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POLBIEO
Zajazd „BIESZCZADZKA OSTOJA” 
USTRZYKI DOLNE 

nowy obiekt, położony w miejscowości Hoszów przy Dużej Obwodnicy 
Bieszczadzkiej prowadzącej z Ustrzyk Dolnych do Leska. Najbliższy wy-
ciąg narciarski oddalony 4 km od Obiektu – Gromadzyń – Laworta – 
wyciąg krzesełkowy i orczykowy.
Zakwaterowanie: dysponuje 46 miejscami noclegowymi: 1 x 1 os. 
pokój, 11 x 2 os. pokoje, wszystkie  z możliwością jednej dostawki w 
formie fotela rozkładanego; wszystkie z łazienkami (prysznic, suszar-
ka, ręczniki), TV LCD; 2 apartamenty rodzinne dwupokojowe wyposa-
żone w sofę, fotele, stół, TV, osobną toaletę; 2 pokoje typu studio 2+2 
- wyposażone w łóżko małżeńskie oraz dwa łóżka jednoosobowe. 
Do dyspozycji Gości: SPA &Wellness (wanna SPA z hydromasażem, 
łaźnia parowa oraz sauna) 60 zł/1h, sala restauracyjna (do 250 osób),  
kawiarnia, wiata grillowa – dla gości bezpłatna, sala bankietowa (do 
150 osób) i konferencyjna (dla 40 osób, wyposażona w projektor 
multimedialny, ekran wysuwany, flipchart, nagłośnienie, aneks ku-
chenny, klimatyzacja); plac zabaw, wypożyczalnia rowerów, usługi 
związane z jeździectwem (jazda konna z instruktorem, przejażdżki 
bryczką, rajdy konne, kuligi konne. 
W cenie każdego pobytu: parking oraz dostęp do bezprzewodo-
wego Internetu.
W cenie pobytu WIELKANOC: 3 noce, 2 śniadania – bufet, 1 uroczyste 
Śniadanie Wielkanocne, 2 obiadokolacje, Wielkanoc – regionalna bie-
siada, koszyczek wielkanocny, dostę do strefy SPA, lac zabaw dla dzieci. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do 4 lat bez świadczeń - GRATIS. 
Na miejscu istnieje możliwość dokupienia obiadokolacji. Opłata za 
zwierze domowe – 40,-zł/noc. Pobyty min. 3 noce.

SPRAWDŹ 
PROMOCJE

BIESZCZADZKA 
OSTOJA

„BIESZCZADZKA 
OSTOJA” 

CENA ZA 1 NOC

24.01-07.04.23, 
10-28.04.23, 

03.05-07.06.23, 
10.06-21.12.23

07-10.04.23 
WIELKANOC 

3 noce

DOR, DZ/2, ST4/1P 170 384/2P
DZ(4-13)/DOS/1P 170 260/2P

ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/ustrzyki-dolne-/bieszczadzka-ostoja-zajazd-.html
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to najpopularniejsza miejscowość wypoczynkowa na Podkarpaciu po-
łożona nad rzeką Strwiąż, głównie ze względu na bardzo dobre warunki 
do uprawiania narciarstwa zjazdowego, biegowego.
Ustrzyki dysponują stacją narciarską Laworta i Gromadzeń, wyciągami 
orczykowymi na Małym Królu oraz Olimp, dzięki którym miasto nazwa-
ne jest „Zimową Stolicą Podkarpacia”. Na terenie gminy wyciągi narciar-
skie znajdują się także w Arłamowie i Ropience.
Przez Ustrzyki i okolice przebiega również dużo szlaków turystycznych.
Niedaleko znajduje się również Zalew Soliński stwarzając doskonałe 
warunki do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa. Na okolicznych 
wzgórzach oznakowanych jest 25 km szlaków spacerowych, 100 km tras 
rowerowych. Pobliskie stadniny koni umożliwiają uprawianie turystyki 
konnej.
Dodatkowym walorem tego regionu jest unikatowa historia tych ziem.

USTRZYKI DOLNE


