POLSKA

MYCZKOWCE
są jedną z najstarszych wsi w Bieszczadach i miejscowością letniskową
położoną na prawym brzegu Sanu w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora
Myczkowieckiego – drugiego po Solinie akwenu w tym regionie.
Przynależą do Gór Sanocko-Turczańskich. Ukształtowanie terenu stwarza doskonałe warunki do rekreacji, uprawiania sportów wodnych,
wędkarstwa i turystyki.
Lesko – ok. 10 km. Solina – ok. 6 km.
Najbardziej znanymi atrakcjami miejscowości są: Pomnik Przyrody
„Skałki Myczkowieckie”, cudowne źródełko, duże rzadkie ptaki wodne, 3
rezerwaty przyrody, zapora wodna na Sanie.
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Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

POLSKA

Hotel „SOLINA” SPA ***

MYCZKOWCE
położony w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Myczkowieckiego,
Zakwaterowanie: posiada 2 pokoje 1 osobowe, 30 pokoi 2 osobowych,
4 pokoje trzyosobowe LUX, 3 pokoje trzyosobowe LUX oraz 3 apartamenty. W każdym pokoju łazienka, TV, telefon, minibar. Hotel został przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
Do dyspozycji: restauracja „U Wodnika”, której serwowane są specjały kuchni łemkowskiej, bieszczadzkiej, bojkowskiej, a także produkty z własnej wędzarni (ryby oraz mięsa), kawiarnia i cukiernia „Rajski
Ogród”, drink bar, sala bankietowa, nowoczesne sale konferencyjne
z business center, SPA & WELLNESS: zabiegi na ciało i twarz przy zastosowaniu markowych kosmetyków, kosmetyka estetyczna, masaże,
sauny (fińska, łaźnia parowa,Infrared), jacuzzi, sala fitness, gabinet rehabilitacji, basen rekreacyjny czynny od maja do października oraz w
sezonie letnim taras z grillem, plac na ognisko, ogród z pergolą, bilard,
kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, przystań z wypożyczalnią sprzętu
wodnego (lipiec, sierpień) – rowerki wodne, kajaki i łódka, rowerów.
W cenie każdego pobytu: korzystanie z kompleks saun, jacuzzi, łaźnia parowa, internet wi-fi, parking, 15% rabatu na gastronomię, bar
oraz zabiegi SPA.
W cenie pobytu WAKACJE: 2 posiłki dziennie w tym kolacja grillowa z muzyką na żywo, 1 voucher 100 PLN do wykorzystania w hotelowej restauracji lub barze (na pokój).
Informacje dodatkowe: Opłata za psa: 30,-zł/doba. Dzieci do 4 lat
bez świadczeń – GRATIS. PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne
od stanu dostępnych miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) * SPRAWDŹ AKTUALNĄ CENĘ *
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Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

24.06-28.08.22
WAKACJE
min. 3 noce

28.08-15.10.22
min. 2 noce

300
200
400

235
130
300

SPRAWDŹ
PROMOCJE
SOLINA SPA

