miejscu.
- możliwość wędkowania
- wypożyczalnia sprzętu

30 min

Elżbieta i Tadeusz
Niemyjski

Gospodarstwo
agroturystyczne
Małgorzata Rojek

79 km
1godz 8 min

nocleg od: 40 zł
- domki
letniskowe 5 os.
200 zł/domek

- akceptowany jest pobyt wraz ze
zwierzętami
- Boisko trawiaste
- wypożyczalnia sprzętu
sportowego
- możliwość wędkowania
- akceptowany jest pobyt wraz ze
zwierzętami
- możliwość wędkowania
- ścieżki rowerowe
- solarium
- Grill
- miejsce na ognisko
- obsługa również w języku:
angielski, rosyjski
- plac zabaw dla dzieci

sportowego (rowery)
- w sąsiedztwie stadnina koni
Gospodarstwo
agroturystyczne
Kur Agata

Brzozowy Raj
B. i I. Trusiak

125 km
Białobrzegi 78
2 godz. 21 min 08-320 Sterdyń
tel 1)25 781 09 07
tel 2)600-414-727
email:
agro.bialobrzegi@wp.pl

152 km
2 godz 21min

Białobrzegi 51a
tel. 25 7810894

- 7 miejsc noclegowych w
pokojach 2 i 3 osobowych

- możliwość wędkowania
- ścieżki rowerowe
- Grill
- obsługa również w języku:
angielski, rosyjski
- plac zabaw dla dzieci

– 10 miejsc noclegowych

- 5 pokoi 2-osobowych z 2
łazienkami
- całodzienne wyżywienie
Gospodarstwo leży nad
jeziorkiem, po którym można
pływać łódką, wędkować i
odpoczywać na molo.

