Ośrodek Wypoczynkowy Biebrza

Współrzędne: Szerokość - 53.686339, Długość - 23.104398
Serdecznie zapraszamy przez cały rok turystów,
którzy preferują turystykę aktywną lub sanatoryjną i chcą odpocząć
na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego
w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.
Dysponujemy własnym sprzętem turystycznym i zróżnicowaną bazą noclegowo - żywieniową rozmieszczoną w promieniu 2km tak, aby
można było zaspokoić potrzeby zorganizowanej grupy 60 os. (i większej), oraz indywidualnego Gościa poszukującego ciszy i spokoju.
OFERTA:
Baza noclegowa:
pokoje gościnne domki wczasowe pola namiotowe szałasy z trzciny na palach apartamenty w kwaterach agroturystycznych nocleg na
tratwie
Zapraszamy do korzystania z pełnego wyżywienia: śniadania i obiadokolacje. Podawane przez nas posiłki w większości przygotowywane są
z miejscowych produktów ekologicznych. Czas ich podawania dostosowujemy do potrzeb Gości. Istnieje możliwość korzystania z
oddzielnego aneksu kuchennego (do wyłącznej dyspozycji Turystów). Goście często korzystają z naszej oferty swojskich wyrobów
mięsnych i innych regionalnych produktów Podlasia. Podczas grillowania na tratwie lub przy ognisku poznają smak wiejskiego jadła.
Wyjeżdżając Turyści zabierają wspomnienia przeżytych wrażeń oraz smaki w postaci zakupionych produktów.
Jesteśmy przedstawicielami Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Sprzedajemy:
licencje wędkarskie bilety wstępu na szlaki do Biebrzańskiego Parku Narodowego zezwolenia na spływy wydawnictwa Biebrzańskiego
Parku Narodowego: naukowe, popularne, albumy, przewodniki, mapy, foldery, widokówki i gadżety.

Prowadzimy także całodobowy punkt informacji turystycznej BPN i Podlasia.
Wypożyczalnia sprzętu turystycznego:
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kajaki canoe tratwy łódki ponton rowery terenowe namioty i inne
Oferujemy także:
transport Gości, kajaków, rowerów, bagażu banię (saunę parową) masaże: lecznicze, relaksacyjne i sportowe salę
konferencyjno-biesiadną (ok. 90 os.) kącik zabaw dla dzieci z basenem 3m. zielone szkoły stoły do tenisa stołowego basen odkryty o
wym. 3m/10m grill, ognisko, pieczone prosię
Zapraszamy Państwa do naszego Ośrodka Rehabilitacyjnego

Wykonujemy masaże i zabiegi rehabilitacyjne z zakresu:
Terapii przeciwbólowej w przewlekłych schorzeniach narządu ruchu o podłożu zwyrodnieniowym, reumatycznym, pourazowym,
zespoły bólowe kręgosłupa, niedowłady, dyskopatie (prądy: TENS, interferencyjne, Kotz'a - rosyjska stymulacja, diadynamiczne,
galwaniczne). ciepłolecznictwa (termalator), rehabilitacja ruchowa - pełna gama zabiegów, zabiegi relaksacyjne: masaże klasyczne,
ćwiczenia relaksacyjne i ćwiczenia rekreacyjne. Skorzystania z usług świadczonych przez lekarzy o specjalizacji: reumatolog,
ortopeda, balneolog.
Proponowane i organizowane przez nas atrakcje turystyczne:
spływy kajakowe, canoe rzekami, jeziorami i Kanałem Augustowskim kilkudniowe spływy tratwami po Biebrzy piknik na tratwie z
grilowaniem
rajdy rowerowe
szlakami turystycznymi pikniki nad Biebrzą (grill, tańce, ognisko, sauna parowa) wycieczki z przewodnikiem po rezerwatach przyrody
zwiedzanie: rezerwatu BPN "Czerwone Bagno", Wigierskiego Parku Narodowego, Puszczy Augustowskiej, pasa carskich umocnień
obronnych z bunkrami i Twierdzą Osowiec, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, zabytkowych obiektów na terenie gm. Sztabin, Izby
Regionalnej w Sztabinie wędkowanie z brzegu lub łodzi grzybobranie dyskoteki z D.J-em w swoim gronie (do 90 os.) przejażdżki konne
(bryczką, w siodle, kuligi) regularne rejsy statkiem po jeziorach augustowskich wraz ze śluzowaniem na Kanale Augustowskim wycieczki
jednodniowe do: Wilno, Troki, Druskienniki
loty
balonem podziwiając uroki Biebrzańskiego PN z góry
wyciąg nart wodnych w Augustowie zabawy noworoczne + kulig (ognisko, bigos, grzaniec, kiełbaski, pochodnie)
wyjazd do aquaparku w Druskiennikach na Litwie wyjazd na stoki narciarskie
"Piękna Góra" w Gołdapi - (zimowe szaleństwo)

Szelment

lub

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NAD BIEBRZĘ
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