Urząd Gminy Dąbie

Agroturystyka "ELA" Łagów
AGROTURYSTYKA „ ELA”

ŁAGÓW

Do dyspozycji gości dom położony na skraju wsi przy lesie, 100 m od drogi krajowej między Zieloną Górą a Krosnem
Odrzańskim. W ogrodzie drzewa owocowe i kwiaty, miejsce do odpoczynku nad oczkiem wodnym i miejsce do
rozpalenia ogniska, grilla. Dużo miejsca do zabaw dla dzieci (basen, rowery, trampolina, dart, huśtawki, boisko do
badmingtona). Posiadłość, na której znajduje się agroturystyka jest w całości ogrodzonym terenem, co zapewnia
bezpieczeństwo bawiącym się dzieciom, duża przestrzeń daje dużo możliwości do zabaw. Duży teren zielony – idealny
na spotkania rodzinne, imprezy integracyjne, szkolenia dla firm. Okoliczne lasy obfitują w jagody i grzyby, które
można wysuszyć w gospodarstwie. Doskonałe miejsce do biegania i długich spacerów, wycieczek rowerowych jak
również wypadów na polowania. Oferujemy własne ekologicznie uprawiane warzywa i owoce. Gospodarze
zapewniają rodzinną atmosferę ciszę i spokój.
Do dyspozycji gości 3 pokoje z łazienkami i kabiną prysznicową, TV w każdym pokoju, bezprzewodowy internet,
osobna kuchnia do dyspozycji gości (kuchenka gazowa, lodówka, zmywarka, mikrofalówka, czajnik bezprzewodowy).
Możliwość korzystania z posiłków gospodyni (menu do uzgodnienia). Dostęp do części wspólnej obszernego salonu z
kominkiem i kuchni gospodarzy z barkiem. Dziecko do lat 4 śpiące z rodzicem, gratis. Wynajęcie salonu z kominkiem i kuchni na
parterze pozwala 20-tu osobom w komfortowych warunkach wypocząć, zorganizować imprezę, spotkanie jednodniowe w salonie z
dostępem do kuchni i węzła sanitarnego, tarasu.

Możliwość rozbicia namiotów lub postawienia przyczepy kampingowej. Duży teren posesji zapewnia, że każdy
znajdzie dla siebie cichy kącik. To także raj dla rodzin z małymi dziećmi, które bezpiecznie mogą poszaleć na placu
zabaw czy poraczkować na trawniku. Wieczory mogą Państwo spędzić przy kominku w wygodnych siedziskach. Na
pewno znajdą też Państwo miejsce na tańce. Dla zmotoryzowanych istnieje możliwość zaparkowania samochodu na
terenie posesji. Możliwość wypożyczenia rowerów.
Ponadto do Państwa dyspozycji, boisko, stół do tenisa, dart i możliwość skorzystania z przejażdżek rowerowych wśród
pięknych lasów. W pobliżu znajduje się nowo wybudowana (sala spotkań) świetlica wiejska (z pełnym wyposażeniem),
w której można na własną rękę lub z pomocą koła gospodyń wiejskich zorganizować imprezy okolicznościowe
(komunie, chrzciny, urodziny itp.) Do dobrze zaopatrzonego sklepu wiejskiego jest tylko kilkaset metrów.
Pragniesz wypoczynku? przyjedź do Agroturystyka ELA Łagów
adres:
Łagów
ul. Zielonogórska 1A.
66-615 Dąbie
Tel. – 783 995 865, 609 589 856

Nasza stała oferta:
- wczasy letnie;
- przyjmowanie grup wycieczkowych, pieszych, rowerowych jak również zmotoryzowanych;
- weekendy, spotkania np. "powitanie wiosny", "święto ziemniaka", grupowe oglądanie imprez sportowych;
- jesienią zapraszamy grzybiarzy, którzy w naszych lasach zrealizują swoje grzybiarskie pasje;
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- organizowanie szkoleń dla grup pracowników firm;
- organizowanie imprez okolicznościowych;
- organizowanie ognisk i grilla dla zorganizowanych grup;
- zestaw wypoczynkowy w ogrodzie lub na tarasie,

Do dyspozycji gości przeznaczono :
3 pokoje dwuosobowe z łazienką i prysznicem,
1 pokój jednoosobowy z łazienką ,

Atrakcje w okolicy:
- Winobranie, Palmiarnia – Zielona Góra
- Muzeum Wojska Polskiego – Drzonów (drugie pod względem wielkości w Polsce)
- Międzyrzecki rejon umocniony – Pniewo, Boryszyn (bunkry II wojny)
- spływy kajakowe - Pliszka
- Aeroklub Ziemi lubuskiej – Zielona Góra - Przylep
- rejsy statkiem po Odrze – Krosno Odrzańskie
- jezioro – Dąbie , Łochowice
- Muzeum Środkowego Nadodrza w Świdnicy
- Skansen w Ochli (Zielona Góra)
- elektrownia wodna - Dychów

Dlaczego warto do nas przyjechać:
- bezpośrednia bliskość obfitującego w grzyby i jagody lasu
- bezpiecznie i atrakcyjnie dla dzieci
- rodzinna atmosfera - wieczorami zapraszamy do wspólnego biesiadowania, pieczenia na ognisku, grilu czego tylko
dusza zapragnie a umiejętności
pozwolą
- przydomowy plac zabaw nie tylko dla dzieci
- spragnionych miejskiego gwaru polecamy wyprawy do Zielonej Góry pełnej małych kafejek, dyskotek
- przepiękny deptak zielogórski zachęcający do wieczornych spacerów,
- niezapomniane chwile można przeżyć na meczach żużlowych "FALUBAZU" i koszykówki "ZASTALU"
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- potem w miłej atmosferze pełen relaks w naszym gospodarstwie

Pomocne informacje:
wypożyczalnia rowerów - na miejscu
las - na miejscu
najbliższa restauracja - 3 km
przystanek autobusowy - 150 m
sklep spożywczy - 500m
region geograficzny - Pojezierze Lubuskie
miasta i miejscowości w pobliżu - Zielona Góra - 19 km , Krosno Odrzańskie - 15 km
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