
Noclegi nad jeziorem Ołów 

Nazwa/Adres/Kontakt Dostępność 
obiektu 

Liczba miejsc 
noclegowych 

Liczba 
pokoi 

Cennik Udogodnienia Udogodnienia 
dodatkowe 

Sprzęt/Rekreacja Wyżywienie Uwagi 

Joanna i Wojciech 
Makowscy ul.Mazurska 

15/5 874218652 
606518617 

www.domki.mazury.prv.pl 

 
Sezonowy 

 
24 

 
11  
3 

domki 

 
250-

350 zł 
doba 

domek 

 
Anek kuchenny, 

łazienka,  

 
Zadaszony grill, 

huśtawka, 
piaskownica 

 
2 łodzie wiosłowe, 

2 kajaki w cenie 

 
 

_ 

Język 
niemiecki, 
angielski, 

akceptowane 
zwierzęta 

Ryszard Stasiak ul. 
Zamiejska 9, 874218699, 

603067481 
www.mazury.pc.pl/Details
/Domki-letniskowe-z-bali-

nad-jeziorem-Mateusz-
Stasiak 

 
Sezonowy 

 
40 

 
4 

domki 
8 os. 

 
Do 

uzgodn
ienia 

Posesja ogrodzona, TV, 
aneks kuchenny,  

łazienka z prysznicem, 
WC i umywalką, 
zadaszony taras 

 
Posesja ogrodzona, 
miejsce na grilla i 

samochód,  

50 m do jeziora, 
plac zabaw, 
możliwość 

wypożyczenia łodzi 
wiosłowej, rowery 

wodne 

 
 

_ 

 
Zwierzęta po 
uzgodnieniu 

 
Lidia Milbrat ul. Mazurska 

697088950 

 
Całoroczny 

 
8 

 
2 

Od 200 
zł do 

uzgodn
ienia 

Kuchnia z pełnym 
wyposażeniem, 

zmywarka, kominek, 
taras, meble 

ogrodowe, TV, radio,  

Miejsce na grilla i 
samochód, agregat 

prądotwórczy 

Huśtawka, bilard, 
sauna fińska, do 

plaży 200m, do lasu 
500m, do sklepów 

300m 

 
_ 

Akceptowane 
zwierzęta, 2 
poziomy dla 

dwóch rodzin 

Danuta Kociołkowska ul. 
Słoneczna 2, 874218531, 

600445593 

 
Całoroczny 1 
Sezonowy 2 

 
32 

 
3 

domki 

180-
260 

zł/doba 

Kuchnia z pełnym 
wyposażeniem, 

łazienka, TV, parking 

Taras z widokiem na 
jezioro, meble 

ogrodowe 

Huśtawka, 
piaskownica, 

jezioro ryńskie 
150m, las 100m 

 
_ 

 
Język 

niemiecki 

Krystyna Gdera 
ul.Wallenroda 508000352 

www.mazury.pc.pl/DeDeta
i/Nowy-domek-nad-

samym-Jeziorem-Olow-
Krystyna-Gdera 

www.letniskowedomki.ma
zury.pl 

 
Sezonowy 

 
6 

 
2 

 
Do 

uzgodn
ienia 

 
Pokoje z aneksem 

kuchennym i barkiem, 
łazienka z prysznicem, 
umywalką i WC, RTV, 

meble ogrodowe, 
teren ogrodzony 

 
Miejsce na ognisko i 

samochody,  

 
Zabawki na plażę, 
leżaki, huśtawka, 

łódź wiosłowa 

 
 
 

_ 

 
Zwierzęta po 
uzgodnieniu 

Danuta Basiul 
ul.Świerczewskiego 51/16, 

874207260 897413276, 
508324318 

www.mazury.pc.pl/Details
/Atrakcyjny-domek-

letniskowy-nad-jeziorem-
Danuta-Basiul 

 
Sezonowy 

 
8 

 
4 

 
Do 

uzgodn
ienia 

 
Taras z widokiem na 

jezioro, aneks 
kuchenny z pełnym 

wyposażeniem 

 
Prywatny pomost 

wędkarski 

 
Możliwość 

wypożyczenia łodzi 
wiosłowej, jachtu i 

kajaku  

 
 
