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Pensjonat JANDA

Basen
Kategoria: pensjonaty
Pensjonat JANDA oferuje Pañstwu tanie noclegi w Mszanie Dolnej.
ul. Pi³sudskiego 25
Mszana Dolna, ma³opolskie, 34-730

P1000967.JPG

min. 35z³
Tel.: (018) 33 10 073
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Strona www: http://www.janda.tit.pl
• W górach
• W pobli¿u wyci±gu / wyci±gów
• W miejscowo¶ci uzdrowiskowej
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
Pensjonat JANDA oferuje Pañstwu tanie noclegi w Mszanie Dolnej. W
naszej ofercie mamy nie tylko wygodne pokoje z dostêpem do internetu
ale równie¿ zabiegi lecznicze w naszej przychodni, basen odkryty,
jakuzzi, naukê jazdy konnej na naszym ranczo oraz liczne wycieczki w
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atrakcyjne przyrodniczo tereny.
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 20 pokoi(-je)
3-osobowe: 10 pokoi(-je)
4-osobowe: 10 pokoi(-je)
Wy¿ywienie:
• Restauracja w obiekcie
• Kawiarnia w obiekcie
• DrinkBar w obiekcie
• Sto³ówka
• Mo¿liwo¶æ zakupu po³ówek ¿ywieniowych
• Wczasy z diet±
Na terenie obiektu:
• sala konferencyjna
• dostêp do internetu
• salka TV
• sala kominkowa
• gry zrêczno¶ciowe
• miejsce na ognisko
• basen
• jakuzzi
• salon odnowy biologicznej
• sala gimnastyczna
• boisko do pi³ki siatkowej
• tenis sto³owy
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• mo¿liwo¶æ przechowania nart
• parking strze¿ony (kamera/ochrona)
• parking zabezpieczony (zamykany)
Pozosta³e:
• obiekt dostosowany dla turystów niepe³nosprawnych
• wystawiamy faktury VAT
• obiekt klimatyzowany
• mówimy po angielsku
• mówimy po niemiecku
• mówimy po rosyjsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• telewizor
• telefon wewnêtrzny
W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• balkon
Opis otoczenia
Do³o¿ymy wszelkich starañ aby Twój pobyt u nas by³ wygodny,
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doskona³y i warto¶ciowy. W naszej ofercie mamy nie tylko wygodne
pokoje ale równie¿ zabiegi lecznicze w naszej przychodni, naukê jazdy
konnej na naszym ranczo oraz liczne wycieczki w atrakcyjne
przyrodniczo tereny. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Mszana Dolna le¿y w
bogatym przyrodniczo terenie u zbiegu trzech pasm górskich Beskidu
Wyspowego, Gorców oraz Beskidu Makowskiego. Zarówno latem jak i
zim± mamy doskona³e warunki do uprawiania turystyki aktywnej a przede
wszystkim narciarstwa. Oprócz walorów przyrodniczych oferujemy
Pañstwu organizacjê wszelkiego rodzaju zjazdów i konferencji.
Po³±czenie przyjemnego z po¿ytecznym mo¿e okazaæ siê
niezawodnym lekarstwem na nudê i zmêczenie.

Dojazd:
szczegó³y na stronie internetowej

