
 

 

 

 
 

CENNIK WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW NA ROK 2023                                                            
transport kajaków zawarty w cenie 

START w Nielestnie 1 kajak 2-4 kajaki 4-8 kajaków 

Do Marczowa 100 zł 90 zł 80 zł 

Do Dębowego Gaju 120 zł 110 zł 100 zł 

Do Lwówka Śląskiego 140 zł 130 zł 120 zł 

Grupy zorganizowane wypożyczające powyżej 8 kajaków                                                              
– możliwość negocjacji ceny 

 

KAJAKI - SPŁYWY 

Atrakcja dla każdego niezależnie od wieku. 

Przykładowe trasy: 

- Nielestno - Marczów (10 km – ok. 2 godziny) 

- Nielestno - Dębowy Gaj (14 km – ok. 3 godziny) 

- Nielestno - Lwówek Śląski (20 km – ok. 5 godz.). 

 

KAJAKI - WYPOŻYCZALNIA 

Masz ochotę na więcej? Dłuższy spływ, a może szukasz pomysłu na to, jak fajnie spędzić 

wolny dzień, weekend, urodziny, imieniny, kawalerskie lub panieńskie?  

A może spotkanie ze znajomymi lub integrację w pracy? 

 

Zadzwoń tel.: +48 603 604 646 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

CENNIK AGROTURYSTYKI NA ROK 2023 

  1 nocleg 2 noclegi Dłuższy pobyt 

Pokój 2 osobowy z łazienką 150 zł 120 zł 110 zł 

Pokój 2 osobowy z prysznicem 130 zł 100 zł 90 zł 

Dormitorium 50 zł/osoba 45 zł/osoba 40 zł/osoba 

Możliwość dostawki w pokojach dwuosobowych oraz obniżenia ceny                                             
za posiadanie własnego śpiwora. 

 

CENNIK NA POLE NAMIOTOWE  2023 

✓ Osoba – 20 zł 

✓ Dzieci 0-10 lat - GRATIS 

✓ Dzieci i młodzież do 18 lat 10 zł 

✓ Zwierzęta - BEZPŁATNIE 

✓ Samochód na polu - 10 zł 

✓ Samochód na parkingu - BEZPŁATNIE 

✓ Motocykle - BEZPŁATNIE 

✓ Kamper - 30 zł 

✓ Przyczepa - 20 zł 

✓ Bus sypialny - 20 zł 

✓ Namiot 1-4 osób - 10 zł 

✓ Namiot powyżej 4 osób - 15 zł 

✓ Podłączenie do sieci elektrycznej - 12 zł 

✓ Drewno na ognisko – 40 zł /taczka 

RABATY 

✓ Pobyt min. 7 dni - RABAT -5% 

✓ Pobyt min. 10 dni - RABAT -10% 

 

Zadzwoń tel.: +48 603 604 646 



 

 

 

 
 

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH NA ROK 2023 

  

 

WYPOŻYCZENIE 

ROWERÓW  
FULL MTB 

1 rower/dzień 
  

SAUNA  
(rozpalenie  
+2 godziny) 

BALIA 
(rozpalenie  
+2 godziny) 

Dla Gości agroturystyki i/lub pola 
namiotowego „U Czarta” 

150 zł 100 zł 200 zł 

Dla Gości z polecenia 
wypoczywających w okolicznych, 

zaprzyjaźnionych agroturystykach* 
200 zł 150 zł 250 zł 

Dla Klientów z zewnątrz 250 zł 200 zł 300 zł 

 

NOWOŚCI „U CZARTA” 

Wśród nowości, które z pewnością uatrakcyjnią pobyt naszych Gości warto wymienić m.in. możliwość 

wynajęcia rowerów elektrycznych FULL MTB, doświadczenia sesji w opalanej drewnem saunie oraz 

skorzystania z podgrzewanej balii z masażami. 

Oferowane rowery to LEADER FOX ARRAN z wzmocnionymi silnikami PANASONIC i dużymi 

bateriami. Pełna amortyzacja pozwala na poruszanie się po leśnych, górskich drogach lekko  

i przyjemnie. Rowery są w pełni ekologiczne, ponieważ ładujemy je z własnej elektrowni słonecznej ;), 

czyli instalacji fotowoltaicznej. 

W naszej ofercie znajdą Państwo wyżej wspomnianą balią i saunę. 

Balia na osiem osób z masażem powietrznym i wodnym oraz lumino-terapią opalana drewnem 

pozwala na kąpiele w każdych warunkach pogodowych. Można zamówić napełnienie balii solanką. 

Sauna na osiem osób opalana drewnem z dodatkowym piecem elektrycznym i lumino-terapią posiada 

w przedsionku tężnię solankową. Połączenie balii i sauny daje nam kilka godzin prawdziwego relaksu. 

Każdy z naszych Gości może skorzystać z siedmiopalnikowego grilla gazowego, który pozwala na 

przygotowanie potraw zarówno mięsnych jak i wegetariańskich. Szybkość i prostota rozpalania 

powodują, że korzysta się z niego o wiele przyjemniej niż z tradycyjnego węglowego. 

Zadzwoń tel.: +48 603 604 646 

 

*lista zaprzyjaźnionych obiektów do wglądu na miejscu 

 



 

 

 

 
 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 

 

Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty pola namiotowego "U Czarta", Modrzewie 7  

w ramach wsparcia dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 


