Puhkemajad Donö.
Suurepärane vaade Botnia lahele!

Meie puhkemajad Danös asuvad Getas, kõige põhjapoolsemas osas tervel Ahvenamaal.
Ümbritsev loodus omab vaid sellele kohale omaseid omapärasid, mida ei kohta kusagil mujal maailmas. Rahu, vaikus ja üksindus ja vaid mere müha ootavad Teid selles
kohas.
Te võite nautida suurepärast vaadet Botnia lahele, jalutades kaljudel ja mändide all.
Te võite lubada mängida oma lastel liival, samal ajal, kui Te ise kalastate hästi tunnustatud ja väga rikkalikel kalavetel.
Üks meie puhkemaja on sisustatud konverentside pidamiseks. Kevadel, sügisel ja
talvel me organiseerime konverentse, kohtumisi ja pühasid kuni 15 inimesele. Koostame ürituste programmi vastavalt Teie soovile. Korraldame ka toidukaupade kohale
veo Teie puhkemajja.
Me oleme avatud aastaringselt.
Tere tulemast!

Eksklusiivselt sisustatud puhkemajad.

Meie viietärni puhkemajad (8 maja) on ühed suuremad ja hästi sisustatud puhkemajad Ahvenamaa saarestikus. 108 ruutmeetrised, kahekorruselised, kahe terrassiga ja
rõduga.
Köögis on sees nõudepesumasin, elektripliit koos praeahjuga, külmkapp, sügavkülmakambriga, mikrolaineahi, kohvikeetja, töster ja lauanõude komplekt 12 inimesele.
Puhkemajades on kolm magamistuba, kaks voodit toas ja kaks lahtikäivat diivanit.
Kaks tualetti, dušš, oma saun, pesumasin, kamin, grill, raadio, teler, magnetofon,
telefon(telefonikaart) ja paat.
Maarianhamnesse on 45 kilomeetrit, Eckrösse 60 kilomeetrit, kaupluseni 6 kilomeetrit, lähimad naabrid on 30 meetri kaugusel, maanteeni 700 meetrit, supelrannani (liiv
ja kaljud) 100 kuni 150 meetrit, sild ujumaminekuks.
Lisateenus:
Paatide ja ka mootorpaatide laenutus. Kalapüügi listsensi müük. Voodipesu laenustus
ja puhkemaja koristusteenus. Tasuta lastevoodid ja toitmistoolid väikelastele. Kaldal
asuvad veel ühine suitsuahi kala suitsutamiseks ja grill rannal. Eraldi tasuline saun
kaldal.

Puhake terve perega vaikses ja lõõgastavas
kohas
Nautige suvepuhkust kogu perega vaikses ja
lõõgastavas miljöös. Lapsed saavad võimaluse
ronida mööda siledad ja tasaseid kaljusid. Meil
on suur liivarand, madalapõhjaline laht, sillakestega supluse jaoks. Vesi on läbipaistev ja puhas, kiiresti soenev suveperioodil. Ranna vastas
asub kena kaljune saar, kus saab päevitada või
lihtsalt puhata. Kui Te tahate nautida üksindust,
võtke lihtsalt paat (kuulub hinna sisse) ja sõitke
asustamata saarele, mitte eriti kaugel Donöst. On
olemas ka lastemänguplats koos kiikedega ja liivakastiga. Me oleme avatud aastaringselt, sel põhjusel saab meil olla Jõulude ajal, võtta vastu Uut Aastat, pidada talviseid
puhkuseid ja palju muud.
Sportlik kalapüük
Kevad, suvi ja sügis – need
on head ajad kalapüügiks
meie kalarikastel ja tunnustatud kalavetel Donös.
Kõige enam esineb siin haugi,
ahvenat ja lõhet. Tule proovi
ka Sina oma õnne kalapüügil.
Me pakume kättesaadavaid
kalapüügi pakette.
Kalapüügipaketti kuulub öö
puhkemajas, voodipesu,
käterätik, paadikoristus (4.05
m), paadimootorid (9,9 l/s),
bensiin samuti ka kalapüügi
listsens ja päästevestid. Kalapüügi territoorium Donös on
14 ruutkilomeetrit, lisaks võib
saada ka listsensi Vestergeta
kalapüügi alal (umbes 8 ruutkilomeetrit).
Lõplik hind sõltub inimeste arvust, ajast, mis Te veeta tahate siin ja paatide hulgast.
Küsi meie käest hinnapakkumist meie emaililt.
Rannal on veel olemas kalapuhastus laud, suitsutusahi, grill ja laud kividega.
Mis võib olla veel parem värskelt püütud ja värskelt suitsutatud kalast, meeldivas
seltskonnas.
Pakume isegi giidi kalapüügile.

