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Willa "Olimp Retro" w Szklarskiej Porębie

    

Olimp RETRO w Szklarskiej Porębie
to stylowo odrestaurowana i urządzona
Willa pochodząca z XIX wieku. Dzięki zabiegom konserwatorskim obiekt został dokładnie
oczyszczony z detali i innych szczegółów niezgodnych z tradycją historyczną. Obiekt uzyskał tytuł
Mistera nadany przez architektów skupionych w Stowarzyszeniu Architektów Rzeczypospolitej Polskiej,
na Karkonoskich Spotkaniach Architektury
w Szklarskiej Porębie.

Jest częścią kompleksu OLIMP (150 m), zlokalizowana – przy drodze „Pod Reglami” oraz Leśnej
Hucie, w otoczeniu kompleksu leśnego, 10 min spacerem do centrum miasta. Goście  „OLIMP
–Retro” korzystają z sali konsumpcyjnej oraz części rekreacyjnej w budynku głównym –„OLIMP”.

Oferujemy:

32 miejsca noclegowe w:     

- pokojach typu studio
- pokojach 2-osobowych oraz 2-osobowych z sofą
- apartamentach

Wszystkie pokoje posiadają pełne wyposażenie, są gustownie i funkcjonalnie urządzone.
Zapewniamy bezpłatny dostęp do INTERNETU.

Salę dla 25 osób 

Sala przygotowana jest do spotkań o charakterze biznesowym, szkoleń, warsztatów. Wyposażona
jest w nowoczesny sprzęt konferencyjny oraz Internet. Na miejscu zapewniamy serwisy kawowe

http://bip.cul.policja.gov.pl/pages/sale-konferencyjne


oraz logistyczną obsługę szkoleń. 
(SPRAWDŹ wszystkie SALE dostępne w ośrodkach OLIMP I RZEMIEŚLNIK)

Strefę rekreacyjną: BASEN, saunę, jacuzzi, Gabinet Masażu (w budynku głównym
Olimp)

Dla naszych Gości BASEN, SAUNA, JACUZZI gratis. 
Dodatkowo oferujemy witalność i relaks w formie zabiegów na ciało i twarz. Szeroki wachlarz
innowacyjnych propozycji  z zakresu nowoczesnej kosmetologii oraz masaży leczniczych i
klasycznych.

Dodatkowe atrakcje i udogodnienia:

- Kawiarnia
- Sala bilardowa, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, boisko do piłki siatkowej
- Ogólnodostępny taras słoneczny (Olimp)
- Kryty basen rekreacyjny (Olimp)
- Parking

Atuty obiektu:

Lokalizacja – w zaciszu kompleksu leśnego, ale jednocześnie blisko centrum miasta

Nieodpłatny dostęp do BASENU, sauny, jacuzzi

OLIMP-Retro to połączenie komfortu, przytulności i kameralności; w hallu znajduje się
ogólnodostępny  kominek

Możliwość organizowania atrakcyjnych imprez integracyjnych przy obiekcie, tj.: paint-ball,
zajęcia linowo-wspinaczkowe, zawody strzelnicze, itp.

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

Kontakt

Willa OLIMP Retro
ul. 1-go Maja 64

58-580 Szklarska Poręba

Tel.: +48 75 717 23 42

Fax: +48 75 717 20 26

Tel.: +48 504 315 743

E-mail: retro.@cul.com.pl

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

http://bip.cul.policja.gov.pl/pages/konferencje-i-szkolenia--11
http://bip.cul.policja.gov.pl/pages/basen-spa
http://rzemieslnik.cul.com.pl
http://rzemieslnik.cul.com.pl
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