 

_ 

 
 
 

_ 

 



Nazwa/Adres/Kontakt Dostępność 
obiektu 

Liczba miejsc 
noclegowych 

Liczba 
pokoi 

Cennik Udogodnienia Udogodnienia 
dodatkowe 

Sprzęt/Rekreacja Wyżywienie Uwagi 

Jarosław Cieśliński 
ul.Mazurska 874218803, 

607447101 
www.mazury.pc.pl/Details
/Domek-letniskowy-nad-

jeziorem-Jarosław-
Cieslinski 

 
Sezonowy 

 
6 

 
2 

 
Od 150 

zł 

Salonik z aneksem 
kuchennym, TV, 

kominek, możliwość 
dostawki, łazienka z 

prysznicem i WC, 
miejsce na samochód 

 
Zadaszony taras, 
miejsce na grilla, 

ogrodzona posesja 

 
Możliwość 

wyposażenia łodzi 
wiosłowej 

 
 

_ 

 
 

_ 

Mirosław Gałas 
ul.Kościuszki 2/9 

www.mazury.pc.pl/Details
/Domek-letniskowy-nad-
jeziorem-Mirosław-Galas 

 
Sezonowy 

 
8 

 
3 

 
 

_ 

Salon i łazienka na 
parterze, balkon z 

widokiem na jezioro, 
salonik z TV, aneks 

kuchenny, teren 
ogrodzony 

 
Miejsce na 

samochód, taras z 
grillem,  

60m do lasu i 
jeziora, możliwość 
wypożyczenia łodzi 

wiosłowej, 
huśtawka 

 
 

_ 

 
Akceptowane 

zwierzęta 

Halina Wilamowicz 

ul.Świerczewskiego 49/5 

874218259 608551638 

www.mazury.pc.pl/Details

/Domek-letniskowy-nad-

Jeziorem-Olow-Halina-

Wilamowicz 

 

Sezonowy 

 

7 

 

4 

 

250 

zł/os. 

Do 

negocj

acji 

Kuchnia z pełnym 

wyposażeniem, duży 

salon z kanapą narożną 

i kominkiem, TV i radio, 

teren ogrodzony, 

łazienka z WC, 

prysznicem i umywalką 

Dwa tarasy z 

widokiem na las, 

miejsce na grilla i 

trzy samochody, 

meble ogrodowe 

Możliwość 

wypożyczenia łodzi 

wiosłowej, dwóch 

rowerów górskich, 

plac zabaw dla 

dzieci, huśtawka, 

piaskownica  

 

 

_ 

 

Akceptowane 

zwierzęta 

Bożena Dybała 

ul.Mazurska 3/5, 

874218641 698223893 

www.mazury.pc.pl/Details

/Atrakcyjny-domek-

letniskowy-nad-jeziorem-

w-Rynie-Bozena-Dybala 

 

Sezonowy 

 

4 

 

2/2os. 

 

_ 

Aneks kuchenny z 

kuchenką gazową, 

lodówką, bojerem na 

ciepłą wodę, naczynia, 

łazienka z WC, natrysk i 

umywalka, TV, radio 

 

Zadaszony taras, 

miejsce na grilla, 

posesja ogrodzona z 

miejscem na 

samochód 

 

Do jeziora 50m, 

namiot ogrodowy 

 

_ 

 

_ 

Wanda Chwaluk, 
874218806, 504966385 

www.mazury.pc.pl/Details
/Domek-nad-jeziorem-w-

Rynie-Wanda-Chwaluk 

 
Sezonowy 

 
6 

 
4 

 
_ 

Na parterze salon z 
kominkiem, aneks 

kuchenny z pełnym 
wyposażeniem, kuchnia 

gazowa, lodówka, 
garnki, naczynia, balkon 

 
Taras, miejsce na 

grilla 

Huśtawka, 
możliwość 

wypożyczenia łodzi 
wiosłowej, jezioro 

na miejscu, 
niedaleko las 

 
 

_ 

 
 

