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Noclegi Bieszczady

Noclegi u Palucha Ustrzyki Dolne
ul. Wyzwolenia 8
38-700 Ustrzyki Dolne
Email: Tel.: 13 461 10 95
Tel. kom.: 723 008 031
http://www.paluch.ustrzyki.pl
Dysponujemy:
&bull;
komfortowo wyposażonymi pokojami 1 ,2,3, i 4 os. Łącznie posiadamy 20 miejsc
noclegowych.
&bull;
aneks kuchenny
&bull;
pokoje wyposażone w Internet oraz tv satelitarną
Oferujemy:
&bull;
wczasy rodzinne
&bull;
szkolenia, konferencje, zjazdy integracyjne i motywacyjne
&bull;
uroczyste kolacje, imprezy plenerowe (ognisko z pieczeniem dzika, własna chata grillowa)
oraz okolicznościowe według zamówień klienta.
Obsługę przewodnicką i pilotażową *współpraca z biurami podróży)
&bull;
wycieczki piesze i autokarowe na obszarze Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego
&bull;
wycieczki zagraniczne (do Lwowa i okolic, na Słowację, Węgry)
<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Chata Balina
Strzebowiska 25
38-607 Cisna
Email: chata@balina.pl
Tel.: tel. 663 270 720
Tel. kom.: tel. 695 579 426

Zapraszamy Państwa do spędzenia swojego a zarazem cennego czasu w naszej chacie we wsi
Strzebowiska, usytuowanej wśród starych lip, latem pięknie pachnących. Znajduje się ona na działce
dużej, obszernej z widokiem na połoniny gdzie czas którym Państwo dysponują będzie czasem miło i
spokojnie spędzonym, a troski dnia codziennego zostaną na jakiś czas zapomniane.

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Leśna Polana
Bystre
38-606 Baligród
Email: Tel.: stacj.13 468 41 80
Tel. kom.: kom. 607 051 023
http://ustrzyki.pl
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Witamy Państwa na stronach WWW Ośrodka Wypoczynkowego "Leśna Polana w Bystrym"
Zapraszamy do skorzystania z oferty Leśnej Polany - "Domki na Wynajem" Ośrodek położony jest w
Bystrem k. Baligrodu. na trasie Lesko-Cisna. Teren jest ogrodzony i oświetlony. W odległości 500
znajduje się wyciąg narciarski i kryty basen. W pobliżu 100m znajduje się restauracja.

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNJ TUTAJ >>>

Dolina Obiecana
Kalnica 48
38-608 Wetlina
Email: dom@dolinaobiecana.pl
Tel.: 506 198 295

Witamy Państwa w "Dolinie Obiecanej".
Dom położony jest w Kalnicy (między Cisną a Wetliną) w malowniczej dolinie otoczonej pięknymi
górami z dala od drogi głównej. Z okien roztacza się piękny widok na pasmo gór &ndash; Fereczata,
Okrąglik, Jasło. Zapewniamy świetne warunki zarówno dla tych którzy szukają ciszy i spokoju, jak i dla
amatorów mocnych wrażeń.

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Gościniec pod Małym Królem
Strwiążyk 35 a
38-700 Ustrzyki Dolne
Email: gpmk@wp.pl
Tel.: Kasia 603 131 190
Tel. kom.: Mirek 693 960 519

Gościniec pod Małym Królem - Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki
Opis: Witamy! Oferujemy noclegi w bieszczadach. Zapraszamy Państwa do spędzenia czasu w
malowniczych Bieszczadach.
Jest to najlepsze miejsce do wypoczynku - cisza, spokój, czyste powietrze, dzika przyroda oraz całe
mnóstwo zabytków, pomników przyrody, rezerwatów, parków krajobrazowych oraz innych atrakcji
turystycznych, które zwiedza się z przyjemnością. Bieszczady to również idealne miejsce na aktywność
fizyczną, zarówno porą zimową - narciarstwo zjazdowe i biegowe, jak i porą letnią - kolarstwo górskie,
nordic walking, żeglowanie i pływanie po zalewie w Solinie.
http://ustrzyki.pl
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Zapewniamy noclegi w zacisznym i spokojnym miejscu - w Ustrzykach Dolnych. Jest to doskonały punkt
noclegowy, ze wzgledu na bliskość licznych atrakcji.
Jesteśmy przekonani, że właśnie tutaj spędzą Państwo przyjemnie swój czas i zaznają wypoczynku w
każdej postaci.
<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Zapraszamy do Ośrodka "Cypel"
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Polańczyk jest miejscowością uzdrowiskową, o łagodnym,
podgórskim klimacie, co sprzyja atrakcyjnemu wypoczynkowi. Ponadto miejscowość dysponuje szeroko
rozwiniętą bazą noclegową, gastronomiczną oraz usług dodatkowych. Liczne wypożyczalnie sprzętu
pływającego, kąpieliska, strzeżone baseny dla dzieci, wędkowanie oraz przepiękne szlaki turystycznie
to nie jedyne walory miejscowości. Warte odwiedzenia jest również Sanktuarium Matki Bożej Pięknej
Miłości z cudowną ikoną Matki Boskiej z Dzieciątkiem pochodzącą z 1 poł. XVII w. Jeśli zależy ci na
wypoczynku zapraszamy właśnie do nas.

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Domki Obertyny
Strzebowiska 24
38-607 Cisna
Email: domki@bieszczady-domki-obertyny.pl
Tel.: tel. 13 493 42 04
Tel. kom.: tel. 692 194 264
Witamy na stronie Domków "Obertynów" w Strzebowiskach, malowniczej wsi położonej w połowie
drogi między Cisną a Wetliną, u podnóża łancucha połonin. Strzebowiska usytuowane w CiśniańskoWetlińskim Parku Krajobrazowym są jedną z najpiękniej położonych wsi w Bieszczadach. Nasze dwa
nowe, komfortowe, zbudowane z drewna świerkowego, kryte osikowym gontem całoroczne domki
"Obertyny", postawione są na hektarowej działce. Całość usytuowana jest na południowo-zachodnim,
niezabudowanym, łagodnym stoku. Działka graniczy z jednej strony ze strumykiem, z drugiej z łąką.
Od strony tarasów - widok na połoniny. Domki oddalone są od głównej drogi wiejskiej o kilkaset
metrów. Miejsce jest przytulne, umożliwiające wspaniały wypoczynek. Pobyt w tym miejscu daje
odprężenie, zdrowy sen, spokój płynący z majestatycznych połonin, pięknych widoków i zapachów
otaczających łąk.
Prywatna droga dojazdowa jest do wyłącznego użytku naszych gości, jak i miejsca postojowe dla
samochodów przy domkach.
Zapraszamy na FACEBOOK! Dużo zdjęć na profilu użytkownika BIESZCZADY DOMKI OBERTYNY11

LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Pensjonat Karino
http://ustrzyki.pl
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Berezka 30 B
38-610 Polańczyk
Email: recepcja@pensjonatkarino.pl
Tel.: 13 469 21 38
http://pensjonatkarino.pl
SPA & WELLNESS Karino to nowo rozbudowany obiekt położony przy trasie małej obwodnicy
bieszczadzkiej, 4 km od Jeziora Solińskiego w miejscowości Berezka. KARINO oprócz eleganckich i
komfortowych wnętrz to miła i przyjazna atmosfera. Pobyt w naszym Pensjonacie to wspaniały pomysł
na wypoczynek oraz przeżycie ciekawej przygody.

LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Gościniec Dębowa Gazdówka
Łodyna 43
38-700 Ustrzyki Dolne
Email: debowagazdowka@wp.pl
Tel.: tel. 691-631-634
Tel. kom.: tel. (13) 461-30-81
Witamy w Bieszczadach
Dębowa Gazdówka
Gościniec &bdquo;Dębowa Gazdówka&rdquo; położony jest 5 km od Ustrzyk Dolnych w miejscowości
Łodyna. Bezpośrednie sąsiedztwo (800 m) największej stacji narciarskiej w Bieszczadach &ndash;
Laworty to niewątpliwie największy atut. Zimą wieczory przy kominku, kuligi, ogniska, a po
całodziennym szusowaniu odpoczynek w saunie są dodatkowymi atutami. &bdquo;Dębowa
Gazdówka&rdquo; jest położona niecałe 8 km od granicy państwa- Krościenka.Stąd już godzina jazdy i
można zwiedzać Lwów. Proponujemy Państwu również wycieczki z wykwalifikowanymi przewodnikami
do Zbaraża i Kamienia Podolskiego lub nieco bliżej na Połoniny. Duża i mała pętla bieszczadzka to
niezapomniane widoki o każdej porze roku. Lato to czas dla grzybiarzy, wędkarzy (21 km od Zalewu
Solińskiego i Sanu), piechurów, rowerzystów, motocyklistów, lotniarzy i wszystkich którzy kochają
naturę, spokój i ciszę. Liczne trasy rowerowe, staw rybny, położone nieopodal stadniny koni, możliwość
przejażdżek jeepami,
loty szybowcowe to atrakcje z których na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.

LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Pensjonat Solina
Solina 38
38-612 Solina
Email: tutystyka@solina.info
Tel. kom.: +48 605 442 663
Pensjonat
http://ustrzyki.pl

Solina to wyjątkowo uroczo położone miejsce w Bieszczadach. Zaledwie

200 metrów dzieli
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nas od korony zapory na Jeziorze Solińskim. Z okien naszego pensjonatu rozciąga się wspaniały widok
na zalew oraz otaczające go zielone wzgórza,opiewane przez bardów nie tylko bieszczadzkich.
Zapewniamy komfortowe warunki wypoczynku klientom indywidulanym jak i grupowym. Organizujemy
biesiady, ogniska, wycieczki, imprezy firmowe z bogatym programem zajęć, zapewniając maksimum
zabawy w atrakcyjnych cenach.
<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Agroturystyka Pod Ostrym Działem
Dźwiniacz Dolny 41
37-700 Ustrzyki Dolne
Email: wtarnawski@wp.pl
Tel.: tel. +48 (13) 461 44 06
Tel. kom.: tel. +48 607 611 144
Gospodarstwo agroturystyczne "Pod ostrym Działem" działa od 2000 roku, corocznie odsyłamy do
domów dziesiątki zadowolonych, zrelaksowanych klientów, którzy poznali piękno bieszczadzkich
krajobrazów, bogactwa przyrody oraz kojący wpływ krystalicznie czystego powietrza.
Niezapomnianych wrażeń, mogą Państwo doświadczyć, również podczas wędrówek Bieszczadzkimi
szlakami, oraz kontakt ze zwierzętami w gospodarstwie, jak i z dziko żyjącymi w okolicznych lasach.
Mamy nadzieję, że dzięki naszym staraniom znajdą Państwo miejsca, które pozostaną na zawsze w
pamięci.
Pobyt w naszym gospodarstwie, na pewno dostarczy Państwu wiele przyjemnych wrażeń oraz wspomnień.
Możliwość zakwaterowania grup zorganizowanych (wycieczki, zielone szkoły itp.)
Możliwość przyjęcia do 5 osób niepełnosprawnych
Zachęcamy do spędzenia chwili na stronie, zapoznania się z pełną ofertą
galerią własnoręcznie wykonanych zdjęć.

gospodarstwa oraz bogatą

Dodatkowe atrakcje
Atrakcje
-

Własny staw do wędkowania.
Sauna
Idealne warunki do lotniarstwa oraz paralotniarstwa. na szczycie "Ostrego Działu"
Plac zabaw dla dzieci - piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawka
Sala konferencyjna - świetlica (30 osób) z telewizorem i dostępem do internetu
Organizacja wycieczek do Lwowa
Zwierzęta gospodarskie
Po sąsiedzku konie wierzchowe i bryczka
Gospodarstwo oferuje organizację ognisk i jagnię z rożna
Teren ogrodzony (bezpieczny dla dzieci)
Dostęp do komputera z łączem internetowym
Możliwość podłączenia się do sieci internet, za pomocą własnego laptopa dzięki sieci Wi-Fi
Po terenie gospodarstwa można poruszać się wybrukowanym chodnikiem
Po sąsiedzku można zakupić: nabiał, warzywa i miód

Możliwość zakwaterowania grup zorganizowanych (wycieczki, zielone szkoły itp.)
Możliwość przyjęcia do 5 osób niepełnosprawnych
Zasięg sieci Plus GSM oraz Play
http://ustrzyki.pl
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Aby pobyt naszych gości był jeszcze bardziej atrakcyjny, oferujemy:
-

po sąsiedzku jazdę konną i przejazdy bryczką lub saniami
wędkowanie w stawie
imprezy z ogniskiem i grillowaniem
możliwość organizacji imprez okazjonalnych

W POBLIŻU
- Kryty basen kąpielowy w Ustrzykach Dolnych (8km)
- 3 wyciągi w narciarskie (1 krzesełkowy) w Brzegach Dolnych (4 km)
- 7 wyciągów narciarskich w Ustrzykach Dolnych (8 km)
- Muzeum Przyrodnicze Bd. P. N. w Ustrzykach Dolnych (8km)
- Zalew Soliński (24 km)
- Skansen i muzeum etnograficzne w Sanoku (43 km)
- Zabytki: cerkwie, cmentarze, kapliczki przydrożne, kopalnie ropy naftowej, stare domostwa,
Dla aktywnych, lubiących sport:
- w lipcu i sierpniu obóz paralotniarski z kursem latania (zbocze Ostrego Działu - deniwelacja 170 m oraz
Bezmiechowej)
- ścieżki przyrodnicze, trasy rowerowe
- trasy biegowe oraz zjazdy saneczkowe
- polecamy trasę posiadającą atest F. I. S. z wyciągiem narciarskim - w odległości 2,5 km na Kamiennej
Laworcie
<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Willa Elf Ustrzyki Dolne
Ustrzyki Dolne
38-700 Ustrzyki Dolne
Email: villaelf@wp.pl
Tel.: tel. 13 461 42 64
Tel. kom.: tel. 662-386-257
Villa Elf położona jest w Ustrzykach Dolnych, na zboczu góry Gromadzyń,
nieopodal stacji narciarskiej. Z jej okien roztacza się widok na panoramę miasta,
Orlik i Kamienną Lawortę. Miasto usytuowane jest w dolinie, nad rzeką Strwiąż,
na trasie małej i wielkiej "pętli bieszczadzkiej".
Villa Elf jest obiektem całorocznym o wysokim standardzie. Jednorazowo może przyjść 12 Gości,
którzy mają do dyspozycji pokój 2-osobowy, pokój 3-osobowy, pokój 4-osobowy oraz pokój
3-osobowy z samodzielną kuchnią i niezależnym wejściem. Pokoje wyposażone są w łazienki, TV i radia.
Zapraszamy do skorzystania z masażu. Masaż ma nie tylko działanie lecznicze, ale również relaksacyjne,
powoduje odprężenie całego organizmu niwelując napięcie psychiczne i stres.
Villa Elf oferuje noclegi, 4 pokoje z łazienkami i TV.
Skorzystać także można z sauny, masażu oraz z zabiegów manicure i pedicure.
Ze względu na komfort wszystkich naszych Gości prosimy o niepalenie! Dla palących
jest wyznaczone miejsce :-)
W Villi Elf nabyć można również turystyczne mapy Bieszczadów z aktualną bazę
turystyczną, z zaznaczonymi szlakami turystycznymi, konnymi i rowerowymi oraz
wyciągami narciarskimi.
http://ustrzyki.pl
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Wyposażenie:
- Parking
- Sauna
- Domek grillowy z wędzarnią
- Jadalnia z kominkiem
WILLA ELF
ul. Naftowa 30 ,- 38-700 Ustrzyki Dolne
Województwo: Podkarpackie
(013) 461 42 64 + 48 662 38 62 57
www.villaelf.pl/
<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Wili Camp Domki Wypoczynkowe w Bieszczadach - Bereżnica
Bereznica Wyzna 543
38-610 Bereżnica
Email: wili11mr@gmail.com
Tel.: Tel. 609 774 709
Tel. kom.: Tel. 667 097 709
Oferujemy noclegi w 5 drewnianych, komfortowych domkach o powierzchni 50 m2. Domki
dwupoziomowe mieszczą od 4 &ndash; 6 osób, posiadają w pełni wyposażony aneks kuchenny, łazienkę
z kabiną prysznicową. Na piętrze znajdują się 2 sypialnie. W salonie znajduje się kominek opalany
drewnem oraz TV ( z możliwością demontażu na życzenie gości ). Każdy domek posiada własny grill.
Dodatkową zaletą naszych domków są przestronne tarasy, z których można podziwiać piękny krajobraz
okolicznych łąk i lasów, a często nawet obserwować zwierzynę leśną. Teren, na którym znajdują się
domki jest ogrodzony, możliwość parkowania samochodu. Do dyspozycji gości oddajemy miejsce na
ognisko, plac zabaw dla dzieci. Przebywający u nas goście mają również zapewnioną pełną informację
turystyczną.
Warto zobaczyć
we wsi:
drewnianą cerkiew p.w św. Mikołaja cudotwórcy z 1515 r. obecnie kościół filialny
-

drewniana słupowa dzwonnica obok cerkwi

-

na tyłach cerkwi stary cmentarz

-

głaz upamiętniający pobyt Zygmunta Kaczkowskiego

-

punkt widokowy

w okolicy:
najwyższe szczyty Bieszczadów
http://ustrzyki.pl
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-

Jezioro Solińskie z największą w Polsce zapora wodną wraz z elektrownia

-

Rejs statkiem spacerowym

-

Rezerwaty Przyrody: Sine Wiry, Jeziorka Duszatyńskie

-

Podróż Bieszczadzką Kolejką Leśną

-

Muzeum Historyczne i Skansen w Sanoku

-

Galeria Sztuki Synagoga w Lesku

-

Muzeum Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych

-

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie &bdquo;Knieje&rdquo; w Nowosiółkach

-

Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku

-

Centrum Kultury Ekumenicznej im. Jana Pawła II w Myczkowcach

-

Jednodniowe wycieczki na Ukrainę, Słowację i Węgry

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Manhattan Domki i Pokoje - Wetlina
38-608 Wetlina 77

Telefon:

tel. +48 601 172 150

OFERUJEMY:
-

2 domki turystyczne 3-5-osobowe
sypialnia z 3 łóżkami
salonik z 2-osobową rozkładaną kanapą, telewizor, szafa na ubrania,
kaloryfer olejowy
łazienka z suszarką na ręczniki
aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem: lodówka, kuchenka, czajnik

http://ustrzyki.pl
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zlewozmywak, zastawa stołowa, garnki i patelnia ze stali

nierdzewnej

-

Otoczony drzewami nasz dom położony jest na wzgórzu nad Wetliną,
od strony połoniny Wetlińskiej (tzw. osiedle Manhattan). 250 m od głównej szosy, dojazd
drogą asfaltową, parking na posesji.
Miejsce na ognisko, profesjonalny grill, dużo naturalnej zieleni na działce.
Wygodne łóżka, kołdry i poduszki antyalergiczne, ładna pościel z bawełny 100%.
WiFi.
Cisza, spokój (w pobliżu nie ma dużych obiektów turystycznych), piękne widoki, bliskość
szlaków po Bieszczadzkim Parku Narodowym.
Blisko (300-500 m) do sklepów, barów i restauracji, postoju busów i przystanku PKS.
Najchętniej przyjmujmy Gości o wyraźnym nastawieniu turystycznym,
najlepiej w układzie tygodniowym &ndash; minimum 4 noclegi.
NIESTETY &ndash; nie możemy przyjmować Gości ze zwierzętami (alergie),
palenie papierosów wyłącznie na zewnątrz domków i pokoi.
SŁUŻYMY &ndash; informacją turystyczną o regionie i wszelką możliwą pomocą.
Znakomite położenie, bardzo przyzwoity standard wyposażenia (zwłaszcza domki)
oraz czystość sprawiają, że nasza oferta jest cenowo wysoce konkurencyjna w tej klasie
obiektów noclegowych w Bieszczadach.

