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Gospodarstwo Karolina
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Kategoria: agroturystyka
Tanie Noclegi i Wypoczynek Rodzinna Atmosfera
Huba 39
Huba, Ma³opolskie, 34-436
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min. 17z³
Tel.: 018 27 506 79
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Inne telefony: 0 695 431 564
Strona www: http://karolina.civ.pl
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• W górach
• W pobli¿u wyci±gu / wyci±gów
• W pobli¿u kolejki górskiej
• Nad jeziorem / jeziorami
• Poza miastem / przedmie¶cie

http://www.123polska.pl
Rabaty/Promocje: Dzieci do lat 4 przyjmujemy za darmo.Dzieci do lat 7 50% Wêdkarze - 15 % zni¿ki
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu

konie 052.jpg
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Je¶li szukaj± Pañstwo piêknych widoków ,cizsy i spokoju to nasze
gospodarstwo Wam to wszystko zapewni.Z okien naszego domu
roztacza siê widok na Tatry,Pieniny,Gorce,Zalew Czorsztyñski.Widaæ
prze³om Bia³ki i dwa zamki (Niedzicki i Czorsztynski).Niedaleko jest
przej¶cie graniczne ,wyci±gi narciarskie,tory saneczkowe,Parki
Narodowe, rezerwaty przyrodyMamy doskona³e warunki do uprawiania
turysryki pieszej,rowerowej i do wêdkowania Je¶li zdecyduj± siê Pañstwo
nas odwiedziæ to pomo¿emy zaplanowaæ czas tak aby byli Pañstwo
zadowoleni
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 2 pokoi(-je)
3-osobowe: 3 pokoi(-je)
4-osobowe: 1 pokoi(-je)
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp14

8560.jpg

Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 2-osob: 30 z³
w pokoju 3-osob: 25 z³
w pokoju 4 osob: 17 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 4 lat GRATIS !
Cena za dzieci: - dzieci do 7 lat 50-75% ceny
Wy¿ywienie:
• Mo¿liwo¶æ zakupu po³ówek ¿ywieniowych
• Mo¿liwo¶æ zorganizowania obiadów (w innym obiekcie)
• Wspólna kuchania do dyspozycji
Na terenie obiektu:
• dostêp do internetu
• salka TV
• grill
• miejsce na ognisko
• plac zabaw
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• mo¿liwo¶æ przechowania nart
• parking
Pozosta³e:
• akceptujemy zwierzêta
• mówimy po rosyjsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• balkon
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W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• toaleta
• prysznic
• ³azienka
• aneks kuchenny
• lodówka
• garnki
• podstawoe naczynia
• sztuæce
• telewizor
• balkon
• dostêp do internetu
Opis otoczenia
Okolice Jeziora Czorsztyñskiego s± doskona³ym miejscem na
wypoczynek przez ca³y rok. Spo¶ród miejscowo¶ci po³o¿onych nad tym
akwenem najlepszym miejscem do wypoczynku jest Huba. Cicha wioska,
po³o¿ona na po³udniowych stokach Gorców, z dala od g³ównych dróg.
Tylko tutaj zaznaæ mo¿na prawdziwego spokoju, pooddychaæ ¶wie¿ym
górskim powietrzem i zachwycaæ siê malowniczym widokiem. To
w³a¶nie tu, na granicy Pienin, Spisza i Gorców znajduje siê
Gospodarstwo Karolina, do którego pragniemy Pañstwa zaprosiæ.
Oferujemy tanie noclegi w piêciu pokojach dla 2, 3 i 4 osób. Dwa z nich
maj± w³asne ³azienki Wnêtrza zosta³y ca³kowicie zaprojektowane i
wykonane przez w³a¶ciciela. Tylko u nas noclegi na rêcznie wykonanych,
drewnianych, wygodnych i solidnych ³ó¿kach! Z okien pensjonatu
rozci±ga siê malowniczy widok na Tatry , Pieniny i Jezioro Czorsztyñskie.
Istnieje mo¿liwo¶æ zamówienia noclegu z wy¿ywieniem albo
samodzielnego przygotowania posi³ków w kuchni . Przy domu znajduje
siê du¿y ogród z piaskownic± i hu¶tawkami oraz miejscem do
przygotowania grilla lub ogniska. Oczywi¶cie dysponujemy tak¿e
parkingiem Niedaleko st±d, na Gorczañskie szlaki, do jaskini Ob³azowej
w której znaleziono najstarszy bumerang ¶wiata, w Pieniny. Usytuowanie
wioski doskonale nadaje siê na wypoczynek z dala od zgie³ku i ha³asu a
Do¶wiadczony Przewodnik Beskidzki doradzi co warto zobaczyæ i dok±d
pój¶æ..

W pobli¿u:
do sklepu: 0.1 km
do supermarketu / marketu: 3 km
do pla¿y strze¿onej: 2,5 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 2 km
szlaki turystyczne: 1 km
do wyci±gu narciarskiego: 5 km
do tras zjazdowych: 5 km
stoki sztucznie na¶nie¿ane: 5 km
restauracje / kawiarnie / bary: 1,5 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 2 km
s³u¿by medyczne: 2 km
poczta: 2 km
bank / bankomat: 3 km
dworzec / przystanek PKS: 1,5 km
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dworzec PKP: 17 km

