Stajnia „Fiakier”
przy restauracji w Starym Młynie
Krzysztof Daniewski
ul. A. Fredry 10
57-350 Kudowa – Zdrój
tel. +48 601 492 125
e-mail: kdaniewski@wp.pl
Stajnia zaprzęgowa “Fiakier” znajduje się przy restauracji w Starym Młynie położonej na uboczu
urokliwej Kudowy – Zdrój. Oferujemy atrakcje związane z przewozami pojazdami konnymi, zarówno dla
osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Jesteśmy w stanie zorganizować przejazdy grupowe
z miejsc zakwaterowania do pobliskich atrakcji turystycznych. Wśród naszej oferty proponujemy Państwu
zwiedzanie Kudowy - Zdrój i jej okolic, a także Náchodu i Hronova w Czechach. Dysponujemy bryczką 4 –
osobową, powozem turystycznym 10 – osobowym oraz dwoma 20 – osobowymi. Jednorazowo możemy
zorganizować przejazd dla grup do 55 osób. Wspólnie z restauracją w Starym Młynie oferujemy szereg
dodatkowych atrakcji. Wśród nich m.in. biesiady z pieczeniem prosiaka, muzyką i tańcami. Latem imprezy
plenerowe w dziedzińcu dawnego młyna lub pikniki na pobliskiej łące. Zimą kuligi z pochodniami, ogniskiem
i poczęstunkiem. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju sugestie i inwencje naszych klientów, naszą ofertę
potrafimy dostosować do Państwa potrzeb.
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TRASY TURYSTYCZNE
 ZWIEDZANIE ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH (PAKIET):
Program zwiedzania:
I tura:
1. 11.00 – start spod Sanatorium „Polonia”
2. 11.20 – 11.40 Kaplica Czaszek w Czermnej
3. 11.50 – 12.50 Szlak Ginących Zawodów w Czermnej
4. 13.30 – 14.00 Rancho Montana w Kudowie – Słonem – w trakcie drogi do rancza można
podziwiać panoramę Kudowy.
5. 14.30 – Zagroda w Starym Młynie lub Sanatorium „Polonia”
II tura:
1.
2.
3.
4.

16.00 – start spod Sanatorium „Polonia”
16.20 – 16.40 Kaplica Czaszek w Czermnej
16.50 – 17.50 Szlak Ginących Zawodów w Czermnej
18.30 – 19.00 Rancho Montana w Kudowie – Słonem – w trakcie drogi do rancza można
podziwiać panoramę Kudowy.
5. 19.30 – Zagroda w Starym Młynie lub Sanatorium „Polonia”
Czas – ok. 3.5 godziny
Długość trasy – ok. 8 km
Cena – 30 zł od osoby (przy minimalnej ilości osób: 5) + koszty biletów wstępu

 ZWIEDZANIE ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH KUDOWY – ZDRÓJ I OKOLIC:

o Źródełko Marii
Czas – ok. 1,5 godz.
Długość trasy – ok. 7 km
Cena: 25 zł od osoby (przy minimalnej ilości osób: 3)
o Rancho Montana
Czas – ok. 1,5 godz.
Długość trasy – ok. 7 km
Cena: 25 zł od osoby (przy minimalnej ilości osób: 3)
o Ruchoma Szopka
Czas – ok. 2 godz.
Długość trasy – ok. 9 km
Cena: 30 zł od osoby (przy min ilości osób: 4)
UWAGI:
Ze względu na specyfikę trasy maksymalna liczba osób przy zaprzęgu jednokonnym
wynosi 4, przy zaprzęgu dwukonnym 10.
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 WYCIECZKI DO CZECH:
o Hronov – zwiedzanie zabytków miasta, degustacja czeskiego piwa.
Czas – ok. 4 godz.
Długość trasy – ok. 15 km
Cena: 50 zł od osoby (przy minimalnej ilości osób: 5)

ATRAKCJE DODATKOWE
 PRZEJAŻDŻKI DLA DZIECI NA KUCYKU O IMIENIU KOREK
Czas – 10 min
Cena: 10 zł
 KULIGI
Trasę kuligu zaczynamy oraz kończymy przy restauracji w Starym Młynie.
Czas trwania trasy kuligu – ok. 1 godz.
Długość trasy – 6 km
Cena: 25 zł od osoby (przy minimalnej ilości osób: 20)
Pochodnia

1szt.

10 zł

UWAGI:
W razie braku lub małej ilości śniegu sanie zastąpione będą powozami.
Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych nie będziemy w stanie zrealizować oferty.
OFERTA RESTAURACJI W STARYM MŁYNIE
(realizowana przy restauracji)
Oprawa gastronomiczna kuligu:
Ognisko + grzaniec + kiełbasa z dodatkami (pieczywo, musztarda, ketchup)
Dodatkowo:
Bigos staropolski + pieczywo
Żur wiejski + pieczywo
Herbata z „prądem”
Herbata z sokiem malinowym
Grzaniec

25 zł/os.*
300 g
450 g
250 ml
250 ml
250 ml

* Cena przy minimalnej ilości osób: 20
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15 zł
8 zł
7 zł
4 zł
10 zł

