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Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz dostępności  
infrastruktury  obiektu  podczas  zawodów  wędkarskich  w  terminie  02-04.06.2017r.,  
a także pomoc przy ustaleniu i realizacji programu pobytu. 

Lokalizacja

Przystań Wenecka to ośrodek położony w miejscowości Wenecja, w powiecie żnińskim,  
na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.  

Obiekt znajduje się na jednym z odcinków Szlaku Piastowskiego, który łączy najważniejsze 
obiekty i zabytki historii. Pierwsza stolica Polski - Gniezno, oddalona jest jedynie o 40 km,  
a stamtąd pozostaje już tylko 15 km do Muzeum Pierwszych Piastów w Ostrowie Lednickim. 
Słynną Mysią Wieżę i legendę o królu Popielu mamy na wyciągnięcie ręki - w Kruszwicy
(60 km od ośrodka).

 
Szlak Piastowski przyciąga także walorami przyrodniczymi – urozmaiconym krajobrazem,  
bogactwem flory i fauny oraz obszarem ponad tysiąca jezior.
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Ośrodek  zlokalizowany  jest  w  samym  sercu  Pałuk,  na  jednym  z  przystanków
ścieżki  przyrodniczo-  edukacyjnej.  Już  kilka  kroków  stąd  umiejscowiony  jest  peron
kolejki  wąskotorowej,  a  jej  muzeum  wraz  z  ruinami  zamku  Diabła  Weneckiego
oddalone  jest  od  obiektu  o  zaledwie  3  km.  Tylko  6  km  dzieli  nas  od  Rezerwatu
Archeologicznego w Biskupinie, najsłynniejszej w Europie rekonstrukcji osady obronnej
ludności kultury łużyckiej.

W odległości zaledwie 7 km znajduje się stolica Pałuk – Żnin, a w nim legendarna
baszta, czyli część Muzeum Ziemi Pałuckiej. Miłośnikom prehistorii i aktywnej rozrywki
do gustu przypadnie na pewno Rodzinny Park Rozrywki Zaurolandia w Rogowie (16
km). Nietypową atrakcją w okolicy jest także miasteczko westernowe Silverado City w
Bożejewiczkach (12 km).

      



Kompleks budynków Przystani Weneckiej został usytuowany na szczycie legendarnej
góry, na półwyspie wcinającym się w taflę jeziora weneckiego, rozciągającej się po sam
horyzont. Ośrodek obejmuje powierzchnię ponad 12 ha terenów zieleni, lasów i zaplecza
hotelowego.

      
Otoczenie  obszarem  objętym  programem  Natura  2000  podkreśla  nieskazitelność  tych
terenów.  To  tu,  zamykając  oczy,  wyobrazić  sobie  można  jak  niegdyś  wyglądały  owe
ziemie  zasiedlane  przez  pierwszych  osadników,  licznie  odwiedzane  przez  kupców,
wędrujących bursztynowym szlakiem.

 



Baza noclegowa

Dla grup osób dorosłych oferujemy noclegi w całorocznym budynku murowanym. 

Dbając  o  komfortowy  wypoczynek,  zapewniamy  miejsca  noclegowe  na  łóżkach
pojedynczych  oraz  pełnowymiarowych  dolnych  spaniach  łóżek  piętrowych  (bez
konieczności wchodzenia na górną część).

Do  dyspozycji  naszych  gości  oddajemy  ponad  100  miejsc  noclegowych  na  dwóch
kondygnacjach  budynku,  jednak  przy  wykorzystaniu  wyłącznie  spań dolnych,  możemy
pomieścić grupy do ok. 70 osób.



Oferujemy głównie pokoje typu studio, w skład których wchodzą:

- dwie sypialnie (każda z łóżkiem pojedynczym oraz piętrowym),

- osobna toaleta,

- osobna łazienka z prysznicem,

- przedpokój z szafami garderobianymi,

- balkon.

Taki typ pokoju mieści do 6 osób (przy wykorzystaniu całości miejsc).

Posiadamy także 7 pokoi „pojedynczych”, które składają się z 1 sypialni (łóżko pojedyncze
oraz piętrowe), łazienki z WC, przedpokoju z szafami garderobianymi oraz balkonu. 

Pokój mieści do 3 osób.



Infrastruktura obiektu

Na obszarze ok. 12 ha terenu zieleni znajdują się:

 prywatna plaża z dostępem do kąpieliska,
 pomosty wędkarskie o długości linii połowu po 50m 

+ ewentualne dodatkowe stanowiska
 boisko do piłki nożnej,
 boisko do piłki siatkowej (klasycznej oraz plażowej),
 ścianka wspinaczkowa,
 miejsce na ognisko/grill.

Na terenie obiektu dostępne są także sale:

 dydaktyczno- rozrywkowe,
 restauracyjne,
 kinowa,
 dyskotekowa i bilardowa.

Charakterystyka akwenu wodnego

Dostępność łowisk:

 Jezioro Weneckie – 2 pomosty oddalone od ośrodka o ok. 300m 
◦ powierzchnia: 128 ha
◦ max. głębokość 20,3 m
◦ zlewnia Gąsawka-Noteć-Warta-Odra

Ryby drapieżne stanowią około 45% występującego pogłowia ryb, dominujące gatunki to
węgorz i sandacz, szczupak i okoń występuje w niewielkich ilościach. Gatunki spokojnego
żeru to leszcz, płoć. 

Warunki  wędkowania: Jezioro  dozwolone  do  wędkowania  z  brzegu  i  łodzi,  zalecane
metody połowu lekki zestaw gruntowy z koszyczkiem zanętowym, rodzaj przynęty dowolny,
dobre wyniki daje też wędka odległościowa. 



Harmonogram i kalkulacja pobytu

Dzień I – 02.06.2017r  (piątek):

 obiad (zupa, danie mięsne/bezmięsne z ziemniakami, surówką i napojem) 18 zł/os.

 kolacja grillowa przy ośrodku – przykładowe menu 36 zł/os.

karkówka 1szt./os., kiełbasa 1szt./os, skrzydełka pieczone1szt./os., 
sałatka pałucka, pajda ze smalcem i ogórkiem, pieczywo, sosy, ketchup, 
musztarda, herbata

 nocleg 40 zł/os.

Dzień II – 03.06.2017r (sobota):

 śniadanie (m. in. sery, wędliny, dzemy, warzywa, dania na ciepło, pieczywo, 
herbata, kawa) 17 zł/os.

 obiad cateringowy przy plaży (zupa, danie mięsne z ziemniakami, surówką i 
napojem) 18 zł/os.

 kolacja w formie ogniska przy plaży – przykładowe menu 47 zł/os.

żur z kotła, kiełbasa 1szt/os., kaszanka z kapustą kiszoną, szaszłyk 1szt./os, 
bigos myśliwski, ziemniaki w ziołach, sałatka jarzynowa, śledź w zalewach, 
pieczywo, sosy, ketchup, musztarda, herbata

możliwość urozmaicenia menu o: pstrąg wędzony, ryby w galarcie, ryby w occie

 nocleg 40 zł/os.

Dzień III – 04.06.2017r (niedziela):

 śniadanie (m. in. sery, wędliny, dzemy, warzywa, dania na ciepło, pieczywo, 
herbata, kawa) 17 zł/os.

Przedstawione menu jest wyłącznie propozycją i może być dowolnie modyfikowane 
według własnych sugestii oraz możliwości finansowych.


