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NOCLEGI U WOJTKA!!!!
Kategoria: domki drewniane
Sromowce Wyï¿½ne ul.Ogrodowa 4 34-443
Sromowce Wyï¿½ne, maï¿½opolskie, 34-443
min. 0z³
Tel.: 725202780
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie www.123polska.pl....
Strona www: www.uwojtka.wgorach.pl
• W gï¿½rach
Obiekt: caï¿½oroczny
Pe³en opis obiektu
Zapraszamy PaÅ„stwa do nowo otwartego Domu U WOJTKA. WokÃ³Å‚ budynku Å‚adny ogrÃ³d z
miejscem na wieczorne biesiadowanie przy grzaÅ„cu, czy z grillem , miejsca na parking. Miejsce to
doceniÄ… osoby lubiÄ…ce ciszÄ™, uroki piÄ™knej natury i dobrych gospodarzy. PoÅ‚oÅ¼enie
gwarantuje moÅ¼liwoÅ›Ä‡ uprawiania turystyki w trakcie kaÅ¼dej pory roku.
Oferowane pokoje:
Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 150 z³
Cena za miesi±c (za ca³o¶æ): 700 z³
w pokoju 1-osob: 28 z³
w pokoju 2-osob: 28 z³
w pokoju 3-osob: 28 z³
w pokoju 4 osob: 28 z³
w pokoju 5 (i wiêcej) osob: 28 z³
Cena za apartament: 140 z³
Cena za Studio: 140 z³
w domku jednorodzinnym: 150 z³
w domku dwurodzinnym: 150 z³
w domku trzyrodzinnym (i wiêkszym): 150 z³
Wy¿ywienie:
• Wspï¿½lna kuchnia do dyspozycji
Na terenie obiektu:
• grill
• plac zabaw
• tenis stoï¿½owy
• moï¿½liwoï¿½ï¿½ przechowania rowerï¿½w
• moï¿½liwoï¿½ï¿½ przechowania nart
• garaï¿½
• parking
Pozosta³e:
• akceptujemy zwierzï¿½ta
• mï¿½wimy po angielsku

http://www.123polska.pl
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ï¿½azienka
• prysznic
• telewizor
• balkon
• dostï¿½p do internetu
Opis otoczenia
Okolica wrÄ™cz obfituje w atrakcje:SpÅ‚yw Dunajcem Dunajec jedna z najczystrzych rzek w Polsce
z mnÃ³stwem rybNajbardziej znana gÃ³ra Pienin - Trzy KoronyCiepÅ‚e ÅºrÃ³dÅ‚a na SÅ‚owacjiW
zimie piÄ™Ä‡ wyciÄ…gÃ³w narciarskich w okolicy o rÃ³Å¼nym stopniu trudnoÅ›ci , (czÄ™Å›Ä‡ z
nich oÅ›wietlana i sztucznie naÅ›nieÅ¼ana) dostarczy PaÅ„stwu emocjiZalew CzorsztyÅ„ski- rejs
po zalewieRuiny zamku w CzorsztynieZamek w NiedzicyWÄ…wÃ³z ChomolePieniÅ„ski Park
NarodowySzczawnicaKroÅ›cieÅ„koGrotyZespÃ³Å‚ elektrowni wodnych Niedzica S.A.Okoliczne lasy
obfitujÄ… w grzyby.

Atrakcje turystyczne:
Atrakcje turystyczneJednÄ… z gÅ‚Ã³wnych atrakcji turystycznych Sromowiec WyÅ¼nych jest
spÅ‚yw PrzeÅ‚omem Dunajca.Warto odwiedziÄ‡ IzbÄ™ RegionalnÄ… zorganizowanÄ… przez
miejscowe koÅ‚o gospodyÅ„ wiejskich. AtrakcjÄ… dla turystÃ³w jest takÅ¼e zabytkowy koÅ›ciÃ³Å‚
pw. Å›w. StanisÅ‚awa BM, obok ktÃ³rego znajdujÄ… siÄ™ pomniki Ã³wczesnych wÅ‚aÅ›cicieli
ziemskich i fundatorÃ³w koÅ›cioÅ‚a, rodziny Drohojowskich. We wsi odbywajÄ… siÄ™ letnie
festyny z wystÄ™pami zespoÅ‚Ã³w regionalnych. Znajduje siÄ™ tu rÃ³wnieÅ¼muzeum
przybliÅ¼ajÄ…ce tradycje gÃ³ralskie.W okolicy wsi znajduje siÄ™ wyciÄ…g narciarski Polana
Sosny oraz elektrownia wodna Niedzica, w ktÃ³rej moÅ¼na obejrzeÄ‡ filmy i zwiedziÄ‡ niektÃ³re
wnÄ™trza tamy na Dunajcu.Tu nie moÅ¼na siÄ™ nudziÄ‡, nawet w deszczowe dni.

