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Poreba Wielka
Porêba Wielka, ma³opolskie, 34-735
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min. 20z³
Tel.: 0183318093
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Tel. dla obcokrajowców (+48)183318093
Inne telefony: 697568611
Strona www: http://www.zapala-poreba-wielka.superturystyka.pl
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• W górach
Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): *****
Pe³en opis obiektu
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WITAMY PaÅ„stwa!Zapraszamy do PorÄ™by Wielkiej(koÅ‚o Rabki
ZdrÃ³j). Oferujemy 5 pokoi 2-3-4 os..z peÅ‚nym wÄ™zÅ‚em sanitarnym
W kaÅ¼dym pokoju znajduje siÄ™ TV, balkon lub taras.. WokÃ³Å‚ domu
jest duÅ¼y ogrÃ³d z wyznaczonym miejscem na ognisko ,altana z
grillemDo dyspozycji GoÅ›ci:- plac zabaw dla dzieci(huÅ›tawki
,zjeÅ¼dÅ¼alnie maÅ‚a i duÅ¼a, piaskownica)- basen letni - parking
(oczywiÅ›cie bezpÅ‚atny koÅ‚o domu) - salon jadalnia(Internet
Kopia P7140739 - Kopia.JPGbezprzewodowy)-czajnik-lodÃ³wka- Internet bezprzewodowy W pobliÅ¼u
liczne szlaki Turystyczne na Turbacz ,Stare Wierchy, OrkanÃ³wka,
Obserwatorium Astronomiczne. Restauracja i bary. WypoÅ¼yczalnia nart
i rowerÃ³w.WyciÄ…gi narciarskie(dla dorosÅ‚ych i dzieci) , a wszystko to
w GorczaÅ„skim Parku Narodowym. Cisza spokÃ³j oraz panujÄ…cy
mikroklimat stwarzajÄ… idealne miejsce na wypoczynek.Gwarantujemy
miÅ‚Ä…, rodzinnÄ… atmosferÄ™ i udany, aktywny
wypoczynek.BÄ™dzie nam bardzo miÅ‚o goÅ›ciÄ‡ PaÅ„stwa.
Zadowoleni GoÅ›cie - to nasza satysfakcja SERDECZNIE
P7140720.JPG
ZAPRASZAMY!!! www.zapala-poreba-wielka.superturystyka.pl
Oferowane pokoje:
3-osobowe: 3 pokoi(-je)
4-osobowe: 2 pokoi(-je)
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp20
11.06.2011 asia 007.JPG

Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 1-osob: 30 z³
w pokoju 2-osob: 20 z³
w pokoju 3-osob: 20 z³
w pokoju 4 osob: 20 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 1 lat GRATIS !
Cena za dzieci: - dzieci do 3 lat 50-75% ceny
Cennik: inne
Na miejscu mo¿liwo¶æ wy¿ywienia Obiad 18z³¶niadanie 12z³
Wy¿ywienie:
• Sto³ówka
• Mo¿liwo¶æ zakupu po³ówek ¿ywieniowych
Inne: lodówka i czajnik do dyspozycji go¶ci
Na terenie obiektu:
• salka TV
• grill
• miejsce na ognisko
• basen
• plac zabaw
• parking
Inne: basen
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• czajnik elektryczny
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Opis otoczenia
Porêba Wielka &#8211; wie¶ w woj. ma³opolskim, w pow. limanowskim,
w gminie Nied¼wied¼, w Gorcach, ok. 2 tys. mieszkañców. Znana ze
swoich walorów wypoczynkowych oraz uzdrowiskowych (gor±ce solanki
jodobromowe), punkt wypadowy w Gorce, m.in. na Turbacz, Obidowiec,
Suhorê i in.Siedziba Gorczañskiego Parku Narodowego.

Atrakcje turystyczne:
Gorczaczañski Park Narodowy,Turbacz,Orkanówka,Stare
Wierchy,Obserwatorium Astronomiczne,rzeka
Dojazd:
Jad±c z Krakowa Zakopiank± do Mszany Dolnej przez Niedzwiedz do
Porêby Wielkiej.
W pobli¿u:
do sklepu: 0.1 km
do supermarketu / marketu: 0,5 km
szlaki turystyczne: 0,1 km
do wyci±gu narciarskiego: 2 km
do tras zjazdowych: 2 km
restauracje / kawiarnie / bary: 1 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 1 km
s³u¿by medyczne: 1 km
poczta: 1 km
bank / bankomat: 1 km
budka telefoniczna: 0,5 km
Internet Cafe: 6 km
dworzec / przystanek PKS: 0,3 km
dworzec PKP: 6 km

