JADĄC OD LESZNA DROGĄ nr 12 KIERUNEK ŻARY:
Z Leszna w zasadzie są dwie drogi, ale wybrałam dla Państwa drogę wygodniejszą,
bezpieczniejszą i łatwiejszą.
Wjeżdżając do Leszna szukamy drogi nr 12 kierunek Żary, powinniśmy minąć basen
AKWAWIT po prawej stronie. Opuszczamy Leszno, mijając lotnisko po prawej stronie
i pierwsza wioska to Lasocice, UWAGA NA FOTORADAR! Następnie prosto przez ok. 11km
i dojeżdżamy do Wschowy, skąd kierujemy się na Wolsztyn. Reszta drogi patrz niżej.

JADĄC OD WSCHOWY DROGĄ nr 305 KIERUNEK WOLSZTYN:
Opuszczamy Wschowę kierując się na Wolsztyn. Na wyjeździe ze Wschowy, po lewej stronie
mijamy INTER MARCHE, więc jeżeli ktoś nie zrobił zakupów to ostatnia szansa, więcej
supermarketów nie będzie, ale spokojnie, sklepy będą;) Następnie przez ok. 15km jedziemy
prosto i dojeżdżamy do WIJEWA i tu trzeba uważać! Po prawej stronie ostatnia stacja
benzynowa! I dalej proszę słuchać uważnie, przejeżdżamy przez Wijewo nigdzie nie
skręcając, chociaż będzie znak na Brenno, to proszę nie skręcać i dopiero 500 metrów za
wioską będzie skręt w prawo i będzie tam biały drogowskaz z napisem Brenno i będą na nim
fale i słoneczko, skręcamy! I jedziemy prosto przez ok. 800 metrów. Gdy po lewej stronie, już
w Brennie zaczynają się zabudowania, od razu skręcamy pierwszą w lewo, będzie kapliczka
po lewej stronieza skrętem. Skręt o ok. 120 stopni. I jedziemy, jedziemy w pole, ale asfaltową
drogą. Spokojnie. Po prawej wiatrak. I dalej droga będzie prowadzić w prawo, lewo, prawo, i

uwaga mostek, przejeżdżamy rzekę i dalej jedziemy. I wiem, że już wszyscy mają wrażenie,
że zabłądzili i diabeł mówi dobranoc, ale proszę mi zaufać, są Pańswto na dobrej drodze!
Jedziemy dalej, mijamy jakieś zabudowania po prawej i po lewej.. i widzimy jezioro po
prawej i UWAGA NA HOPKI DROGOWE, tzw. ŚPIĄCYCH POLICJANTÓW, bo już niejeden
wczasowicz uszkodził sobie tu miskę olejową.. I jedziemy dalej, ale już powolutku, żeby nic
nie przegapić. Po lewej mijamy MINIATURKĘ (tu dobre imprezy i jedzenie), dalej po lewej
KEBAB (warto zajrzeć na burgery i wpaść się poruszać). Kolejna knajpa po lewejRYBAKÓWKA (tu mogą się Państwo pobawić) w KSZTAŁCIE ŁODZI.. trzeba ją minąć i kawałek
dalej rownież po lewej będzie biały BAR NEMO (najlepsza ryba w regionie!) i przed tym
barem w lewo i w góre po takiej drodze z płyt betonowych i przez zialoną bramę. Jeżeli
przyjeżdżają Państwo po 22, to brama może być zamknięta, proszę dzwonić, otworzymy!
No i parkujemy. Zapraszam do recepcji!

JADĄC OD WOLSZTYNA DROGĄ nr 305 KIERUNEK WSCHOWA:
Jadąc od Wolsztyna jedziemy drogą nr 305 kierujemy się na Wschowę. Po minięciu Wielenia,
jedziemy prosto przez ok. 1,5km i skręcamy w lewo, gdy zobaczymy biały drogowskaz
z napisem Brenno i będą na nim fale i słoneczko, skręcamy! I jedziemy, jedziemy w pole, ale
asfaltową drogą. Spokojnie. Po prawej wiatrak. I dalej droga będzie prowadzić w prawo,
lewo, prawo, i uwaga mostek, przejeżdżamy rzekę i dalej jedziemy. I wiem, że już wszyscy
mają wrażenie, że zabłądzili i diabeł mówi dobranoc, ale proszę mi zaufać, są Pańswto na
dobrej drodze! Jedziemy dalej, mijamy jakieś zabudowania po prawej i po lewej.. i widzimy
jezioro po prawej i UWAGA NA HOPKI DROGOWE, tzw. ŚPIĄCYCH POLICJANTÓW, bo już
niejeden wczasowicz uszkodził sobie tu miskę olejową.. I jedziemy dalej, ale już powolutku,
żeby nic nie przegapić. Po lewej mijamy MINIATURKĘ (tu dobre imprezy i jedzenie), dalej po
lewej KEBAB (warto zajrzeć na burgery i wpaść się poruszać). Kolejna knajpa po lewejRYBAKÓWKA (tu mogą się Państwo pobawić) w KSZTAŁCIE ŁODZI.. trzeba ją minąć i kawałek
dalej rownież po lewej będzie biały BAR NEMO (najlepsza ryba w regionie!) i przed tym
barem w lewo i w góre po takiej drodze z płyt betonowych i przez zialoną bramę. Jeżeli
przyjeżdżają Państwo po 22, to brama może być zamknięta, proszę dzwonić, otworzymy!
No i parkujemy. Zapraszam do recepcji!

DLA TYCH, CO ZGUBILI SIĘ W SAMYM W BRENNIE:
Jeżleli z jakichkolwiek przyczyn, znależli się Pańswto w Brennie od jakiejkolwiek innej,
dziwnej strony, to trzeba znaleść kościół i od kościoła trzeba jechać tak, żeby mieć go po
prawej stronie. I tak jedziemy prosto przez ok. 400m, aż do kapliczki po prawej i skręcamy
w prawo przed kapliczką i dalej tak, jak mowią powyższe instrukcje.

