Uroczy kemping zaledwie 50 km od Warszawy [FOTO]
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Znamy to doskonale - pęd życia, obowiązki i brak czasu na wypoczynek. Gdy stajemy przed
perspektywą pokonania kilkuset kilometrów by odpocząć zaledwie dzień lub dwa
stwierdzamy, że po prostu nie mamy na to ochoty. Ale! Zaledwie 50 kilometrów od centrum
stolicy naszego kraju znajdziecie Agroturystykę Żabi Raj. Sami odwiedziliśmy to miejsce i
byliśmy nim zachwyceni. Dlaczego warto?
Żabi Raj znajdziemy jadąc na północ od Warszawy, w kierunku Pułtuska. Na gości czeka przede
wszystkim nowy dom z bali zbudowany zgodnie z regionalną architekturą. 5 pokoi gościnnych jest
naprawdę przytulnych.
Najważniejszy jest jednak CamperPark. To małe, ciche i spokojne miejsce z wydzielonymi parcelami.
Bez problemu podłączymy kampera lub przyczepę do prądu, zatankujemy świeżą wodę, zrzucimy
nieczystości. Tuż obok CamperParku zlokalizowane są małe, ale czyste i schludne sanitariaty.
Pamiętajmy, że za ciepłą wodę należy dopłacić 5 zł w specjalnym automacie.
No dobrze, ale co robić na miejscu? Przede wszystkim Żabi Raj ma własne jeziorko i kilka stawów o
powierzchni prawie 4 ha. Miłośnicy wędkarstwa będą wniebowzięci - karpie, karasie, sandacze,

amury bądź okonie są na wyciągnięcie ręki. Na miejscu możemy również wynająć łódkę. Nad
jeziorem nie zabranie też plaży.
Największą atrakcją (przynajmniej dla nas) były zwierzęta. To świetna rozrywka również dla dzieci!
Można spotkać owce, świnki, psy, koty, gęsi, perliczki, bażanty, króliki, kury… uff, jest tego „sporo”.
W końcu to agroturystyka „pełną gębą”. Owieczki są naprawdę przyjemne :) To jeszcze nie wszystko.
Na miejscu dostępne są miejsca piknikowe, bez problemu rozpalimy ognisko, grilla, skorzystamy z
placu zabaw czy pogramy w siatkówkę na specjalnie przygotowanym boisku.
To jednak, co naprawdę wyróżnia Żabi Raj na tle innych kempingów, są właściciele. Od lat sami
podróżują kamperem, potrafią spędzić z gośćmi długie wieczory, tworzą wyjątkowy klimat tego
miejsca. Czujesz się po prostu jak w domu, w otoczeniu zwierząt i natury. Nie sposób nie wspomnieć
o świetnej kuchni regionalnej w bardzo przystępnych cenach (15 zł śniadanie, 25 zł obiad, 15 zł
kolacja).
Jeżeli chcecie poznać szczegóły tego miejsca (oraz m.in. znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego
nazwano go „Żabim Rajem”) wejdźcie na oficjalną stronę internetową zabiraj.pl lub profil na FB:
www.facebook.com/agroturystyka.zabi.raj/
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