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OSW "Rzemieślnik" w Szklarskiej Porębie

     

Ośrodek Rzemieślnik zlokalizowany jest w Szklarskiej Porębie w malowniczej okolicy. Budynek
otacza świerkowy las, a z okien pokoi rozpościera się piękna panorama na szczyty Karkonoszy.

Obiekt doceniany jest przez wielu stałych Gości za miłą atmosferę oraz wyśmienitą kuchnię.

Oferujemy  110 miejsc:

w apartamentach;

komfortowych pokojach 1-, 2-, 3- osobowych;

w kompleksach mieszkalnych typu STUDIO (2+1);

w pokojach w dobrym standardzie turystycznym (z TV, tel.). 

Część pokoi posiada widokowe balkoniki.

Apartamenty

Pokoje z łazienkami

Pokoje turystyczne

Wyposażoną salę szkoleniową dla 80 osób.
Sala jest wyposażona w profesjonalny sprzęt multimedialny. Na życzenie zapewniamy catering
biznesowy.

Saunę

Salę bilardową, stół do tenisa stołowego



Miejsce grillowe: biesiady, pikniki itp.

Parking (zamykany)

 

Szeroki wachlarz zabiegów z dziedziny: masaże klasyczne, lecznicze, wodne, zabiegi odchudzające i
ujędrniające oferuje Studio Zdrowia i Urody w Ośrodku "Olimp". Goście Ośrodka "Rzemieślnik"
korzystają z usług Studia Zdrowia  i Urody oraz rekreacyjnego basenu krytego na specjalnych zasadach
karty rabatowej.
Wszelkich informacji udziela recepcja ośrodka.

Atuty ośrodka:

Położenie – obiekt wysoko położony w zaciszu leśnym; panorama Karkonoszy, która się stamtąd
rozpościera daje poczucie bliskości z przyrodą górską.

Przestrzenne wnętrze budynku umożliwiło zagospodarowanie wnętrz ogólnodostępnych na przytulne
lobby ze stolikami oraz wygodnymi fotelami.

Istnieje możliwość organizowania atrakcyjnych imprez integracyjnych na terenie ośrodka, tj.: paint-
ball, zajęcia linowo-wspinaczkowe, itp.; współpracujemy z najlepszymi.

Bardzo dobra kuchnia - organizacja bankietów, uroczystości uzgadniana jest  indywidualnie –
sugerujemy się potrzebami  i charakterem imprezy oraz Państwa życzeniami.

Odpoczywasz tak jak lubisz!
Kontakt:

RZEMIEŚLNIK
ul. Górna 21

58-580 Szklarska Poręba

Tel.: +48 75 717 20 88

Tel.: +48 504 315 742

E-mail: rzemieslmnik@cul.com.pl

Kierownik: Ewa Kozicka
Tel..: +48 504 315 748
E-mail: ewa.kozicka@cul.com.pl

link do strony obiektu: http://www.szklarska-poreba.cul.com.pl
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