Dom wczasowy „Na Wzgórzu” w Przesiece
Serdecznie zapraszamy do domu wczasowego „Na Wzgórzu” w Przesiece, doskonałej bazy
noclegowej dla turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych.
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Dom wczasowy „Na Wzgórzu” położony jest w cichym i spokojnym miejscu, z dala od zgiełku i natłoku
wczasowiczów zapewniającym doskonały wypoczynek.
Przesieka stanowi doskonałą bazę wypadową w Karkonosze, Góry Izerskie oraz do Czech i Niemiec.
Dom jest obiektem całorocznym i oferuje wypoczynek w pokojach : 1,2,3 oraz 4 osobowych.
Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę, czajnik, TV oraz internet.
Zapewniamy do dyspozycji naszych gości aneksy kuchenne z pełnym wyposażeniem, gdzie można
swobodnie przygotować posiłki, świetlicę.
Na terenie ogrodzonym zapewniamy miejsca postojowe dla samochodów, a dla chętnych bezpieczne
miejsce na rozpalenie ogniska.
Oferujemy noclegi w pokojach 1,2, 3 i 4 osobowych. Każdy pokój posiada łazienkę i wc.
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1 pokój
2 pokoje
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1 osobowy
2 osobowe

3 pokoje —3 osobowe

-2 pokoje—4 osobowe
Jednorazowo możemy przyjąć 22 gości.
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Cennik:
osoba dorosła 45,00 zł/doba cena do trzech noclegów
osoba dorosła 40,00 zł/doba cena powyżej trzech noclegów
dziecko do lat 9 —30 zł/doba
dziecko do 4 lat bezpłatnie.
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Dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób:
cena do trzech noclegów 35,00 zł/doba,
cena powyżej trzech noclegów 30,00 zł/doba
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Doba hotelowa
-

-

rozpoczyna się od godz. 1400 w dniu przyjazdu,
kończy się o godz. 12°° w dniu wyjazdu.

Kontakt
Adres : 58-563 Przesieka, ul. Droga do Wodospadu 12
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Rezerwacje
P.W. „Biuro-Serwis” Sp. z o.o. w Poznaniu
tel. kom. +48 695 100 706
tel. 61 855 86 31 do godz.15°° fax- 61 855 86 30
e-mail: sekreta riat@biuro-serwis,com.pl
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Gospodarz obiektu w Przesiece
tel. kom. +48 516 166 161
tel/fax 75 762 12 44
www.dom-nawzgorzu.pl
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Pani Zofia Hajduk:
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