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Brzoza 23.05.2022r.

RODZINNA OFERTA REKREACYJNA
Zapraszamy klientów indywidualnych, zwłaszcza rodziny z dziećmi do odwiedzania
naszego gospodarstwa agroturystycznego w Brzozie pod Toruniem.
Czynne w każdą sobotę, niedzielę lub święto, w godzinach 12 00 - 20 00
Można u nas miło spędzić czas , zorganizować grilla z przyjaciółmi ,zrelaksować się
na łonie przyrody, pokazać dzieciom zwierzęta i skorzystać z wielu dostępnych
atrakcji. Każdy znajdzie u nas dla siebie stolik, potrzebne wiktuały i napoje
najlepiej przywieść ze sobą. Na miejscu, do dyspozycji gości dostępne są trzy
rozpalone ogniska - grille, z podwieszoną kratą do grillowania , oraz kijami do
pieczenia kiełbasek. Atrakcje głównie dla dzieci, większość w cenie wstępu.

Wstęp: 25pln/os

- dzieci

do 2 lat bezpłatnie !
Zniżka na kartę dużej rodziny - wstęp 20 pln/os ( jedna karta -zniżka na jedną os)
Zniżka przy rezerwacjach grupowych - wstęp 20 pln/os (min. 10osób płacących )

Atrakcje bezpłatne ( w cenie wstępu, samoobsługa)
- zjeżdżalnia dmuchana wys. 7 metrów
- trampoliny okrągłe, średnica 5 m
- łódki na stawie rybnym ( dostępne kapoki dla dzieci, bezpłatnie )
- rowery bmx, oraz małe , dla dzieci , również z kółkami bocznymi
- rowerki biegowe, hamaki, huśtawki, piaskownica
- traktorki z przyczepami , samochody
- gokarty na pedały BERG, dla dzieci i dorosłych
- ognisko-grill nad ogniskiem, na terenie 3 ogniska do wspólnego użytku
-zwierzęta hodowlane –konie, kozy, kury, kaczki
- siano do zabawy dla dzieci oraz karmienia naszych zwierząt
- wędkowanie na zarybionym stawie , własnym sprzętem
( złowione ryby wracają z powrotem do stawu. W stawie są głownie karasie, liny, które dobrze
biorą oraz duże karpie i duże amury- biorą słabiej, ale zdarzają sie wśród nich okazałe sztuki )

Dzieci korzystają z w atrakcji wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów

Atrakcje dodatkowo płatne

pod nadzorem instruktora, bilet w kasie agro

- przejazd quadem elektrycznym dla dzieci
- wypożyczenie wędki ( kaucja zwrotna 20 pln)
- przynęta na ryby, kukurydza puszka
- strzelnica pneumatyczna dla dzieci i dorosłych
- kiełbaska do pieczenia na ognisku, tacka - komplet
- kawa , herbata, w szklance
- frytki
- nuggetsy z piersi kurczaka z frytkami
- lody kaktus, big milk, nesquick
- aluminiowe tacki do grillowania
- jednorazowe sztućce, kubki, tacki papierowe

10pln/5 min
10 pln/szt
5pln/puszka
10pln/10 strz.
5pln/szt
5pln/szt
6pln/porcja
12pln/porcja
3pln/szt
1pln/szt
bezpłatnie

DOJAZD: Miejscowość BRZOZA (TORUŃSKA) 10 km od centrum Torunia, wyjazd w
kierunku Włocławek- Łódź, przy trasie nr 91, lub około 1 km od Czerniewic w kierunku
Włocławka, zjazd z trasy oznaczony tablicą „ AGROTURYSTYKA BRZOZA “ naprzeciw barów w
brzozie, od zjazdu tylko 300m, zakręty oznaczone strzałkami . Posiadamy dogodny , bezpłatny
parking na terenie gospodarstwa. GPS- należy wybrać miejscowość BRZOZA z kodem 87-103 ,
gmina Wielka Nieszawka, powiat toruński 'Wystarczy wpisać Brzoza, centrum, ulicy i numeru nie
trzeba wpisywać. Adres - 87-103 Brzoza, ulica Ciechocińska 23

REZERWACJA: Przyjazdy indywidualne na kilka godzin nie wymagają rezerwacji, jeśli
jednak planuje się przyjazd większą grupą ( minimum 10 os płacących ) prosimy o kontakt
telefoniczny 601 845 955 w celu zarezerwowania odpowiedniego stolika, oraz uzyskania zniżki na
wstęp. Rezerwujemy wyłącznie podwójne , drewniane stoły pod parasolami, ( taki stół przewidziany
jest dla 10-20 os) Rezerwacja stolika jest bezpłatna i wymaga potwierdzenia telefonicznego jeden
dzień przed przyjazdem . Mniejsze stoliki są w dużej ilości i nie podlegają rezerwacji.

