
KUP DOM
NAD JEZIOREM



Kraina Dobrej Energii jest miejscem dla Ciebie!



Projekt Krainy Dobrej Energii jest inicjatywą, która 

narodziła się z pasji i marzenia przywrócenia 

świetności kultowego dla regionu jeziora w 

Jezierzanach. Twórcy projektu są mieszkańcami 

Gminy Miłkowice, w której znajduje się jezioro. 

Spędzili tu swoje dzieciństwo i młodość, od nauki 

pływania po pierwsze miłości.

Od samego początku miejsce tworzone jest z 

zachowaniem norm i wymogów do przyjmowania 

gości z niepełnosprawnością, tak by każdy mógł 

skorzystać z uroków i usług oferowanych przez 

ośrodek.

DLACZEGO POWSTAŁA KRAINA

SPEŁNIAMY NASZE MARZENIA, 

SPEŁNIAJ SWOJE RAZEM Z NAMI!



Na terenie naszego kompleksu powstaje osiedle 

składające się z 29 nowoczesnych, w pełni 

samowystarczalnych domków wypoczynkowych w 

systemie condo oraz osiedle 9 domków prywatnych 

wraz z niezbędną infrastrukturą.

 

Turystyczna Perła Dolnego Śląska  wyposażona jest 

w kąpielisko oraz plażę, strefę gastronomiczną, 

wypożyczalnię sprzętu wodnego, łowisko, pole 

namiotowe oraz kempingowe.

 

Ośrodek przygotowuje dla wszystkich: alejkę 

spacerową dookoła jeziora, boiska sportowe, 

restauracje z tarasem widokowym, strefę SPA z 

basenem krytym i jacuzzi, saunę, place zabaw dla 

dzieci i inne obiekty, dzięki którym czas spędzony w 

Krainie Dobrej Energii będzie doświadczeniem 

zupełnie unikatowym w skali regionu.

...DOŁĄCZ

DO NASZYCH PLANÓW

JAKIE MAMY PLANY...



- restauracja z tarasem widokowym

- kawiarnia z tarasem widokowym

- sale konferencyjne

- strefa Wellness i Spa

- sauna

- plac zabaw dla dzieci

- ścieżka zdrowia i alejka spacerowa dookoła jeziora

- hotel

- siłownia 

- scena koncertowa 

NA TERENIE OŚRODKA ZNAJDĄ SIĘ:



U NAS ZDROWO I AKTYWNIE...

TY TEŻ ZADBAJ Z NAMI O ZDROWIE I DOBRĄ ENERGIĘ !



MOCNE STRONY KRAINY:



Luksusowy , ekologiczny domek 

w zabudowie murowanej.

Styl modern, w którym każdy 

budynek składa się z salonu, 

aneksu kuchennego, łazienki, 

dwóch sypialni oraz tarasu.

Inwestor zostaje pełnoprawnym 

właścicielem domku i gruntu. 
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-50%

Rabat na dodatkowe zakwaterowanie:

-50% w sezonie niskim

-20% w sezonie średnim

-10% w sezonie wysokim

-10% na wszystkie usługi

w ośrodku Krainy Dobrej Energii

-10 %

Członkostwo

w „KLUBIE INWESTORA KDE”

Imienna KARTA VIP

gwarantująca darmowe wejścia

na ośrodek

VIP







MOŻESZ STAĆ SIĘ

CZĘŚCIĄ NASZEGO PROJEKTU!


