
 

POKOJE GOŚCINNE RENATA KNITTER KOMNINO 3B 

76-214SMOŁDZINO WWW.KOMNINO.PL 603449826 
komnino@op.pl FB www.facebok.com/Renata Knitter 

Noclegi, wyżywienie  ,warsztaty,  rowery,  kijki  norde   woking,  stół 
bilardowy  ,stół pingpongowy, zewnętrzna siłownia Atlas ,polowa 
wędzarnia ,grill i kociołek ,nalewki w służbie zdrowia,  kuchnia 
regionalna-juki słowińskie,  pakiety pobytowe 

 

Na kwaterze obowiązuje REGULAMIN POBYTU. 

 



 



 



 



 

 

       WARSZTATY FLORYSTYCZNE 



DEKORACJE FLORYSTYCZNE
Polecam Państwu swoje usługi;
-dekoracje z kwiatów żywych ,sztucznych oraz łączonych
-dekorowanie  stołu, domu ,sal  ,samochodu ,kościoła  na uroczystości rodzinne
-bukiety  ,wiązanki,  kosze kwiatowe www.komnino.pl 603449826 na zamówienie

 

      Warsztaty z materiałem florystycznym 2h-50zł/osoba 

 

             WARSZTATY GUILINGU 

OFERTA POBYTOWA WEEKENDOWA - NAUKI  

PODSTAW GUILLINGU 

1. Przyjazd w piątek po południu, zakwaterowanie, bufet kawowy - 80 zł 
- warsztaty guiling /podstawy, kartki, ozdoby/ - 30zł 

- kolacja regionalna, degustacja potraw, nalewek, win - 50 zł 

2. Sobota - śniadanie - 20 zł 
- wycieczka po Gminie Smołdzino /transport/ walory przyrodnicze - 20 zł 

- powrót na kwaterę i obiadokolacja - 50 zł 



- warsztaty - 30 zł 
- nocleg - 80 zł 

3. Niedziela 
- śniadanie, bufet kawowy, wykwaterowanie - 20 zł 

............................................................................................. 

OGÓŁEM KOSZT OFERTY - 380 ZŁ./OS. 

WARSZTATY GUILLINGOWE Z MATERIAŁEM 2H-35ZŁ/OSOBĘ 

 

 

 



 

 

 

 

KUCHNIA REGIONALNA -JUKI SLOWIŃSKIE 

 

 



 

 

 



 

 

WARSZTATY KULINARNE PRZYGOTOWANIA POTRAWY  



NALEWKI W SŁUŻBIE ZDROWIA-DEGUSTACJA 

 

 



OFERTA POBYTOWA ROZBUDOWANA O PROPOZYCJE I 
WSPÓŁPRACĘ WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 
ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ SŁOWINIEC W SMOŁDZINIE 

          WWW.SLOWINIEC.PL    /na facebooku/ 

 

 

                   ZAPRASZAMY 

WWW.KOMNINO.PL 

WWW.SLOWINIEC.PL 

SŁOWIŃSKI SZLAK RYBACKI-   SGR USTKA 

WWW.AGROTURYSTYKA.PL 



Obiekt skategoryzowany przez PFTW GGW Warszawie 
***   

Wszystkie pokoje mają osobne wejścia z aneksem 
kuchennym, łazienką ,zmywarką, telewizorem 
,lodówką z pełnym wyposażeniem z materiałami 
promocyjnymi i ofertą obiektu oraz internet, deski do 
prasowania ,żelazka itp. Utwardzona nawierzchnia, 
oświetlenia na słupkach przy bramie wjazdowej oraz 
nad wejściem do każdego pokoju, dodatkowo dom 
jest wyposażony w oświetlenie ziemne nocne wokół 
domu. W każdym pokoju jest apteczka. Obiekt ma 
ubezpieczenie turystyczne w UNIQA. Jesteśmy otwarci 
i komunikatywni ,staramy się ugościć wszystkich w 
atmosferze rodzinnej proponując posiłki z produktów 
eko z własnego ogrodu oraz od okolicznych 
producentów .Obiekt zrzeszony w Stowarzyszenie 
Rozwoju Turystyki Wiejskiej ''Słowiniec''w Smołdzinie 
www.slowiniec.pl oraz w SGR Ustka. Oferujemy 
pakiety pobytowe,warsztaty,wycieczki,mamy stół 
pingpongowy,bilardowy,mini siłownię ,plac 
zabaw,stoły,altanki,grill,miejsce na ognisko oraz 
rowery na kwaterze.  Współpracujemy ,uczestniczymy 
w imprezach .Mam film o kwaterze 
https://www.youtube.com/watch?v=pt3-Du3yAyI oraz nową str 
www.komnino.pl. 
 



 

 


