1. ZAKĄTEK POD WIATĄ
- dla kogo: dla wszystkich, a szczególnie dla rodzin z dziećmi.
W zakątku pod wiatą możesz;
zjeść zamówiony posiłek,
zrobić urodziny swojemu dziecku,
lub zwyczajnie posiedzieć i poodpoczywać.
Zakątek jest pełen twórczych inspiracji; kolorowych kartek, kredek i plasteliny, obok jest
piaskownica i huśtawka ze zjeźdzalnią.
Jeśli to pomysł na urodziny? czy inną uroczystość dziecięcą ? można zamówić
przechadzki na małym koniku lub na kucykach, które mieszkają obok, w stajni.
Fajnym pomysłem na twórczo spędzony czas w zakatku pod wiatą są zabawy z gliną, nauka
toczenia na kole garncarskim, czyli małe warsztaty ceramiczne.
Cennik zakątka:
- wynajęcie do 3 godz. - 50 zł
- wynajęcie do 5 godz. - 70 zł
- kucyki (przytulanie, głaskanie, pasienie, czesanie...) do 1 godz. - 50 zł
- kucyki (oprowadzanki) około 1 godz. - 100 zł
- małe warsztaty ceramiczne (około 1,5 godz.) dla grupy do 5 osób – 120 zł
- małe warsztaty ceramiczne (około 2 godz.) dla grupy około 10 osób – 230 zł
2. ZAKĄTEK PRZY WAPIENNYM KAMIENIU
- dla kogo: dla wszystkich, a szczególnie dla młodych dorosłych.
W zakątku przy wapiennym kamieniu możesz;
zjeść zamówiony posiłek,
zrobić kameralne urodziny na świerzym powietrzu,
lub zwyczajnie posiedzieć i poodpoczywać.
W zakątku możesz posiedzieć na sianie, stoją tam też 2 sztalugi malarskie, są pędzle,
farby...i dużo inspiracji z otoczenia...
Cennik zakątka:
- wynajęcie do 3 godz. - 50 zł
- wynajęcie do 5 godz. - 70 zł
3. ZAKĄTEK HAMAKOWY przy ognisku
- dla kogo: dla wszystkich
W zakątku hamakowym możesz;
zjeść zamówiony posiłek,
zrobić urodziny,
zrobić ognisko,
bujać w hamakach,
lub zwyczajnie posiedzieć i poodpoczywać... lub znaleść wiszące na drzewach rakietki i
pograć w badmintona ...
Cennik zakątka:
- wynajęcie do 3 godz. - 50 zł
- wynajęcie do 5 godz. - 70 zł
Zakątki są do wynajęcia dla grup do max 20 osób.
4. STODOŁA
W zabytkowej, prawie 100 letniej stodole można:
zorganizować wyjątkowe przyjęcie,
szkolenie, spotkania medytacyjne, jogę i inne...
Przestrzeń do biesiady i tańca to około 100 m2.
Stodoła mieści max 70 osób. Cennik wynajęcia stodoły ustalany jest indywidualnie.

