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www.chatapogaduchy.pl

Jesteśmy także na:
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GDZIE WAS ZAPRASZAMY?
Chata Pogaduchy, czyli wypoczynek w duchu slow.

Mieścimy się w małej, sielskiej wsi tuż pod
Fromborkiem, na szlaku rowerowym Green Velo.
Tam, gdzie kończy się droga asfaltowa, a łączą się
pola i lasy.

Chata Pogaduchy to nie jest zwykła agroturystyka.
To wiejskie siedlisko, dom kilku koni, owcy, kozy,
świnki, stadka kur i gęsi, ale z drugiej strony pokoje
gościnne o wysokim, niemalże hotelowym
standardzie.

W naszym ogrodzie stoi basen, sauna i balia
ogrodowa. Jest także staw, mini stajnia i parkur do
jazdy konnej. 



OFERTA strona 2

GDZIE BĘDZIECIE SPA�?
W jednym z naszych pięciu pokoi.

Pokoje standardowo na wyposażeniu mają łóżka
małżeńskie, które specjalnie dla Was rozdzielimy na
pojedyncze.

Pokój nr 1 - 4-osobowy (trzy łóżka pojedyncze oraz
rozkładana sofa)
Pokój nr 2 - 3-osobowy (dwa łóżka pojedyncze oraz
rozkładana sofa)
Pokój nr 3 - 3-osobowy (trzy łóżka pojedyncze)
Pokój nr 4 - 2-osobowy (dwa łóżka pojedyncze)
Pokój nr 5 - 3-osobowy (dwa łóżka pojedyncze oraz
rozkładana sofa)

Każdy pokój posiada prywatną łazienkę. Na
wyposażeniu znajduje się: lodówka, czajnik
elektryczny, telewizor.

CO BĘDZIECIE JE��?

Śniadania,
czyli to, jak smakuje nasza wieś! Każdy znajdzie
coś dla siebie. Podamy coś na ciepło i zimno,
słono i słodko. Będą jaja z naszego kurnika, chleb
wypiekany przez naszych sąsiadów, warmińskie
sery, własnoręcznie robiony smalec, wędliny i
przetwory, świeże sałatki, ryby oraz dużo warzyw.

Obiadokolacje,
czyli dwa dania i deser. Serwujemy lokalną,
tradycyjną kuchnie składającą się z sezonowych
produktów, warzyw, owoców, ryb, a także
nierzadko mięs.

Posiłki wydajemy w oranżerii, która pełni także
funkcję otwartej przestrzeni do odpoczynku i
wspólnego biesiadowania.
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JAK SPĘDZICIE CZAS?
Odpoczywając na sielskiej wsi pośród natury,
poznając nasze zwierzaki, eksplorując leśne ścieżki
i polne drogi, relaksując się w saunie oraz balii
ogrodowej, biesiadując, grzejąc się przy ognisku, a
także zwiedzając Frombork.

We Fromborku warto odwiedzić:

Katedrę oraz wieżę widokową
www.muzeumfrombork.pl
Muzeum Mikołaja Kopernika (Gmach Główny,
Planetarium, Dział Historii Medycyny oraz Park
Astronomiczny)
www.frombork.art.pl/pl/godziny-otwarcia-i-
cennik/
promenadę nad Zalewem Wiślanym

15 min spacerem od Chaty znajduje się Park
Astronomiczny, gdzie w każdy weekend
organizowane są nocne pokazy nieba.

listopad - luty godz. 18.00
marzec godz. 20.00
kwiecień - czerwiec godz. 22.00

Bilet kosztuje 16 zł od osoby.
Jeśli wyrazicie chęć skorzystania z tej atrakcji -
zarezerwujemy w Waszym imieniu bilety.



PŁATNO�CI I ZASADY
REZERWACJI
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PROGRAM POBYTU

Piątek
od godz. 15.00 - przyjazd i rozgoszczenie się w
pokojach
16.30 - obiadokolacja
18.00 - nocny pokaz nieba w pobliskim Parku
Astronomicznym (15 min spacerem)
wieczorem - seans w saunie i balii ogrodowej

Sobota
od godz. 9.00 - śniadanie
spacery po okolicy, zwiedzanie Fromborka
17.00 - biesiada przy ognisku lub obiadokolacja w
oranżerii (przy złej pogodzie)

Niedziela
od godz. 9.00 - śniadanie
do godz. 11.00 - pożegnania

Dwudniowy pobyt z wyżywieniem, ogniskiem oraz
sauną i balią do 10 osób: 465 zł/osoba

Pobyt z wyżywieniem, ogniskiem oraz sauną i
balią przy 15-osobowym obłożeniu: 420 zł/osoba

W celu dokonania rezerwacji należy wpłacić
bezzwrotny zadatek w wysokości 50 % całej
kwoty za pobyt. Wpłata na konto jest
potwierdzeniem rezerwacji. Wstępna rezerwacja
aktualna jest przez 5 dni.
Jeśli będziecie zmuszeni odwołać przyjazd i
zrobicie to do 2 tygodni przed przyjazdem,
zadatek będzie można wykorzystać na poczet
kolejnego możliwego terminu.