_ 

Iwona Górska Plac 
Wolności 7/20, 696462613 

050401 
www.mazury.pc.pl/Details
/Drewniany-domek-nad-

 
Sezonowy 

 
8 

 
3 

 
_ 

 
Łazienka z prysznicem, 

WC i umywalka 

 
_ 

 
Możliwość 

wypożyczenia łodzi 
wiosłowej i kajaka 

 
_ 

 
_ 



jeziorem-Iwona-Gorska 

 

 

Nazwa/Adres/Kontakt Dostępność 
obiektu 

Liczba miejsc 
noclegowych 

Liczba 
pokoi 

Cennik Udogodnienia Udogodnienia 
dodatkowe 

Sprzęt/Rekreacja Wyżywienie Uwagi 

Kazimierz Polewarczyk 
ul.Rybaka 874207212, 

603695942 
www.mazury.pc.pl/Details

/Domek-nad-jeziorem-
caloroczny-Kazimierz-

Polewarczyk 

 
Całoroczny 

 
4 

 
3 

 
_ 

Salon z aneksem 
kuchennym z pełnym 

wyposażeniem, łazienka z 
prysznicem, umywalką i 

WC, możliwość dostawki, 
ogrodzony teren z 

parkingiem 

 
Taras z widokiem 

na jezioro, miejsce 
na ognisko i grilla 

 
Pomost oraz 
kąpielisko, 
możliwość 

wynajęcia łodzi 
wiosłowej 

 
 

_ 

 
 

_ 

Mirosław Pyl ul.Mazurska 
7/9, 874218229, 

603122523 
www.mazury.pc.pl/Details

/Domek-nad-jeziorem-
Miroslaw-Pyl 

 
Sezonowy 

 
10 

 
4 

 
_ 

Kuchnia z pełnym 
wyposażeniem, 

kuchenka, lodówka, 
naczynia, salon z 

kominkiem, łazienka z 
prysznicem i WC, meble 

ogrodowe, TV, radio 

Miejsce na ognisko 
i grill, duża 

ogrodzona posesja 
z miejscem na 

samochód 

 
Hamak, huśtawka, 

możliwość 
wypożyczenia łodzi 

wiosłowej,  
 

 
 

_ 

 
 

_ 

Daniel Łukaszewicz 
Rudówka 27, 601850556, 

069184 
www.mazury.pc.pl/Details
/Drewniany-domek-nad-
Jeziorem-Olow-w-Rynie-

Daniel-Lukaszewicz 

 
Sezonowy 

 
8 

 
3 

 
_ 

Salonik z aneksem 
kuchennym, balkon, 

taras, możliwość 
dostawki, łazienka z 

umywalką WC i 
prysznicem 

 
Miejsce na grilla i 

samochód, 
huśtawka 

Możliwość 
wypożyczenie łodzi 

wiosłowej, 500m 
plaża z 

kąpieliskiem, 300m 
las 

 
 

_ 

 
 

_ 

Elżbieta i Tadeusz 
Laskowscy 874218326 

501980015 
www.mazury.pc.pl/Details
/Caloroczny-domek-nad-

jeziorem-Tadeusz-
Laskowski 

 
Całoroczny 

 
6 

 
3 

 
220 zł 

 
2 łazienki 

 
Do dyspozycji jest 
pomost wędkarski 

 
Wędki, łódź 

wiosłowa i rowery 

 
 

_ 

 
 

_ 

Róża Steć 
ul.Nowowiejskiego 2/1 
698360303, 698138346 

www.mazury.pc.pl/Details
/Chatka-nad-jeziorem-na-

Mazurach-Rozalia-Stec 

 
Całoroczny 

 
8 

 
2 

domki 
8 pokoi 

 
Do 

uzgodn
ienia  

Salon z kominkiem, aneks 
kuchenny, kuchenka, 

lodówka, czajnik 
bezprzewodowy, 

naczynia, taras oraz 
balkon z widokiem na 

jezioro 

Zamknięta 
ogrodzona 

posesja, miejsce 
na grilla i ognisko 

Huśtawka, 
piaskownica, 

hamak, łódka, 
rower wodny, pole 

do siatkówki i 
babinktona 

 
 

_ 

 
 

_ 

 


