Wypoczynek pod Kozińcem
Willa pod Kozińcem znajdująca się w miejscowości Czarna Góra, to miejsce
idealne do letniego i zimowego wypoczynku. Pensjonat położony
w historycznym regionie Polskiego Spiszu, w Dolinie Białki jest miejscem,
w którym doskonałe warunki na wypoczynek znajdą rodziny z dziećmi.
Walory turystyczne tego regionu to min: trasy spacerowe i rowerowe,
zabytki budownictwa ludowego, niesamowite widoki na Tatry, Spisz, Gorce
i Pieniny. Dodatkowym atutem tego miejsca, jest niedaleka odległość od
zimowej stolicy Polski – Zakopanego, do której można się udać w każdej
chwili pobytu w Czarnej Górze.
Pensjonat oferuje komfortowe pokoje 2,3,4 osobowe lub pokoje typu studio,
z pełnym węzłem sanitarnym, częściowo również z balkonami z których
podziwiać można uroki Tatr. Wypoczywający w willi, mogą skorzystać
z licznych atrakcji obiektu: plac zabaw i kącik dla dzieci, szałas grillowy,
bliskość licznych szlaków turystycznych, boisko do piłki nożnej
i siatkówki. Ponadto odwiedzających czeka domowa kuchnia z regionalnymi
produktami, a przede wszystkim cisza, spokój, przyjazna atmosfera
i bezpieczeństwo dla najmłodszych.

Program:

Dzień 1: Wyjazd w godzinach porannych, przyjazd do Willi Pod Kozińce,
zakwaterowanie, czas do dyspozycji własnej, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2-5: Śniadanie, czas do dyspozycji własnej. W czasie trwania pobytu,
w jednym z wybranych dni, wyjazd do Chochołowa do kompleksu basenów
termalnych Termy Chochołowskie – całodzienny pobyt. Powrót do ośrodka
na obiadokolację i nocleg. W następnym dniu, wieczór przy ognisku
z pieczeniem kiełbasek.
Dzień 6: Śniadanie, wykwaterowanie z obiektu, wyjazd w drogę powrotną.

Termin: 24.08.2020 r. - 30.08.2020 r.
Cena: 959 zł (osoba dorosła)
899 zł (dziecko do 12 roku życia)
Cena zawiera:
• transport komfortowym autokarem (DVD, cafe barek, WC)
• opiekę przedstawiciela biura
• zakwaterowanie w pokojach 2-3-4 osobowych według
zapotrzebowania
• wyżywienie HB ( 6 śniadań i 6 obiadokolacji)
• ubezpieczenie NNW
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• wycieczka autokarowa do Term Chochołowskich
Cena nie zawiera:
• świadczeń nie wymienionych w punkcie cena zawierająca
• dodatkowych
atrakcji:
biletów
wstępu
na
Termy
Chochołowskie
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