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Szczawnica noclegi w Apartamencie z Sauną
http://www.szczawnica-noclegi.com

Noclegi Szczawnica - Szlachtowa to apartament Na Szczycie - natomiast noclegi Szczawnica - Jaworki to
apartament Jaworczański Raj pod Wysoką. Obie nazwy odzwierciedlają połączenie dobrego smaku i pasji do
górskich wypraw. Apartamenty wyposażone i urządzone są tak, aby zadowoliły zarówno miłośników
wycieczek górskich, jak i tych, którzy wolą rozkoszować się widokiem gór siedząc na tarasie.

Noclegi w górach to widoki z okien zapierające dech.

Dookoła góry Wysoka, Jarmuta, wyciąg narciarski, wybieg dla koni oraz szerokie pasmo Pienin i Beskidu
Sądeckiego. I to wszystko w Pienińskim Parku Krajobrazowym. Wierzymy, że w takich okolicznościach
wszyscy przyszli mieszkańcy znajdą ciszę, spokój i relaks.

Nasze apartamenty w górach

Apartament Jaworczański Raj pod Wysoką oddaje atmosferę i styl regionu, a jednocześnie spełnia wszystkie
nowoczesne wymogi. Noclegi są niezwykle komfortowe ze względu na luksusowe wyposażenie i
dopracowany wystrój. Widok na Pieniny i Beskid Sądecki ukoi wzrok, a ekskluzywne wnętrza pomogą się
zrelaksować, sauna kominek. Położenie zaledwie 50 m od wyciągu krzesełkowego otwiera przed gośćmi
możliwość swobodnego korzystania z uroków areny narciarskiej Jaworki Homole zimą oraz okolicznych
szlaków pieszych i rowerowych latem.

Apartament na Szczycie urządzony jest tak, aby oddać klimat górskich wypraw, jak i również zapewnić
wygodę przebywającym w nim odwiedzającym. Dopracowany, klimatyczny wystrój i przestronne wnętrza
zapewniają możliwość pełnego odprężenia. Dostępne udogodnienia (m.in. w pełni wyposażona kuchnia,
Wi-Fi, DVD Blu-Ray, sauna, kominek) wraz z atrakcjami, jakie oferuje Szczawnica, nie pozwolą się nudzić
bez względu na okoliczności. Noclegi w tym apartamencie przeznaczone są dla nawet 8 osób.
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