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OW Nad Srebrnym
Kategoria: o¶rodki wypoczynkowe
PIEKNO PRZYRODY I WYSOKI STANDARD.ZOBACZYSZ RAZ,
BÊDZIESZ WRACAÆ ZAWSZE.
Stare Drawsko
Stare Drawsko, zachodniopomorskie, 78-550
hol.jpg
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Tel.: 094 375 36 00
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Fax: 094 375 36 00
Strona www: http://www.nadsrebrnym.pl
• Nad jeziorem / jeziorami
Rabaty/Promocje: Specjalne ofery dla grup przy organizacji spoktañ
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
Go¶cie naszego o¶rodka mog± przez ca³y rok korzystaæ z 90 miejsc w
dwu, trzy i czteroosobowych pokojach. Wszystkie pokoje posiadaj±
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³azienki i telewizjê satelitarn±. Zwolennicy bli¿szego kontaktu z natur±
mog± wypoczywaæ w 34 domkach campingowych z ³azienkami.
Ogrodzenie i dozór nad o¶rodkiem gwarantuj± bezpieczeñstwo naszych
go¶ci i ich mienia. Obiekt nie jest przystosowany do przyjmowania
zwierz±t.
Oferowane pokoje:
w pokoju 1-osob: 100 z³
w pokoju 2-osob: 60 z³
w pokoju 3-osob: 48 z³
w pokoju 4 osob: 42 z³
Cena za apartament: 200 z³
w domku jednorodzinnym: 25 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 3 lat GRATIS !
Cennik: inne
Ceny podstawowesezon letni 1.07 - 31.08RodzajCena pokoju
apartament ***200 z³ pokój 1 osobowy115 z³ze ¶niadaniempokój 2
osobowy150 z³ze ¶niadaniempokój 3 osobowy190 z³ze
¶niadaniempokój 4 osobowy225 z³ze ¶niadaniempoza sezonem 1.09 30.06RodzajCena pokoju apartament ***160 z³ pokój 1 osobowy95
z³ze ¶niadaniempokój 2 osobowy126 z³ze ¶niadaniempokój 3
osobowy161 z³ze ¶niadaniempokój 4 osobowy192 z³ze ¶niadaniem***
cena apartamentu bez ¶niadañ. W przypadku wynajmu za ka¿d± osobê
nale¿y dodaæ po 15 z³.
Wy¿ywienie:
• Kawiarnia w obiekcie
• Bar lub punkt gastronomiczny w obiekcie
• DrinkBar w obiekcie
• Sto³ówka
• Mo¿liwo¶æ zakupu po³ówek ¿ywieniowych
• Mo¿liwo¶æ zorganizowania obiadów (w innym obiekcie)
Na terenie obiektu:
• pralnia
• sala konferencyjna
• sejf
• dostêp do internetu
• salka TV
• billard
• grill
• miejsce na ognisko
• sauna
• jakuzzi
• sala gimnastyczna
• kort tenisowy
• plac zabaw
• boisko futbolowe
• boisko do pi³ki siatkowej
• tenis sto³owy
• wypo¿yczalnia sprzetu sportowego
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• parking strze¿ony (kamera/ochrona)
• parking zabezpieczony (zamykany)
Pozosta³e:
• akceptujemy p³atno¶ci kart±
• wystawiamy faktury VAT
• obiekt klimatyzowany
• zakaz zabierania zwierz±t
• mówimy po angielsku
Inne: mówimy po francusku i po flamandzku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• wanna
• aneks kuchenny
• lodówka
• czajnik elektryczny
• garnki
• podstawowe naczynia
• sztuæce
• telewizor
• telefon wewnêtrzny
• balkon
• dostêp do internetu
W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• toaleta
• prysznic
• ³azienka
• lodówka
• czajnik elektryczny
• podstawoe naczynia
Opis otoczenia
OW Nad Srebrnym znajduje siê na terenie jednego z najbardziej
urokliwych,a jednocze¶nie najmniej znanych regionów Polski. Pojezierze
Drawskie le¿y w ¶rodkowo-wschodniej czê¶ci Pomorza Zachodniego.
Jego piêkne zró¿nicowane krajobrazy i dziesi±tki przepiêknych, ma³ych i
wiêkszych jezior zawdziêczamy lodowcowi, który ukszta³towa³ je 10-12
tysiêcy lat temu. Pozosta³o po nim szereg unikalnych tworów natury:
znale¼æ tu mo¿na nie tylko jeziora oligotroficzne i lobeliowe, ale te¿
reliktowe ro¶liny i rzadkie gatunki zwierz±t. Sprzyjaj± im ogromne po³acie
nietkniêtych niemal ludzk± rêk± lasów.

Atrakcje turystyczne:
Stare Drawsko, Borne Sulinowo,trasy wycieczek rowerowych,ruiny
zamku w Starym Drawsku,urok Po³czyna Zdroju
W pobli¿u:
do sklepu: 1 km
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do supermarketu / marketu: 6 km
do morza: 90 km
do pla¿y strze¿onej: 0,1 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 0,1 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0 km
s³u¿by medyczne: 6 km
poczta: 6 km
bank / bankomat: 6 km
budka telefoniczna: 6 km
Internet Cafe: 0 km
parking strze¿ony (je¿eli brak w obiekcie): 0 km
parking bezp³atny (je¿eli brak w obiekcie): 0 km

