Apartament Słoneczny*19 atrakcje Lemon Resort SPA.
[Wynajmę] Turystyka

Ekskluzywny, całoroczny Apartament Słoneczny*19 mieści się w samym sercu nowoczesnego ośrodka wypoczynkowego Lemon
Resort SPA w Gródku nad Dunajcem, przy samym Jeziorze Rożnowskim. Do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy luksusowo
wykończony apartament o powierzchni 60m2. Dla 6-ciu osób, tak aby Wasz pobyt tutaj był niezapomniany.
APARTAMENT SŁONECZNY*19 przygotowany został z dbałością o każdy element, a wszystko po to, byście od pierwszej chwili
poczuli się tu wyjątkowo. Dwa pokoje, klimatyzowany salon z w pełni wyposażoną kuchnią, łazienka, przedpokój i duży 32m2 taras
mogą być do Waszej dyspozycji w każdej chwili.
Nowożeńców, rodziny z dziećmi, wędkarzy, grzybiarzy, pasjonatów sportów wodnych, rekreacyjnych, letnich i zimowych, oraz
każdego kto potrzebuje odrobiny luksusu tylko dla siebie, zapraszamy do APARTAMENTU SŁONECZNEGO*19.
Jesteśmy przyjaźni dziecku: (łóżeczko, wanienka, stolik do karmienia, podgrzewacz, oraz lampka nocna). To wszystko jest na jedno
Wasze życzenie.
Dostęp do internetu [Wi-Fi] w apartamencie, oraz na terenie całego ośrodka.

W zarezerwowanym apartamencie jest możliwość zorganizowania: Rocznicy, imienin, urodzin, zaręczyn, itp. Wszelkie
przygotowania możecie zlecić nam. Zorganizujemy wszystko według Waszych życzeń: Uroczysty obiad, wykwintną kolację, a także
przyjęcie w formie dań gorących, lub zimnej płyty. Przyjmujemy zamówienia na ciasta, torty, oraz kremówki z renomowanej
wadowickiej (papieskiej) cukierni.
W strefie kompleksu znajdują się takie atrakcje jak: Luksusowe dwa baseny (jeden zewnętrzny z brodzikiem, drugi kryty) z
widokiem na jezioro, jacuzzi, siłownia, sala fitness, sauny (fińska, mokra i turecka), tężnia
solna, balijskie MANAW*SPA, squash, kręgielnia, sala gier (bilard, dart, ice*hockey, piłkarzyki, flipery, konsola x-box), sala
konferencyjna, restauracja, kawiarnia, drink bar, pizzeria, wydzielone kąpielisko, plac zabaw dla dzieci, przystań jachtowa (marina),
boiska do piłki nożnej, oraz do siatkówki plażowej.
Na terenie ośrodka można również wynająć sprzęt wodno-rekreacyjny, wypożyczyć rower, skorzystać ze SKI-busa, oraz strzeżonego
parkingu. Cały obszar jest ogrodzony i monitorowany przez całą dobę, uniemożliwiając wstęp w rejon obiektu osobom niepożądanym.
Całodobowa recepcja z personelem.
Gródek nad Dunajcem to malownicza miejscowość położona nad Jeziorem Rożnowskim. Idealne miejsce dla miłośników nie tylko
przyrody i pięknych krajobrazów, ale także dla kajakarzy, żeglarzy i windsurferów. Pełne uroku miejsce na rzecz wędkarzy,
grzybiarzy, jak i również wszystkich tych, którzy cenią i kochają spokój, oraz ciszę. O każdej porze roku, zapierając dech w piersiach,
miejsce wygląda fantastycznie.

Przespaceruj się po naszym apartamencie za pomocą wirtualnej panoramy (http://www.slonecznygrodek19.pl)! Sprawdź
naszą doskonałą lokalizację, cennik, wolne terminy, galerię zdjęć domku, oraz okolicy!

ATRAKCJE REGIONU:
- Miasto Stary Sącz (spływ tratwami po rzece Poprad).
- Osada Łososina Dolna (loty widokowe nad Jeziorem Rożnowskim).
- Kościółek w wiosce Tropie (szlaki architektury romańskiej).
- Skamieniałe miasto Ciężkowice (rezerwat przyrody nieożywionej).
- Zamek w grodzie Dębno (rezydencja o charakterze obronnym).
- Schronisko na Hali Łabowskiej (pasmo Jaworzyny Krynickiej).
- Miejscowość Gródek nad Dunajcem (stadnina Koni).
- Stoki narciarskie (największy kompleks narciarski w Beskidzie Sądeckim, to stacja narciarska Dwie Doliny, łącząca ze sobą
Wierchomlę i Szczawnik).
W miejscowości Siemiechów nowo otwarta stacja narciarska Jurasówka, z dwoma wyciągami. Parking, trzy trasy zjazdowe (w tym
jedna dla dzieci). Stoki oświetlone, oraz naśnieżane. Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego z możliwością skorzystania ze szkółki
narciarskiej, a wszystko to zaledwie 20km. od Gródka nad Dunajcem (20min. jazdy samochodem).
W rejonie miasta Piwniczna-Zdrój, w promieniu kilku kilometrów znajdują się wyciągi narciarskie: Na Suchej Dolinie, w Kosarzyskach,
Kokuszka-ski w miejscowości Kokuszka, czy Ryterski Raj w Rytrze.
W otoczeniu miejscowości Szczawnica mieszczą się wyciągi : Arena narciarska w Jaworkach, Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach (Gorce),
oraz kolej krzesełkowa na Palenicę.

Polecamy również mniejsze stoki: Henryk i Słotwiny w Krynicy-Zdroju, Stajkową w Krościenku nad Dunajcem, lub wyciąg w

Kamiannej.
Zlokalizować tutaj można także prywatne, małe, oświetlone stoki dla dzieci wyposażone w orczyki, głównie w aglomeracjach Tylicza,
Krzyżówki, Krynicy-Zdroju, Powroźnika, czy Ochotnicy w Gorcach.

Apartament Słoneczny*19 przygotowany został dla 6-ściu osób. Cena dotyczy pobytu jednej osoby, przy pełnym
zakwaterowaniu.

Więcej na: http://www.slonecznygrodek19.pl
lub na mail: info@slonecznygrodek19.pl
Tel. +48 604 411-021
+48 602 179-238
+48 (33) 82-34-696
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