Gospodarstwo Agroturystyczne „BRZOZA”
Robert Bugajski kom 601 845 955
ul. Ciechocińska 23
87-103 Brzoza
www.bugajski.pl email : robert@bugajski.pl

Brzoza 15.04.2018r.

RODZINNA OFERTA REKREACYJNA
Oferta aktualna od 28 kwietnia do 20 czerwca 2018
Zapraszamy klientów indywidualnych, zwłaszcza rodziny z dziećmi do odwiedzania naszego
gospodarstwa agroturystycznego w Brzozie pod Toruniem
Można u nas miło spędzić czas , zorganizować grilla z przyjaciółmi ,zrelaksować się na łonie przyrody
pokazać dzieciom zwierzęta i skorzystać z wielu dostępnych atrakcji. Każdy znajdzie u nas dla
siebie stolik, potrzebne wiktuały i napoje najlepiej przywieść ze sobą. Na miejscu dostępny jest duży,
rozpalony i gotowy do użycia grill, automat z kawą, oraz kącik kuchenny z lodówką ,mikrofalówką,
kuchenka gazowa i czajnikiem elektrycznym- do dyspozycji gości .

Wstęp: 15pln/os

dzieci do 3 lat bezpłatnie !

Zniżka na kartę dużej rodziny - wstęp 10 pln/os ( zniżka dla każdego posiadacza karty, jedna karta zniżka na jedną osobę . Honorujemy kartę ogólnopolską , oraz toruńską)
Przy rezerwacjach stolika dla grup minimum 10 osób płacących cena wstępu 10pln/os
(płaci jedna osoba za wszystkich )

Atrakcje bezpłatne ( w cenie wstępu, samoobsługa)
- zjeżdżalnia dmuchana BAJDOCJA wys. 7 metrów
- trampoliny 5 m,
- łódki na stawie rybnym
- rowery bmx, oraz małe , dla dzieci , również z kółkami bocznymi
- rowerki biegowe, hamaki, huśtawki
- traktorki z przyczepami i samochody na pedały
- ognisko-grill nad ogniskiem, do dyspozycji, pali się od 12 00 do 20 00
-zwierzęta hodowlane –konie, kucyki, owce, kozy, cielaczek, kury, kaczki
- siano do zabawy dla dzieci, piaskownica, piłkarzyki
- wędkowanie na zarybionym stawie , własnym sprzętem
( złowione ryby wracają z powrotem do stawu. W naszym stawie są liny, karasie, karpie, tołpygi,
amury , oraz pstrągi tęczowe - w większości są małe, ale zdarzają sie tez okazałe sztuki )
Dzieci korzystają z w atrakcji wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów

Atrakcje dodatkowo płatne

pod nadzorem instruktora, bilet w kasie agro
- oprowadzanie na kucykach
5pln /okrążenie
- przejazd quadem elektrycznym
10pln/5 min
- wypożyczenie wędki , przynęty ( kaucja 20 pln)
5 pln/h
- wypożyczenie auta elektrycznego dla dzieci
10pln/15 minut
- strzelnica pneumatyczna dla dzieci i dorosłych
10pln/10 strz.
- kiełbaska do pieczenia na ognisku , komplet
5pln/szt
- lody, napoje zimne, kawa, herbata
3pln
- Frytki
5pln

DOJAZD: Miejscowość BRZOZA (TORUŃSKA) 10 km od centrum Torunia, wyjazd w
kierunku Włocławek- Łódź, przy trasie nr 91, lub około 1 km od Czerniewic w kierunku
Włocławka, zjazd z trasy oznaczony pomarańczową tablicą „BRZOZA “ naprzeciw barów w brzozie,
od zjazdu tylko 300m, zakręty oznaczone strzałkami NOCLEGI. Posiadamy dogodny parking na
terenie gospodarstwa. GPS- należy wybrać miejscowość BRZOZA z kodem 87-103 , gmina
Wielka Nieszawka, powiat toruński 'Wystarczy wpisać Brzoza, centrum, ulicy i numeru nie trzeba
wpisywać. Adres - 87-103 brzoza, ulica ciechocińska 23

REZERWACJA : Przyjazdy indywidualne na kilka godzin nie wymagają rezerwacji, jeśli
jednak planuje się przyjazd większą grupą ( minimum 10 os ) prosimy o kontakt telefoniczny 601
845 955 w celu zarezerwowania odpowiedniego stolika. Rezerwujemy wyłącznie podwójne ,
drewniane stoły pod parasolami, znajdujące się koło grilla centralnego, lub nad stawem, bezpłatnie. W
okolicy stawu jest również duży grill. Mniejsze stoliki są w dowolnej ilości i nie podlegają rezerwacji.

ROZPOCZĘCIE SEZONU 2018 - sobota 28 kwietnia
Gospodarstwo będzie czynne codziennie przez cały długi weekend
majowy , od soboty 28 kwietnia do niedzieli 6 maja
w godzinach od 12 00 do 20 00
Przewidziane są dodatkowe atrakcje i promocje na ten weekend prosimy sprawdzać aktualności na stronie facebooka - agroturystyka
brzoza

OFERTY DODATKOWE
URODZINY Wszystko tak jak w ofercie rekreacyjnej, rezerwacje stolika możliwe z większym
wyprzedzeniem , pod numerem telefonu 601845955 Na miejscu jest dostęp do kuchenki z lodówka ,
mikrofalówką , czajnikiem itp. Nie posiadamy animatora. Urodziny do zorganizowania we własnym zakresie.
Koszt wstępu przy rezerwacji powyżej 10 os płacących wynosi 10pln/os
WYCIECZKI SZKOLNE Szkoły zapraszamy na jednodniowe wycieczki szkolne do naszego
gospodarstwa . Najlepiej na wycieczkach czują się u nas dzieci z klas 1 - 6 szkół podstawowych . Zapewniamy
liczne atrakcje , bogaty program , pełną obsługę i bezpieczeństwo. Szczegółowa oferta na www.bugajski.pl
"JEDNODNIOWE WYCIECZKI SZKOLNE"
Wycieczki odbywają się wyłącznie w dni nauki szkolnej, w godzinach 9:00-14:00 Wszystkie atrakcje ujęte są
w cenie . Koszt od 25 do 45 pln/os w zależności od terminu, oraz liczebności grupy .
PIKNIK FIRMOWY Oferujemy do wynajęcia teren gospodarstwa , z atrakcjami, jak w ofercie
rekreacyjnej, piknik do zorganizowania we własnym zakresie .Wstęp przy rezerwacji powyżej 10os płacących
wynosi 10 pln/os . Można dobrać w pakiecie atrakcje wymienione jako dodatkowo płatne .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