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Firma Usługowo Handlowa "TADBOG" Wilczy Jar
Cisna 13
38-607 Cisna
Email: tadbogwoj@wp.pl
Tel.: tel. 13 468 63 81
Tel. kom.: gsm. 696 062 589
Serdecznie zapraszamy do poznania naszej szerokiej oferty
turystycznej. Naszym gościom oferujemy Pokoje Gościnne Wilczy Jar, Pokoje Gościnne Cisna 13 oraz
Karczmę Łemkowyna
OFERUJEMY NASZYM GOŚCIOM
Pokoje z widokiem na górę JASŁO
2 niezależne nowo wybudowane budynki o wysokim standardzie, wyłącznie do dyspozycji naszych
gości
OFERUJEMY:
8 miejsc noclegowych
Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki
oraz łazienką
WiFI, TV SAT i LCD w każdym pokoju
lodówka, czajnik i potrzebna porcelana w
każdym pokoju
Bezpieczne miejsce parkingowe
Zadaszone miejsce na grill oraz miejsce na
ognisko pod chmurką
Możliwość zamówienia posiłków
LOKALIZACJA WILCZEGO JARU:
Bliskie sąsiedztwo lasu
Piękne widoki na bieszczadzkie połoniny ;)
Jeden z najwyżej i najładniej położonych obiektów turystycznych w Cisnej
Przyjmujemy i obsługujemy zorganizowane grupy
Za dodatkowa opłata oferujemy SPA naszym gościom
sauna finska
sauna mokra
jacuzzi
solarium
jaskinia solna
masaże
APARTAMENTY W WILCZYM JARZE
Możliwość zorganizowania na zamówienie biesiad regionalnych z uczestnictwem łemkowskich zespołów
ludowych
Możliwość wynajęcia busa, wycieczki po Bieszczadach
Wystawiamy faktury vat
ATRAKCJE TURYSTYCZNE
W okolicy Cisnej znajduje się wiele atrakcji turystycznych. Polecamy skorzystanie z niektórych z nich:
W sezonie letnim kursuje Bieszczadzka Kolejka Leśna
Rejsy statkiem TRAMP w Polańczyku
Zimą wyciąg narciarski w samej Cisnej lub też w okolicy
liczne szlaki turystyczne
bliskie sąsiedztwo szlaków górskich
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej karczmy
ŁEMKOWYNA w Cisnej, która oferuje regionalną kuchnię jak i inne dodatkowe atrakcje.
Dysponujemy
http://ustrzyki.pl
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dwiema salami klimatyzowanymi na 120 miejsc do prezentacji multimedialnych i róznego rodzaju spotkań
biesiadnych. W lecie przy Karczmie dodatkowo znajduje sie ogródek piwny.

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Gospodarstwo Agroturystyczne
Lutowiska 7f
38-713 Lutowiska
Email: mic987@wp.pl
Tel.: (013) 461 01 85
Tel. kom.: 669 049 057
W ofercie:
-

10 miejsc noclegowych w 4-ch pokojach 2 i 3 osobowych
obiekt całoroczny
posiada kuchnię dla gości i jadalnię z kominkiem
obiekt ogrodzony z miejscem na grill i ognisko
z dala od głównej drogi (ok.200m)
sklep spożywczy i bar (ok.300m)
w pobliżu staw możliwością wędkowania (karp, amur, szczupak)
hodujemy konie (organizujemy spacery i wycieczki konno do 5-ciu osób)
organizujemy dwudniowe sobotnio-niedzielne spacery konno nad Zalew Soliński
istnieje możliwość zamówienia wyżywienia
obiadokolacja (dwa dania, pora podania i menu do uzgodnienia &ndash; cena 18 zł od osoby)

Teraz W Ofercie Naszej Możliwość Rehabilitacji

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Domki Smerek
Smerek
38-608 Wetlina
Email: domki@smerekdomki.pl
Tel.: Jacek- 693 652 860
Tel. kom.: Teresa- 693 652 890
Jeżeli szukasz miejsca, gdzie natura została zachowana w oryginalnej postaci to dobrze trafiłeś. Jeżeli
szukasz miejsca, gdzie można w ciszy i w spokoju wypocząć z dala od cywilizacji to miejsce jest właśnie
dla Ciebie - usytuowane w samym centrum Bieszczad, w najlepszej naszym zdaniem, lokalizacji w
tym rejonie.
Wypoczywając na leżaku można podziwiać gołym okiem pasmo połonin od Smereka do Połoniny
Caryńskiej z Chatką Puchatka na Połoninie Wetlińskiej włącznie, nie ruszając się z miejsca.
Lokalizacja ta nadaje się również dla ludzi lubiących aktywny wypoczynek - domki położone są przy
szlaku na Fereczatą i Okrąglik, po czym możemy w krótkim czasie dojść malowniczym szlakiem do
granicy ze Słowacją i przy odrobinie szczęścia spotkać niedźwiedzia:)
http://ustrzyki.pl
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Oferujemy dwa domki 5&ndash;osobowe standardowo wyposażone: łazienka z prysznicem, sypialnia,
w pełni wyposażona kuchnia, taras, pokój z kominkiem, telewizja, internet. Ponadto na miejscu można
wypożyczyć rowery górskie, zagrać w siatkówkę, a wieczorem posiedzieć przy dużym zadaszonym
grillu.
Istnieje również możliwość skorzystania z przyczepy kempingowej, a także rozbicia namiotu.
Nasze domki usytuowane sa przy czerwonym szlaku skad możemy śmiało dojść po ok. 1,5h marszu na
szczyt Fereczata a następnie Okraglik ,z którego szlakiem przebiegajacym wzdłuż granicy państwa ze
Słowacja możemy dojść na Dziurkowiec, Rabia Skała, Kamienna i Krzemieniec.
Ruszajac z domków w stronę północna po ok. 3,5h przez miejscowość Kalnica
Smerek zaczynajacym pasmo Połonin.

dochodzimy do szczytu

Opis dojazdu: Z Leska kierujemy się na Cisna, następnie w Cisnej skręcamy w lewo na Ustrzyki Górne.
Po przejechaniu ok. 15 km dojeżdżamy do miejscowości Smerek. W Smereku za zajazdem "Paweł nie
całkiem święty" skręcamy w uliczkę asfaltowa w prawo. Po przejechaniu 1 km robimy podjazd stroma
kamienista droga w prawo do góry następnie skręcamy w lewo i po lewej stronie mamy osiągnięty cel.
W okolicy znajdują się ciekawe atrakcje turystyczne:
-

Rezerwat przyrody "Sine Wiry"
Góra - Smerek
Jezioro Solińskie
Bieszczadzkie Cerkwie
Bieszczadzka Ciuchcia
Bieszczadzki Park Narodowy
Jeziorka Duszatyńskie

Serdecznie zapraszamy.

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Dworek Wadera
Wetlina 135
38-608 Wetlina
Email: wetlina@poczta.onet.eu
Tel. kom.: +48 501 640 722
WITAMY DOBRYM SŁOWEM!
Zapraszamy Państwa do pensjonatu, położonego w Wetlinie w bezpośrednim sąsiedztwie
Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Połoniny Wetlińskiej.
Realizując pasję i marzenia stworzyliśmy dom, nawiązujący swoim charakterem do
początku XX wieku. Zadbalismy o to, aby dom był wygodny i komfortowy.

polskich dworków z

Komfortowo i gustownie!
Do dyspozycji naszych Gości oddajemy 7 gustownie urządzonych pokoi. Każdy z nich ma indywidualny
charakter. W pokojach znajdują się telewizory i małe lodówki. Przy każdym jest łazienka, wyposażona w
ręczniki i suszarkę. Na piętrze domu, oprócz pokoi gościnnych znajduje się biblioteka z obszernym
księgozbiorem, również z literaturą poświęconą Bieszczadom.
Na parterze zapraszamy do przestronnego salonu z
http://ustrzyki.pl
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Gościom śniadania. Z salonu prowadzi wyjście do ogrodu, w którym znajduje się obszerna altana z
kominkiem i grillem, urządzona w wiejskim stylu. Przez działkę przepływa niewielki potok, nad którym
ulokowaliśmy &bdquo;ruską banię&rdquo; opalaną drewnem. Na terenie naszej posesji
przygotowaliśmy miejsca parkingowe.
Położenie domu, zapewnia bezpośrednie wyjście na szlaki turystyczne m.in. żółty szlak na Smerek i
Połoninę Wetlińską, z drugiej strony na Rabią Skałę lub Działem na Wielką i Małą Rawkę.
Zapraszamy wszystkich ceniących sobie spokój, piękne widoki oraz rodzinną atmosferę z dozą luksusu.
Zachęcamy do klikania po stronie. Witryna bogata jest w zdjęcia i detale oddające charakter Dworku
Wadera.
Bywajcie w zdrowiu!

