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Bukowina Tatrzañska noclegi Rozetka
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Kategoria: o¶rodki wypoczynkowe
Super miejsce na nocleg, blisko do wyci±gów - 100metrów, widoki na
ca³e Tatry, bukowina tatrzañska noclegi
Wierch Buñdowy 27
Bukowina Tatrzañska, ma³opolskie, 34-530
DSC04965.JPG

min. 30z³
Tel.: 693638810
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
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Strona www: http://www.rozetka.pl
• W pobli¿u wyci±gu / wyci±gów
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Rabaty/Promocje: 10% rabat na baseny termalne w Bia³ce Tatrzañskiej,
20% rabat w wypo¿yczalni sprzêtu narciarskiego, 15% rabat w
regionalnej restauracji "Pod Miedz±"
Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): **
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
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Bukowina Tatrzañska s³ynie za to - ¿e tylko 300 dni zimy, resztê samo
lato :)Nasz obiekt znajduje siê na wysoko¶ci 1000 m.n.p.m. wiêc warunki
do uprawiania narciartwa s± gwaratnowane od po³owy grudnia do koñca
marca!!!Mi³o¶nicy sportów na ¶niegu znajd± w odleg³o¶ci 100 metrów od
domu wygodne stoki i nowoczesne wyci±gi . Obok wypo¿yczalnie
sprzêtu, skuterów, wraz z zapleczem gastronomiczno-rekreacyjnym.
Now± drog± wygodnie i bardzo szybko mo¿na dojechac na górn± stacjê
Kotelnicy Bia³czañskiej - ok 3.5kmNie przyjmujemy grup studenckich i
m³odzie¿owych, wiêc gwarantujemy pe³ny spokój podczas ciszy
nocnej.Blisko¶æ wyci±gów narciarskich - 100m! , nowych basenów
geotermalnych - 800m , szlaków turystycznych oraz najciekawszych
miejsc skalnego Podhala, Pienin, Spiszu, przepiêkne widoki z pokoi,
niska cena - to nasze atuty
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 3 pokoi(-je)
3-osobowe: 2 pokoi(-je)
4-osobowe: 1 pokoi(-je)
Ilo¶æ pomieszczeñ typu Studio: 1

Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp14
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 2-osob: 40 z³
w pokoju 3-osob: 40 z³
w pokoju 4 osob: 40 z³
Cena za Studio: 200 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 3 lat GRATIS !
Cena za dzieci: - dzieci do 12 lat 50-75% ceny
Cennik: inne
Szczegó³owy cennik w zale¿no¶ci od d³ugo¶ci i terminu pobytu na
www.rozetka.pl
Wy¿ywienie:
• Sto³ówka
• ¦niadania w cenie pobytu
• Mo¿liwo¶æ zorganizowania obiadów (w innym obiekcie)

http://www.123polska.pl
• Wspólna kuchnia do dyspozycji
Na terenie obiektu:
• dostêp do internetu
• salka TV
• grill
• plac zabaw
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• mo¿liwo¶æ przechowania nart
• parking
Inne: du¿y parking na plaskim terenie
Pozosta³e:
• zakaz zabierania zwierz±t
• zakaz palenia w ca³ym obiekcie
• mówimy po angielsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• telewizor
• dostêp do internetu
Opis otoczenia
Piêkne widoki na ca³± panoramê Tatr, du¿y ogród z widokiem, cisza,
spokój - brak grup zorganizowanych.

Atrakcje turystyczne:
100 metrów - 9 wyci±gów narciarskich, 800 metrów baseny termalne,
sp³yw dunajcem, wycieczki jednodniowe po Podhalu i na S³owacjê
W pobli¿u:
do sklepu: 0,2 km
do supermarketu / marketu: 0,4 km
do morza: 700 km
szlaki turystyczne: 3 km
do wyci±gu narciarskiego: 0,1 km
do tras zjazdowych: 0,1 km
stoki sztucznie na¶nie¿ane: 0,1 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0,2 km
poczta: 0,4 km
bank / bankomat: 0,4 km
dworzec / przystanek PKS: 0,4 km
dworzec PKP: 7 km
parking strze¿ony (je¿eli brak w obiekcie): 0,8 km

