Pension Adam
Horní Maršov 542 2, Promenáda 31
tel. +420 608 811 084
tel. +420 499 874 190
www.adampension.cz/
czynny: 01.03. - 30.10.27.12. - 30.03.
GPS: 50°39'34''N, 15°49'23''E.

› OGÓLNE ATRYBUTY

Można przyjeżdżać z psami, Minicamping w gospodarstwie wiejskim, Camping całoroczny,
› MIEJSCA CAMPINGOWE

nad jeziorem, w pobliżu rzeki lub strumienia, w górach,
› STANDARDY CAMPINGOWE

Prąd, Restauracja (na miejscu lub w pobliżu), Bar (na miejscu lub w pobliżu), Sklep spożywczy (na
miejscu lub w pobliżu), Namioty do wynajęcia, Przyczepy turystyczne do wynajęcia,
› SPORT I REKREACJA

Kąpiel w jeziorze / stawie / morzu / rzece, Basen otwarty, Basen kryty, Kąpiele termalne , Sauna,
Minigolf, Golf, Wypożyczalnia rowerów, Wyciąg narciarski, Duży plac zabaw,

OPIS
Serdecznie zapraszamy do pensjonatu Adam w Marsowe Górnym. Nowo zrekonstruowany pensjonat
znajdziecie 200 m od centrum miasteczka górskiego. Jest przepiękny widok na góry, miasto i kościoł.
Do dyspozycji: wyciag narciarski, trasy biegowe i turystyczne przed samym pensjonatem.
Zakwaterowanie, 1 – 4 łóżkowe pokoje, posiłki (obiad, kolacja) – restauracja i bar, parking dla
karawan, można rozbić namioty.
Noclegi – zakwaterowanie
1 x dwuosobowy pokoj + łazienka (WC na piętrze)
3 x dwuosobowy pokoje, ( łazienke i WC na piętrze)
1 x 3 -łóżkowy pokoj + łazienka (WC na piętrze)

1 x 3 -łóżkowy pokoj z pełnym wyposażieniem, łazienka i WC, TV SAT Moźliwost lóźka dodatkowego.
1 x 4 -łóżkowy pokoj z pełnym wyposażieniem, łazienka i WC, TV SAT
Karawany, namioty – miejsca kempingowe
Karavany: 8 miejsc, namioty 6 miejsc. Parking zamknięty, elektryczne gniazdko / szuflada.
Łazienke i WC: 24 gódzin
Restauracja: śniadania, kolacje, napoje
Śniadania i kolacje: 7:00 – 18:30
Specjalnością jest typowo czeska kuchnia, zupy, dania mięsne i bezmięsne, piwo z beczky Krakonoš,
knedle owocowe dla dzieci.
Wypożyczalnia
Można pożyczyć leżak ,sprzęt do nordic walking, Dla zimowych gości sanie. Ceny od 50 CZK.

ZOBACZ CAMPING
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