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Marzysz o chwili wytchnienia i relaksu? Stary Młyn w Brzeźnicy to 
urokliwy pensjonat i restauracja mieszczące się w zabytkowym młynie 
wodnym z 1921 roku. To idealne miejsce na oderwanie się od ulicznego 
zgiełku. Malowniczo położony na skraju wioski, otoczony bujną zielenią 
i akwenami obiekt. To odskocznia dla szukających spokoju i chcących 
czerpać przyjemność z wyśmienitej kuchni w dobrym, regionalnym stylu. 
Dodatkową atrakcją jest muzeum małej elektrowni wodnej, która niegdyś 
się tu mieściła. Miejsce idealnie sprawdzi się na organizację zarówno 
kameralnych wydarzeń, jak również większych imprez okolicznościowych.

Pensjonat i Restauracja Stary Młyn w Brzeźnicy
Brzeźnica ul. Młyńska 1
66-615 Dąbie 
tel. 501 722 189, 530 197 115
e-mail: starymlyn.agro@wp.pl 
www.starymlynwbrzeznicy.pl
www.facebook.com/StaryMlynwBrzeznicy/

BEWUNDERN SIE 
DIE ALTE MÜHLE

Träumen Sie von einem Moment der Ruhe und Entspannung? Die Alte 
Mühle in Brzeźnica ist ein bezauberndes Gästehaus und Restaurant  
in einer historischen Wassermühle aus dem Jahr 1921. Dies ist der 
perfekte Ort, um Alltagsstress und Hektik zu entfliehen. Die Alte Mühle 
ist in einem malerischen Dorf gelegen, das voller Grünflächen ist. Dies 
ist ein Sprungbrett für Ruhesuchende, die köstliche Küche in einem guten 
regionalen Stil genießen möchten. Eine weitere Attraktion ist das kleine 
Museum im ehemaligen Wasserkraftwerk. Der Ort eignet sich ideal für die 
Organisation sowohl kleiner als auch größerer Veranstaltungen.

“Stary Młyn“ Pension und Restaurant in Brzeźnica
Brzeźnica Młyńska Straße 1
66-615 Dąbie
Kontaktnummer +48 501 722 189, +48 530 197115
E-Mail: starymlyn.agro@wp.pl
www.starymlynwbrzeznicy.pl
www.facebook.com/StaryMlynwBrzeznicy/

GET ENCHANTED 
BY THE OLD MILL

If you dream about a minute to unwind and relax, visit the Old Mill  
in Brzeźnica. “Stary Młyn” is a captivating guesthouse and restaurant 
located in the old water mill from 1921. It is a perfect place to rest from 
the hustle and bustle of the city because of its location on the picturesque 
outskirts of the village, surrounded by lush greenery and bodies of water.  
It provides tranquillity and peace for those looking to enjoy delicious 
regional cuisine. The place offers also another attraction, namely  
a museum of the small hydro plant that used to be located here. This place 
is perfect for both private parties, as well as for bigger celebrations. 

Guesthouse and Restaurant “Stary Młyn” in Brzeźnica
1 Młyńska Street, Brzeźnica, 66-615 Dąbie
phone: +48 501 722 189, +48 530 197 115
e-mail: starymlyn.agro@wp.pl 
www.starymlynwbrzeznicy.pl
www.facebook.com/StaryMlynwBrzeznicy/ 


