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APARTAMENTY „VILLA MONTANIA” W USTRONIU

Wczasy dla Seniorów – termin; do uzgodnienia
Ustroń to popularna górska miejscowość w województwie śląskim, malowniczo położona w Beskidzie
Śląskim nad rzeką Wisłą, w pobliżu Szczyrku i Wisły.
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 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 ceramiczna, lodówka z zamrażarką, zmywarka,komplet naczyń, sztućców, garnków/.

Do dyspozycji gości: taras letni, grill, ogród wraz z placem zabaw dla dzieci, bezpłatny dostęp do
internetu bezprzewodowego. Przed budynkiem znajduje się niewielki, niestrzeżony oraz
nieodpłatny parking.

KOSZT ; 735,00 zł/ os. w cenie; 7 noclegów w apartamencie, wyżywienie 2 x dziennie,
podatek VAT. Lub 630,00 zł/os. 6 noclegów
Wycieczka promująca Wisłę i Ustroń z przewodnikiem. (Pałacyk Prezydencki, Skocznia Małysza,
Szczyrk -przełęcz Salmopolska, Browar Żywiec -ewentualne wstępy we własnym zakresie). Możliwość
zorganizowania wieczorku przy muzyce dodatkowo płatne – 30,00 zł
Atrakcje w Ustroniu;

*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.

*Również w centrum Ustronia, przy Rynku stoją ciekawe chałupy drewniane, które pozostają w
rękach prywatnych, ale są udostępnione do zwiedzania, gdyż powstału tu prywatne muzeum
etnograficzne Stara Zagroda.

*Na ciekawym Rynku natomiast warto obejrzeć Ratusz i niecodzienny amfiteatr przedstawiający historyczne
zdjęcia miasta. Zaraz obok koniecznie trzeba podejść do Biblioteki, na której niedawno wielką atrakcją stał się
mural - trójmywiarowy obraz przedstawiający wnętrza słynnych bibliotek. Malowidło robi wielkie i pozytywne
wrażenie.
W ośrodku obowiązkowa opłata miejscowa 3,00 zł/os./dobę
ZAPRASZAMY

