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Wyjątkowy Hotel Castle w Kotlinie Kłodzkiej
ID ogłoszenia: 35608 / 165912

URL: http://www.eholiday.com.pl/35608
Cena: 85 PLN
Lokalizacja: dolnośląskie, Bystrzyca Kłodzka
Informacje dodatkowe: wszystkie wygody, śniadania, dwa posiłki, pełne wyżywienie, pełny węzeł sanitarny,
udogodnienia dla rodzin z dziećmi, możliwość zabrania zwierząt, dostęp do TV, dostęp do internetu, płatności kartami
kredytowymi, kawiarnia, bar, bufet, restauracja, stołówka, sala konferencyjna, dyskoteka, miejsca na ognisko, grill,
parking strzeżony, garaż, wypożyczalnia rowerów, wycieczki fakultatywne

Hotel Castle to uroczy, neogotycki pałacyk zlokalizowany przy wjeździe do malowniczej Bystrzycy
Kłodzkiej, w południowej części Ziemi Kłodzkiej, nieopodal międzynarodowego szlaku komunikacyjnego
Warszawa - Praga Wiedeń, w odległości 19 km od przejścia granicznego w Boboszowie i 15 km od przejścia
granicznego w Mostowicach.
Czym dysponujemy?
Witamy,
Nasz Hotel oferuje:
- 13 komfortowo wyposażonych pokoi (łazienka, tv, WiFi)
- Stylową i gustownie urządzoną Restaurację
- bogato zaopatrzony bar
- salę bilardową, saunę, miejsce na grilla i ognisko, altankę i stoliki na wolnym powietrzu,
- parking wyłącznie dla Gości Hotelu
- bezprzewodowy internet w całym obiekcie dla Naszych Gości
Dysponujemy 2 salami konferencyjnymi 20 i 50 osobowymi.
Wyposażenie:
- nowoczesny sprzęt audiowizualny ( możliwość prowadzenia telekonferencji)
- dostęp do światła dziennego,
- dostęp do internetu (także bezprzewodowego).
- klimatyzacja
Na życzenie Gości przygotujemy propozycje kompleksowej usługi oprawy artystycznej wieczoru oraz
spędzenia wolego czasu w plenerze (wycieczki z przewodnikiem, imprezy, przejazdy ).
Ofertę organizacji imprez przygotujemy dla Firm indywidualnie i zgodnie z Państwa zamówieniem.
Restauracja hotelowa oferuje bogaty wybór wyśmienitych dań kuchni polskiej i międzynarodowej.
Strona 1 / 2

Gwarantujemy swoim Gościom najwyższą jakość potraw, doskonale zaopatrzony drink-bar oraz profesjonalną
i miłą obsługę.
Specjalizujemy się w kompleksowej organizacji bankietów, szkoleń oraz imprez integracyjnych i
okolicznościowych.
W przypadku grup zorganizowanych ceny negocjowane !
W cenę pokoju wliczone jest śniadanie i podatek VAT
Do dyspozycji Gości hotelowych przygotowaliśmy mini Centrum SPA
- saunę turecką
- saunę fińską
Pobyty weekendowe, Szkolenia-konferencje, zabawy karnawałowe, imprezy okolicznościowe
Okoliczne atrakcje
Bystrzyca Kłodzka
Kościół Parafialny Św. Michała Archanioła
Muzeum Filumenistyczne
Góra Igliczna
Bazylika Nawiedzenia NMP w Wambierzycach
Wodospad Wilczki w Międzygórzu .
Jaskinia Niedźwiedzia Masyw Śnieżnika
Ośrodek Górski Czarna Góra
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