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Górnik O¶rodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Krynica-Zdr
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Kategoria: o¶rodki wypoczynkowe
ul. Wysoka 24
Krynica-Zdrój, Ma³opolskie, 33-380
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min. 60z³
Tel.: /18/ 471 56 12
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Fax: /18/ 471 51 42
Strona www: http://www.gornik.com.pl
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• W górach
• W lesie
• W centrum miasta
• W miejscowo¶ci uzdrowiskowej
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
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O¶rodek wypoczynkowo-szkoleniowy \"Górnik\" usytuowany jest na
najwy¿szym wzniesieniu Krynicy (ok.660 m. n.p.m.) sk±d roztacza siê
przepiêkny widok na Krynicê i otaczaj±ce j± góry. Wspania³e po³o¿enie z
dala od zgie³ku ulicznego w bezpo¶rednim s±siedztwie wzgórz, lasów,
szlaków turystycznych zachêca do licznych spacerów i wêdrówek.
Atutem jest równie¿ niewielka odleg³o¶æ do s³ynnego Deptaku, Pijalni,
kolejki linowo-terenowej na Górê Parkow±. Dysponujemy du¿± sal±
konferencyjn± na ok. 100 osób oraz ma³± na 25 osób. Organizujemy
szkolenia, konferencje, pobyty integracyjne, bankiety, oraz inne imprezy
okoliczno¶ciowe. Ponadto na Pañstwa ¿yczenie zorganizujemy kulig z
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pochodniami po³±czony z ogniskiem i wystêpem kapeli regionalnej,
zawody strzeleckie, paintball, spacer po Krynicy i okolicach z
przewodnikiem, sp³yw Dunajcem i wiele innych atrakcji. Specjalnie dla
dzieci mamy przygotowany plac z kolorowymi zestawami do zabaw
(hu¶tawka z gondol± i desk±, piaskownica, zje¿d¿alnia). W recepcji
mo¿na znale¼æ filmy DVD dla naszych milusiñskich.W O¶rodku
Wypoczynkowo-Szkoleniowym \"Górnik\" z pewno¶ci± znajdziecie
Pañstwo idealne miejsce wypoczynku. Ponadto bêdziecie Pañstwo
¶wiadkami cudownych, niepowtarzalnych widoków, gdy¿ \"Górnik\" dziêki
swemu usytuowaniu na najwy¿szym wzniesieniu Krynicy góruje nad
centrum miasteczka.
Oferowane pokoje:
1-osobowe: 6 pokoi(-je)
2-osobowe: 3 pokoi(-je)
Ilo¶æ Apartamentów: 3
Ilo¶æ pomieszczeñ typu Studio: 19

Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp100

GORNIK25.jpg

Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 1-osob: 70 z³
w pokoju 2-osob: 70 z³
Cena za apartament: 320 z³
Cena za Studio: 240 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 3 lat GRATIS !
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Wy¿ywienie:
• Kawiarnia w obiekcie
• Bar lub punkt gastronomiczny w obiekcie
• DrinkBar w obiekcie
• Sto³ówka
• ¦niadania w cenie pobytu
• Mo¿liwo¶æ zakupu po³ówek ¿ywieniowych
• Wczasy z diet±
Na terenie obiektu:
• dyskoteka / dancing / klub nocny
• sala konferencyjna
• dostêp do internetu
• salka TV
• billard
• gry zrêczno¶ciowe
• miejsce na ognisko
• sauna
• jakuzzi
• salon odnowy biologicznej
• kort tenisowy
• plac zabaw
• tenis sto³owy
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• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• mo¿liwo¶æ przechowania nart
• parking
Pozosta³e:
• akceptujemy p³atno¶ci kart±
• wystawiamy faktury VAT
• akceptujemy zwierzêta
• zakaz palenia w ca³ym obiekcie
• mówimy po angielsku
• mówimy po rosyjsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• ³azienka
• prysznic
• czajnik elektryczny
• telewizor
• telefon wewnêtrzny
• telefon (linia zewnêtrzna)
• balkon
• dostêp do internetu
W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• lodówka

