Domowa, przyjazna atmosfera, miła i fachowa obsługa,
niepowtarzalny klimat oraz komfort w przystępnych cenach
... to wszystko staramy się zapewnić naszym Gościom, aby
poczuli się naprawdę wyjątkowo. Gwarantujemy miły pobyt
i niepowtarzalne wrażenia.

Jak do nas trafić?
47-244 Dziergowice
ul. Kozielska
tel. 77 403 39 51
tel. kom.: 606 608 885
e-mail: naszdworek@wp.pl

5 domków letniskowych

Okoliczne krajobrazy

Zapraszamy na:

www.naszdworek.pl
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O Pensjonacie

Nasz Dworek oferuje:

„Nasz Dworek” to idealne miejsce na organizację niezapomnianych przyjęć okolicznościowych, organizację szkoleń,
konferencji oraz wypoczynek dla osób spragnionych ciszy
i spokoju w komfortowych warunkach i miłej atmosferze.
Obiekt położony jest w małej, urokliwej miejscowości
Dziergowice, otoczony lasami i stawami.

Na terenie obiektu istnieje możliwość zorganizowania
wszelkiego rodzaju spotkań plenerowych, grilla czy też
ogniska. Teren jest ogrodzony, z bezpłatnym parkingiem
oraz placem zabaw dla dzieci, gdzie pociechy mogą miło
i radośnie spędzić czas.

Usytuowany jest w malowniczej okolicy, z dala od miasta.
Otoczenie obiektu to piękne miejsce widokowe, wspaniałe tereny do spacerów, uprawiania nordic walking czy jazdy na rowerze po przygotowanych trasach rowerowych
oraz wędkowania.

Do dyspozycji Gości:
• sala balowo - konferencyjna
• 12 komfortowych pokoi
• 5 drewnianych domków

www.naszdworek.pl

Nasz Dworek to wymarzone miejsce na organizację
przyjęcia weselnego. Gustownie urządzona sala balowa,
doskonała kuchnia, sprawna i miła obsługa oraz elegancki
wystrój sprawią, że Para Młoda i goście weselni poczują się
bajecznie, wyjątkowo.
Nasz Dworek oferuje swoim gościom wynajem pokoi
gościnnych 2-osobowych (z możliwością dostawki)
w wysokim standardzie oraz w atrakcyjnej cenie. Każdy
pokój posiada łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym, TV
oraz INTERNET WI-FI GRATIS.

Organizujemy:
• przyjęcia weselne • przyjęcia jubileuszowe
• komunie • konferencje • szkolenia • spotkanie
integracyjne • chrzciny • bankiety • biesiady przy ognisku

www.naszdworek.pl
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Nasz Dworek oferuje:

„Nasz Dworek” to idealne miejsce na organizację niezapomnianych przyjęć okolicznościowych, organizację szkoleń,
konferencji oraz wypoczynek dla osób spragnionych ciszy
i spokoju w komfortowych warunkach i miłej atmosferze.
Obiekt położony jest w małej, urokliwej miejscowości
Dziergowice, otoczony lasami i stawami.

Na terenie obiektu istnieje możliwość zorganizowania
wszelkiego rodzaju spotkań plenerowych, grilla czy też
ogniska. Teren jest ogrodzony, z bezpłatnym parkingiem
oraz placem zabaw dla dzieci, gdzie pociechy mogą miło
i radośnie spędzić czas.

Usytuowany jest w malowniczej okolicy, z dala od miasta.
Otoczenie obiektu to piękne miejsce widokowe, wspaniałe tereny do spacerów, uprawiania nordic walking czy jazdy na rowerze po przygotowanych trasach rowerowych
oraz wędkowania.

Do dyspozycji Gości:
• sala balowo - konferencyjna
• 12 komfortowych pokoi
• 5 drewnianych domków

www.naszdworek.pl

Nasz Dworek to wymarzone miejsce na organizację
przyjęcia weselnego. Gustownie urządzona sala balowa,
doskonała kuchnia, sprawna i miła obsługa oraz elegancki
wystrój sprawią, że Para Młoda i goście weselni poczują się
bajecznie, wyjątkowo.
Nasz Dworek oferuje swoim gościom wynajem pokoi
gościnnych 2-osobowych (z możliwością dostawki)
w wysokim standardzie oraz w atrakcyjnej cenie. Każdy
pokój posiada łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym, TV
oraz INTERNET WI-FI GRATIS.

Organizujemy:
• przyjęcia weselne • przyjęcia jubileuszowe
• komunie • konferencje • szkolenia • spotkanie
integracyjne • chrzciny • bankiety • biesiady przy ognisku

www.naszdworek.pl

Domowa, przyjazna atmosfera, miła i fachowa obsługa,
niepowtarzalny klimat oraz komfort w przystępnych cenach
... to wszystko staramy się zapewnić naszym Gościom, aby
poczuli się naprawdę wyjątkowo. Gwarantujemy miły pobyt
i niepowtarzalne wrażenia.

Jak do nas trafić?
47-244 Dziergowice
ul. Kozielska
tel. 77 403 39 51
tel. kom.: 606 608 885
e-mail: naszdworek@wp.pl
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