PTU IN TOUR „BESKIDY” Warszawska 1
43 – 300 Bielsko – Biała
tel. 33/ 812 35 67 kom. 603 636 533_____________________________________________

APARTAMENTY „VILLA MONTANIA” W USTRONIU

Apartamenty Villa Montania to nowo wybudowany obiekt apartamentowy, usytuowany w
Ustroniu w Beskidzie Śląskim, nieopodal Czantorii oraz Palenicy.
Tuż obok znajduje się dzielnica uzdrowiska „Zawodzie", „Jaszowiec" oraz Równica.
Obiekt dysponuje dziewięcioma, komfortowymi apartamentami dla 2- 4- 6 osób,każdy o
powierzchni od 30 - 60 mkw, składający się z dwóch lub trzech pokoi, apartamenty posiadają pokój
dzienny, łazienkę z wanną lub prysznicem, jedną lub dwie sypialnie (w zależności od typu
apartamentu), TV, oraz w pełni wyposażony aneks kuchenny /płyta indukcyjna, lodówka z
zamrażarką, zmywarka,komplet naczyń, sztućców, garnków/.
Do dyspozycji bezpłatny dostęp do internetu bezprzewodowego. Przed budynkiem znajduje się
niewielki, niestrzeżony oraz nieodpłatny parking.

TERMIN DO UZGODNIENIA
Koszt apartamenu bez wyżywienia; 150,00 zł apartament 2-osobowy/ dobę
250.00 zł apartament 4-osobowy/ dobę
300,00 zł apartament 6-ciooobowy/ dobę
*Jedną z głównych atrakcji Ustronia jest atrakcyjna dla turystów Czantoria (995 m n.p.m.) górująca ponad
ośrodkiem. Czeka tu letni tor saneczkowy oraz nowoczesna, całoroczna kolej linowa na Czantorię z 4-osobową
kanapą.
* Niezwykle atrakcyjna dla turystów jest też Równica (883 m n.p.m.) - jeden z nielicznych okolicznych szczytów,
na który można dojechać samochodem. Jest tam park linowy, tor saneczkowy, strzelnica dla dzieci, park
rozrywki, Schronisko, karczmy oraz piękne panoramy. Czasem można też pojeździć na kucyku. Na Równicy
spędzić można naprawdę sporo czasu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

APARTAMENTY
VILLA MONTANIA
INFORMACJE DLA NARCIARZY – TRASY ZJAZDOWE:



Czantoria /995 m n.p.m./
Kolej linowa /krzesełka/, długość – 1640 m. Dolna stacja kolejki znajduje się w
Ustroniu Polanie, górna na Polanie Stokłośnica.



WYCIĄGI NARCIARSKIE ORCZYKOWE:



FATURKA /długość wyciągu – 670 m./ -



STOKŁOŚNICA /długość wyciągu – 198 m./ -



SOLISKO /długość wyciągu – 340 m./ -



Stoki są dośnieżane i oświetlane, czynne od 8.30 – 20.00



Przy wyciągach znajdują się liczne punkty gastronomiczne



PALENICA (USTROŃ – JASZOWIEC: 1100 m n.p.m.)



Wyciąg krzesełkowy czynny od 8.00 – 20.00



Stok dośnieżany i oświetlany



1 wyjazd: 5 PLN, 5 wyjazdów: 20 PLN, 10 wyjazdów: 35 PLN



Karnety: 8.00 – 15.30 = 35 PLN, 11.00 – 15.30 = 20 PLN, 15.30 – 20.00 = 30
PLN



WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU NARCIARSKIEGO:



Snowboard: 1h – 7 PLN, doba – 35 PLN



Narty karwingowe: 1h – 7 PLN, doba – 35 PLN



Narty tradycyjne: 1h – 4 PLN, doba – 20 PLN

