Pokoje Goscinne PRIMA
Glowackiego /, Borowice
Oferta została pobrana z serwisu Spanie.Online.
Adres oferty: https://spanie.online/noclegi/borowice/kwatery/pokoje-goscinne-prima

Zadzwoń do nas:

695-023-717

Opis oferty
Zapraszamy Państwa do pięknie położonego obiektu – „PRIMA”, z którego rozpościera
się malowniczy widok na doline Karkonoszy. Znajduje się on w BOROWICACH miejscowości wypoczynkowej graniczącej z Górnym Karpaczem. Wyjątkowe położenie
oraz klimat pozwoli Państwu na przyjemny i niezapomniany wypoczynek. Położenie
„PRIMY” stanowi doskonałą bazę wypadową na wycieczki w Karkonosze.
Nasz obiekt posiada pokoje 2 - osobowe , 3 - osobowe, każde wyposażone jest w
łazienkę oraz balkon. W pokojach 2 i 3 - osobowych istnieje możliwość dostawki .
Do dyspozycji naszych Gości jest przestrzenna kuchnia.
„PRIMA” przyjaznie nastawiona jest dla małych turystów – dzieci do lat 4 - 50%.
Zapraszamy do nas także grupy zorganizowane oraz miłośnikow biwakowania, dla
których proponujemy atrakcyjną cenę pobytu.
Karkonosze dają możliwość od wiosny aż do późnej jesieni korzystania z wielu szlaków
pieszych i rowerowych prowadzących przez kotliny, szczyty do wielu pięknych miejsc
widokowych. Jest to atrakcyjne miejsce na spędzenie majówek, weekendów czy
letnich wakacji zarówno dla rodzin jak i grup zorganizowanych.

KONTAKT i REZERWACJA
Rezerwacji mogą dokonywać Państwo drogą mailową lub telefoniczną:
tel.kom. 695 02 37 17
e-mail: pgprima@hotmail.com Rezerwacja obowiazuje po wplaceniu 30% kosztow
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pobytu na Konto: BGZ 23 2030 0045 1130 0000 1102 9240 Labocha Hanna
DOBA HOTELOWA
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godz. 12.00.W odleglosci
4 km - Park Wodny "Tropikana" w Karpaczu z wannami jakuzzi, basenami,
grota solna, sauna i licznymi innymi atrakcjami.

Informacje o ofercie
Dostępne pokoje:

brak danych

Liczba miejsc:

19

Cena / os.:

od 30 zł do 60 zł

Dostępność obiektu: całoroczny

Udogodnienia
grill, ognisko, ogród, parking, plac zabaw, taras, lodówka, czajnik, balkon, suszarka do
włosów, internet, łazienka, telewizor, akceptujemy zwierzęta domowe
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