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Ośrodek Jaworina
Bóbrka
38-612 Solina
Email: kolcia123@interia.pl
Tel.: 781 393 934
Tel. kom.: 781 393 934
Serdecznie zapraszamy do nowo wybudowanego całorocznego ośrodka wypoczynkowego
"Jaworina" znajdującego się na pograniczu Bóbrki i Soliny. Obiekt składa się z 5 odrębnych drewnianych
domków, altanki z grillem i placu zabaw. Ośrodek dysponuje sauną dla wszystkich gości.
Nasza oferta to:
5 odrębnych drewnianych domków, altanki z grillem i placu zabaw.
Ośrodek dysponuje sauną dla wszystkich gości.
Bezpośrednio przy ośrodku znajduje się bezpłatny parking.
Cały teren jest ogrodzony i monitorowany 24 godz/dobę

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Chatki u Kasi
Solina 119
38-610 Solina
Email: wolanin1@o2.pl
Tel.: 697 517 348
Tel. kom.: 603 169 985
"CHATKI U KASI 8-OSOBOWE DOMKI SOLINA, BIESZCZADY"
http://ustrzyki.pl
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Duże drewniane domki z tarasem i antresolą. W każdym domku jest do 8 miejsc noclegowych dla
dorosłych osób. W domku jest aneks kuchenny, salono -jadalnia, łazienka z prysznicem, dwie oddzielne
sypialnie oraz antresola z widokiem na salon z dwoma miejscami do spania. Dwa następne domki
kosztem jednej sypialni na dole posiadają większy salon z dwiema sofami a zamykana sypialnia znajduje
się na poddaszu.
Pełne wyposażenie. Domki położone są na wzgórzu, od północy i zachodu graniczą z lasem a z tarasu
widok na południe na zieloną ścianę sąsiedniego wzgórza i lesistą dolinkę.
W pobliżu zapora, w linii prostej 500m, asfaltem ponad kilometr. Kąpielisko i wypożyczalnie sprzętu
wodnego oraz bary przy zaporze. Sklep ok 800m.
Dużo zieleni, taras wychodzi na południe, zaciszne miejsce.
Każdy domek posiada duży zadaszony taras, grill, miejsce na ognisko, parking, dostępna altanka i
miejsce zabaw dla dzieci.
e-mail- wolanin1@o2.pl

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Gospodarstwo Agroturystyczne u Aleksa
ul. Słoneczna 44
38-613 Wołkowyja
Email: e.szka@gazeta.pl
Tel.: 665 553 112
Tel. kom.: 697 915 057
Oferujemy do wynajęcia:
1) domek 8-osobowy: dwa pokoje 4-osobowe, aneks kuchenny, łazienka, tv, taras - 200 zł/doba
2) drewniany dom 20-osobowy: 7 pokoi (w tym jeden z kominkiem), w pełni
łazienki, świetlica z tv i stołem do tenisa - cena do uzgodnienia

wyposażona kuchnia, 3

3) pokoje z łazienkami - 3 i 4 - osobowe: osobne wyjście bezpośrednio na podwórko, lodówka, czajnik
elektryczny - 90 zł/doba (pokój 3-osobowy) lub 120 zł/doba (pokój 4-osobowy)
4) pokoje z łazienkami wspólnymi - 2, 3 i 4 - osobowe - 28 zł/osoba, dla dzieci do
5 lat - 50% zniżki
Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.
O nas
Nasze gospodarstwo usytuowane jest w pięknej bieszczadzkiej miejscowości Wołkowyja, w odległości
około 800 m od Jeziora Solińskiego. Funkcjonujemy w branży turystycznej już od kilkunastu lat,
jesteśmy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne "Bieszczady", co gwarantuje
odpowiednią jakość usług.
Dysponujemy
http://ustrzyki.pl
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8-osobowy. Naszymi goścmi są przede wszystkim turyści
zorganizowane i wycieczki.

indywidualni, ale zapraszamy również grupy

Naszym gościom oferujemy nie tylko miejsca noclegowe, ale także posiłki, organizujemy na życzenie
ogniska, grill, wędzenie ryb (posiadamy własną wędzarnię), wycieczki po okolicy pieszo, konno lub
bryczką, grzybobranie, warsztaty rękodzieła artystycznego (kwiaty z bibuły oraz unikalne kwiaty i
stroiki ze sznurka), pokazy pozyskiwania miodu z własnej pasieki (miód oczywiście można również
zakupić).
Teren gospodarstwa jest ogrodzony, bezpieczny dla dzieci; maluchy mogą
zabaw znajdującym się w obrębie gospodarstwa (piaskownica, huśtawki).

pobawić się na mini placu

Serdecznie zapraszamy !
Główne atrakcje turystyczne okolicy:
Zielony szlak Lesko - Krysowa: Lesko - Leski Kamień - Bereźnica Niżna - Wierchy (635 m) - Polańczyk Wołkowyja - Bukowiec - Terka - Żołobina (780 m) - Bukowina (922 m) - Krysowa (840 m),
pozostałości cerkwi w Wołkowyji wraz z cmentarzem unickim,
drewniana cerkiew unicka w Górzance z 1838 r., cerkiew z 1757 r. w nieistniejącej już wsi Łopienka,
uzdrowisko Polańczyk
(w odległości 7 km), sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku - dawna cerkiew, z
uratowaną i przeniesioną tutaj cudowną ikoną Matki Boskiej Łopieńskiej, zapora wodna w Solinie i
wycieczki statkiem po Jeziorze Solińskim, zapora
w Myczkowcach, cudowne źródełko w Zwierzyniu, z którego przed 150 laty wydobyto krzyż, pochodzący
z XIII w. wykonany we francuskim mieście Limoges, Skansen Przemysłu Naftowego w Bóbrce,
rozlewisko Sine Wiry i Jeziorko Szmaragdowe na rzece Wetlince, synagoga, cmentarz żydowski oraz
zamek Kmitów i zabytkowy kościół w Lesku, Kamień Leski, leskie źródełka mineralne, ruiny zamku
Sobień, bieszczadzka kolejka wąskotorowa z końca XIX w., skansen (Muzeum Budownictwa Ludowego)
w Sanoku, muzeum przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych,a przede wszystkim - BIESZCZADY :)
Rękodzieło artystyczne
Miłym urozmaiceniem pobytu w Bieszczadach, zwłaszcza podczas deszczowych dni, może być dla
Państwa uczestnictwo w bezpłatnych warsztatach rękodzieła artystycznego.
Utalentowana gospodyni - Pani Józefa - udzieli Państwu instrukcji, jak samodzielnie wykonać kwiaty z
bibuły oraz - co stanowi specjalność gospodyni - unikalne kwiaty lub stroiki (w kształcie koła albo na
drewnianych ramkach) ze sznurka konopnego.
Wyroby gospodyni można tanio zakupić. Z pewnością stanowić będą miłą pamiątkę
z pobytu w Bieszczadach, ewentualnie będą oryginalnym prezentem dla bliskich lub znajomych.

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Pohulanka Nad Hoczewka
Hoczew 135
38-600 Hoczew
Email: domki@hoczewka.pl
Tel.: 608 273 616
Tel. kom.: 13 469 28 85
http://ustrzyki.pl
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Zapraszamy do 2-ch nowo wybudowanych domków letniskowych.
Położone są w Bieszczadach nad rzeką Hoczewką, na trasie w kierunku do Cisnej, Wetliny, na Połoninę
Wetlińską i Caryńską. Do Polańczyka i Soliny, nad Zalew Soliński jest zaledwie kilkanaście kilometrów.
Rzeka Hoczewka jest bogata w ryby, zwłaszcza w Pstrąga. Jest systematycznie zarybiana przez
ekologów i wędkarzy, więc jeśli jesteś pasjonatem wędkowania, to możesz skorzystać i odpoczywając
oddać się swojemu hobby.
Jeżeli lubisz spacery po lesie i zbieranie grzybów, to lasy w Bieszczadach są do tego idealnym miejscem.
OFERTA:
Nasze domki składają się z pokoju 3-osobowego, 2 osobowego oraz salonu, w którym może spać
jeszcze 2 osoby. Do tego jest aneks kuchenny oraz łazienka. Domki posiadają także tarasy. Przy
domkach znajduje się duży parking na zamkniętym terenie wraz z oświetleniem.
Jeżeli posiadasz psa lub kota, u nas znajdzie się dla niego miejsce. Sami posiadamy zwierzęta i
jesteśmy do tego przyjaźnie nastawieni.

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

DOMKI u Jadzi Olchowiec
Ilość osób: 5 domków = 40 osób
Cena / osoba: 240 zł
Dane kontaktowe: Olchowiec
Województwo: Podkarpackie
Telefon: tel. 606 139 615
Strona: domkiwolchowcu.pl/

Oferta:
Dla naszych gości przygotowaliśmy 5 domków. Domki letniskowe położone w
w odległości 70 metrów od Jeziora Solińskiego

miejscowości Olchowiec

Domki są dwupoziomowe z widokiem na Zalew Soliński

Wyposażenie:
Parter:
- 2 łóżka dwuosobowe
- łazienka
- aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem
- Telewizja satelitarna
http://ustrzyki.pl
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- lodówka

Piętro:
2 pokoje dwuosobowe z pojedynczymi łóżkami

Przy domku jest zadaszony taras. Do palenia ogniska jest miejsce pod wiatą.
są przenosne grille na węgiel drzewny.

Na wyposażeniu domku

Idealne miejsce dla ludzi którzy cenią sobie cisze i spokój a zarazem chcą aby w pobliżu był dostęp do
Jeziora Solińskiego.

Idealne miejsce dla tych którzy łowią ryby, lubią przebywać w pobliżu jeziora
jednocześnie cennią sobie ciszę i spokój.

