
Паляўнічыя хаткі і хаткі рыбака Глыбоцкага раёна 

Фота Адрас Характарыстыка аб’екта 
Кантактная 
інфармацыя 

 

Глыбоцкі раѐн, 

в. Гаркушы, 

вул. Паляўнічая / 1 

2 ўтульныя бярвеністыя хаткі на 4 і на 8 

чалавек. У хатках з драўляным 

інтэр'ерам ѐсць ацяпленне, бесперабойна 

падаецца гарачая і халодная вада ў 

санвузлы і душавыя. Домікі аснашчаны 

сучаснымі кухнямі з неабходным посудам 

і тэхнікай (халадзільнік, пліта, 

мікрахвалевая печ). 

Таксама на тэрыторыі размешчана 

альтанка са сталом, разлічаная на 10-12 

адпачывальнікаў з зонай барбекю, 

банкетная зала (да 30 чалавек) для 

ўрачыстых мерапрыемстваў і застолляў, 

і, вядома, лазня. Знатакі гульні ў більярд 

змогуць прыемна правесці вечар у 

більярдавым зале. 

Памяшканне для раздзелкі дзічыны, 

вальер для жывѐл, абсталявана месца 

для вогнішча, стаянка для аўтамабіляў 

(на 4 машыны). 

Побач з паляўнічым комплексам 

размешчаны вальер, у якім разводзяць 

аленяў 

Уласнік: ДЛГУ «Глыбоцкі 

доследны лясгас» 

Тэлефоны: 

(8 02156) 5 61 85; 

(8 02156) 5 61 54; 

(МТС) (+375 33) 336 80 45 

Сайт: http://leshoz-

glubokoe.ru/ 

E-mail: glubforest@tut.by 

http://leshoz-glubokoe.ru/
http://leshoz-glubokoe.ru/
mailto:glubforest@tut.by


 

Глыбоцкі раѐн, 

в. Нарушова 

3-х хаткі агульнай умяшчальнасцю 15 

чалавек. 

Домік № 1. Двухпавярховы драўляны дом 

- 4 пакоя на 8 спальных месцаў. 

Ацяпленне пячное. У доме абсталявана 

кухня, гасцѐўня, санвузел, душ, гарачае і 

халоднае водазабеспячэнне. 

Домік № 2. Двухпавярховы драўляны дом 

- 4 пакоя на 7 спальных месцаў. 

Ацяпленне пячное. У доме абсталявана 

кухня, гасцѐўня, санвузел, душ, гарачае і 

халоднае водазабеспячэнне. 

Домік № 3. Двухпавярховы драўляны дом 

- 4 пакоя на 8 спальных месцаў. 

Ацяпленне пячное. У доме абсталявана 

кухня, гасцѐўня, санвузел, душ, гарачае і 

халоднае водазабеспячэнне. 

На тэрыторыі маецца лазня, дзве 

альтанкі, мангал, аўтастаянка 

Уласнік: ТАА «Старт» г. 

Мінск 

Тэлефоны: 

+375 17 509 96 99 

+37529 658 87 97 

+37529 660 44 46 

E-mail: startbel@mail.ru  

 Глыбоцкі раѐн, 

в. Каралевічы 

Двухпавярховы цагляны дом – 12 пакояў 

на 24 спальных месцы. Цэнтральнае 

ацяпленне. У доме паляўнічага маецца ўсѐ 

неабходнае, каб людзі адчувалі сябе 

ўтульна і камфортна: абсталявана 

кухня, гасцѐўня, камін, тэлевізар, більярд, 

санвузел, гарачае і халоднае 

водазабеспячэнне. Летняя веранда на 20 

чалавек, месца для прыгатавання 

шашлыка. На тэрыторыі маецца сауна, 

руская лазня на дровах з пакоем 

адпачынку, альтанка, аўтастаянка. 

Уласнік: ТАА «Старт» 

г.Мінск  

Тэлефоны: 

+375 17 509 96 99 

+37529 658 87 97 

+37529 660 44 46 

E-mail: startbel@mail.ru  

mailto:startbel@mail.ru
mailto:startbel@mail.ru


Актыўны адпачынак: снегоходы, 

більярд, квадрацыклы, паляванне, 

рыбалка. 

Адпачынак: конныя прагулкі, экскурсіі, 

караоке 

 

 

 

 

Глыбоцкі раѐн, 

в. Чачалі, 

вул. Азѐрная, д. 1Б 

Домік рыбака з альтанкай, у якім ѐсць 

тры пакоі і гасцѐўня для кампаніі з 8-10 

чалавек, а таксама тэлевізар, міні-кухня 

і ванны пакой. 

На тэрыторыі маецца сауна, альтанка, 

мангал. 

У 100 метрах ад будынка базы 

знаходзіцца возера Чачалі, плошчай 53 

га, карасѐва-лінѐвага класа. 

Можна ўзяць у пракат катэры, лодкі, 

катамараны. 

Для рыбакоў створана Карта рыбалова з 

пералікам бліжэйшых азѐр і ўлову! 

Рыбалка бясплатная ў любы час года! 

Уласнік: УПП «Глыбоцкі 

МКК» 

Тэлефоны: 
+37529 514 08 28  

+37544 750 93 44  

+37529 511 53 59  

+37533 631 46 35  

+37544 715 77 32  

+37529 757 36 96 

E-mail: 
checheli@checheli.by  

Сайт: http://checheli.by/  
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