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Hotel Tulipan Ustroñ

Hotel Tulipan
Kategoria: hotele
Szpitalna 21
Ustroñ, ¦l±skie, 43-450

pokoj.JPG

min. 59z³
Tel.: +48 (033) 854-37-80
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Fax: +48 (033) 479-38-59
Strona www: http://www.hotel-tulipan.pl/

Sauna

• W górach
• W miejscowo¶ci uzdrowiskowej
Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): **
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu

Jakuzzi

Obiekt ten po³o¿ony jest w Ustroniu Zawodziu u podnó¿a malowniczych
gór Czantorii Wielkiej (995 m n.p.m.) i Równicy (884 m n.p.m.), ma
kszta³t piramidy i jest ciekawie wkomponowany w krajobraz górski.
Ustroñ jest miejscowo¶ci± uzdrowiskow± le¿±c± w Beskidzie ¦l±skim na
wysoko¶ci 365m n.p.m. Miasto jest chêtnie odwiedzane przez go¶ci
krajowych i zagranicznych. Dodatkowym atutem Ustronia jest dobra
dostêpno¶æ komunikacyjna drogami krajowymi , które nie stwarzaj±
kierowcom najmniejszych problemów. Hotel Tulipan zapewnia 172
miejsca noclegowe w apartamentach i pokojach 2,3,4 osobowych z
pe³nym wêz³em sanitarnym, TV, telefonem. Na cze¶æ kongresow±
sk³adaj± siê 3 sale konferencyjne wyposa¿one w tablice typu flipchart,
projektory multimedialne, ekrany, rzutniki folii i aparaturê nag³a¶niaj±c±.
Sale konferencyjne pomieszcz± 200, 30, 20 osób w uk³adzie kinowym.
Nasz hotel po ca³odziennym szkoleniu proponuje relaks w saunie i
jacuzzi oraz gabinecie masa¿u. Dbaj±c o zdrowie i kondycjê fizyczn±
naszych Go¶ci zachêcamy do æwiczeñ w Sali Fitness, wyposa¿onej w
wysokiej klasy sprzêt firmy KETTLER. Zmotoryzowanym Go¶ciom
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zapewniamy bezp³atne miejsca parkingowe. Dla celów rekreacyjnych na
terenie o¶rodka znajduje siê oryginalna bacówka na ok. 100 osób z
paleniskiem i miejscem do biesiadowania, ponadto boisko do siatkówki,
koszykówki, pi³ki no¿nej , plac zabaw dla dzieci oraz wypo¿yczalnia
rowerów górskich.
Tereny wokó³ pozwalaj± wybraæ najbardziej korzystn± dla Go¶cia
propozycjê spêdzenia wolnego czasu na zabawach integracyjnych (paint
ball, szko³a przetrwania, wycieczki turystyczne piesze lub objazdowe,
rodeo, wspinaczka na sztucznej ¶cianie itp.) Zim± proponujemy kulig z
pochodniami i kapel± góralsk± i oczywi¶cie herbatka z pr±dem, a dla
amatorów "bia³ego szaleñstwa" wyci±gi narciarskie m in. z homologacj±
"FIS" i o¶wietleniem oraz mo¿liwo¶ci± sztucznego na¶nie¿ania.
Ró¿norodno¶æ tras i wyci±gów zadowoli ka¿dego narciarza.
Ponadto strategia marketingowa hotelu wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom Go¶ci i ka¿de ¿yczenie jest dla nas nadrzêdnym celem,
który jeste¶my w stanie spe³niæ.
Oferowane pokoje:
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp172
Cena za osobê (w SEZONIE):
Wy¿ywienie:
• Restauracja w obiekcie
• Kawiarnia w obiekcie
• Mo¿liwo¶æ zakupu po³ówek ¿ywieniowych
• Wczasy z diet±
Na terenie obiektu:
• sala konferencyjna
• dostêp do internetu
• salka TV
• billard
• gry zrêczno¶ciowe
• grill
• miejsce na ognisko
• sauna
• jakuzzi
• sala gimnastyczna
• plac zabaw
• boisko do pi³ki siatkowej
• tenis sto³owy
• gara¿
• parking
Pozosta³e:
• obiekt dostosowany dla turystów niepe³nosprawnych
• akceptujemy p³atno¶ci kart±
• wystawiamy faktury VAT
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• akceptujemy zwierzêta
• mówimy po angielsku
• mówimy po niemiecku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• telewizor
W pobli¿u:
do sklepu: 1 km
do supermarketu / marketu: 2 km
szlaki turystyczne: 1 km
do wyci±gu narciarskiego: 3 km
do tras zjazdowych: 3 km
dworzec / przystanek PKS: 1 km
dworzec PKP: 1 km

