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LOKALIZACJA:
Zacisze Zielone Ogrody to agroturystyka w niedalekiej odległości od Biebrzańskiego Parku Narodowego
oferująca noclegi w klimatycznej przystani wśród pięknej natury Podlasia. Bliskość dzikiej przyrody i do rzeki
Biebrza sprawia, że nasze noclegi stanowią doskonałe miejsce do wyciszenia się i ucieczki od zgiełku miasta.
Precyzyjnie określając, jesteśmy położeni w maleńkiej podlaskiej wsi Moniuszeczki obok miasta Mońki,
nieopodal Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie zapewniamy klimatyczne noclegi z wyżywieniem czy
organizację spływu Biebrzą kajakami. Przez nasze rejony przebiega szlak rowerowy Green Velo oraz Podlaski
Szlak Bociani, przez co pomagamy również w doborze trasy rowerowej przez nasz rejon Podlasia, oraz
wynajem rowerów. Zacisze Zielone Ogrody to agroturystyka położona w miejscu, gdzie Podlasie oferuje to,
czego każdy spragniony wytchnienia wędrownik szuka spokój i dziką naturę. Noclegi obok Biebrzańskiego
Parku Narodowego.

BIEBRZ AŃSKI PARK NARODOWY NOCLEGI:
Jesteśmy położeni w bliskiej odległości od rzeki Biebrza, dlatego nasze noclegi to kapitalna baza wypadowa w
rejon Biebrzańskiego Parku Narodowego. Elegancko wykończone pokoje z prywatnymi łazienkami oddaliśmy
do użytku w maju 2018r, dzięki czemu zapewniamy noclegi na najwyższym poziomie. W ofercie znajdą się
również trzy pokoje ze wspólną łazienką za nieco niższą cenę, aby każdy znalazł coś dla siebie. W większości
pokoi możemy zrobić dodatkową dostawkę łóżeczka, dlatego zachęcamy do przyjazdu do naszej agroturystyki
rodziny z dziećmi, aby odkrywać nasze Podlaskie rejony. W obiekcie znajduje się również w pełni
wyposażona kuchnia przeznaczona do użytku wyłącznie dla gości, przez co zachęcamy do przygotowywania
posiłków na miejscu. Zachęcamy również do przygotowywania posiłków z ekologicznych warzyw i owoców
z naszego przydomowego ogrodu. Biebrza noclegi.

Oferujemy:
5 pokoi dwuosobowych z prywatną łazienką
3 pokoje dwu oraz trzy-osobowe ze wspólną łazienką

Cennik:
Pokój 2-osobowy Deluxe z prywatną łazienką - 160 zł
Pokój 2-osobowy z prywatną łazienką - 140 zł
Pokój 2-osobowy ze wspólną łazienką (łazienka dla 3 pokoi) - 110 zł
Pokój 3-osobowy ze wspólną łazienką (łazienka dla 3 pokoi) - 145 zł
Śniadanie - 25 zł/os.

UDOGODNIENIA I WYPOSAŻENIE:
- Domowe śniadania z regionalnych produktów
- Organizacja spływów kajakami po Biebrzy
- Wypożyczalnia rowerów i przyczepek dla dzieci
- Plac zabaw dla dzieci (piaskownica, trampolina, dmuchany zamek, huśtawka, zjeżdżalnie, mini traktorek,
basenik)
- Pokój zabaw dla dzieci
- Kuchnia z pełnym wyposażeniem: stół z krzesłami, lodówka, piekarnik, kuchnia gazowa, mikrofala, garnki,
sztućce, talerze, szklanki, kieliszki
- Ekspres do kawy
- Salon do wspólnego spędzania czasu
- Darmowy parking
- Grill na dworze (dodatkowo duży stół, krzesła, parasol, leżaki)
- Ogród warzywno-owocowy dla gości
- Internet Wi-Fi
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Kategorie
Podróże i turystyka - Agroturystyka
Podróże i turystyka - Aktywny wypoczynek
Podróże i turystyka - Noclegi
Podróże i turystyka - Hotele
Podróże i turystyka - Pensjonaty
Miasta i regiony - Podlaskie - Moniuszeczki
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Biebrzański park narodowy noclegi, Biebrza noclegi, Agroturystyka podlasie, Kajaki biebrza, Biebrza kajaki, 
Spływ biebrzą, Mońki noclegi, Goniądz noclegi, Noclegi biebrzański park narodowy, Noclegi goniądz, Trasy
rowerowe podlasie

Wyróżnione strony
Biebrzański Park Narodowy Noclegi

Informacje
Numer ID strony: 21860/24746, Status strony: aktywna od 25/01/2020 10:15, Typ strony: wyróżniona od
24/01/2020 15:44, Data dodania: 24/01/2020 15:40, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba
kliknięć: 2, odsłon: 792
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