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Wygodne, ale też klimatyczne mazurskie wnętrza, kuchnia prosto z serca, która bazuje na
regionalnych produktach, przyrodnicze walory pobliskiego jeziora i lasu, wreszcie oferta
rekreacji, dzięki której tu po prostu nie można się nudzić! To wszystko na wyciągnięcie ręki
mają mieszkańcy Iławy (odległość to tylko nieco ponad 10 km), Nowego Miasta
Lubawskiego (około 15 km), Ostródy i wielu innych okolicznych miejscowości. Ranczo
Sielanka w Jamielniku zaprasza miłośników aktywnego wypoczynku, osoby spragnione
wytchnienia na łonie natury i wszystkich poszukujących miejsca z duszą na imprezę
okolicznościową.
REKREACJA PRZEZ DUŻE "R"!
Miłośnicy aktywnego wypoczynku na łonie natury poczują się na Ranczu Sielanka jak... ryba w
wodzie! Od plaży (z prywatną strefą) obiekt dzieli zaledwie 4-minutowy spacer. Gdy jest ciepło,
pływać można także w letnim, odkrytym basenie. Coś dla siebie znajdą również miłośnicy jazdy
konnej i wędkowania. Gdy do tego dodamy bezpłatne rowery, piesze wycieczki, strefę zabaw dla
dzieci i pełne grzybów okoliczne lasy, to wiemy już z pewnością, że tutaj po prostu nikt nie może się
nudzić!
JAKI TU SPOKÓJ...

A gdyby tak móc odetchnąć od miejskiego zgiełku w pięknym ogrodzie albo na zacisznym tarasie, lub
posiedzieć przy ognisku albo pogrillować z najbliższymi? To wszystko także jest tutaj możliwe.
Sielanka jest prawdziwą zieloną oazą spokoju dla całych rodzin. Jeśli ktoś chce przyjechać z psem lub
kotem, nie ma problemu. Czworonożni przyjaciele są tu mile widziani.
WE WNĘTRZACH - KLIMAT MAZUR, W KUCHNI - SMAKI REGIONU
Ranczo dysponuje komfortowymi pokojami rodzinnymi dla 26 osób. Wnętrza są klimatyczne,
mazurskie, przytulne. Do dyspozycji gości jest bezpłatny parking oraz bezpłatny bezprzewodowy
internet we wszystkich pomieszczeniach. W kuchni panują regionalne smakołyki. Przygotowywane
posiłki to domowa kuchnia od serca, bazująca na produktach lokalnych i sezonowych.
URODZINY I CHRZCINY
Sielanka to także wymarzone miejsce na organizację wyjątkowej imprezy okolicznościowej. Jej goście
także mają do dyspozycji całe zaplecze rekreacyjne obiektu. Imprezę przy ognisku, grillu, lub jeśli
ktoś woli - elegancko zastawionym stole, może uzupełnić atrakcja, np. konna przejażdżka.
SIELANKA TAKŻE DLA UCZNIA. SZKOLNE WYCIECZKI ODKRYJĄ TU TAJEMNICE
JAMIELNIKOWEGO LASU
Wrzesień to okres, gdy wielu nauczycieli rozgląda się za ciekawym miejscem na szkolną wycieczkę
ze swoimi podopiecznymi. Czy trzeba jechać daleko, by zafascynować ucznia? Na pewno nie! Ranczo
Sielanka to wymarzone miejsce na organizację praktycznych, atrakcyjnych i angażujących zajęć z
zakresu edukacji przyrodniczej. "Odkrywamy tajemnice jamielnikowego lasu" - pod tym hasłem
dzieci wraz z opiekunami wędrują leśnymi ścieżkami, rozwiązując przyrodnicze zagadki, pieką
kiełbaski nad ogniskiem, biorą udział w grach i zabawach tematycznych, jeżdżą konno. Słowem,
wspólnie spędzają dzień, który klasa będzie wspominać jeszcze bardzo długo...
POLSKA ZŁOTA JESIEŃ JEST PIĘKNA I... NIEDROGA!
Lato powoli dobiega już końca, ale polska jesień to także wspaniały czas na rekreację na świeżym
powietrzu i wypady w gronie najbliższych. Może taką wycieczkę warto zaplanować już dziś?
Polecamy październik - rabat Rancza Sielanka na ten miesiąc to aż 20%!
MIEJSCA W HOTELU DLA KONI
W Sielance istnieje też możliwość wynajęcia boksu dla konia. Obecnie ranczo dysponuje dwoma
wolnymi miejscami. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z właścicielką, która udzieli
wszelkich szczegółowych informacji.
POCZUJ KLIMAT RANCZA SIELANKA!
Jamielnik, ul. Kasztanowa 9
Tel. 609 089 213
E-mail: malgorzata.datberg@gmail.com
Rezerwacje także za pośrednictwem internetu: LINK, LINK.
Sielskie migawki z Sielanki...
Galeria: http://www.infoilawa.pl/galerie/test,01585
Publikacja reklamowa.
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