Agroturystyka Brzezina- odpoczynek blisko natury
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Łatwo się poddać urokowi okolic Brzeziny, ponieważ za sprawą ustępującego lądolodu, pojawiły się na
tym terenie tzw. moreny polodowcowe tworząc sieć przepięknych jezior przeplatanych licznymi
wzniesieniami. Tereny te tworzą wymarzoną okazję nie tylko do spacerowania, ale także do turystyki
rowerowej i wodnej. Bliskość Szlaku Piastowskiego pozwala zanurzyć się w początkach historii kraju, a
liczne malownicze wioski zbliżają do wciąż żywej kultury ludowej.
Dopełnieniem urokliwego położenia Brzeziny są nowe drewniane domki ze świetnie wyposażonym
wnętrzem, które mogą pomieścić 7-8 osób. Domki są przestronne z dużym użytkowym poddaszem.
Każdy z nich posiada: salon z w pełni wyposażoną kuchnią i kominek, który po rozpaleniu wypełni
salon ciepłem i miłym dla oka "tańczącym" ogniem.
Do dyzpozycji gości na terenie gospodarstwa są: kajaki, łódki, rowery i basen oraz przejażdżki bryczką
konną, a najmłodszych z pewnością ucieszy jazda na kucyku. Wokół domków jest duża,
zielona przestrzeń. Można również skorzystać z osiemnasto-dołkowego mini-golfa, boiska do siatkówki
plażowej oraz boiska do piłki nożnej czy stołu do ping ponga. A po aktywnym dniu nic tak nie
wprawi w dobry nastrój jak biesiada przy ognisku lub grillu, z zapierającym dech w piersiach, pięknym
widokiem na położone w dole Jezioro Ostrowieckie.
Agroturystyka Brzezina położona jest na Pałukach. Aby tam dojechać należy ze Żnina kierować się na
Inowrocław, w kierunku położonego, na okazałym wzniesieniu, kościoła św. Marcina. Tuż przed
kościołem obrać kierunek na Jadowniki, a w Jadownikach skręcić na Chomiążę Księżą. Tam
poprowadzą już nieduże drogowskazy z napisem „Brzezina".
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okolica
Pałac w Lubostroniu [6] oraz rezerwat dzików, Muzeum Kolejnictwa oraz ruiny zamku w Wenecji [7],
„Baszta” w Żninie [8] (gotycka wieża ratuszowa), Kościół Św. Jakuba, Szlak Drewnianych Kościołów,
Stanowisko archeologiczne w Biskupinie [9], Zaurolandia – park jurajski.

kontakt
Agroturystyka Brzezina

Chomiąża Księża 9A
88-400 Żnin
tel. +48 781 720 828,
tel. +48 601 732 532,
e-mail: brzezina.rekreacja@gmail.com [10]
www.brzezina-agroturystyka.pl [11]
https://www.facebook.com/AgroturystykaBrzezina/ [12]

Agroturystyka Brzezina- odpoczynek blisko natury
Język Polski
adres strony: http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/pl/agroturystyka-brzezina-odpoczynek-blisko-natury-0
Odnośniki
[1] http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/pl/agroturystyka-brzezina-odpoczynek-blisko-natury-0
[2] http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/sites/default/ﬁles/galeria-kolekcja/2017-08/2_1.jpg
[3] http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/sites/default/ﬁles/galeria-kolekcja/2017-08/1_0.jpg
[4] http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/sites/default/ﬁles/galeria-kolekcja/2017-08/4_0.jpg
[5] http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/sites/default/ﬁles/galeria-kolekcja/2017-08/3_1.jpg
[6] http://kujawsko-pomorskie.travel/pl/lubostron
[7] http://kujawsko-pomorskie.travel/pl/wenecja
[8] http://kujawsko-pomorskie.travel/pl/znin
[9] http://kujawsko-pomorskie.travel/pl/biskupin
[10] mailto:brzezina.rekreacja@gmail.com
[11] http://www.brzezina-agroturystyka.pl/
[12] https://www.facebook.com/AgroturystykaBrzezina/

