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Hotel Harna¶

Pokój 2 osobowy
Kategoria: hotele
HOTEL Harna¶ w Korbielowie - hotel pod Pilskiem
Le¶na 1
Korbielów, ¶l±skie, 34-340

£azienka.jpg

min. 45z³
Tel.: 33 8636619
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Inne telefony: 607042428
Strona www: http://www.harnas.com.pl

Sypialnia

• W górach
• W pobli¿u wyci±gu / wyci±gów
• W lesie
• Nad rzek±
Rabaty/Promocje: np. Uwaga! Przy rezerwacji 2 miesi±ce wcze¶niej: 25
% rabatu !
Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): ***
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
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Hotel Harna¶ jest obiektem trzygwiazdkowym, po³o¿onym na wysoko¶ci
650 m n.p.m., w bezpo¶rednim s±siedztwie lasów, co nadaje temu
miejscu wyj±tkowy mikroklimat, sprzyjaj±cy wypoczynkowi i odprê¿eniu.
Do dyspozycji go¶ci pozostaje 107 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2 i
3 osobowych, ka¿dy z telewizorem i ³azienk±. Ponadto istnieje
mo¿liwo¶æ rezerwacji pokojów typu studio. Restauracja hotelowa
serwuje doskona³e w³asne posi³ki z uwzglêdnieniem kuchni regionalnej.
Na terenie obiektu znajduje siê równie¿ kawiarnia. Zachêcamy do
uczestnictwa w wieczorkach góralskich, przy góralskiej muzyce
po³±czonej z pieczeniem prosiaka. Doskona³± zabawê zapewniamy
równie¿ podczas kuligu z pochodniami. Wspania³y relaks i wypoczynek
zapewnia naszym go¶ciom sauna hotelowa oraz mini-silownia. Na
potrzeby szkoleñ udostêpniamy salê szkoleniowa wyposa¿ona w
projektor multimedialny, ekran, flipczarty i video. W obrêbie hotelu
znajduj± siê boiska do siatkówki, koszykówki oraz pi³ki no¿nej.
Oferowane pokoje:
1-osobowe: 3 pokoi(-je)
2-osobowe: 22 pokoi(-je)
3-osobowe: 14 pokoi(-je)
Ilo¶æ Apartamentów: 3
w pokoju 1-osob: 95 z³
w pokoju 2-osob: 72 z³
w pokoju 3-osob: 65 z³
Cena za apartament: 115 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 3 lat GRATIS !
Cena za dzieci: - dzieci do 12 lat 50-75% ceny
Cennik: inne
Dogodne rabaty dla osób nocuj±cych w hotelu d³u¿ej niz jeden nocleg,
oraz dla grup zorganizowanych.
Wy¿ywienie:
• Restauracja w obiekcie
• Kawiarnia w obiekcie
• DrinkBar w obiekcie
Na terenie obiektu:
• pralnia
• sala konferencyjna
• sejf
• dostêp do internetu
• salka TV
• billard
• gry zrêczno¶ciowe
• miejsce na ognisko
• sauna
• parking zabezpieczony (zamykany)
Pozosta³e:
• obiekt dostosowany dla turystów niepe³nosprawnych
• akceptujemy p³atno¶ci kart±
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• wystawiamy faktury VAT
• akceptujemy zwierzêta
• mówimy po angielsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• ³azienka
• prysznic
• telewizor
• telefon (linia zewnêtrzna)
• balkon
Opis otoczenia
Znajdziecie Pañstwo u nas propozycjê wypoczynku w komfortowym
obiekcie przez ca³y rok. Zapraszamy do Korbielowa rodziny, go¶ci
indywidualnych, grupy zorganizowane i szkoleniowe. O ka¿dej porze
roku ¶wiadczymy us³ugi na najwy¿szym poziomie, o czym bêd± mogli
Pañstwo siê przekonaæ wypoczywaj±c w naszym hotelu.

Atrakcje turystyczne:
Hotel znajduje siê w bezpo¶redniej blisko¶ci wyci±gów na Pilsko
Dojazd:
W Bielsku - Bia³ej kierowaæ siê na ¯ywiec, w samym ¯ywcu kierujemy siê
na Korbielów.
W pobli¿u:
do sklepu: 0,5 km
szlaki turystyczne: 0,02 km
do wyci±gu narciarskiego: 0,05 km
do tras zjazdowych: 1 km
stoki sztucznie na¶nie¿ane: 1 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0,3 km
poczta: 2 km
bank / bankomat: 15 km
dworzec / przystanek PKS: 0,3 km
dworzec PKP: 15 km
parking bezp³atny (je¿eli brak w obiekcie): 0,3 km

