
Oferta
grupowa
Osada Dzika Kaczka



DO SYPOZCJI  GOŚCI NA MIEJSCU
•  restauracja z menu utrzymanym  

w duchu slowfood w której 
serwowane są dania z naszych oraz 
lokalnych upraw i hodowli

•  dostęp do prywatnej plaży nad 
jeziorem Głębokim

• łódka wiosłowa, rowery wodne
• hamaki
• drewniane stoły i ławy w ogrodzie
•  miejsce na ognisko i drewno do 

rozpalenia
•  wypożyczalnia rowerów (lokalny 

operator)
• bezpłatny parking niestrzeżony
•  sala do jogi i podobnych aktywności

DODATKOWE ATRAKCJE
•  lekcje jogi - na miejscu dostępna jest 

instruktorka jogi
• sauna i masaże
• degustacja nalewek prowadzona  
przez gospodarzy
•  warsztaty pieczenia chleba na 

zakwasie
• ognisko
• kulig
• spływ kajakowy po rzece Krutyń
•  spływ łodziami z pochodniami po 

rzece Krutyń
• jazdy konne
• wycieczki rowerowe
• spacery po Piszczy Piskiej
• morsowanie

OKOLICA
• Sanktuarium w Świętej Lipce
• Folwark i kompleks Pałacowy Galiny
•  Pałac Nakomiady wraz z 

Manufakturą Ceramiki
• Zamek w Reszlu
• Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie
• Ranczo Frontiera
• promenada w Mikołajkach
•  Wyciągi narciarskie (Hotelu 

Gołębiewski, Góra Czterech 
Wiatrów)

• Park linowy w Mikołajkach

NATURA
Osada Dzika Kaczka jest miejscem, gdzie czas zwalnia i pojawia się 
przestrzeń na odpoczynek oraz spędzanie czasu z najbliższymi.  
Zmysły cieszy wszechogarniająca cisza, przyroda, zapachy i smaki. 
Sami uciekliśmy od wielkiego miasta i stworzyliśmy miejsce, 
które pozwala odetchnąć od  codzienności. Dzika Kaczka jest 
położona na 20 hektarach łąk, zagajników i stawów w otulinie parku 
krajobrazowego tuż nad jeziorem Głębokie, które ma pierwszą klasę 
czystości wody i znajduje się w strefie ciszy. Nasi Goście mogą 
korzystać z prywatnej plaży.

JEDZENIE
Wszystko, co proponujemy naszym gościom powstaje w oparciu  
o własne, wytwarzane na miejscu ekologiczne produkty – sery 
(również kozie), mięsa pieczone i wędzone, warzywa, owoce, 
przetwory, ryby, pieczone chleby i ciasta. Lubimy przepisy kuchni 
regionalnej – mazurskie ryby przygotowywane na rozmaite sposoby, 
dziczyznę, jagnięcinę, pierogi, zupy  z domowym makaronem  
i świeżymi ziołami...Mamy też bogatą ofertę dla wegetarian.

SALA Z WIDOKIEM NA ŁĄKI
Nasza sala znajduje się na parterze nowo powstałego budynku.  
To 100 metrów kwadratowych dębowej podgrzewanej podłogi ze 
ścianą okien, z których rozpościera się kojący widok mazurskich łąk  
i lasów. Idealna przestrzeń na warsztaty, zajęcia ruchowe, uroczystości 
czy spotkania firmowe. Sala wyposażona jest w wałki, klocki, koce, 
paski, liny i maty do jogi.
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Lubimy przepisy kuchni regionalnej
– mazurskie ryby przygotowywane
na rozmaite sposoby, dziczyznę,
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z domowym makaronem i
świeżymi ziołami...

SALA Z WIDOKIEM NA ŁĄKI

Nasza sala znajduje się na parterze
nowo powstałego budynku. To 100
metrów kwadratowych dębowej
podgrzewanej podłogi ze ścianą
okien, z których rozpościera się
kojący widok mazurskich łąk i
lasów. 

Idealna przestrzeń na warsztaty,
zajęcia ruchowe, kameralne
wesela, uroczystości czy spotkania
firmowe. Sala wyposażona jest w
wałki, klocki, koce, paski, liny i maty
do jogi. 

DODATKOWE ATRAKCJE

lekcje jogi - na miejscu dostępna jest
instruktorka jogi
degustacja nalewek prowadzona
przez gospodarzy
warsztaty pieczenia chleba na
zakwasie
ognisko
kulig
spływ kajakowy po rzece Krutyń
spływ łodziami z pochodniami po
rzece Krutyń
jazdy konne
wycieczki rowerowe
spacery po Piszczy Piskiej
morsowanie
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Sanktuarium w Świętej Lipce
Folwark i kompleks Pałacowy Galiny
Pałac Nakomiady wraz z
Manufakturą Ceramiki
Zamek w Reszlu
Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie 
Ranczo Frontiera
promenada w Mikołajkach
Wyciągi narciarskie (Hotelu
Gołębiewski, Góra Czterech Wiatrów)



