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NAD POTOKIEM Szczyrk

nad potokiem
z zewnatrz

Kategoria: pokoje go¶cinne
44miejsca noclegowe. Pokoje 2, 3 i 4 os, kuchnia, 2 salki, ogródek
Górska 86
Szczyrk, Sl±skie, 43-370
pokoje

min. 30z³
Tel.: 504-071-076
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Inne telefony: 504-071-076
Strona www: http://

pokój

• W górach

http://www.123polska.pl
Rabaty/Promocje: przy pobytach d³uzszych,grupy
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
OPIS O¦RODKA
Nad potokiem

Nad Potokiem

Cicha, bezpieczna okolica! Ca³y teren jest ogrodzony. 15 min.
spacerkiem od ¶cis³ego centrum !!!Obiekt posiada 44 miejsca
noclegowe. Pokoje 2, 3 i 4 osobowe z mo¿liwo¶ci± dostawek !!! W tym
równie¿ z ³azienkami oraz TV !
W wiêkszo¶ci pokoje wyposa¿one we w³asne balkony lub tarasy !!!
Do sta³ej dyspozycji m.in.:
obszerna kuchnia ( 24h ),
2 salki,
stó³ do ping-ponga
ogródek z miejscem do grillowania i wypoczynku !!!
Mo¿liwo¶æ zorganizowania kuligu z pieczeniem kie³basek i
pochodniami!
Mo¿liwo¶æ zorganizowania wieczorków integracyjnych, zabaw,
dyskotek, spotkañ klasowych i rodzinnych na dwóch specjalnie
przygotowanych salkach !!!
W sezonie letnim obiekt stanowi:
dogodn± bazê do pieszych wêdrówek na Klimczok (1117 m npm -1,5
godziny) oraz stoki Beskidu i Magury.
Wyci±g krzese³kowy na Skrzyczne 1257 m npm -1,5 godziny ( ok. 20 min
spacerkiem do wyci±gu, 3 min. autem! )
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 3 pokoi(-je)
3-osobowe: 3 pokoi(-je)
4-osobowe: 3 pokoi(-je)
5 (i wiêcej) osobowe: 1 pokoi (-je)
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp40
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 1-osob: 50 z³
w pokoju 2-osob: 40 z³
w pokoju 3-osob: 30 z³
w pokoju 4 osob: 30 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 3 lat GRATIS !
Cena za dzieci: - dzieci do 8 lat 50-75% ceny
Wy¿ywienie:
• Wspólna kuchnia do dyspozycji
Na terenie obiektu:
• miejsce na ognisko

http://www.123polska.pl
• tenis sto³owy
Pozosta³e:
• akceptujemy zwierzêta
W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• toaleta
• ³azienka
• aneks kuchenny
• telewizor
• balkon
Opis otoczenia
Nad potokiem górskim, obok sklepspo¿ywczy, restauracja

Atrakcje turystyczne:
* Krzese³kowa kolej linowa na Skrzyczne
* Jaskinia Lodowa o d³ugo¶ci korytarzy 32 m na terenie dawnego
kamienio³omu
* Jaskinia Trzy Kopce (Grota Klimczoka) z labiryntem w±skich korytarzy o
d³ugo¶ci kilkuset metrów.
* Park Linowy "Adrenalina"z najd³u¿sz± tyrolk± w Polsce.
Dojazd:
autem, pks
W pobli¿u:
do sklepu: 0 km
do supermarketu / marketu: 0,8 km