Solińskiego, ale

Na terenie posesji znajduje się bar z ciepłymi daniami, piwem i napojami
Dodatkowe informacje:
Odległości:
- od jeziora Solińskiego 70 metrów
- od lasu 50 metrów
- od sklepu 12 km, ale w sezonie przyjeżdża obwoźny sklep z artykułami spożywczymi 3 razy w tygodniu
wtorek, czwartek, sobota )

<<< LINK DO OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>
Knieja u Andrzeja Lutowiska
Lutowiska 46
38-713 Lutowiska
Email: andrzejgudz@onet.eu
Tel.: stacj. 13 461 02 24
Tel. kom.: 604 502 961
http://www.noclegi.bieszczady.info.pl/Knieja-u-andrzeja-101/
Dla naszych gości KNIEJA U ANDRZEJA ma wyjątkową atrakcję:
przyjazne i piękne konie. Posiadamy 2 konie o imionach Arbat i Farys.
Organizujemy jazdy konne i przejażdżki bryczką.
KNIEJA U ANDRZEJA zaprasza przez cały rok:
Domek campingowy otwarty w sezonie posiada:
7 miejsc noclegowych
aneks kuchenny
łazienka
http://ustrzyki.pl
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WC
tv satelitarna
cena od 35 zł do 120 zł za dobe w zależnosci od ilosci osób.
Apartament 4-5 osobowy z oddzielnym wejściem:
oddzielne wejście
2 pokoje dwu osobowe
łazienka &ndash; WC
aneks kuchenny
tv satelitarna
internet bezprzewodowy
Apartament z pokojem dziecięcym i łazienką;
aneks kuchenny
łazienka, wc
telewizor
internet
ceny od 35zł do 50zł za dobe
Możliwość pobytu ze zwierzętami. Cena za dobę 5zł. Oferujemy
także wyżywienie &ndash; śniadanie i obiadokolacje
Swojskie Jadło , Bezpieczny parking
Oprócz łowienia ryb, pływania kajakiem po stawie, polecamy jazdę konną oraz wycieczki
samochodem terenowym po okolicy. Zapraszamy do najbardziej malowniczej części Karpat,
do krainy dziewiczej, soczystej przyrody&hellip; bieszczadzkiej krainy&hellip;
Nasze gospodarstwo KNIEJA U ANDRZEJA położone jest w miejscowości Lutowiska.
Wieś leży nad potokiem Smolnik, na styku pasm Ostre i Otryt. Równie ciekawa jak geografia
jest historia tego miejsca. Osada powstała w X w.,w XIX w. lutowiskie jarmarki zasłynęły w całej
środkowej Europie i do II wojny światowej stanowiły centrum handlowe regionu.
Dziś będąc w naszych stronach koniecznie trzeba zobaczyć targi końskie w Lutowiskach.
W okresie zimowym odbywają się także w Lutowiskach zaprzęgi psie . Zabytki Lutowisk: kościoły,
cerkwie, cmentarze przypominają o minionych czasach.
KNIEJA U ANDRZEJA serdecznie zaprasza przez cały rok
Gości przyjmujemy w:
Domku nad stawem otwartym w sezonie
Pokoje 2, 3 osobowe
Aneks kuchenny
Oddzielne wejście
Apartamencie
Pokój 4-5 osobowy z oddzielnym wejściem
łazienka
kuchnia
WC
TV, WiFi
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Możliwość pobytu ze zwierzętami.Obok domku miejsce na ognisko ,ławki ,stół,grill, zadaszona altanka.
Otoczenie jest przyjazne i bezpieczne dla dzieci (np. zjeżdżalnia). Posiadamy trzy stawy rybne z rybami
&ndash; pstrąg ,karp,amur,szczupak. Można u nas połowić ryby, pojeździć konno, popływać kajakiem.
Możliwość zakupu złowionych ryb. Jest tez sklepCentrum w odległości 50 metrów i sklep Lewiatan.
Idealne miejsce do pieszych wędrówek oraz wypadu w wyższe partie Bieszczadów
Tel. kom. 604502961 stacj. 134610224

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Rustykalna Chata w Górach - Dolinki
ul. Jana Pawła II 42
38-600 Lesko
Email: konie.biesz@interia.pl
Tel.: tel.607-333-136
Tel. kom.: tel.(13)-469-63-28
1.Chata do wynajęcia:
chata leży na granicy Gór Słonnych i Bieszczadów
w całości do dyspozycji gości, 5 miejsc noclegowych
2 pokoje 2 i 3 osobowe, kuchnia z pełnym wyposażaniem, łazienka duży salon z kominkiem
wiata na grill i ognisko, wokół piękne widoki
możliwość dowozu samochodem terenowym

Wystrój wnętrz:
Wystrój wnętrz z drzewa w domach, zajazdach, restauracjach (Czartoryja, Siekierezada, Mgła) meble,
rzeźba użytkowa

2.Nasz drugi domek do wynajęcia. ZAPRASZAMY! ( Zapraszamy do wypoczynku w
domku Informacje i rezerwacje pod numerem 669956053
-

naszym drugim

Dolinki - czyli Załuż 64

tet. 609564184
http://www.bieszczadykonie.pl/

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>
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Gościniec Rabe
Rabe 36a
38-710 Czarna
Email: gosciniec@rabe.pl
Tel.: tel. 608 438 328
Tel. kom.: tel. 694 886 853
Bieszczady Noclegi
Witamy w Bieszczadach. Region ten urzeka przybyszów niespotykanym nigdzie indziej urokiem dzikiej
przyrody, zapachem ziół i dzikich olszyn, dochodzącym z mgieł porykiwaniem jeleni. Zaskakują również
zabytkami przeszłości
oraz obfitą kulturą dawnego pogranicza, którą można odnaleźć w górskim krajobrazie, tego najdalej na
południe wysuniętego skrawka Polski.
Niepowtarzalny krajobraz z ukrytymi w dolinach cerkwiami, skupiska malowniczych jałowców i
kryształowo czyste rzeki
o skalistych dnach fascynują&hellip; Pragniemy zaprosić Państwa do odkrywania razem z nami tajemnic,
jakie pozostały po
cywilizacjach wschodu i zachodu, oraz przemierzania nie odkrytych przez nikogo ścieżek, które prowadzą
do naszego
domu w Rabem, w pobliżu dawnej cerkwi, gdzie na przestrzeni lat kilkakrotnie zmieniał się obrządek
religijny.
Gościniec Rabe, to kameralny rodzinny pensjonat w górach. Dla wszystkich których interesują noclegi w
Bieszczadach,
proponujemy 9 pokoi, każdy z nich posiada łazienkę. Dla osób, które zdecydują się na pobyt w naszym
pensjonacie,
przygotowaliśmy szereg propozycji na spędzenie wolnego czasu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą
pełną ofertą.

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Chaty w Starym Siole
Smerek 12
38-608 Wetlina
Email: chatywsiole@op.pl
Tel. kom.: 664 273 776
Hhnatowa Chata:

W każdej połówce domu macie Państwo do dyspozycji:
-

jeden pokój na poddaszu z łóżkiem małżeńskim

-

jeden pokój na poddaszu z dwoma łóżkami jednoosobowymi

-

salon na parterze w którym jest możliwość rozłożenia 2-osobowej kanapy

http://ustrzyki.pl
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-

łazienkę na poddaszu oraz WC na parterze

W salonie znajduje się również wyposażony aneks kuchenny oraz kominek.

Przy domu znajduje się wygodny parking.

Trześnia :

W jednej połówce domu macie Państwo do dyspozycji:
-

jeden pokój na poddaszu z łóżkiem małżeńskim

-

jeden pokój na poddaszu z trzema łóżkami jednoosobowymi

-

salon na parterze w którym jest możliwość rozłożenia 2-osobowej kanapy

-

na poddaszu łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym oraz dodatkowo WC na parterze

W drugiej połówce domu macie Państwo do dyspozycji:
-

jeden pokój na poddaszu z łóżkiem małżeńskim

-

jeden pokój na poddaszu z dwoma łóżkami jednoosobowymi

-

salon na parterze

-

na poddaszu łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym oraz dodatkowo WC na parterze

W salonie znajduje się również wyposażony aneks kuchenny oraz kominek.Obie połówki domu posiadają
własne niezależne tarasy z pięknymi widokami na otaczające góry. Tarasy wyposażone są w meble
ogrodowe. Przy domu znajduje się wygodny parking.

Wetłyna:

W jednej połówce domu macie Państwo do dyspozycji:
-

jeden pokój na poddaszu z łóżkiem małżeńskim

http://ustrzyki.pl
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-

jeden pokój na poddaszu z trzema łóżkami jednoosobowymi

-

salon na parterze w którym jest możliwość rozłożenia 2-osobowej kanapy

-

na poddaszu łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym oraz dodatkowo WC na parterze

W drugiej połówce domu macie Państwo do dyspozycji:
-

jeden pokój na poddaszu z łóżkiem małżeńskim

-

jeden pokój na poddaszu z dwoma łóżkami jednoosobowymi

-

salon na parterze

-

na poddaszu łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym oraz dodatkowo WC na parterze

W salonie znajduje się również wyposażony aneks kuchenny oraz kominek. Obie połówki domu
posiadają własne niezależne tarasy z pięknymi widokami na otaczające góry. Tarasy wyposażone są w
meble ogrodowe. Przy domu znajduje się wygodny parking.
Hriady:
Zapraszamy Państwa do odpoczynku w naszym nowym domu "Hriady". Nazwa pochodzi od wzgórza, na
którym go pobudowaliśmy, a oznacza po prostu "grzędy". Dom z 1932 r. przeniesiony został ze wsi
Dębów. Staraliśmy się, by jak najmniej ingerować w jego pierwotny wygląd. Wnętrza jednak
dostosowane są do obecnych wymogów. Na piętrze znajdują się 2 pokoje:
- 1 pokój 2- osobowy z łóżkiem małżeńskim
- 1 pokój 3- osobowy z łóżkiem małżeńskim i łóżkiem jednoosobowym
Każdy z pokoi wyposażony jest w łazienkę z pełnym wyposażeniem sanitarnym. Ręcznie malowane
ornamenty na belkach inspirowane są XIX wieczną sztuką ukraińską.
Na parterze znajduje się w pełni wyposażona kuchnia z kominkiem w formie pieca oraz kuchnia na
drewno z możliwością upieczenia ciasta (duchówka). Dla chętnych, którzy chcieliby upiec chleb - piec
chlebowy. Jeśli nawet chleb się nie uda, to można pogrzać się na zapiecku. Oczywiście w kuchni jest też
dwupalnikowa płyta ceramiczna.
Zapraszamy również do odwiedzenia naszego Gościńca w Starym Siole. Dla Gości domu - 10% rabatu.
Marianna i Aleksy Wójcik
<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>
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Łopiennik
Cisna
38-607 Cisna
Email: bieszczadytroll@bieszczadytroll.pl
Tel.: (013) 4686345
Tel. kom.: 660 799 323
OFERTA CAŁOROCZNA
- pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami
- kuchnia z pełnym wyposażeniem
Ponadto :
- możliwość korzystania z internetu
- miejsce na ognisko i grilla
- parking samochodowy
- 80 metrów rzeka Solinka
- 100 metrów las
- 300 metrów od centrum Cisnej
- 5 km staw rybny z możliwością łowienia ryb
- wyciąg narciarski 800 m
- trasy rowerowe
- stadnina koni 4 km
- basen kryty 16 km
- możliwość zorganizowania kuligów za odpłatnością
- organizacja wycieczek do Lwowa i na Słowację
Gwarantujemy ciszę, spokój, szum strumienia oraz czyste powietrze.
Opis miejscowości:
Cisna położona jest nad rzeką Solinką, na styku kilku masywów górskich co powoduje, że stanowi
doskonałą bazę dla turystów pragnących wędrować po Bieszczadach. Przebiega tędy czerwony szlak, a
także ma swoją stację Bieszczadzka Kolejka Wąskotorowa. Cisnę zewsząd otaczają wysokie zalesione
szczyty, co wpływa na specyficzny mikroklimat. Dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej,
kolarskiej, zmotoryzowanej. Zaplecze do uprawiania sportów zimowych (narciarstwo zjazdowe i
biegowe, snowboard).
W okolicy:
- Jezioro Solińskie ok 20km
- Kolejka wąskotorowa "Bieszczadzka Ciuchcia"
- Monumentalny pomnik generała Świerczewskiego w Jabłonkach z roku 1962 w miejscu, gdzie zginął w
zasadzce z UPA
- Prywatne Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Nowosiółkach
- Skansen - muzeum budownictwa w Sanoku
- Muzeum w Sanoku z największą kolekcją ikon
- Muzeum historyczne- Zamek Sanok
- Ruiny klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu i Odrzykoniu k. Krosna
- Klasztor SS. Nazaretanek w Komańczy - miejsce internowania Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w latach 1955/56
- Synagoga w Lesku
- Bieszczadzki Park Narodowy
- Góry Słonne z atrakcyjnym "Szlakiem ikon"

