
Oferta dla Pielgrzyma 2018/2019      

 

Miejsca noclegowe 

Do Państwa dyspozycji pozostają następujące miejsca noclegowe (118 miejsc): 

 7 pokoi 1 os.  

 23 pokoje 2 os.  

 1 pokój 3 os.  

 4 apartamenty 2 os.  

 12 domków fińskich 4 os.  

 2 domki apartamentowe z sauną i kominkiem 2 os. 

 1 domek apartamentowo-konferencyjny 2 os.  

W każdym pokoju oraz domku znajduje się łazienka z toaletą.  

Pokoje wyposażone również w TV, suszarkę do włosów, ręczniki, kosmetyki do mycia rąk, ciała i 

włosów, chłodziarki, butelkę wody.  

 

Lokalizacja 

Hotel Bukowy Dworek położony jest na trasie Świecko-Poznań w otoczeniu lasów i jezior 

znajdujących się na terenie gminy Łagów, która jest sercem pięknej Ziemi Lubuskiej. Znajdujemy się 

ok. 16 km od zjazdu z Autostrady A2 (Warszawa- Berlin) oraz w sąsiedztwie trasy krajowej S3. 

W hotelu do dyspozycji naszych gości 

•• recepcja czynna całą dobę 

•• restauracja z barem, sala bankietowa, ogród zimowy (120 miejsc)  

•• ogród letni przy restauracji hotelowej  

•• całoroczny dom grillowy (80 miejsc) oraz miejsce na ognisko  

•• pub z salą taneczną (50 miejsc)  

•• namiot plenerowy (200 miejsc)  

••4 sale konferencyjne 

•• sauna  

•• 2 korty tenisowe  

••rowery 



•• boisko sportowe: do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej  

••6 hektarowy park z oczkiem wodnym 

•• parking 

•• Wi-Fi w budynku głównym 

•• pokój zabaw dla dzieci  

 

Ceny noclegów ze śniadaniem 

 

99 PLN - pokój jednoosobowy 

179 PLN - pokój 2-osobowy 

239 PLN - pokój 3-osobowy 

239 PLN- pokój 2- osobowy apartamentowy 

299 PLN- domek fiński 4- osobowy 

239 PLN – domek aparatmentowo-konferencyjny 2-osobowy 

399 PLN- domek apartamentowy z sauną i kominkiem 2-osobowy 

 

Doba hotelowa zaczyna się o g. 16:00, kończy o g. 11:00 

Możliwość płatności kartą i gotówką.  

 

Ceny posiłków 

20 zł- obiad serwowany 

20 zł- kolacja a’la śniadanie z jednym ciepłym daniem 

39 zł- obiadokolacja w formie bufetu 

15 zł- suchy prowiant 

 

Rezerwacja  

Rezerwacji można dokonać pod numerami telefonu:  



+48 691 517 223 lub +48 68 341 20 88 

oraz za pomocą poczty elektronicznej bukowy.marketing@geovita.pl 

W pobliżu 

Figura Chrystusa Króla i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

W Świebodzinie znajduje się Sanktuarium Miłosierdzia Bożego miejsce pielgrzymek z całej Polski i 

Świta  Tuż obok znajduje się  Figura Chrystusa Króla, która zbudowana została według projektu 

Mirosława Pateckiego w 2010 roku.  Całkowita wysokość pomnika wynosi  36 m. Dojazd drogą krajową 

DK 92. Trasa liczy 19 km, samochodem osobowym czas dojazdu wynosi ok 20 minut.  

    

https://swiebodzin.fotopolska.eu/179742,foto.html                                             https://www.mapofpoland.pl/Swiebodzin,zdjecie,40744.html 

Licheń 

W Licheniu znajduje się Bazylika Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Jest to ważny katolicki 

ośrodek religijny w Polsce. Dojazd drogą S3. Trasa liczy 117 km, samochodem osobowym czas dojazdu 

wynosi ok 84 minut. 

 

 

 

 

 

 

https://pl.aleteia.org/2017/05/20/                    

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4444636   

https://swiebodzin.fotopolska.eu/179742,foto.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4444636


Paradyż, Gościkowo 

W Gościkowie znajduje się Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie-Paradyżu. Część 

miejscowości, w której znajduje się opactwo zachowała starą nazwę Paradyż pochodzącą od 

sformułowania Paradisus Sanctae Mariae czyli Raj Matki Bożej, która była nazwą nadaną miejscowości 

po przybyciu do niej cystersów. Jest to największe i najlepiej zachowane założenie klasztorne w 

województwie lubuskim, obecnie siedziba Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 

Zielonogórsko-Gorzowskiej będącego jednocześnie filią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 

Szczecińskiego oraz Muzeum Paradyskiego. Dojazd drogą krajową DK 92. Trasa liczy 27,5 km, 

samochodem osobowym czas dojazdu wynosi ok 24 minut. 

 

https://polskazachwyca.pl/top-10/pomniki-historii-11-skarbow/attachment/goscikowo-paradyz 

 

 

Rokitno 

W Rokitnie znajduje się Bazylika Matki Bożej Rokitniańskiej. Jest 

jednym z siedmiu sanktuariów należących do diecezji zielonogórsko–

gorzowskiej. Dojazd drogą krajową DK 92 i niepłatnymi odcinkami 

drogi S3. Trasa liczy 64,1km, samochodem osobowym czas dojazdu 

wynosi ok 43 minut. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/in

dex.php?curid=24562712 

 



 

Międzyrzecz 

W pobliżu Międzyrzecza – we wsi Święty Wojciech odbywają się  odbywają się pielgrzymki m.in. 

mężczyzn. Pielgdzymi wychodzą  z Sanktuarium Międzyrzeckiego przenoszą relikwie Pierwszych 

Polskich Męczenników. Historia męczennictwa na terenie ziemi międzyrzeckiej sięga 1003 roku.   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium                                     https://gazetalubuska.pl/ich-krew-uswiecila-nasza 


