
Miejsce spotkania i zakwaterowania:  
 
Rancho San Maryno                              

Maryno 11                                                     
26-630 Jedlnia-Letnisko                            
                                                                                                                      

GPS: N51° 25′ 22.7″, E21° 23′ 00.5″ 
(18km od Radomia) 

Uczestnicy wraz z gośćmi zamieszkają w poniżej podanych domkach na terenie  Rancha San Maryno z 

dostępem do wspólnej stołówki w Dworku z posiłkami wegetariańskimi. Dla Swamiego i Jego żony, a także dla 

wszystkich chętnych, będą zamawiane potrawy wegetariańskie w kateringu. Osoby zainteresowane proszone są 

zrobienie rezerwacji u organizatorów. Ceny posiłków: śniadania, obiady i kolacje podamy w późniejszym 

terminie. 

Osoby pragnące wziąć udział w spotkaniu proszone są o okazanie należytego szacunku dla Swamiego i Jego 

żony oraz o ścisłe przestrzeganie zasad pudży. Regulamin przebywania na ranchu oraz zasady pudży będą 

wysyłane osobom wcześniej zarejestrowanym. 

MIEJSCA NOCLEGOWE i CENNIK 

 

Dworek (12 miejsc) 

6 pokoi 2-osobowych z tarasem  (1 łóżko 2-osobowe- 2 komplety pościeli).  

Do dyspozycji 3 łazienki (2 na górze, 1 na dole) plus dwie toalety (na górze) 

  

Cena noclegu: 140zł od osoby za dobę.  

Rezerwacja: Agata Mróz  

                     Tel. 0048 728 310 748 

                      E-mail; agata.mroz@savemaxint.com 

Pozostałe miejsca noclegowe na terenie Rancha Maryno zgłaszać do Izabela Gula 

Domek przy stawach (5 miejsc) około 300m od dworku. 

5 miejsc w jednym pokoju na piętrze (na wygodnych pojedynczych materacach) 

Do dyspozycji łazienka z prysznicem, kuchnia oraz salonik z kanapą i telewizorem.  

  

Cena noclegu: 100 zł  od osoby za dobę. 

 

Domek z poddaszem (6 miejsc) obok dworku. 

2-osobowy pokój (2 łóżka 1-osobowe) 

  

cena: 70zł  od osoby za dobę.  

 4 miejsca w jednym pokoju przejściowym (na materacach) 

  

Cena noclegu: 50 zł od osoby za dobę. 

  

Domek wiejski (11 miejsc) obok dworku. 

(dostępny od 1go września do 15go czerwca) 

mailto:agata.mroz@savemaxint.com


2 pokoje 2-osobowe z 1-osobowymi łózkami (na górze) 

1 pokój z materacem 2-osobowym (na górze)- 2 komplety pościeli  

1 pokój 2-osobowy z rozkładaną kanapą 2-osobową (na dole)- 2 komplety pościeli 

1 pokój z kominkiem z rozkładaną kanapą 2-osobową ( 2 komplety pościeli )i 

rozkładanym fotelem 1-osobowym (na dole) 

  

Dostęp do łazienki z prysznicem na górze, kabiny z prysznicem i toalety na dole oraz do 

kuchni.  

  

Cena noclegu:100 zł  od osoby za dobę.  

  

W sumie: 33 miejsca.  
  

Powyższe ceny obowiązują w okresie zimowym - grzewczym.  

Jest możliwość korzystania z sauny - odpłatnie. 

Jest możliwość korzystania z jaskini solnej - bezpłatnie. 

Jest możliwość korzystania po sąsiedzku z jazdy konnej – odpłatnie. 

 

Również będzie możliwość zakwaterowania w pobliskim motelu w Jedlni Letnisko [ 6 km 

od Maryna] pokoju w cenie 35zł od osoby. 

Osoby zainteresowane noclegiem proszę o kontakt do: 

 Izabela Gula 

Tel. 0048 796 083 195 

 

Dojazd do Maryna. 

Maryno znajduje się w pobliżu puszczy Kozienickiej, koło Jedlni-Letnisko, ok. 18 km od 

Radomia.W chwili obecnej najlepiej jedzie się przez Warszawę (Wisłostradą) w kierunku na 

Konstancin Jeziorna (droga 724), potem na Góra Kalwaria (droga 724), potem na 

Kozienice (droga 79). Z Kozienic jedziemy w prawo na drogę 737 w kierunku na Pionki (nie 

wjeżdżając do Pionek), Jedlnię, następnie Siczki. W Siczkach skręcamy w lewo na Jedlnię-

Letnisko i jedziemy do przejazdu kolejowego. Od przejazdu prosto na Aleksandrów do 

Słupicy (prosto). Zaraz po wjeździe do Słupicy po lewej stronie drogi (pierwsze 

skrzyżowanie) widać już drogowskaz kierujący w lewo na Maryno 1 km (w prawo do 

miejscowości Gózd na drodze lubelskiej - krajowa 12). 

Można również dojechać z Warszawy do Radomia trasą szybkiego ruchu S-7. Z S-7 w 

Radomiu na pierwszym rondzie kierujemy się na drogę krajową nr 9 na Ostrowiec 

Świętokrzyski i Lublin drogą krajową nr 12. Dwunastką dojeżdżamy do miejscowości Gózd 

i skręcamy w lewo na Słupicę, w Słupicy przez skrzyżowanie prosto 1 km do Maryno. 

W Maryno asfaltówka skręca w prawo, to po 50m dojeżdżamy do Maryno 9 Roberta 

Kucharskiego i Maryno 11 Agaty Mróz. 

Pociągiem można dojechać Kolejami Mazowieckimi z Radomia do miejscowości Jedlnia-

Letnisko (ok. 6 km od Maryna) i autobusem linii S do Słupicy (1 km od Maryna). Rozkłady 

jazdy (uwaga: do Słupicy jadą tylko autobusy oznaczone na żółto literą "s") można znaleźć 

na www.jedlnia.pl (informator -> rozkład jazdy). 

Adresy kilku miejsc noclegowych w pobliżu -  kontakt bezpośrednio w hotelach. 

http://jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=2&menu=38&strona=1
http://jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=2&menu=38&strona=1


1. "Pod Różami" w Jedlni Letnisko - 7 km od Maryna - www.pod-rozami.com.pl 

2. Ośrodek Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko - 10 km od Maryna -

 www.jedlnia.radom.lasy.gov.pl 

3. "Wodnik" w Jedlni Letnisko - 8 km od Maryna - www.eholiday.pl/noclegi-

tc8071.html 

4. "Imperium" w Pionkach - 12 km od Maryna - www.hotelimperium.biz 

 

Będzie możliwość podwiezienia do Dworku osób przyjeżdżających ze Słupicy i Jedlni – 

Letnisko. Kontakt Tel. Podam w późniejszym terminie. 
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