
HOTEL PER£A BIESZCZADÓW W CZARNEJ                                
PO£O¯ENIE: Czarna to jedna z najpiêkniejszych miejscowoœci w Bieszczadach Zachodnich, po³o¿ona w pobli¿u doliny górnego Sanu 
i wód Zalewu Soliñskiego, poœród lasów pierwotnej karpackiej g³uszy.
POKOJE:  2-osobowe, wyposa¿one w telefon, tv sat, ³azienkê, lodówkê - zakwaterowanie w Domu Wczasowym.
WY¯YWIENIE: 3 posi³ki dziennie z mo¿liwoœci¹ doboru diety (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
WYPOSA¯ENIE: restauracja (170 miejsc), WiFi Free,3 wyposa¿one sale konferencyjne (120, 30, 15 miejsc), basen kryty z  jacuzzi, sala 
bilardowa, sale klubowe (tenis sto³owy, pi³karzyki), plac zabaw dla dzieci, korty tenisowe, boiska sportowe (siatkówka, koszykówka, pi³ka 
no¿na), wypo¿yczalnia rowerów górskich, ³owisko pstr¹ga.
BAZA ZABIEGOWA: gimnastyka lecznicza, hydroterapia: masa¿ podwodny ca³ego cia³a, k¹piel kwasowo-wêglowa, k¹piel wirowa, 
koñczyn górnych i dolnych, fizykoterapia, œwiat³oterapia, elektroterapia: sonoterapia, magnetoterapia, biosymulacja laserowa, ok³ady 
borowinowe.

Cena od osoby:     osoba doros³a     dziecko do lat 12
                                  

Sezon I                           895 z³                    754 z³
           

Sezon II                          795 z³                    654 z³

CENA ZAWIERA:
* 7 noclegów w pokojach 2-osobowych  w Domu Wczasowym
* wy¿ywienie: 3 posi³ki dziennie z mo¿liwoœci¹ doboru diety 
  (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu)
* kolacja przy ognisku, wieczorek zapoznawczy
* badanie lekarskie na pocz¹tku pobytu
* 10 zabiegów wg wskazañ lekarza (5 dni po 2 zabiegi dziennie)
* codziennie gimnastyka w basenie (z wy³¹czeniem osób  
  poruszaj¹cych siê na wózkach) lub na sali rehabilitacyjnej 
  (5 dni)
* korzystanie z basenu krytego i jacuzzi (z wy³¹czeniem osób     
  poruszaj¹cych siê na wózkach)
* korzystanie z dostêpnych us³ug rekreacyjnych: boiska sportowe, 
  sa le klubowe (pi³karzyki, tenis sto³owy) 
* monitorowany parking, bezprzewodowy internet

Dzieci do lat 4 bez œwiadczeñ - bezp³atnie.
Doba hotelowa od godz. 15.00 do godz. 11.00.
Dop³ata do pokoju 1-osobowego - 200 z³.
Opiekun/osoba towarzysz¹ca bez zabiegów - cena pomniejszona o 100 z³ .

PI£A - P£OTKI - CKiR GEOVITA - PARK LINOWY !!!

PO£O¯ENIE: P³otki po³o¿one s¹ w Dolinie Gwdy, na pograniczu Pojezierza Wa³eckiego i Krajeñskiego oraz Doliny 
Œrodkowej Noteci, zaledwie 3 km od Pi³y. To prawdziwy raj dla mi³oœników przyrody, wêdkarzy i grzybiarzy. 
POKOJE: 1, 2, 3-osobowe oraz 3 apartamenty (125 miejsc), wszystkie pokoje z ³azienk¹, TV, radiem, telefonem.
WY¯YWIENIE: iloœæ posi³ków do wyboru.
WYPOSA¯ENIE: klimatyzowana sala restauracyjna (150 miejsc), chata grillowa, 5 sal konferencyjnych (140, 60, 30 x2, 20 
miejsc), sauna, jacuzzi, fotel masuj¹cy, wypo¿yczalnia rowerów, kijki do Nordic Walking, boisko wielofunkcyjne, bilard, tenis 
sto³owy, parking strze¿ony, paintball, jazda na quadach czy zjazdy na linie, park linowy znajduj¹cy siê w obiekcie.
Doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 10.00.

    Nocleg                           Cena za 7 noclegów BB 

pokój  1 - os.                                    770 z³                  

pokój  2 - os.                                    700 z³

dostawka w pok. 2-os.                    280 z³

CENA OD OSOBY:                    Ca³y rok 2014 CENA ZAWIERA:

* 7 noclegów w wybranym pokoju
* wy¿ywienie: œniadania
* podatek VAT.

Us³ugi gastronomiczne
obiad,  obiadokolacja 30 z³;  kolacja 25 z³.

Sezon I:     04.05 - 11.05.2014

Sezon II:    7 noclegów pomiêdzy 
                  02.03 - 13.04.2014, 16.11 -  14.12.2014

BB - nocleg + œniadanie.

Dzieci do lat 4 bezp³atnie.
Dzieci 4-12 lat: 20% zni¿ki.
Oœrodek przyjmuje goœci ze  
zwierzêtami.
Powy¿sze ceny nie 
obowi¹zuj¹ podczas Œwi¹t, 
Sylwestra, ferii zimowych, 
wakacji, d³ugich weekendów.

Na terenie Geoparku trzy trasy: trasa linowa czerwona „ORLA PERÆ" - 18 przeszkód od 6 do 10 m nad ziemi¹, trzy zjazdy tyrolskie, zjazd na 
trapezie, siatki, makarony, belki w „V", most tybetañski, itd. d³ugoœæ 290 m; trasa linowa zielona „ŒCIE¯KA POD REGLAMI" - 7 przeszkód 
zawieszonych 3 m nad ziemi¹, wejœcie przez œciankê wspinaczkow¹, most birmañski, k³adka, zjazdy tyrolskie, siatka, œcianka w trawersie, itd. 
d³ugoœæ 130 m; trasa linowa niebieska „ŒCIE¯KA NAD REGLAMI" - 11 przeszkód zawieszonych 3-5 m nad ziemi¹, zjazdy tyrolskie, opony, 
skrzynki, linki, belki w „V", itd. d³ugoœæ 120 m.
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