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ID:170 Agat - pokoje gościnne

Charakterystyka

Pokoje Gościnne AGAT znajdują się w spokojnej leczniczo-wypoczynkowej dzielnicy Ustronia Zawodzie.Oferujemy 11 miejsc noclegowych w 4 pokojach. Każdy z pokoi został wyposażony we własną
łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym.W pokojach Goście znajdą także:- TV,- radio,- czajnik
bezprzewodowy,- talerzyki, filiżanki, szklanki oraz podstawowe przybory stołowe.Na korytarzu znajduje się
lodówka oraz kuchenka elektryczna do podgrzania posiłków.W ogrodzie znajdą Państwo grilla przy którym
można w ciszy i spokoju spędzić wieczór.Na terenie posesji są również ławki, leżaki, mini plac zabaw oraz
parking bezpłatny.

Charakterystyka oferty
Do centrum
Ilość pokoi
Ilość miejsc
Współrzędne GPS
Do wyciągu

1200 m.
4
11
49.7291738;18.8154896;15
1200 m.

Equipment Details
Apartamenty
Ośrodek jeździecki
Parking
Pełny węzeł sanitarny
Radio w pokoju
TV w pokoju
Wspinaczka
Wyciąg narciarski
Wypożyczalnia rowerów

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Położenie obiektu
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Województwo
Państwo

Okólna 9
43-450
Ustroń
śląskie -SLPolska

Atrakcje w okolicy

Ustroń to miejsce, które posiada doskonałe warunki do wypoczynku, uprawiania górskiej turystyki pieszej,
narciarskiej, rowerowej oraz innych sportów. Miasto jest pięknie położone wśród malowniczych zboczy
Równicy i Czantorii. Różnica wzniesień wynosi ponad 500 metrów pomiędzy centrum miasta w dolinie Wisły,
a Czantorią Wielką i Równicą. Zaczyna się tu Główny Szlak Beskidzki biegnący w stronę Równicy.Ustroń jest
uzdrowiskiem typu podgórskiego posiada klimat umiarkowanie bodźcowy, stosunkowo ciepły.Szeroko
rozbudowana baza leczniczo-turystyczna oraz atrakcyjne usytuowanie miejscowości u podnóża Czantorii
Wielkiej sprawia, że zarówno zimą jak i latem goście chętnie odwiedzają ten uroczy zakątek Beskidu
Śląskiego.Ze względu na swe walory klimatyczno-krajobrazowe Ustroń zaliczany jest do jednych z
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najczęściej odwiedzanych przez turystów i kuracjuszy miast w Polsce.W naszym mieście czeka na Państwa
wiele atrakcji - tak w letnim sezonie jak i zimowym, między innymi:- Nowoczesna Kolej linowo-krzesełkowa
na Czantorię czynna w sezonie letnim od 8.30 - 17.30, w zimie od 9.30 - 15.30- Letnia zjeżdżalnia "tor
saneczkowy" na Czantorii- Katapulta – Ustroń Polana- Basen kryty 6x12m - DW Mazowsze- Baseny
solankowe - Dom Zdrojowy- Groty solne- Staw kajakowy- Wędkarstwo - rzeka Wisła i stawy specjalne Ustroń
Polana- Siłownie - Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy ul. Sanatoryjna- Korty tenisowe kryte - hala
tenisowa- Trasy rowerowe oraz spacerowe- Sport konny - Stadnina koni wierzchowych do wędrówek po
górach- Paintball - poligon hotelu Daniel- Leśny Park Niespodzianek – Ustroń Zawodzie, ul. ZdrojowaWyciągi narciarskie Wielka Czantoria, Polana Stokłosica, Poniwiec, Palenica,- Górskie szlaki turystycznePark linowy oraz wieża widokowa na Czantorii- Park linowy na Równicy- Extreme Park na Równicy
(nowoczesny Roller Coaster)- Doskonałe imprezy w amfiteatrze- Puby i karczmy oraz restauracje zadowolą
najwybredniejszych smakoszy przez cały rok.

Uwagi

- Doba noclegowa rozpoczyna się o godz. 14.00 pierwszego dnia pobytu a kończy się o 12.00 ostatniego
dnia pobytu,- Zakaz palenia w pokojach, - Zwierząt domowych nie przyjmujemy, - Rozliczenie następuje w
dniu przyjazdu, - Rezerwacja miejsc może się odbywać osobiście, telefonicznie lub przez internet, Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłacenie zaliczki w kwocie ustalonej indywidualnie, - Na "wpłynięcie"
zaliczki czekamy do 2 dni roboczych od dokonania rezerwacji, - Zaliczki nie podlegają zwrotowi, prosimy o
rozważne podejmowanie decyzji!, - W przypadku korzystania tylko z jednego noclegu cena wzrasta o 50%, Przy pobycie jednej osoby w pokoju 2 osobowym cena za dobę wzrasta o 50%.

Financial Information
Cena od 35 zł
Cena max. 45 zł
Cena za pokój 2os. 70 zł

Partner - dane
Imię
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Województwo
Państwo
Telefon
Mobile
Webpage

Agat - kwatera
Okolna 9
43-450
Ustroń - Zawodzie
śląskie
Polska
33/854-28-73
506-961-922
http://www.agat.beskidy.pl
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