MIEJSCE: Psia Kraina, ul. Przemysłowa 12, 63-600 Kępno
https://www.google.pl/maps/place/51°18'01.0%22N+18°00'35.1%22E/@51.3002877,18.0097
461,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0

DOJAZD DO PSIEJ KRAINY: Po skręceniu z głównej drogi w wjazd z czarną bramę
wjedziecie na teren kilku firm jedziecie cały czas prosto aż zobaczycie na płocie logo Psia
Kraina wjeżdżacie na teren i parkujecie J
OD STRONY KATOWIC: Jechać cały czas w kierunku Poznania, za stacją BP pierwsza
droga w prawo, minąć dworzec PKP i dojechać do końca drogi i skręcić w lewo, po
przejechaniu ok. 500 metrów za szkołą z halą sportową i małym blokiem skręcić w pierwszy
wjazd w prawo jechać prosto aż zobaczycie napis Psia Kraina J
OD STRONY WROCŁAWIA: Na pierwszych światłach za BP po lewej skręcić w lewo
kierunek Krążkowy po przejechaniu ok. dwóch kilometrów za szkołą z halą sportową i małym
blokiem skręcić w pierwszy wjazd w prawo jechać prosto aż zobaczycie napis Psia Kraina J
OD STRONY POZNANIA: Na pierwszym skrzyżowaniu skręcić w lewo w ul. Grabowską i
przejechać przejazd kolejowy. Następnie skręcić w drugą ulicę w prawo – Przemysłową, i od
razu w pierwszą w lewo, wjeżdżając na teren przemysłowy. Jechać prosto aż zobaczycie napis
Psia Kraina J

OD STRONY WARSZAWY: Po minięciu miejscowości Olszowa na pierwszych światłach
w Kępnie na trasie skręcić w prawo w kierunku Krążkowy po przejechaniu ok. dwóch
kilometrów za szkołą z halą sportową i małym blokiem skręcić w pierwszy wjazd w prawo
jechać prosto aż zobaczycie napis Psia Kraina J
POLECANE NOCLEGI:
Najtańszy nocleg – hostel w centrum Kępna, przyjmują z psami:
http://www.adabet.com.pl/hostel.html
Hotel Misoni pięknie położony, cisza, spokój. Fajna restauracja z kominkiem do której
wpuszczają z psiakami. Hotel oddalony jest od Psiej Krainy jakieś 15-20 minut drogi, wysoki
standard. http://www.hotelmisoni.pl/
Pałac w Lubczynie bardzo fajne miejsce do spania z psami, obok duży park, fajny klimat
sympatyczny właściciel. Odległość od Psiej Krainy – 16 km, czyli ok 20 min autem. Ceny: 50
pln za dobę i 20 pln za psiaka. Moim zdaniem najfajniejsze miejsce do nocowania z psiakami,
polecam tutaj jest link: http://lodr-bratoszewice.pl/dzialprzedsiebiorczosci/agroturystyka/wieslaw-wawrzyniakpalac-lubczyna
Hotel Za Miedzą położony bardzo blisko Psiej Krainy: 5 minut autem przy głównej trasie
Wrocław-Warszawa. Nocleg zarówno w hotelu jak i domkach w których podobno nie ma
nawet opłat za psiaki. Mniej fajne miejsce dla psiaków niż Lubczyna ale obok jest mały las, i
wyższy standard, no i dużo bliżej. Link: http://www.zamiedza.com.pl/
POZOSTAŁE NOCLEGI:
Motel ES (62) 782-99-40 http://www.eholiday.pl/noclegi-aj5857.html
http://meteor-turystyka.pl/noclegi,kepno,0.html
http://www.nocowanie.pl/noclegi/kepno_2/hotele/92606/
http://www.nocowanie.pl/noclegi/kepno_2/hotele/92606/
http://www.nocowanie.pl/noclegi/wieruszow/agroturystyka/110925/
http://www.eholiday.pl/noclegi-bw8029.html
http://www.eholiday.pl/noclegi-bw8029.html
http://www.nocowanie.pl/noclegi/wieruszow/motele/84844/