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>
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Cudne Manowce
Wetlina 92
38-608 Wetlina
Email: jerzy@cudnemanowce.com.pl
Tel.: 501 723 587
Tel. kom.: 501 536 599
Zrujnowane gospodarstwo położone na stromym stoku, z trudnym dojazdem miało jednak zalety
- bliskość szlaków turystycznych, i widok zapierający dech.
W 2010 roku podjęliśmy decyzję o budowie domu dla Gości. Projekt miał nawiązywać architekturą do
hyży boikowskiej.
Jesienią 2011 powstały fundamenty
Przez następne półtora roku dom rósł i piękniał
Aż po wielu trudach
Możemy Państwa zaprosić do odwiedzin .
Małgorzata i Jerzy Światek.

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Matiaszówka
Wola Matiaszowa 30
38-610 Polańczyk
Email: kontakt@domki-bieszczady.pl
Tel.: 13 469 27 09
Co mamy czego nie mają inni...
Posiadamy 2 domki w wersji DE LUX, jeśli cenisz sobie dodatkowe udogodnienia. Zobacz poniżej różnicę.
W każdym domku jest BEZPŁATNY dostęp do internetu przez Wi-Fi
Każdy nasz domek posiada TELEWIZJĘ CYFROWĄ NC+ i telewizory LCD z dostępem do internetu. W
cenie domku jest 113 polskich kakanłów, 41 kanałów HD, w tym 13 kanałów z bajkami.
Tarasy ze stołami i ławkami, z widokiem na jeziorko i rzekę, zasłonięte pergolami, aby zapewnić Ci
prywatność.
Ogrzewanie kominkowe to niesamowity klimat oraz bardzo ciepłe wnętrza. Ogrzewanie jest
automatyczne, nie trzeba pilnować ognia, dokładać drewna i zawsze jest ciepło. Dostępne jest nawet
końcem lata w chłodniejsze wieczory oraz jesienią.
2 niezależne pokoje u góry, zapewniają prywatność, kiedy spędzacie wolny czas w większym gronie.
Wyposażenie domów STANDARD
W salonie znajduje się telewizor LCD, dekoder do odbioru telewizji
rozkładana kanapa, duża szafa, komoda.
http://ustrzyki.pl
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Kuchnia posiada kuchenkę 2-palnikową gazową, lodówkę, mikrofalówkę. Wyposażona jest w komplet
garnków oraz naczyń
W łazience znajduje się umywalka, lustro, WC oraz kabina prysznicowa
Na piętrze znajdują się 2 osobne pokoje. W dużej sypialni znajduje się 1
łóżka pojedyncze. Znajdują się tam również szafki/wieszaki na ubrania.

łóżko podwójne oraz 1 lub 2

Mała sypialnia na piętrze posiada 2 łóżka pojedyncze.( w domkach De Lux jest 1 łóżko małżeńskie i 1
łóżko pojedyncze)
Na tarasie znajduje się stół oraz krzesła
Wyposażenie domków DE LUX (domki nr 1 i 6)
Domki DE LUX dodatkowo posiadają:
-

komplet wypoczynkowy z fotelami w salonie
ogromny 47 calowy telewizor LCD
pralkę automatyczną (domek 1) lub prysznic z hydromasażem (domek 6)
pełnowymiarowa lodówkę z zamrażarką
kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem
komputer stacjonarny z dostępem do internetu
na piętrze 2 sypialnie 3-osobowe - w małej sypialni również 1 łóżko małżeńskie i 1 łóżko pojedyncze.
domek nr 6 jest ostatnim domkiem w rzędzie, zapewnia więc największą prywatność.

Dodatkowo:
Komfortowe Wyposażenie domów, TV i internet
Wyżywienie i bar letni
Jeziorko kąpielowe i rzeka
Atrakcje dla dzieci i nie tylko
Atrakcje w Bieszczadach
Wycieczki jednodniowe
Ofert dla grup, wycieczek i firm

Serdecznie Zapraszamy:
Wola Matiaszowa 30
38-610 Polańczyk
Tel. kontaktowy : 13 - 469 27 09
E-mail : kontakt@domki-bieszczady.pl

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Domek Bobelina
Strzebowiska 35
38-608 Wetlina
http://ustrzyki.pl
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Tel.: tel. 668 348 272
Tel. kom.: tel 604 24 10 78
http://www.bieszczady.net.pl/domekbobelina/
DOMEK BOBELINA W Strzebowiskach k/Wetliny DO WYNAJĘCIA &ndash; CAŁY DOM - do 12 osób!!!
OFERTA:
Przygotowaliśmy do Państwa pełnej dyspozycji CAŁOROCZNY, komfortowy, wolno stojący dom
gościnny, znajdujący się w malowniczej miejscowości Strzebowiska gm. Cisna, opodal Wetliny, położony
na wysokości 750 m npm. Miejscowość znajduje się na skraju Bieszczadzkiego Parku Narodowego i
należy do Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.
Domek jest dwukondygnacyjny, ogrzewany (CO), o powierzchni użytkowej ponad 120m2,
przeznaczony w sumie dla 12 osób. Składa się z dwóch apartamentów.
Apartament górny (osobne wejście) stanowi - salon z kominkiem i kompletem wypoczynkowym
/wyjście na taras/, kuchnia oraz łazienka z prysznicem. Na piętrze - dwie sypialnie 4 osobowe, jedna z
łożem małżeńskim i łóżkiem rozkładanym (amerykanka) i pojedynczym tapczanem /wyjście na balkon/,
druga z dwoma oddzielnymi tapczanami i dwuosobową wersalką. Mieszkanie wyposażone jest m/n (w
kuchenkę gazową /gaz z butli/, kuchenkę mikrofalową, czajnik bezprzewodowy, telewizor (TV
satelitarna), radio z odtwarzaczem, lodówkę, pralkę, odkurzacz, żelazko, deskę do prasowania.)
Apartament dolny (niezależne wejście), znajdujący się na parterze, stanowi &ndash; NOWE
MIESZKANIE WAKACYJNE dla 4 osób. Apartament ten składa się z przedpokoju - jadalni, ze stołem i
krzesłami, z dwóch pokoi dwu-osobowych, aneksu kuchennego i łazienki z prysznicem. Na wyposażeniu
jest kuchenka elektryczna, (w razie potrzeby także mikrofalówka), czajnik, lodówka, podstawowe
naczynia kuchenne, telewizor i radio.
Dla rodzin z dziećmi przygotowaliśmy mini plac zabaw z huśtawkami, zjeżdżalnią i drabinkami a dla
wszystkich lubiących grillowanie, usytuowaną opodal stawu nową, urokliwą altanę na 12 osób,
wyposażoną w centralnie usytuowany murowany grill.
Dom (specjalny podjazd) i przystosowana łazienka pozwalają na przyjęcie osoby niepełnosprawnej
poruszającej się na wózku inwalidzkim.
Teren (0.5 ha działka) jest ogrodzony, brama zamykana. Przed domem miejsce parkingowe na 1-3
samochodów. Z dużego tarasu piękne widoki na Połoninę Wetlińską i Caryńską.
Możliwość grillowania lub rozpalenia ogniska.
WYŻYWIENIE:
W pełni wyposażona kuchnia w apartamencie górnym, pozwala na samodzielne
posiłków. Najbliższe sklepy w Cisnej, Kalnicy i Wetlinie.

przygotowywanie

Poza tym np: ok. 2.8 km bar i smażalnia ryb obok przystanku końcowego kolejki wąskotorowej w
Przysłupiu oraz restauracja w Oberży &bdquo;Biesisko&rdquo; ok. 4 km przy drodze do Cisnej.
DOJAZD:
1300 m od skrętu w prawo z drogi głównej Cisna &ndash; Wetlina. Ok. 11 km od Cisnej i 8,5 km od
Wetliny. Dom Bobelina (nr 18) położony po lewej stronie drogi gminnej nieco powyżej domu sołtysa wsi
(nr 8) znajdującego się po prawej stronie.
ATRAKCJE:
Dodatkowym atutem lokalizacji domku jest fakt, że oprócz oferowania wysokiego standardu pobytu w
przepięknej okolicy, naszym Gościom proponujemy zobaczenie wielu ciekawych i interesujących miejsc i
skorzystania z wielu atrakcji:
- jazda konna w gospodarstwach agroturystycznych znajdujących się powyżej jak i poniżej w
Strzebowiskach (do 1km),
http://ustrzyki.pl
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- Bieszczadzka Kolejka Wąskotorowa w Przysłupiu ok. 2.8 km i Majdanie k/Cisnej, ok. 14 km, - kryty
basen w ośrodku w Smereku ok. 7,
- piękna pływalnia w szkole w Ustrzykach Dolnych, ok. 50 km,
- Rezerwat &bdquo;Sine Wiry&rdquo; ok. 10 km,
- Jezioro Solińskie wraz z zaporami w Solinie i Myczkowcach ok. 23 km (dojazd niedawno
wyremontowaną piękną widokową drogą przez Buk i Polańczyk),
- wycieczki krajoznawczo-samochodowe po Małej i Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej połączone m/n ze
zwiedzaniem uroczych zabytkowych cerkiewek,
- liczne trasy do uprawiania kolarstwa górskiego,
- niezliczona możliwość pieszych wycieczek górskich, m/n na Połoninę Wetlińską i Caryńską, Pasmo
Małej i Wielkiej Rawki, Łopiennika oraz pasmo graniczne Jasła.
- w zimie wyciągi narciarskie w Kalnicy (5km) i Cisnej ok. 11 km.
Po pobycie należy zostawić domek w czystości (sprzątnąć z większych śmieci i umieścić je w
dostarczonych workach), zmyć kuchenkę, zlewozmywak, naczynia i sztućce. Zdać dom lub mieszkanie i
oddać klucze p. Joli, zgłosić ewentualne szkody i w razie ich zaistnienia wyrównać je finansowo.
Na terenie (w obrębie) domu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Prosimy o jego przestrzeganie!