OFERTY DODATKOWE
URODZINY Wszystko tak jak w ofercie rekreacyjnej, rezerwacje stolika możliwe z niewielkim
wyprzedzeniem , pod numerem telefonu 601 845 955 . Urodziny do zorganizowania we własnym zakresie, nie
posiadamy animatora. Tort można przekazać obsłudze do schowania do naszej lodówki do napojów . Koszt
wstępu wynosi 20pln/os, jeden stolik z parasolem przewidziany jest dla grupy 10-16, max 20 osób, dla
większych grup stoliki możemy złączyć, lub osobne dla dzieci i dorosłych.

WYCIECZKI SZKOLNE
- 39pln/os , maj- czerwiec , od poniedziałku do piątku , w godz. 9 00 -14 00 ,
oferta JEDNODNIOWA WYCIECZKA SZKOLNA na naszej stronie www.bugajski.pl

PIKNIK FIRMOWY- OGNISKO -GRILL- URODZINY-SPOTKANIE KLASOWE,
PRZEDSZKOLNE Z RODZICAMI, W TYGODNIU
-możliwość skorzystania z RODZINNEJ OFERTY REKREACYJNEJ również w tygodniu, w dni powszednie
w terminie od połowy maja do połowy czerwca tylko w godz. 15 00 -20 00 dla grup zorganizowanych na
rożnego rodzaju imprezy w plenerze .
Minimalny koszt otwarcia w tygodniu wynosi 600 pln ( 30 osób x 20 pln- wstęp )
Przy potwierdzeniu rezerwacji wymagana przedpłata -zadatek bezzwrotny w wys. 600pln
Zorganizowanie imprezy, ogniska , grilla ,spotkania klasowego, przedszkolnego z rodzicami, szkolenia - we
własnym zakresie, w dowolny dzień, w maju i w czerwcu w godzinach popołudniowych , w ofercie to samo co
w ofercie rekreacyjnej. Polecamy na spotkania klasowe , przedszkolne z rodzicami, grille pracownicze .
Na grilla do nas można przywieść własne wiktuały, kiełbaski, sałatki, ciasta, oraz napoje, również alkoholowe.
Na miejscu do dyspozycji sklepik z zimnymi i gorącymi napojami , lody, frytki , kiełbaski .
Dostęp do prądu zapewniony , można podłączyć swój sprzęt grający

BILET DLA WĘDKARZA
Wprowadziliśmy bilet dla wędkarza- koszt 20 pln /os , w cenie tylko wędkowanie ( własnym sprzętem i
przynętą ) . Czynne codziennie od 10 00 do 20 00 . Znacząco zarybiliśmy nasz staw w zeszłym roku, jest
mnóstwo małych rybek, karasi, karpi, kroczek karpia, lin, tołpyga, średnie, oraz duże karpie, amury , sazany do
6 kg/szt. łowienie u nas nie wymaga kart, pozwoleń , egzaminów, płaci sie za bilet, a złowione rybki wracają z
powrotem do stawu. ( nie ma możliwości kupienia złowionych ryb, staw jest monitorowany ) Można również
wypożyczyć u nas wędkę i przynętę , jest to dodatkowy koszt 10 pln-wędka, ( kaucja zwrotna 20 pln) 5 pln
przyneta ( kukurydza w puszce ) Łowiące dzieci przebywają na stawie pod nadzorem rodziców lub dorosłych
opiekunów. Na naszym łowisku jest dostępny solidny podbierak na długim trzonku, opłata jest za każdą
wchodzącą osobę , bez względu na ilość wędek, lub osób faktycznie łowiących .
W tygodniu nie ma odwiedzających turystów, nikt nie pływa łódkami po stawie , jest cisza i spokój,
zapraszamy wyłącznie wędkarzy . Sobota -Niedziela - agro otwarte dla wszystkich , również pływających
łódkami .

POMOCJE, OFERTY DODATKOWE
Oferta jest stała i to co w ofercie można liczyć w każdy weekend , czyli lody, napoje , kiełbaski, frytki ,
rowery , dmuchaniec ,trampoliny, wędki , gokarty, łódki itp
Na prawie każdą sobotę czy niedzielę przygotowujemy jakieś dodatki do oferty , gratisy lub promocje ,
czasem smalec z cebulką, chleb na zakwasie , ogórki małosolne, mleko, grochóweczka czy obiad w dobrej
cenie . Nie są to jednak punkty stałe oferty .

... info o promocjach i dodatkowych atrakcjach na naszym facebook na kilka dni
wcześniej, zawsze tylko na najbliższy weekend

Agroturystyka "Brzoza"
polub nasz profil
i bądź na bieżąco

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

