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Noclegi wczasy pokoje
http://www.ada-muszyna.pl

Dom Wypoczynkowy ADA ma do wynajęcia pokoje dwuosobowe i trzyosobowe z łazienkami, a także studia
- apartamenty (2 pokoje z 1 łazienką). W odnowionych pokojach i wyposażonych w meble, pokojach jest do
dyspozycji między innymi: TV LCD - 32 lub 37 cali, WiFi - bezprzewodowy Internet, czajnik elektryczny i
talerzyki. Pokój jednoosobowy może wynajmować jedna osoba. Dobry wypoczynek można urozmaicić:
grillem z przyjaciółmi, poprawiając krążenie w saunie albo na siłowni, a dzieci nadmiar energii mogą
rozładować na placu zabaw. Zabudowania ośrodka ADA położone są w uzdrowiskowej części Muszyny,
gdzie można wypoczywać przez cały rok. Jest to dogodna baza wypadowa do pieszych wędrówek po górach
Beskidu Sądeckiego i uprawiania sportów zimowych. To tutaj znajdują się źródła słynnej wody
"Muszynianka", ruiny XIV wiecznego zamku, piękne szlaki górskie, również dla mniej wytrawnych
piechurów i inne atrakcje. Dom Wczasowy ADA jest znany nie tylko ze świetnej obsługi, ale przede
wszystkim ze smacznych potraw domowej kuchni, dla której część naszych gości powraca. Jest to miejsce dla
gości poszukujących wypoczynku w ciszy, spokoju i komfortowych warunkach. Dom Wypoczynkowy ADA
to nie tylko wspaniały wypoczynek, ale również w sali konferencyjnej mogą być organizowane: narada
biznesowa, szkolenie, wesele i inne imprezy. Bardzo dobra jakość oferowanych usług, wygodne pokoje,
słynna gościnność gospodarzy oraz rodzinna atmosfera czynią z ADY miejsce pełne uroku. Zapraszamy do
naszego domu wczasowego przyjaznego rodzinom z dziećmi. USŁUGI: Dla naszych klientów oferujemy
szereg usług związanych z rekreacją na terenie pensjonatu: Sauna, Wypożyczalnia kijków do nordick-walking,
Piaskownica, Oczko wodne, 2 ścianki wspinaczkowe (dla maluchów i starszaków). Organizujemy jeszcze:
Wesela, Komunie, Jazda konna, Jazda quadami i skuterami śnieżnymi.
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