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Współrzędne: Szerokość - 53.548365, Długość - 23.523703  

  Gospodarstwo Agroturystyczne �Ludomirowo� to dom otoczony kilkoma hektarami parku, lasu i łąk, dwa kilometry za wsią Zalesie,

w gminie Sidra, powiat sokólski. Do wynajęcia na weekend, ferie, wakacje, dłuższy pobyt. Także na Wielkanoc.

Ludomirowo leży w strefie bardzo czystego powietrza -  rodzaj i wielkość porostów rosnących na pniach drzew świadczy o

pierwszej klasie czystości powietrza. Dlatego wypoczynek w Ludomirowie jest bardzo korzystny dla osób ze schorzeniami układów

sercowego i oddechowego.

 Piękne miejsce sprzyjające skupieniu, rozmyślaniom, twórczości, pobytowi we dwoje. Jest to również wspaniałe miejsce na

wypoczynek dla rodziny lub grupy przyjaciół.

Cisza, spokój, natura, sąsiedzi daleko.

Świetne miejsce na spacery, piesze wędrówki. Wokół jest sporo lasów (grzyby). Dobre tereny dla rowerzystów - żwirowe drogi,

pofałdowany teren, piękne krajobrazy. W zimie dogodne warunki do uprawiania narciarstwa biegowego; zazwyczaj jest dużo

śniegu.

Do �Ludomirowa� można przyjechać o każdej porze roku.

Dom i otoczenie

Można wynająć cały dom, apartament lub pokój. W domu są 4 pokoje (w tym 2-pokojowy apartament z
łazienką), kuchnia do wspólnego użytku, druga łazienka. Jest ciepła woda, centralne ogrzewanie, kuchnia gazowa
z piekarnikiem elektrycznym, ponadto kuchnia kaflowa do palenia drewnem i piec kaflowy. Jest telewizja
satelitarna i dostęp do Internetu.
 W domu jest w sumie osiem miejsc noclegowych przez cały rok.
 Miejsce na ognisko. Rowery do dyspozycji gości. Rozległe trawniki do wypoczynku, gier i zabaw. Ścieżki
spacerowe. Huśtawki. Miejsce na ustawienia namiotu. Parking pod dachem. Na słupie elektrycznym niedaleko
domu mieszkają bociany w gnieździe na specjalnej platformie - można je obserwować od połowy kwietnia do
końca sierpnia.Codzienna obserwacja tak blisko żyjących bocianów jest pasjonującym zajęciem. W pobliżu
parku, za łąką i lasem, są siedliska bobrów.
 Można przyjechać ze zwierzętami - psem, kotem, także z końmi (jest wolna stajnia - dwa duże boksy i wolna
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przestrzeń na kilka koni).

___________________________________________________________________________________________________________________

Konakt:

Telefon komórkowy: 724-663-306 (sieć gsm Plus)
 

e-mail: ludomirowo@wp.pl

adres: Jan Piasecki - Zalesie 36, 16-124 Sidra

strona internetowa: www.ludomirowo.tourism.pl
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