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W sercu Kujaw, w pobliżu pradawnej osady rybackiej powstało miejsce wyjątkowe - Kemparówka otoczona trzcinami, lasem, stawami i w oddali polami uprawnymi. Położona w pobliżu rezerwatu
przyrody.
Agnieszka Słwoińska- właścicielka siedliska jest mocno związana z tymi ziemiami, ponieważ
pierwszymi właścicielami pola na którym znajduję się obecnie ‘’Kemparówka’’ byli jej dziadkowie
Kazimiera i Lucjan Kempara. Stąd nazwa ‘’Kemparówka’’. Było to zwykłe jeszcze do niedawna pole, na
którym rośliny uprawne nie chciały rosnąć, za to było znakomitym miejscem na harce dzikich
zwierząt. Ale dziadkowie z ogromnym entuzjazmem usilnie gospodarowali na tej piaszczystej ziemi.
Obecnie miejsce oferuje swoim gościom spokój i wypoczynek na łonie natury. Ponad półtora hektara
zagrodzonego terenu z jednym domem mieszkalnym. Kąpielisko dla dzieci i dorosłych z szeroką,
piaszczystą plażą. Najmłodsze pociechy znajdą tutaj plac zabaw i mnóstwo atrakcji: trampolina,
piaskownica, boisko do siatkówki, domek dla dziewczynek z oświetleniem oraz ogrom miejsc dla
dziecięcych poszukiwań. Dorośli znajdą tutaj magiczne miejsca do odpoczynku i relaksu. Altanka na
wodzie otoczona przez staw z liliami, trzy stawy hodowlane dla zapalonych wędkarzy, pola i łąki,
których historia sięga czasów pierwszych Polan. Kemparówka sprzyja także organizacji większych
imprez: kuchnia zewnętrzna, namiot z ławkami i stolikami, profesjonalne ognisko i kryty strzechą
taras to udogodnienia, gdy gościmy większą ilość osób. Istnieje także możliwość wypożyczenia
dużego namiotu i wynajęcia ﬁrmy cateringowej.
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• Domek na 9 osób, 3 sypialnie, kuchnia i łazienka. Idealny dla dwóch rodzin z dziećmi.
• Złocisty piasek, kosze plażowe i wyznaczone kąpielisko. W sezonie do dyspozycji ponton.

• Trzy zarybione stawy to sposób na odpoczynek dla zapalonych wędkarzy. Na życzenie
udostępniamy sprzęt wędkarski.
• W kuchni letniej oraz na dużym grillu można przygotować posiłek dla większej ilości osób.
Znakomite miejsce przy organizacji imprez plenerowych.
• Altanka na wodzie zwana żabianką jest znakomitym miejscem do wypoczynku na łonie natury,
długie rozmowy lub samotną lekturę.
• Obszerny teren z miejscem na parking dla samochodów to idealne miejsce na organizację imprez
okolicznościowych.
• Plac zabaw dla dzieci, do dyspozycji trampolina, boisko do siatkówki, uroczy domek dla dzieci i wiele
innych.
• Istnieje możliwość wypożyczenia rowerów wraz z przyczepką dla dzieci. Okolica jest idealnym
terenem na wspólne wycieczki.
• Podglądanie wieczorem dzikiej zwierzyny łownej takiej jak: dzik, jeleń, łoś, sarna , bocian biały,
bocian czarny, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, derkacz, kulig, kruk, trzciniak i wiele innych.
Miejsce to jak wspominaliśmy wcześniej ma przekazywać odczucie prawdziwego wiejskiego klimatu…
Drewniane płoty, domki, oraz altanki pod strzechą wraz z ich wyposażeniem, a do tego profesjonalne
ognisko i wiele innych ciekawych widoków i atrakcji doskonale podkreślają wizerunek starych
wiejskich dziejów, które naprawdę można poczuć będąc w Kemparówce! Obecnie na terenie obiektu
znajdują się 3 stawy hodowlane o sporych gabarytach powierzchniowych, nad którymi można się
doskonale zrelaksować i złowić piękne okazy ryb.
okolica:
1. Ciechocine [6]k – Uzdrowisko
2. Aleksandrów Kujawski [7]– zabytkowy dworzec PKP
3. Łazieniec – dom rodzinny Edwarda Stachury
4. Nieszawa [8] – przeprawa promowa przez Wisłę
5. Ostrowąs – Sanktuarium Maryjne
6. Toruń [9]
7. Włocławek [10]

kontakt
Kemparówka” Agnieszka Słowińska
Koneck 22
87-702 Koneck
tel. 698 616 802
e-mail: kemparowkajeziorno@gmail.com
www.kemparowka.pl [11]

Kemparówka
Język Polski
adres strony: http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/pl/kemparowka
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