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LICHAJOWKA Pokoje Go¶cinne Ma³e Ciche
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Kategoria: pokoje go¶cinne
Zapraszamy Pañstwa do nowo otwartego obiektu LICHAJÓWKA, po³o¿onego w malowniczej i
spokojnej miejscowo¶ci Ma³e Ciche.
ul. Lichajówki 6A
Ma³e Ciche, Ma³opolskie, 34-531
min. 35z³
Tel.: 18 20 84 386
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie www.123polska.pl....
Inne telefony: 665 225 444
Strona www: http://www.lichajowka.pl
• W górach
Rabaty/Promocje: W lipcu i sierpniu przy pobycie powy¿ej 10 dni 10% rabatu!!!
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
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LICHAJÓWKA oferuje swoim klientom zakwaterowanie dla 27 osób w pokojach 2, 3 i 4 osobowych.
Ka¿dy z naszych pokoi wyposa¿ony jest w ³azienkê z pe³nym wêz³em sanitarnym, TV-SAT + DVD
( telewizory LCD), dostêp do Internetu ( WiFi), ³ó¿ka pojedyncze jak równie¿ podwójne ma³¿eñskie,
szafê, szafki nocne, stó³, krzes³a, wieszaki, na wyposa¿eniu s± tak¿e rêczniki i myde³ka. W
wiêkszo¶ci pokoi s± balkony. Do dyspozycji go¶ci jest w pe³ni wyposa¿ona kuchnia ( lodówka,
kuchenka gazowa, kuchenka mikrofalowa, czajniki, garnki, talerze, szklanki itp.) po³±czona z
czê¶ci± jadalnian±. Przed obiektem znajduje siê parking a wokó³ domu jest du¿y ogród z hu¶tawk±,
³awami sto³ami oraz wyznaczonym miejscem do palenia ognisk.
W obiekcie jest zakaz palenia papierosów oraz przebywania zwierz±t.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 1 pokoi(-je)
3-osobowe: 3 pokoi(-je)
4-osobowe: 4 pokoi(-je)
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp27
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 1-osob: 70 z³
w pokoju 2-osob: 50 z³
w pokoju 3-osob: 50 z³
w pokoju 4 osob: 50 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 3 lat GRATIS !
Cennik: inne
Cennik LATO:
40 z³ nocleg od osoby
Cennik ZIMA:
50 z³ nocleg od osoby
¦WIÊTA WIELKANOCNE:
( przyjmujemy rezerwacje minimum 4 dobowe)
40 z³ nocleg od osoby
Us³ugi dodatkowe:
dop³ata do pokoju jednoosobowego 20 z³
dop³ata za pobyt na 1 dobê 10 z³ / osoba
pobyt dziecka do 3 lat - GRATIS
dziecko do lat 13 ( na osobnym ³ó¿ku ) - 20% zni¿ki
parking bezp³atny
internet ( WiFi) bezp³atny
W okresie ¦wi±t, Sylwestra,Bo¿ego Cia³, D³ugiego weekendu majowego powy¿szy cennik nie
obowi±zuje.
Wy¿ywienie:
• Mo¿liwo¶æ zorganizowania obiadów (w innym obiekcie)
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• Wspólna kuchnia do dyspozycji
Na terenie obiektu:
• sala konferencyjna
• dostêp do internetu
• miejsce na ognisko
• plac zabaw
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• mo¿liwo¶æ przechowania nart
• parking
Pozosta³e:
• zakaz zabierania zwierz±t
• zakaz palenia w ca³ym obiekcie
• mówimy po angielsku
• mówimy po niemiecku
Inne: mówimy po s³owacku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• telewizor
• dostêp do internetu
W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• balkon
Opis otoczenia
Ma³e Ciche to urokliwa i nieco zagubiona górska miejscowo¶æ po³o¿ona pomiêdzy Zakopanem a
Bukowin± Tatrzañsk±. Wioska le¿y na wysoko¶ci ok. 900 m.n.p.m. Ma³e Ciche to kiedy¶ same
pastwiska, z czasem pojawi³y siê zagrody z pierwszymi osadnikami Pawlikowskimi. Pó¼niej
osiedli³a siê rodzina ¯egleniów. Rody te zamieszkuj± Ma³e Ciche do dzi¶. Osada pasterska powoli
stawa³a siê wiosk±. W 1946 roku Ma³e Ciche otrzyma³o prawa samodzielnej wioski, a jej charakter
najtrafniej oddaje nazwa gdy¿ miejscowo¶æ odwiedzana jest przez mi³o¶ników spokojnych
zak±tków.
W ostatnich latach mo¿na zaobserwowaæ wzmo¿one zainteresowanie wsi± szczególnie zim±.
Trasy narciarskie Ma³ego Cichego s± dobrze za¶nie¿one i staj± siê wymarzonym miejscem dla
ca³ych rodzin.
Przy wyci±gach dzia³aj± szkó³ki narciarskie, istnieje mo¿liwo¶æ wypo¿yczenia sprzêtu
narciarskiego w pobliskich wypo¿yczalniach jak równie¿ zjedzenia smacznych posi³ków w punktach
gastronomicznych znajduj±cych siê obok stoków. Na prze³omie 2004/2005 zosta³a tu otwarta
nowoczesna czteroosobowa kolej krzese³kowa o d³ugo¶ci 1250 m.Ma³e Ciche ma swój
niepowtarzalny klimat a go¶cinno¶æ mieszkañców na d³ugo pozostaje w pamiêci.

Atrakcje turystyczne:
Informacje o odleg³o¶ciach:
Zakopane 10 km
Przej¶cie graniczne na £ysej Polanie 15 km
Baseny termalne w Bukowinie Tatrzañskiej 6 km
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Wyci±g krzese³kowy ( 1250 m.) ok. 1 km
Dojazd:
Samochodem: najwygodniejsza trasa z Krakowa (100 km) prowadzi "Zakopiank±" przez Poronin,
gdzie nale¿y skrêciæ na drogê do Bukowiny Tatrzañskiej, a z niej po 2 km w prawo.
PKP: Najbli¿sza stacja kolejowa znajduje siê w Poroninie sk±d do Ma³ego Cichego kursuj±
autobusy PKS. Z baga¿em wygodniej jest jechaæ przez Zakopane.
W pobli¿u:
do sklepu: 0,5 km
do supermarketu / marketu: 3 km
szlaki turystyczne: 1 km
do wyci±gu narciarskiego: 1 km
do tras zjazdowych: 0,5 km
stoki sztucznie na¶nie¿ane: 1 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0,05 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 10 km
s³u¿by medyczne: 3 km
poczta: 3 km
bank / bankomat: 5 km
dworzec / przystanek PKS: 0.05 km
dworzec PKP: 5 km