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Duża i Mała Chatka Smerek
Smerek 3
38-608 Wetlina
Email: Tel.: Tel. 600-428-470
Tel. kom.: Fax: http://www.smerek.bieszczady.pl
Witamy!
Mała Chatka w Bieszczadach
Po wielogodzinnym poszukiwaniu górskich przygód i aktywnie spędzonym dniu zapraszamy do
skorzystania z naszej oferty noclegowej gdzie zapewniamy wypoczynek w ciszy i spokoju.
Duża Chata i Mała Chatka położone są w miejscowości Smerek która jest częścią Parku Krajobrazowego.
Z okien naszych podziwiać można widoki na górę Smerek i Hnatowe Berdo.
Zapraszamy do Agroturystyki "Duża Chata" położonej w miejscowości Smerek oraz domków całorocznych
"Mała Chatka".
W "Dużej Chacie" do Państwa dyspozycji oddajemy 5 pokoi 2, 3 i 4 osobowych każdy z indywidualną
łazienką . Do dyspozycji gości jest również aneks kuchenny . Mała Chatka to dwa domki całoroczne
każdy z 4 osobową sypialnią aneksem kuchennym i łazienką oraz zadaszonym tarasem.
Do dyspozycji naszych Gości nieodpłatny parking . W odległości kilku metrów od zabudowań znajduje
się altanka w której można miło spędzić letnie wieczory , a dla najmłodszych odrobina rozrywki w
postaci trampoliny huśtawki i piaskownicy.
<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

http://ustrzyki.pl
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Pokoje Gościnne Pod Jawornikiem
Wetlina 100
38-608 Wetlina
Email: jawornik1@o2.pl
Tel.: 781-503-663
Tel. kom.: 663-151-424
Witamy Państwa w Wetlinie!
Jeśli chcą Państwo spędzić miłe chwile w malowniczo położonym domku z
na panoramę gór - to zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

przepięknym widokiem

Domki Pod Jawornikiem oddano do użytku w 2009 roku. Położone są na wzgórzu na skraju lasu, w
cichym i spokojnym miejscu ok. 100 m od drogi głównej. Z okien rozciąga się piękny widok na pasmo
gór: Smerek, Berdo, Połonina Wetlińska i Połonina Caryńska. W lecie można uprawiać turystykę pieszą ze względu na swe położenie między Połoniną Wetlińską a pasmem granicznym Wetlina jest doskonałą
bazą wypadową w góry - przez wieś przebiega szlak turystyczny z Roztok Górnych przez Wielką Rawkę
do Ustrzyk Górnych, a w Starym Siole biorą początek szlaki na Rabią Skałę (w paśmie granicznym) i na
Przełęcz Orłowicza (w paśmie Połoniny Wetlińskiej). W zimie można skorzystać ze szlaków dla
narciarzy biegowych lub z wyciągu narciarskiego w pobliskiej wsi Kalnica (5 km). Domki Pod
Jawornikiem są dostępne przez cały rok. Przeznaczone są dla 6 -7 osób. Na parterze znajduje się hol,
salon z kominkiem, kuchnia i łazienka z prysznicem. Z salonu roztacza się przepiękny widok na
panoramę gór. Kuchnia jest wyposażona w lodówkę, kuchnię gazową, czajnik, garnki, sztućce, zastawę
stołową itp. W salonie do dyspozycji gości jest telewizor (TV-sat), radio i odtwarzacz DVD. Na piętrze
znajdują się 3 sypialnie - dwie dwuosobowe i jedna dla trzech osób oraz ubikacja z umywalką. W
sypialniach są łóżka dwuosobowe / jednoosobowe, stoliki nocne, komody, szafy, stoliki wraz z
krzesłami.
Istnieje możliwość grillowania, jest również miejsce na ognisko oraz parking dla gości.
DOJAZD :
"Jadąc od strony Cisnej należy przejechać przez całą miejscowość Wetlina, mijając kościół i
przystanek PKS po prawej stronie. Przed tablicą "koniec terenu zabudowanego" skręcić w prawo na
drogę prywatną (stoi przy niej znak zakazu ruchu). Droga prowadzi do Domu i Domków Pod
Jawornikiem. "

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Domki Pod Jawornikiem
38-608 Wetlina 10
Email: jawornik1@o2.pl
Tel.: 781-503-663
Tel. kom.: 663-151-424
Witamy Państwa w Wetlinie!
Jeśli chcą Państwo spędzić miłe chwile w malowniczo położonym domku z
na panoramę gór - to zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Domki Pod Jawornikiem oddano do użytku w
http://ustrzyki.pl
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cichym i spokojnym miejscu ok. 100 m od drogi głównej. Z okien rozciąga się piękny widok na pasmo
gór: Smerek, Berdo, Połonina Wetlińska i Połonina Caryńska. W lecie można uprawiać turystykę pieszą ze względu na swe położenie między Połoniną Wetlińską a pasmem granicznym Wetlina jest doskonałą
bazą wypadową w góry - przez wieś przebiega szlak turystyczny z Roztok Górnych przez Wielką Rawkę
do Ustrzyk Górnych, a w Starym Siole biorą początek szlaki na Rabią Skałę (w paśmie granicznym) i na
Przełęcz Orłowicza (w paśmie Połoniny Wetlińskiej). W zimie można skorzystać ze szlaków dla
narciarzy biegowych lub z wyciągu narciarskiego w pobliskiej wsi Kalnica (5 km). Domki Pod
Jawornikiem są dostępne przez cały rok. Przeznaczone są dla 6 -7 osób. Na parterze znajduje się hol,
salon z kominkiem, kuchnia i łazienka z prysznicem. Z salonu roztacza się przepiękny widok na
panoramę gór. Kuchnia jest wyposażona w lodówkę, kuchnię gazową, czajnik, garnki, sztućce, zastawę
stołową itp. W salonie do dyspozycji gości jest telewizor (TV-sat), radio i odtwarzacz DVD. Na piętrze
znajdują się 3 sypialnie - dwie dwuosobowe i jedna dla trzech osób oraz ubikacja z umywalką. W
sypialniach są łóżka dwuosobowe / jednoosobowe, stoliki nocne, komody, szafy, stoliki wraz z
krzesłami.
Istnieje możliwość grillowania, jest również miejsce na ognisko oraz parking dla gości.
DOJAZD :
"Jadąc od strony Cisnej należy przejechać przez całą miejscowość Wetlina, mijając kościół i
przystanek PKS po prawej stronie. Przed tablicą "koniec terenu zabudowanego" skręcić w prawo na
drogę prywatną (stoi przy niej znak zakazu ruchu). Droga prowadzi do Domu i Domków Pod
Jawornikiem. "

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Hotelik Ustrzycki
ul. 29 Listopada 47 38-700 Ustrzyki Dolne
38-700 Ustrzyki Dolne
Email: biuro@hotelikustrzycki.pl
Tel.: 693 781 547
Tel. kom.: 693 781 547
http://www.hotelikustrzycki.pl/kontakt
Hotelik Ustrzycki to ładnie urządzony ośrodek oferujący noclegi przez cały rok. Położony jest w pięknej,
otoczonej górami miejscowości Ustrzyki Dolne słynące szczególnie z najbardziej rozbudowanej sieci
wyciągów narciarskich w Bieszczadach: dwie stacje narciarskie z czego na jedną jest widok z hotelu.
Budynek zlokalizowany jest przy głównej ulicy, dzięki czemu łatwo jest do niego trafić i nie ma
problemów z dojazdem w zimie. W tym samym budynku znajduje się sklep spożywczy, przez co nie
musimy oddalać się od kwatery. Hotelik oferuje państwu 18 ładnie urządzonych pokoi od 1 do 4
osobowych. Każdy pokój ma osobną łazienkę. Pokoje wyposażone w TV oraz Internet. Do państwa
dyspozycji jest też aneks kuchenny. Na parterze znajduje się jadalnia oraz przytulna sala z kominkiem
w której można miło spędzić czas zarówno w długie zimowe wieczory, jak i w zimne i deszczowe dni.

