Serwis Informacyjny ustrzyki.pl Twoje Miasto w Sieci

Powiat Bieszczadzki

Sprawdź Aktualne Oferty >>> Klik

Firmy w powiecie bieszczadzkim:
- Noclegi u Palucha Ustrzyki Dolne
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 >>>

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
http://ustrzyki.pl
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fizyczną, zarówno porą zimową - narciarstwo zjazdowe i biegowe, jak i porą letnią - kolarstwo górskie,
nordic walking, żeglowanie i pływanie po zalewie w Solinie.
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 >>>

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 >>>

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.
http://ustrzyki.pl
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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 gospodarstwa oraz bogatą
galerią własnoręcznie wykonanych zdjęć.

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
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
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<<< 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.
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 >>>

Gospodarstwo Agroturystyczne
Lutowiska 7f
38-713 Lutowiska
Email: mic987@wp.pl
Tel.: (013) 461 01 85
http://ustrzyki.pl
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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 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
- lodówka
http://ustrzyki.pl
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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:
http://ustrzyki.pl
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7 miejsc noclegowych
aneks kuchenny
łazienka
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
http://ustrzyki.pl
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WC
TV, WiFi
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 >>>

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 >>>

Hotelik Ustrzycki
ul. 29 Listopada 47 38-700 Ustrzyki Dolne
38-700 Ustrzyki Dolne
http://ustrzyki.pl
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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 >>>
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 >>>

http://ustrzyki.pl

Kreator PDF

Utworzono 18 November, 2018, 06:02

Serwis Informacyjny ustrzyki.pl Twoje Miasto w Sieci

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
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 >>>

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/
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,
http://ustrzyki.pl
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-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 :
Powiat Bieszczadzki, powiat bieszczadzki, Firmy W Powiecie Bieszczadzkim, firmy w powiecie
bieszczadzkim
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