Camping, Pole Namiotowe, Biwakowe
Dłużek
Dłużek, Jaśminowa 5
tel. kom. 791 803 583
czynny: od 01.05 do 30.09
GPS: 51°47'7''N,14°56'39''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Camping czynny w sezonie,
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad jeziorem,
› STANDARDY CAMPINGOWE

Prąd, Bar (na miejscu lub w pobliżu), Sklep spożywczy (na miejscu lub w pobliżu),
› SPORT I REKREACJA

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Boisko do piłki plażowej, Wiata grillowa, Duży plac zabaw,

OPIS
Na skraju malowniczej miejscowości Dłużek, bezpośrednio nad jeziorem o tej samej nazwie, znajduje
się nasz camping. To miejsce zapewni wam poczucie intymności i spokoju, z dala od miejskiego
gwaru. Jego atrakcyjna lokalizacja stwarza idealne warunki na wypoczynek w bliskim kontakcie z
naturą. To tutaj poczujecie magię, jaką kryją w sobie Mazury. Wokół pola namiotowego rozpościera
się potężny kompleks leśny, stanowiący część Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Obiekt od lat
cieszy się dużym uznaniem wśród wczasowiczów. Przez wielu z nich uważany jest za jedno z
najpiękniejszych miejsc na Mazurach.
Pole namiotowe z pełnym wyposażeniem: WC, prysznice, umywalnia naczyń, pralnia, WC chemiczne.
Na terenie obiektu:
miejsce parkingowe dla camperów, przyczep campingowych oraz namiotów,
dwie wiaty grillowe,

wyznaczone miejsca na ognisko,
sklep z minibarem.
ATRAKCJE W OBIEKCIE
Dla aktywnych: boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia sprzętu
pływającego, rowerki na plenerowe przejażdżki, możliwość wędkowania (liczne stanowiska
wędkarskie, łodzie wędkarskie), piaszczysta plaża z kąpieliskiem i molem widokowym.
Dodatkowo dla większych grup możliwość zorganizowania spływu kajakowgo okolicznymi rzekami.
ATRAKCJE W POBLIŻU
Okoliczna puszcza to idealne miejsce dla amatorów grzybobrań, wycieczek rowerowych i pieszych
wędrówek.
Spływy kajakowe okolicznymi rzekami Omulew, Saska i Swica, Łyna, Maruska.
Dodatkowo na terenie gminy Jedwabno znajdują się:
pole do gry w paintball w miejscowości Warchały,
szkoła windsurfingu, szkoła nurkowania, stadniny koni,
historyczne: łańcuch umocnień i bunkrów z czasów II wojny światowej (w niedalekim
sąsiedztwie - 2 km), troszkę dalej - 20 km - Nidzica, Szczytno, Olsztyn - szlak krzyżackich
zamków gotyckich, muzea itd.

GALERIA
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