
Balia i Sauna



Balia z jacuzzi i sauna marki VINGBERG
Opalany drewnem zestaw Akka Comfort, inspirowany 
tradycyjnymi fiñskimi projektami, sk³ada siê z nowoczesnej 
sauny oraz ogrodowej balii z jacuzzi, które pomieszcz¹ 
maksymalnie po 6 osób w tym samym czasie. Regularne 
seanse w balii i w saunie dzia³aj¹ relaksuj¹co 
i prozdrowotnie. Panuj¹ca wewn¹trz sauny temperatura 
oraz wilgotnoœæ wp³ywaj¹ korzystnie na samooczyszczanie 
siê organizmu. Idealne dla osób, które zmagaj¹ siê ze 
schorzeniami dróg oddechowych, takimi jak astma czy 
zapalenie oskrzeli.



Cennik Bali i Sauny dla goœci z noclegiem - 1 rozpalenie z prywatnym 
dostêpem dziennym 

Sauna -200 PLN 
Balia - 400 PLN 
Zestaw Balia+ Sauna - 500 PLN

(cena nie obejmuje przygotowania i rozpalenia)

Przygotowanie i rozpalenie + 100 PLN
Jednoczeœnie mo¿e korzystaæ 6 os

Cennik w okresie od 15.03 do 30.11
Inne terminy wycena indywidualna



Cennik Bali i Sauny dla goœci - day spa 

Zestaw Balia+Sauna - 400 PLN/2h

cena obejmuje:
- przygotowanie i rozpalenie bali i sauny 
- dostêp do ogrzewanego miejsce do przebrania siê
- wy³¹cznoœæ dla 6 os 

Cennik w okresie od 15.03 do 30.11
Inne terminy wycena indywidualna

Dodatki:
rêcznik + 20 PLN/os

- transport w 2 strony  Ostróda - Mi³om³yn + 200 PLN / 6os
- gniesko z kie³baskami - 200 pln / 6 os

-  

 



Dojazd 
 

1300 metrów

ulica Sosnowa

WITAMY

 Tabliczki informacyjne
 na trasie dojazdu

Trasa 1 ul. Sosnow¹

jechaæ 
prosto

skrêcamy w prawo

 W Wiñcu skrêcamy w prawo w  (tabliczka nr 
1), jedziemy prosto, mijamy domki letniskowe po lewej stronie, 
a¿ dojedziemy do rozga³êzienia dróg, gdzie zgodnie z kolejn¹ 
tabliczk¹ nr 2 i czerwonym szlakiem rowerowym nale¿y 

 w œwie¿¹ wycinkê lasu, a nie w prawo). Po ok 500 m pojawi 
siê otwarta polana i zgodnie z plakietk¹ nr 3 -  
i jedziemy okr¹¿aj¹c¹ polanê drog¹ jakby na rondzie. Na drugim 
rogu polany bêd¹ 2 jasnobr¹zowe drewniane domki oznaczone 
tabliczk¹ nr 4 – w nocy na pewno bêd¹ oœwietlone. Adres 
domków to S³oneczna Polana 8 i 10. Przy ka¿dym domku znajdujê 
siê brama wjazdowa, za któr¹ jest wyznaczone miejsce do 
parkowania (proœba aby nie parkowaæ na trawie).

Link do Mapy
kierunek Tardakapliczka

Trasa 2 

Trasa 1 

1

Winiec 
2

3

4

W nawigacji nale¿y ustawiæ jako cel podró¿y .
Aby dojechac do Wiñca nale¿y zjechaæ z trasy krajowej nr  (Warszawa - Gdañsk) na zjeŸdzie na WINIEC. 
Ze zjazdu z trasy do miejscowoœci Winiec jest ok 5 km droga asfaltow¹.
Z Wiñca do domków s¹ dwie trasy dojazdowe, obie drogami leœnymi. Zim¹ lub po opadach polecamy trasê nr 1 ( ).

WINIEC KO£O MI£OM£YNA (powiat Ostródzki)
S7

odradzamy auta sportowe

Sklep
w sezonie

Skrêt -S³oneczna Polana

Skrêt -S³oneczna Polana

https://wego.here.com/directions/drive//Winiec-Family-Houses,-Winiec-S%C5%82oneczna-Polana-10,-14-140-Mi%C5%82om%C5%82yn-gmina,-Poland:e-eyJuYW1lIjoiV2luaWVjIEZhbWlseSBIb3VzZXMiLCJhZGRyZXNzIjoiV2luaWVjIC0gU1x1MDE0Mm9uZWN6bmEgUG9sYW5hIDEwLCAxNC0xNDAgTWlcdTAxNDJvbVx1MDE0MnluIGdtaW5hIiwibGF0aXR1ZGUiOjUzLjgwNDc5NDYzNTY5NywibG9uZ2l0dWRlIjoxOS44NTUxMDU4NzY5MjMsInByb3ZpZGVyTmFtZSI6ImZhY2Vib29rIiwicHJvdmlkZXJJZCI6MTY5NTU5MDE2MDc0ODE3N30=?map=53.80677,19.85515,15,normal&fb_locale=pl_PL  