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>
Pokoje i domki Nad Stawem
Zawóz 74
38-613 Wołkowyja
Email: marketing@bieszczady.info.pl
http://ustrzyki.pl
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Tel.: 661 566 935
Tel. kom.: 13 469 24 01
http://www.noclegi.bieszczady.info.pl/Nowe_ogloszenie_261/
Serdecznie zapraszamy Państwa w najbardziej urokliwy zakątek Polski - Bieszczady.
Posiadamy:
Dom wyłącznie do dyspozycji gości:
- pokoje 2,3,4 -osobowe z łazienkami, TV, lodówką, szafką, stolikiem
- również pokoje z balkonami,
- kuchnia, jadalnia wyłącznie dla gości
- salon z TV dla gości
WIFI w kazdym pokoju!
Domek 6-osobowy:
- 2 sypialnie
- 2 łazienki
- kuchnia z pełnym wyposażeniem
-TV
WIFI w kazdym pokoju!
Na terenie posesji:
- staw z możliwością łowienia pstrąga,
- parking,
-altana,
-grill,
-huśtawka
Domki w Bieszczadach nad Jeziorem Solińskim u Pasieków w Zawozie.
Mamy do zaoferowania 4 nowe domki :
- domki 4-5 osobowe
- 2 sypialnie
- salon z TV
- kuchnia z pełnym wyposażeniem garnki sztucce itp itd
- lazienka
- domki nowe komfortowe
- na posesji
http://ustrzyki.pl
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- piaskownica
- boisko do siatkówki
- huśtawka
- grille
- łatwki
- parking
- do jeziora dróżką asfaltową 200 metrów blisko na uboczu, miło i klimatycznie.

<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>
RAJ HELMUTA
Rabe koło Ustrzyk Dolnych
38-710 Czarna
Email: kontakt@rajhelmuta.pl
Tel.: (0-13) 461 92 32
Tel. kom.: 501 618 719
http://rajhelmuta.pl
Opis obiektu
Oferta
Oferta noclegowa:
-Nocleg: od 40 do 60 zł (od osoby),
-zwierzęta 10 zł (pies,kot),
-Śniadanie: 17 zł (od osoby),
-Obiado Kolacja: 25 zł (od osoby)
-Trzy apartamenty z łazienkami i aneksem kuchennym. możliwość korzystania z osobnej w pełni
wyposażonej kuchni, herbatki owocowo-ziołowe, zielenina z własnego ogródka, możliwość zakupu miodu,
jaj, twarogu, internet wi-fi za darmo.
Oferta dodatkowa:
-ogniska,
-piesze wycieczki, obserwacja fauny i flory (10 ha Parku Krajobrazowego),
-sala gimnastyczna, tenis stołowy, bilard, namiot indiański (tipi),
-zwiedzanie okolic, gospodarze oferują przewodnictwo,
-jazda konna, bryczki, kuligi, rowery,
-plac zabaw dla dzieci,
-wędkowanie,
-parking samochodowy,
-wypożyczalnia sprzętu sportowo &ndash; turystycznego (narty, sanki),
-świetne warunki dla narciarzy,
-możliwość porozumienia się w języku angielskim i niemieckim
<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>
Dom na Skale
Rabe 55
38-710 Czarna
Email: domnaskale.rabe@gmail.com
Tel.: 48 697 969 140
Tel. kom.: 48 697 969 140
http://www.bieszczady-rabe.pl

http://ustrzyki.pl
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Obiekt usytuowany na wzgórzu, piękne relaksujące widoki, możliwość obserwowania dzikiej
zwierzyny, choćby z przestronnych balkonów przygotowanych dla państwa pokoi (wszystkie pokoje z
łazienkami), przy obiekcie wielka działka (7ha) z dojściem do lasu.
Przepyszne śniadanie w cenie pobytu.
Zapewniające siły do aktywnego wypoczynku, domowa kuchnia przygotowywana z lokalnych produktów,
głównie pochodzących z naszego gospodarstwa, atmosfera pełnego relaksu i spokoju dzięki której
możecie państwo oderwać się od codziennego biegu, przestronna sala kominkowa chłodna latem oraz
oddająca ciepłą bajeczną atmosferę zimą, cisza i spokój !!!!!
Oferujemy naszym gościom:
-pokoje gościnne z łazienkami (3 pokoje dwuosobowe, 2 apartamenty*)
-pełne wyżywienie - pyszna domowa kuchnia (śniadanie, obiadokolacja)
-bezpieczny parking
-plac zabaw
-telewizor w salonie
-internet wi-fi
-salon z kominkiem (przestrzenne pomieszczenie umożliwia zorganizowanie małego przyjęcia,
imprezy, spotkania rodzinnego)
-pieczenie barana
-ognisko
-grill
*Apartament to pomyślany dla rodziny segment dwóch pokoi (2+2 oraz 2+3 os) z przedpokojem oraz
łazienką, wejście z głównego korytarza oraz oddzielne wejścia do pokoju z przedpokoju.
Wyposażenie:
-Parking
<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>
Domki u Fudały
Smolnik 15
38-543 Komańcza
Email: dorotafud72@wp.pl
Tel.: 508-181-742
Tel. kom.: 508-181-742
http://www.noclegi.bieszczady.info.pl/Domki-u-fudaly-278/
DOMEK MAŁY ( 4-6 osób) jest przeznaczony dla mniejszej rodziny lub grupy przyjaciół. W pełni
wyposażony, ogrodzony, z placem zabaw dla dzieci, altaną oraz miejscem na grilla.
Domek ten sąsiaduje z naszym domem, a że jesteśmy rodziną z trójką dzieci w wieku szkolnym, dlatego
też zapraszamy na wspólne grillowanie i zabawę. Dół domku ( salon z aneksem kuchennym, łazienka z
wc i kabiną prysznicową)
Góra domku (1 sypialnia- łóżko małżeńskie , 2 sypialnia - łóżko małżeńskie + łóżko rozkładane
dwuosobowe)
W domku kominek typu "koza" do ogrzania w chłodniejsze wieczory. CENA 120 zł/doba . Powyżej
sześciu osób dopłata 20 zł/osoba na dobę. DOMEK DUŻY ( 6 lub osób) jest przeznaczony dla większej
rodziny.
W pełni wyposażony( aneks kuchenny, salon z kominkiem, 3 sypialnie, łazienka z prysznicem i WC)
Domek sąsiaduje z 2 innymi domkami w takim samym stylu. Dół domku ( salon z kominkiem i telewizją
cyfrową, łazienka z kabiną prysznicową +wc, kuchnia z naczyniami niezbędnymi do przygotowania
posiłków) Góra domku ( 1 sypialnia - łóżko małżeńskie , 2 sypialnia- łóżko małżeńskie, 3 sypialnia- 2
łóżka pojedyncze)
CENA 180 zł/doba . Powyżej 6 osób dopłata 20 zł/osoba na dobę . Dzieci do lat 4 pobyt bezpłatny, dla
maluchów możliwość bezpłatnego wypożyczenia drewnianego łóżeczka.
Dostępne również dostawki, w przypadku większej ilości osób, chcącej spędzić wakacje w naszych
urokliwych domkach.
Dla osób chcących w pełni wypocząć, także od codziennego gotowania, oferujemy smaczne i zdrowe
posiłki.
Śniadanie - 10 zł/osoba Obiadokolacja - 30 zł/osoba
http://ustrzyki.pl
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NEGOCJUJ CENĘ przy pobytach powyżej 10 dni.
Dla naszych fanów na facebooku rabat -10 % ( przy pobycie powyżej 3 dni) rabaty nie łączą się.
<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>
M.O.T. Brama Bieszczad - Olchowa
Olchowa 63
38-516 Tarnawa Dolna
lech-war@wp.pl
73150 340
698 626 985
Naszym gościom oferujemy:
-

50 miejsc noclegowych
14 pokoi (1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 9-osobowe) z łazienkami
pełne wyżywienia
kaplicę
jadalnię
świetlicę ze sprzętem audiowizualnym (rzutnik, ekran, telewizor, głośniki) oraz kominkiem
salę rekreacyjno-sportową ze stołem bilardowym, piłkarzykami i stołem do ping-ponga

Na terenie Ośrodka znajduje się:
- parking dla samochodów osobowych i autokarów
- miejsce na ognisko
- miejsce do gry w piłkę
Ośrodek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, łazienka, pokoje na parterze).
W budynku znajduje się kaplica, kuchnia, jadalnia, sala rekreacyjno-sportowa ze sprzętem do tenisa
stołowego,
stołem bilardowym i piłkarzykami oraz duża świetlica ze sprzętem multimedialnym (telewizor, dvd,
głośniki, projektor
multimedialny, ekran) mogąca służyć także jako sala konferencyjna. Istnieje możliwość wypożyczenia
sprzętu
sportowego (narty, sanki, rowery, piłki). Na terenie parku podworskiego znajduje się miejsce na ognisko
oraz
wspólną zabawę. Ośrodek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków przed
budynkiem,
łazienka dla niepełnosprawnych, pokoje na parterze). Dysponujemy parkingiem dla samochodów
osobowych i
autokarów.
<<< LINK DO PEŁNEJ OFERTY KLIKNIJ TUTAJ >>>

Domek Ryś i Miś
Chmiel 4A, 38-713 Lutowiska
38-713 Lutowiska
Email: chmiel4a@op.pl
Tel.: (13) 438-38-91
Tel. kom.: 603-317-702
http://www.noclegi.bieszczady.info.pl/Domek-rys-i-mis-280/
http://ustrzyki.pl
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Zapraszamy na wypoczynek do Chmiela, malowniczo położonej,
mało uczęszanej wsi w dolinie Sanu, u podnóża Otrytu - najdłuższego
pasma górskiego w Bieszczadach.
Do dyspozycji gości niezależny, całoroczny domek, a w środku:
-cztery dwuosobowe pokoje,
-dwie łazienki,
-kuchnia z pełnym wyposażeniem.
Dodatkowo, w sezonie letnim, oferujemy górskie sery owcze i kozie w własnej bacówki.
Nasz domek znajduje się w Parku Krajobrazowym Doliny Sanu, otulinie
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, przy Sanie, do którego dojdziesz
w niecałe 2 minuty. Idealne miejsce dla wędkarzy albo ochłodzenia się
w letnie, upalne dni. Okoliczne wzgórza obfitują w jagody i grzyby.
W bliskiej odległości:
<<< LINK DO OFERTY KLIKNIJ TU >>>
Słowa kluczowe :Noclegi Bieszczady, noclegi Bieszczady, noclegi w okolicach Ustrzyk, Noclegi W
Okolicach Ustrzyk

http://ustrzyki.pl
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