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Piękny dom na Mazurach do wynajęcia turystom
http://www.rostki.com.pl

Amatorom magicznej atmosfery mazurskich jezior, czystej wody, pięknych widoków zachodzącego słońca,
dzikiej przyrody i aktywnego wypoczynku na łonie natury polecam pobyt w położonym z dala od hałasu
obleganych kurortów ponadstuletnim okazałym domu w uroczej miejscowości Rostki Skomackie koło
Orzysza. Kto szuka ciszy i spokoju lub też chwilowego odpoczynku od wielkomiejskiego życia, dla tego
pobyt w ukrytej wśród mazurskich lasów wiosce będzie prawdziwym wytchnieniem. Zapraszam do
wypoczynku w otoczeniu pięknego pejzażu mazurskiej wsi i do spędzenia czasu w stylowym domu.nNa gości
czeka położony bezpośrednio nad jeziorem, odnowiony dom (160m2) z pięcioma gustownie urządzonymi
pokojami dla 8 osób. Pobyt umilą dwa kominki, kuchnia, w której niczego nie brakuje, jak również możliwość
kontemplowania niezapomnianego widoku jeziora bezpośrednio z tarasu. Do domostwa przylega wyposażony
w meble ogrodowe piękny duży ogród z możliwością grillowania, a mały placyk zabaw uprzyjemni pobyt
najmłodszym pociechom. Gościom chętnie udostępnię także rowery.nPonieważ domostwo położone jest w
samym sercu Mazur, jest świetną bazą wypadową dla chcących poznać okoliczne tereny. Pobyt umili przejazd
kolejką wąskotorową w Ełku. W najbliższej okolicy wytyczono ponad 100 km ścieżek rowerowych, istnieje
możliwość jazdy konnej, łowienia ryb i zajmowania się wieloma innymi pasjonującymi zajęciami.
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