WARUNKI REZERWACJI
•  Potwierdzeniem rezerwacji jest 

wpłata 50% kwoty zadatku
•  Pozostała kwota zaksięgowana na 

naszym rachunku nie później niż 7 
dni przed przyjazdem

DANE KONTAKTOWE
Dzika Kaczka sp z o.o.
Faszcze 28
11-730 Mikołajki
NIP: 7422248803
www.dzikakaczka.com

Agnieszka Poleszczuk
agnieszkapoleszczuk1@gmail.com
tel. 509 928 099

Marek Poleszczuk
marekpoleszczuk@gmail.com
tel. 512 355 990

Numer konta:
Bank BNP PARIBAS
32 2030 0045 1110 0000 0387 6910
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BAZA NOCLEGOWA

2 pokoje (2-3 osobowe), 
2 apartamenty 2-pokojowe (2-4
osobowe), 
1 apartament 3-pokojowy z
kozą (3-5 osobowe)

Dysponujemy bazą noclegową
pozwalającą w zależności od
konfiguracji na pobyt 27 osób w 3
oddzielnych budynkach. Wszystkie
nasze pokoje i apartamenty są
utrzymane w wysokim standardzie. 

Główny Dom:

1 apartament 2-pokojowy z
kominkiem (2-4 osobowy) z
bezpośrednim wyjściem do
ogrodu,
1 apartament 3-pokojowy z
kozą (3-5 osobowe) z
bezpośrednim wyjściem do
ogrodu,

2 pokoje (2-osobowe)
4 pokoje (1-osobowe)

Apartamenty z Ogrodu:

Stodoła:

oferta

CENY

ze śniadaniem i obiadokolacją -
195 zł/doba
ze śniadaniem, obiadem i
kolacją - 225 zł/doba

1 godzina – 100 zł
cały dzień – 600 zł

Cena za osobę przy 2-3 osobach w
pokoju/apartamencie:

Wynajęcie sali:

ze śniadaniem i obiadokolacją -
295 zł/doba
ze śniadaniem, obiadem i
kolacją - 325 zł/doba

Cena za osobę przy 1 osobie w
pokoju:

*Wszystkie pokoje i apartamenty przeszły generalny
remont w roku 2020.
** Podany ceny są cenami netto i należy do nich
doliczyć odpowiedni podatek VAT

DANE KONTAKTOWE

Dzika Kaczka sp z o.o.
Faszcze 28
11-730 Mikołajki
NIP: 7422248803

Agnieszka Poleszczuk
agnieszkapoleszczuk1@gmail.com
tel. 509 928 099

www.dzikakaczka.com

WARUNKI REZERWACJI

Potwierdzeniem rezerwacji jest
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Pozostała kwota zaksięgowana na
naszym rachunku nie później niż 7
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WARUNKI REZERWACJI

Potwierdzeniem rezerwacji jest
wpłata 50% kwoty zadatku
Pozostała kwota zaksięgowana na
naszym rachunku nie później niż 7
dni przed przyjazdem

BAZA NOCLEGOWA
Dysponujemy bazą noclegową pozwalającą w zależności od konfiguracji  
na pobyt 27 osób w 3 oddzielnych budynkach. Wszystkie nasze pokoje  
i apartamenty są utrzymane w wysokim standardzie, wyposażone  
w ręczniki, suszarki do włosów, ekologiczne kosmetyki do ciała  i czajnik 
elektryczny. Apratamenty dodatkowo posiadają ekspres do kawy i lodówkę.

GŁÓWNY DOM:
• 3 pokoje (2-3 osobowe), 
•  2 apartamenty 2-pokojowe  

(2-4 osobowe), 
•  1 apartament 3-pokojowy  

z kozą (3-5 osobowe)

STODOŁA:
• 1 pokój (2-osobowy), 
• 4 pokoje (1-osobowe),

APARTAMENTY Z OGRODU:
•  1 apartament 2-pokojowy  

z kominkiem (2-4 osobowy)  
z bezpośrednim wyjściem  
do ogrodu,

•  1 apartament 3-pokojowy z kozą 
(3-5 osobowe) z bezpośrednim 
wyjściem do ogrodu

CENY**
Cena za osobę przy 2-3 osobach 
w pokoju/apartamencie:
•  ze śniadaniem i obiadokolacją 

-200 zł/doba
•  ze śniadaniem, obiadem  

i kolacją - 235 zł/doba

Cena za pokój 1-osobowy  
w stodole:
•  ze śniadaniem i obiadokolacją 

-250 zł/doba
•  ze śniadaniem, obiadem i kolacją 

- 275 zł/doba

Cena za pokój 1-osobowy  
 w domu głównym:
•  ze śniadaniem i obiadokolacją 

-300 zł/doba
•  ze śniadaniem, obiadem i kolacją 

- 335 zł/doba

Wynajęcie sali***:
• 1 godzina – 100 zł 
• cały dzień – 600 zł

*  Wszystkie pokoje i apartamenty 
przeszły generalny remont w roku 
2021.

**  Podany ceny są cenami netto 
i należy do nich doliczyć 
odpowiedni podatek VAT

***  Przy wydarzeniach grupowych, 
cena wynajmu sali do negocjacji


