Ośrodek Łubu Dubu
Danków 41
66-500 Strzelce Kraj.
lubudubu.rezerwacja@gmail.com
798-952-877

OFERTA REZERWACYJNA – OŚRODEK ŁUBU DUBU W DANKOWIE
(opis szlaków turystycznych – na końcu oferty)
W cenie pobytu:
- doba od 14.00 do 10.00,
- śniadanie w formie bufetu,
- ręczniki, kosmetyki hotelowe,
- parking,
- wi – fi,
- dostęp do salonu kominkowego dla gości, z częścią kuchenną,
- plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej,
- korzystanie z basenu zewnętrznego podgrzewanego (sezon letni),
z przebieralniami i szatnią do zostawienia rzeczy,
- korzystanie z siłowni na świeżym powietrzu.
Dodatkowo:
- kort tenisowy – 30,00 zł / h, z przebieralniami i szatnią do zostawienia rzeczy,
- kajaki – 25,00 zł / h lub 60,00 zł / dzień – kajak 2-osobowy,
- sauna / 300,00 zł – na wyłączność, na zamówienie, cały wieczór, sauna
mieści do 20 osób,
- jacuzzi zewnętrzne przy basenie/ 300,00 zł, na wyłączność, na zamówienie, cały
wieczór
Na terenie Ośrodka ponadto:
- camping z nowoczesnymi, wyposażonymi sanitariatami, camping dla namiotów oraz dla
kamperów, z podłączeniem do prądu, z widokiem na las,
restauracja dwupoziomowa do 100 osób,
sala dydaktyczna o pow. 72 mkw,
 taras restauracyjny,
miejsce do zorganizowana grilla – do 50 osób,
miejsce do organizacji ogniska.
W okolicy:
Jezioro Wielgie z kąpieliskiem – 5 minut spacerem od Ośrodka,
Jezioro Kinołęka – 15 minut spacerem od Ośrodka,
Centrum Rekreacji Wały nad Jeziorem Wielgim – dwutorowy bulodrom, rekreacyjne
boisko do piłki nożnej, wiata z widokiem nad jezioro,
 ścieżki edukacyjne, trasy rowerowe,
pomniki przyrody – Dęby – 500 letnie, nad Jeziorem Wielgim,
historyczne Mauzoleum rodu von Brand, skansenowa architektura miejscowości
Danków,
możliwość wędkowania na obu jeziorach – pozwolenia dzienne, tygodniowe, itd.
Leśne Centrum Edukacyjne Nadleśnictwa – 2 min. spacerem od Ośrodka.

Atrakcje turystyczne – do pobrania
Audioprzewodnik po Dankowie – aplikacja do pobrania:
https://bit.ly/2ToJso3
Aplikacja – Puszcza Gorzowska, trasy rowerowe i piesze – do pobrania:
https://bit.ly/2TrmrRb
Szlaki turystyczne do pobrania:
https://bit.ly/3d2ZJqB
Informatory turystyczne – do pobrania:
https://bit.ly/3bPk9ln
Trasy rowerowe – Puszcza Gorzowska:
https://bit.ly/2ZjtGyu
Barlinecko – Gorzowski Park Krajobrazowy:
https://bit.ly/2zhrSvg
Przewodnik turystyczny – Barlinek – do pobrania:
https://bit.ly/2z6FauB
Przewodnik turystyczny – Strzelce Krajeńskie – do pobrania :
https://bit.ly/2TquRs8

Regulamin Ośrodka znajduje się na stronie:www.osrodeklubudubu.pl

