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Schronisko Bukowina Tatrzanska

G³odówka zim±
Kategoria: schroniska
Schronisko G£ODÓWKA znajduje siê na Polanie G³odówka, sk±d
rozci±ga siê przepiêkny widok na 76-kilometrow± panoramê Tatr
Polana G³odówka
Bukowina Tatrzañska, ma³opolskie, 34-530
Latem

min. 30z³
Tel.: 182077188
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Strona www: http://www.glodowka.com.pl
• W górach
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
Do roku 2004 G³odówka funkcjonowa³a jako O¶rodek Szkoleniowo
-Wypoczynkowy GK ZHP, w tym te¿ roku zosta³a przekszta³cona w
schronisko i s³u¿y ju¿ nie tylko harcerzom lecz jest otwarta dla
wszystkich go¶ci, którzy chc± zatrzymaæ siê w tym piêknym miejscu.
Tote¿ coraz czê¶ciej na G³odówce goszcz± ci, których urzek³ wyj±tkowy
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klimat i atmosfera tego miejsca, która sprawia, ¿e kto raz tu trafi, wraca
zawsze z sentymentem. Uzupe³nieniem tej atmosfery jest domowa
kuchnia, a personel otwarty jest na indywidualne ¿yczenia kulinarne
go¶ci!G£ODÓWKA jest dobrym punktem wyj¶cia w polskie i s³owackie
Tatry Wysokie, baz± dla turystów uprawiaj±cych wêdrówkê
wysokogórsk± i wspinaczkê czy spacery po tatrzañskich szlakach.
Po³o¿ona 3 km od centrum Bukowiny Tatrzañskiej, stanowi doskona³e
miejsce odpoczynku i relaksu, a organizatorom wycieczek szkolnych czy
zielonych szkó³ daje poczucie bezpieczeñstwa w pracy z dzieæmi.
Zapraszamy przez ca³y rok.Teren obiektu jest ogrodzony, bezpieczny,
czê¶ciowo zalesiony. G£ODÓWKA znajduje siê w bezpo¶rednim
s±siedztwie przystanków autobusowych PKS oraz busów (przystanek o
tej samej nazwie).
Oferowane pokoje:
1-osobowe: 2 pokoi(-je)
2-osobowe: 7 pokoi(-je)
3-osobowe: 8 pokoi(-je)
4-osobowe: 7 pokoi(-je)
5 (i wiêcej) osobowe: 4 pokoi (-je)
w pokoju 1-osob: 30-40 z³
w pokoju 2-osob: 30-40 z³
w pokoju 3-osob: 30-40 z³
w pokoju 4 osob: 30-40 z³
w pokoju 5 (i wiêcej) osob: 30-40 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 3 lat GRATIS !
Cennik: inne
WY¯YWIENIEWy¿ywienie pe³ne - 3 posi³ki (¶niadanie, obiad, kolacja)
&#8211; 40 z³Wy¿ywienie HB - 2 posi³ki (¶niadanie + obiadokolacja )
&#8211; 30 z³Tylko ¶niadanie &#8211; 15 z³Tylko kolacja &#8211; 15
z³Tylko obiad lub obiadokolacja &#8211; 20 z³
Wy¿ywienie:
• Restauracja w obiekcie
• Kawiarnia w obiekcie
• Sto³ówka
• Mo¿liwo¶æ zakupu po³ówek ¿ywieniowych
• Mo¿liwo¶æ zorganizowania obiadów (w innym obiekcie)
• Wczasy z diet±
Na terenie obiektu:
• sala konferencyjna
• dostêp do internetu
• salka TV
• sala kominkowa
• grill
• miejsce na ognisko
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• mo¿liwo¶æ przechowania nart
• parking
Inne: ¶cianka wspinaczkowa
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Pozosta³e:
• wystawiamy faktury VAT
• akceptujemy zwierzêta
• zakaz palenia w ca³ym obiekcie
• mówimy po angielsku
• mówimy po niemiecku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• dostêp do internetu
W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• toaleta
• prysznic
• ³azienka
• telewizor
• balkon
• dostêp do internetu
Opis otoczenia
Schronisko G£ODÓWKA znajduje siê na Polanie G³odówka na
po³udniowym stoku Cyrhli, sk±d rozci±ga siê przepiêkny widok na
76-kilometrow± panoramê Tatr.

Atrakcje turystyczne:
4 km do Termy Bukovina w Bukowinie Tatrzañskiej, 8 km. do Polany
Palenica, gdzie rozpoczyna siê szlak do Morskiego Oka, 6 km do
przej¶cia granicznego na £ysej Polanie.
Dojazd:
szczegó³y na stronie www.glodowka.com.pl
W pobli¿u:
do sklepu: 4 km
do supermarketu / marketu: 4 km
szlaki turystyczne: 1 km
do wyci±gu narciarskiego: 1 km
do tras zjazdowych: 1 km
stoki sztucznie na¶nie¿ane: 1 km
restauracje / kawiarnie / bary: 4 km
s³u¿by medyczne: 4 km
poczta: 4 km
bank / bankomat: 4 km
dworzec / przystanek PKS: 0 km
dworzec PKP: 12 km

