Serwis Informacyjny o Lesku

Knieja u Andrzeja Lutowiska

Dla naszych gości KNIEJA U ANDRZEJA ma wyjątkową atrakcję: przyjazne i piękne konie. Posiadamy 2
konie o imionach Arbat i Farys. Organizujemy jazdy konne i przejażdżki bryczką.

KNIEJA U ANDRZEJA zaprasza przez cały rok:
-

Domek campingowy otwarty w sezonie posiada:
7 miejsc noclegowych
aneks kuchenny
łazienka
WC
tv satelitarna
cena od 35 zł do 120 zł za dobe w zależnosci od ilosci osób.

-

Apartament 4-5 osobowy z oddzielnym wejściem:
oddzielne wejście
2 pokoje dwu osobowe
łazienka &ndash; WC
aneks kuchenny
tv satelitarna
internet bezprzewodowy

-

Apartament z pokojem dziecięcym i łazienką;
aneks kuchenny
łazienka, wc
telewizor
internet
ceny od 35zł do 50zł za dobe

Możliwość pobytu ze zwierzętami. Cena za dobę 5zł. Oferujemy także wyżywienie &ndash; śniadanie i
obiadokolacje
Swojskie Jadło , Bezpieczny parking
Oprócz łowienia ryb, pływania kajakiem po stawie, polecamy jazdę konną oraz wycieczki
samochodem terenowym po okolicy. Zapraszamy do najbardziej malowniczej części Karpat, do krainy
dziewiczej, soczystej przyrody&hellip; bieszczadzkiej krainy&hellip;
Nasze gospodarstwo KNIEJA U ANDRZEJA położone jest w miejscowości Lutowiska.
Wieś leży nad potokiem Smolnik, na styku pasm Ostre i Otryt. Równie ciekawa jak geografia jest
historia tego miejsca.
Osada powstała w X w.,w XIX w. lutowiskie jarmarki zasłynęły w całej środkowej Europie i do II
wojny światowej stanowiły centrum handlowe regionu. Dziś będąc w naszych stronach koniecznie trzeba
zobaczyć targi końskie w Lutowiskach. W okresie zimowym odbywają się także w Lutowiskach zaprzęgi
psie . Zabytki Lutowisk: kościoły, cerkwie, cmentarze przypominają o minionych czasach.
http://lesko.net.pl/lesko
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KNIEJA U ANDRZEJA serdecznie zaprasza przez cały rok
Gości przyjmujemy w:
-

Domku nad stawem otwartym w sezonie
Pokoje 2, 3 osobowe
Aneks kuchenny
Oddzielne wejście

Apartamencie
Pokój 4-5 osobowy z oddzielnym wejściem
łazienka
kuchnia
WC
TV, WiFi
Możliwość pobytu ze zwierzętami.Obok domku miejsce na ognisko ,ławki ,stół,grill, zadaszona
altanka. Otoczenie jest przyjazne i bezpieczne dla dzieci (np. zjeżdżalnia). Posiadamy trzy stawy rybne
z rybami &ndash; pstrąg ,karp,amur,szczupak. Można u nas połowić ryby, pojeździć konno, popływać
kajakiem. Możliwość zakupu złowionych ryb. Jest tez sklepCentrum w odległości 50 metrów i sklep
Lewiatan. Idealne miejsce do pieszych wędrówek oraz wypadu w wyższe partie Bieszczadów
-

Tel. kom. 604502961 stacj. 134610224
ZAPRASZAMY na naszą stronę:http://lutowiska.bieszczady.info.pl/
Słowa kluczowe: Kamping Lutowiska, Camping Lutowiska, Domek campingowy Bieszczady, Camping
Bieszczady, Domek kampingowy Bieszczady, Kamping Bieszczady, Knieja Lutowiska, Knieja Bieszczady,
Apartament Bieszczady, Apartament Lutowiska
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