Witamy nad zatoka Norrhavet !

Nasze domki polozone sa na niezwyklych skalach Danö w Geta w polnocnej czesci Wysp
Alandzkich.
Przejdz sie sciezkami wsrod sosnowych lasow i czerwonych skalek. Zachwyc sie widokiem
zatoki Norrhavet. Spedz dzien na piaszczystej plazy lub udaj sie na ryby w bogate okoliczne
wody.
Sezon w Danö trwa caly rok. Jeden z naszych domkow przystosowany zostal do
przeprowadzania konferencji. Organizujemy rowniez zebrania i przyjecia dla grup do 15
osob. Istnieje mozliwosc skorzystania z jednego z naszych programow aktywnego
wypoczynku (nurkowanie, polowy z instruktorem i wiele innych) Na zyczenie catering.
Mozesz sie z nami porozumiec po angielsku, niemiecku i rosyjsku
Odkryj niesamowity urok Wysp Alandzkich Zapraszamy
Zapraszamy do naszych ekskluzywnych domkow

Nasze pieciogwiazdkowe wille sa jednymi z najwiekszych i najlepiej wyposazonych na
wyspach. Na 108m2 znajdziesz 3 sypialnie, salon z kominkiem, patio. Kuchnia wyposazona
jest w zmywarke, kuchenke elektryczna z piekarnikiem, lodowke, mikrofalowke, ekspres do
kawy, toster. Kazdy domek posiada wlasna saune, lazienke z pralka, prysznic i 2 oddzielne
toalety. W jednej willi moze jednoczesnie przebywac do 10 osob, po za tym znajdziesz tu
telewizor, radio, telefon, grill. Na nabrzezu zas czeka na ciebie lodka.
Ponadto zapewniamy:
Dodatkowe lodzie (istnieje mozliwosc wypozyczenia motoru), licencje na polowy,
stanowisko do wedzenia i grillowania przy plazy, osobna sauna morska.

Pozwol Sobie i Calej Rodzinie zrelaksowac sie
w cichym i spokojnym miejscu
Spedz niezapapomniane wakacje lub Swieta
Bozego Narodzenia wraz z Nowym Rokiem w
niezwykle pieknym i czystym otoczeniu. Duza
piaszczysta plaza z placem zabaw dla dzieci,
zapewni wspaniale wakacje Tobie i Twojej
Rodzinie a krystalicznie czysta woda pozwoli Ci
cieszyc sie nadmorskim wypoczynkiem.

Poznaj smak swiezo uwedzonej ryby w towarzystwie wspanialych ludzi
Wiosna i jesienia goscimy wielu zadowolonych wedkarzy z calej Europy. Sprzedajemy
kompletne pakiety w rozsadnej cenie. Zapewniamy zakwaterowanie, posciel, reczniki,
koncowe sprzatanie, lodzie + motory zewnatrzne, kamizelki ratunkowe, benzyne, wedki +
przynety, licencje na polowy.
Obszar polowowy Danö to 14km2 . Mozesz takze wykupic licencje na dodatkowe 8 km2 w
zachodniej czesci Geta.

Tego roku nasi goscie zlapali ponad 400 szczupakow. Mozesz takze sprobowac swoich sil z
lososiem, ktory przyplywa do nas z glebokiego morza.
Przyjedz do Danö, wolny domek juz na Ciebie czeka. Przy przystani czeka na ciebie stol do
patroszenia ryb, wedzarnia stanowisko do grilla wraz z stolami i lawkami. Istnieje mozliwosc
polowu lub konsultacji z instruktorem.
Czy jest cos przyjemniejszego niz swiezo zlowiona i uwedzona ryba w towarzystwie dobrych
przyjaciol.

