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Nasze gospodarstwo agroturystyczne jest położone w miejscowości Linowiec w województwie
Kujawsko - Pomorskim, znajdującej się w strategicznie położonym punkcie, pozwalającym na
bliższe poznanie trzech atrakcyjnych historycznie i kulturowo miast - Torunia, Chełmna i
Grudziądza. Wędrówki po okolicznych szlakach (m.in. Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej
Wisły) dadzą Państwu niezapomniane przeżycia i wspomnienia.

Dla wszystkich zmęczonych miejskim zgiełkiem i życiem w ciągłym biegu nasza "Arkadia"
stwarza możliwość relaksu i wypoczynku. Przyległe jeziorko (4ha) jest domem dla Lina, Karpia,
Szczupaka i innych. Amatorzy wędkarstwa na pewno będą usatysfakcjonowani (możliwość
samodzielnego przyrządzania ryb oraz skorzystania z wędzarni). Ci, którzy wolą wypoczynek
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na łonie natury mogą skorzystać z naszego przepięknego ogrodu, który różnorodnością roślin i
ptactwa z pewnością Państwa zachwyci. Dysponujemy również ścieżkami spacerowymi z
wydzielonymi miejscami do odpoczynku. Zapraszamy również miłośników fotografii, znajdą tu
oni mnóstwo uroczych zakątków, wiele gatunków ptaków i roślin. Jeżeli myślisz o odpoczynku w
ciszy i kontakcie z naturą na pewno u nas Ci się spodoba! Na gości czekają 2,3 i 4-osobowe
pokoje wraz z łazienkami. Całości dopełnia smaczne domowe jedzenie i ciepła rodzinna
atmosfera.

OKOLICZNE ATRAKCJE:

Zbocza Płutowskie;
Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisly;
szlaki turystyczne:
- zamków i miejsc martyrologii,
- rezerwatów chełmińskich,
- szlak panoramy Chełmna,
- szlak starego Chełmna,
wykopaliska archeologiczne w miejscowosci Kałdus.

Tel: 56 676 80 38

agnieszka.sankiewicz@gmail.com

www.agroturystyka-arkadia.pl

Fotografie
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