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• W górach
• W pobli¿u wyci±gu / wyci±gów
• W lesie
Rabaty/Promocje: Gwarantujemy dobry wypoczynek i zadowolenie
go¶ci za atrakcyjn± cenê!
Obiekt: ca³oroczny
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Pe³en opis obiektu
Dom po³o¿ony jest w piêknej miejscowo¶ci Miêdzygórze w Kotlinie
K³odzkiej. Lokalizacja gwarantuje wypoczynek w ciszy i spokoju, bêd±c
jednocze¶nie dobrym miejscem wypadowym w okoliczne góry.
Oferujemy:
pokoje 2,3,4 - osobowe z ³azienkami w cenie 20-30 z³. od osoby,
aneks kuchenny z pe³nym wyposa¿eniem,
¶wietlicê z kominkiem i telewizorem,
miejsca parkingowe,
ognisko, grill w ogrodzie.
Oferowane pokoje:
Atrakcje turystyczne:
Atrakcje warte uwagi:
Ogród Bajek (25 min. od domu),
Sanktuarium Matki Boskiej ¦nie¿nej na górze Iglicznej (35 min. od domu),
Wodospad im. St. ¯eromskiego na rzece Wilczce (5 min.od domu),
¦nie¿nik (2 godziny na szczyt),
Zapora na rzece Wilczce (2 min.),
Czarna Góra (2 godziny na szczyt),
Jaskinia Nied¼wiedzia w Kletnie (4 godziny),
wyci±g narciarski "BOLEK" (30 min.).
Dojazd:
Miêdzygórze znajduje siê w Kotlinie K³odzkiej i z dalszych regionów
Polski najlepiej kierowaæ siê na K³odzko: Z Warszawy: ok. 430 km,
drog± A1 do Czêstochowy, 46 do Opola, a dalej przez Nysê i Otmuchów
do K³odzka ok 7h 30 min.
Z Krakowa: ok. 280 km, drog± A4 do Katowic, dalej A4 by skrêciæ na
Kêdzierzyn Ko¼le, Prudnik, Nysê, Otmuchów do K³odzka ok. 3h 30min.
Z Wroc³awia: ok. 87 km, drog± nr 8 przez Z±bkowice ¦l±skie do K³odzka
ok. 1h 20 min.
Autem z K³odzka nale¿y kierowaæ siê na Bystrzycê K³odzk±, po
obiechaniu której obwodnic± tras± na Miêdzylesie, 15km. za Bystrzyc±
na rondzie w Domaszkowie zgodnie ze znakami skrêciæ w lewo na
Miêdzygórze.
Dom po³o¿ony jest po prawej stronie drogi do centrum Miêdzygórza
(jeszcze przed tablic± miejscowo¶ci) naprzeciwko zapory wodnej.

