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Charakterystyka

Oferujemy przyjemny i tani wypoczynek w Pokojach Gościnnych "Olszówka" w nowo wybudowanym i
oddanym do użytkowania w 2011r. dwukondygnacyjnym budynku. Obiekt ten do wyłącznej dyspozycji gości
posiada 16 miejsc noclegowych w pokojach 1,2,3,4 osobowych.Każdy pokój posiada aneks kuchenny (w
pełni wyposażony ), łazienkę, TV, Internet oraz osobne wejście (także tarasowe w dwóch pokojach). Do
dyspozycji gości oddajemy także ogród z miejscem do grillowania, miejscem na ognisko oraz miejscami
postojowymi dla samochodów naszych gości.Budynek położony jest w bardzo spokojnym i atrakcyjnym
miejscu w Szczyrku, co gwarantuje idealne warunki na urlop, weekend, sylwestra, ferie zimowe czy
wakacje.Chcemy zagwarantować naszym gościom swobodny, spokojny odpoczynek i dlatego oferujemy też
usługi wynikające z potrzeby chwili takie jak: opieka nad dziećmi, dowóz i przywóz z dworca, imprez czy
stoków narciarskich.Do centrum Szczyrku można dojść spacerkiem w ciągu 20 min. Po drodze mija się
nowoczesną skocznie narciarską oraz Centralny Ośrodek Sportu dostępny także dla turystów z krytą
pływalnią, kortami tenisowymi i boiskiem. Można tez skorzystać z zabiegów odnowy biologicznej. W pobliżu
znajduje się również ścieżka rowerowa oraz rzeka Żylica z miejscami do plażowania. W trakcie spaceru
można nacieszyć oczy pięknem natury górskiej, która w Szczyrku jest niepowtarzalna.Wspaniałą atrakcją jest
możliwość wjazdu krzesełkową kolejką linową na najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego – Skrzyczne(1257m
n.p.m.), gdyż gwarantuje ona niezapomniane widoki zarówno w okresie zimy jak i lata. Warto wybrać się też
na Przełęcz Salmopolską 934m oraz szczyty, Klimczok (1117 m n.p.m.), Magura (1095 m n.p.m.), Kotarz
(965 m n.p.m.), Malinów (1117 m n.p.m.)Godna uwagi jest też Beskidzka Galeria Sztuki.Szczyrk to królestwo
dla osób uprawiających takie sporty jak: kolarstwo, paralotniarstwo, narciarstwo, snowboard, nordic walking,
a przede wszystkim pieszą turystykę górską.Zapraszamy nie tylko doświadczonych sportowców ,ale też
zaczynających swoją przygodę z powyższymi dyscyplinami bowiem na terenie miasteczka znajdziecie
Państwo wiele firm oferujących kursy i szkolenia w różnych dziedzinach sportowych.Szczyrk podoba się nie
tylko osobom preferującym aktywny wypoczynek. Tutaj znaleźć można góralskie karczmy, gospody,
restauracje oferujące świetną kuchnię i wyborne regionalne trunki.Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do
skorzystania z naszej oferty, tym bardziej że i ceny są bardzo przystępne.

Charakterystyka oferty
Do centrum
Ilość pokoi
Ilość miejsc
Year of Construction
Współrzędne GPS
Do wyciągu

1500 m.
4
16
600
49.725013;19.052020
3000 m.

Equipment Details
Akceptowane zwierzęta
Dostęp do internetu
Parking
Pełny węzeł sanitarny
Radio w pokoju
TV w pokoju
Wyciąg narciarski

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
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Położenie obiektu
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Dzielnica
Województwo
Państwo

Bratków 3
43-370
Szczyrk
Szczyrk Dolny
śląskie -SLPolska

Financial Information
Cena od 30 zł
Cena max. 120 zł
Cena za pokój 2os. 85 zł

Partner - dane

Imię
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Województwo
Państwo
Telefon
Mobile
Webpage

Pokoje Gościnne "Olszówka"
Bratków 3
43-370
Szczyrk
śląskie
Polska
602354042
602354042
http://www.szczyrkolszowka.pl
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