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Domek przy morzu
http://www.domekprzymorzu.pl

Zapraszam państwa do spędzenia wczasów w miejscowości Chłopy. To bardzo urokliwa miejscowość
letniskowa nad morzem. Jest to mała wieś, która ma zachowany układ rybackiej osady i jest wpisana (jako
jedyna) do rejestru zabytków. Jest tu cicho, dziko, spokojnie. Wszędzie jest blisko. Do morza tylko 450
metrów, do sklepu i jadalni 200 metrów, do restauracji 300 metrów. Posiadamy dwie 500 m. kw. ogrodzone
działki. Na każdej znajduje się domek przy morzu. Jeden 4-osobowy, drugi 6-osobowy, z łazienką,
prysznicem, oraz kuchnią. Do wynajęcia posiadam także trzy przyczepy campingowe: 5-osobową, oraz 4
osobowe. Przyczepy posiadają lodówki oraz kuchenki gazowe. Łazienki dla tych przyczep znajdują się na
ogrodzie. Jest również plac zabaw dla dzieci z huśtawkami i piaskownicami. Domek przy morzu jest do
państwa dyspozycji. W pobliżu jest możliwość wykupienia wyżywienia. W okolicy jest kilka sklepów
spożywczych, smażalni, restauracji oraz przystań rybacka, gdzie można kupić świeże ryby. A jakie wysokie
wydmy, zalesione i zakrzewione. Jaki piękny las mieszany z przewagą buków. Już od sierpnia na wydmach
można znaleźć rydze, maślaki, opieńki. Ciekawe szlaki piesze i trasy rowerowe, przy których są ławeczki ze
stołami do odpoczynku i posilenia się. Ptaszki śpiewają, żyć się chce. Na koniec chciałbym państwu opisać
ciekawostkę geograficzną. Wczasy nad morzem spędzicie państwo na szesnastym południku. Zapraszam
bardzo serdecznie do mojego ogródeczka, dzieweczka z bukowego lasku.
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