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Pensjonat Milusia

budynek od ogrodu
Kategoria: pensjonaty
Pensjonat Milusia serdecznie zaprasza
Ogrodowa 44
Muszyna, Ma³opolskie, 33-370
restauracja

min. 65z³
Tel.: 0184714254
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Tel. dla obcokrajowców (+48)184714254
Fax: 0184714254
Strona www: http://www.pensjonatmilusia.com.pl

pokój
• W górach
Rabaty/Promocje: przy d³u¿szym pobycie powy¿ej 7 dni 5% RABATU
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
pokój

Serdecznie zapraszamy do Pensjonatu Milusia w piêknie po³o¿onej
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pokój

pokój

miejscowo¶ci wypoczynkowo uzdrowiskowej Muszyna, otoczonej ze
wszystkich stron przepiêknymi górami Beskidu S±deckiego w Dolinie
Popradu. Pensjonat znajduje siê w odleg³o¶ci 300 metrów od centrum
Muszyny, jest ca³oroczny. Posiada 9 pokoi 2-5 osobowych komfortowo
wyposa¿onych z pe³nym wêz³em sanitarnym, telewizorem i balkonem.
Na terenie obiektu parking, plac zabaw dla dzieci, miejsce na grila i
ognisko. Organizujemy pobyty indywidualne, grupowe, szkolenia,
imprezy okoliczno¶ciowe i imprezy integracyjne dla firm. Proponujemy
Pañstwu w okolicy nastêpuj±ce atrakcje: szlaki turystyczne piesze, konne
i rowerowe dobrze oznakowane, wiele zabytków, blisko¶æ granicy
S³owackie. Pijalnie wód mineralnych, lasy obfite w grzyby, mo¿liwo¶æ
wêdkowania, znakomite warunki uprawiania sportów zimowych trasy do
narciarstwa biegowego i zjazdowe, kompleks nartostrad Dwie Doliny
Muszyna-Wierchomla. Najpiêkniejsze trasy ju¿ otwarte na jeden skipas
Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla, po dwóch stronach stoku, stok czynny
od 20 grudnia, na¶nie¿any po stronie Muszyna(Szczawnik).
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 3 pokoi(-je)
3-osobowe: 3 pokoi(-je)
4-osobowe: 3 pokoi(-je)
Ilo¶æ pomieszczeñ typu Studio: 2

ogród.JPG

Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 1875 z³
Cena za miesi±c (za ca³o¶æ): 56250 z³
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp27
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 1-osob: 75 z³
w pokoju 2-osob: 75 z³
w pokoju 3-osob: 75 z³
w pokoju 4 osob: 75 z³
w pokoju 5 (i wiêcej) osob: 75 z³
Cena za apartament: 300 z³
Cena za Studio: 300 z³
w domku jednorodzinnym: 75 z³
w domku dwurodzinnym: 75 z³
w domku trzyrodzinnym (i wiêkszym): 75 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 3 lat GRATIS !
Wy¿ywienie:
• Restauracja w obiekcie
• Kawiarnia w obiekcie
• Bar lub punkt gastronomiczny w obiekcie
• DrinkBar w obiekcie
• Sto³ówka
• Wy¿ywienie obowi±zkowe
• Wy¿ywienie obowi±zkowe w sezonie
• ¦niadania w cenie pobytu
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• Mo¿liwo¶æ zakupu po³ówek ¿ywieniowych
Na terenie obiektu:
• sejf
• dostêp do internetu
• salka TV
• grill
• miejsce na ognisko
• plac zabaw
• boisko do pi³ki siatkowej
• tenis sto³owy
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• mo¿liwo¶æ przechowania nart
• wypo¿yczalnia sprzetu sportowego
• gara¿
• parking strze¿ony (kamera/ochrona)
• parking zabezpieczony (zamykany)
• parking
Pozosta³e:
• wystawiamy faktury VAT
• akceptujemy zwierzêta
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• telewizor
• balkon
• dostêp do internetu
Atrakcje turystyczne:
w ODLEG£O¦CI DO 5 KM ZNAJDUJ¡ SIE WYCI¡GI NARCIARSKIE
RO¯NEGO TYPU
Dojazd:
np. szczegó³y na stronie internetowej
np. Jad±c tras± z ... do ..., ok. 30 km od ....., skrêæ w lewo w stronê wsi
... . Po przejechaniu 1,5km w±sk± szos± skrêæ ponownie w lewo na
brukowana drogê, która nale¿y przejechaæ kolejne 1,5km do skraju lasu,
n
W pobli¿u:
do sklepu: 0.3 km
szlaki turystyczne: 0 km
do wyci±gu narciarskiego: 4 km
do tras zjazdowych: 4 km
stoki sztucznie na¶nie¿ane: 4 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0 km
s³u¿by medyczne: 0,3 km
poczta: 0,3 km
bank / bankomat: 0,3 km
dworzec / przystanek PKS: 0,3 km
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dworzec PKP: 0,3 km
parking bezp³atny (je¿eli brak w obiekcie): 0 km

