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Hotel & Spa Bachledówka to obiekt o niespotykanej na Podhalu
architekturze – nowoczesnej, choć nawiązującej do stylu góralskiego.
Inspirowane podhalańską tradycją i kulturą regionu, eleganckie
i starannie wykończone wnętrza tworzą przytulny i nastrojowy klimat,
a poranna kawa czy romantyczna kolacja na przestronnym hotelowym
tarasie z widokiem na Tatry, Gorce i Beskidy pozwoli na niezapomniane
chwile odpoczynku i relaksu. Hotel został zaprojektowany z myślą
o stworzeniu wyjątkowej przestrzeni dla turystów i biznesmenów.
To wymarzone miejsce na rodzinne wakacje oraz organizację
wszelkiego rodzaju imprez, szkoleń czy konferencji.
Hotel Bachledówka oddaje do dyspozycji Gości nowocześnie
zaprojektowane, funkcjonalne i klimatyzowane pokoje oraz apartamenty,
doskonałą, przestrzenną i widokową restaurację, komfortowe SPA, basen
i jacuzzi oraz 2 wielofunkcyjne sale konferencyjne umożliwiające
organizację konferencji, szkoleń oraz przyjęć, bankietów
i rodzinnych uroczystości. W obiekcie działa nowoczesna, panoramiczna
winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
.
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Opis obiektu

4-kondygnacyjny Hotel Bachledówka dysponuje 43
komfortowymi pokojami 2- i 3-osobowymi.
Wyjątkowe położenie Hotelu (na szczycie góry Bachledówka, w
sąsiedztwie lasu, wśród rzadkiej zabudowy) sprawia, że jest to miejsce
wymarzone dla amatorów rozmaitych sportów zimowych.
Lokalizacja Hotelu & Spa Bachledówka zobowiązuje. Bezpośrednie
sąsiedztwo lasów, pól i łąk, czyste górskie powietrze oraz niespotykane
walory krajobrazowe skłaniają do podjęcia zobowiązania do działalności w
zgodzie z naturą. Aby nie zakłócać harmonii przyrody wyposażyliśmy hotel
w najnowsze ekologiczne media - pompy ciepła i ogrzewanie biomasą.
Ponadto obiekt korzysta z własnego ujęcia wody głębinowej. Jest to woda,
która ma wiele tysięcy lat i nie jest skażona przez niekorzystne czynniki
cywilizacyjne.

www.bachledowka.pl
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Trzygwiazdkowy Hotel & Spa Bachledówka to miejsce wyjątkowe
na Podhalu. Hotel położony jest na rozległej działce widokowej (ok. 1000
m n.p.m.), z której można podziwiać rozciągającą się na południu
panoramę polskich oraz słowackich Tatr, a w kierunku północnym - Gorce
z Turbaczem, na zachodzie zaś Babią Górę i Pilsko. Biskość stolicy Tatr (ok.
12 km), a także Bukowiny Tatrzańskiej, Białki Tatrzańskiej oraz szlaków
turystycznych TPN to niewątpliwe atuty położenia Bachledówki.
To miejsce idealne do odpoczynku i relaksu wśród nieskażonej, górskiej
przyrody oraz malowniczych krajobrazów Podhala i Tatr.
Bachledówka to także wymarzone miejsce na niespieszne spacery
czy wycieczki rowerowe. Idealne warunki narciarskie utrzymują się na
górze niemal do kwietnia, co sprawia, że trasy narciarskie w rejonie
Bachledówki odwiedza corocznie wielu amatorów białego szaleństwa.

biuro@bachledowka.pl

Oprócz atutów krajobrazowych, przyrodniczych i turystycznych,
Bachledówka ma jeszcze jeden niewątpliwy walor - komunikacyjny.
Wypoczynek na Bachledówce nie oznacza bowiem dla przybywających
gości i turystów wielogodzinnego treningu cierpliwości na często
nieznośnie zakorkowanej Zakopiance. Jadąc z Krakowa w kierunku
Zakopanego możemy już za Rabką odbić w prawo na Czarny Dunajec,
następnie kierować się na Czerwienne, a stamtąd na Bachledówkę.
Jeśli jednak zdecydujemy się na jazdę Zakopianką, wówczas
w Poroninie należy skręcić w prawo przez most w stronę Zębu (przez
Suche), a z Zębu przez Czerwienne i Bustryk dojedziemy na wierch
Bachledówki. Na sam szczyt prowadzi wygodna, asfaltowa droga.
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Do Państwa dyspozycji oddajemy 43 komfortowe pokoje, w tym 1 apartament o podwyższonym standardzie oraz 6 pokoi superior. Wszystkie
pokoje są wyposażone w wygodne łóżka, telewizję, dostęp do internetu i prywatną łazienkę. Podczas ich projektowania współpracowaliśmy z najlepszymi
miejscowymi rzemieślnikami, dzięki czemu w każdym pokoju znajdują się drewniane elementy wystroju nawiązujące charakterem do podhalańskiego
stylu aranżacji wnętrz. Wszystkie pokoje posiadają balkony, z których rozpościera się malowniczy widok na Tatry, Gorce lub Babią Górę i Orawę. W trosce o
komfort pobytu Gości wszystkie pokoje hotelowe wyposażone są w zamki zbliżeniowe oraz drzwi akustyczne.
3
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Do Państwa dyspozycji oddajemy 2 wygodne pokoje 1-osobowe ,
w tym jeden przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Jasne i przytulne pokoje zostały wyposażone w gustowne i funkcjonalne
meble oraz drewniane detale dekoracyjne nawiązujące do tradycyjnych
podhalańskich zdobień. Posiadają duże okna z widokiem na Gorce i Babią
Górę.

biuro@bachledowka.pl

Wyposażenie pokoju:
* Pojedyncze łóżko
* Funkcjonalne meble
* Telewizor LCD
* Klimatyzacja sterowana indywidualnie
* Internet bezprzewodowy
* Łazienka z kabiną prysznicową
* Suszarka do włosów
* Podgrzewacz do ręczników
* Ręczniki
* Ekskluzywne kosmetyki łazienkowe
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Wysoki standard wyposażenia pokoi oraz kolorystyka utrzymana w
jasnych barwach sprzyjają wyciszeniu, relaksowi. Pokoje posiadają
balkony, z których rozpościera się przepiękny widok na Tatry polskie
i słowackie, jak również Gorce, Babią Górę i Orawę.
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Wyposażenie pokoju:
* Dwa łóżka pojedyncze z możliwością łączenia
* Funkcjonalne meble
* Telewizor LCD
* Klimatyzacja sterowana indywidualnie
* Internet bezprzewodowy
* Łazienka z kabiną prysznicową
* Suszarka do włosów
* Podgrzewacz do ręczników
* Ręczniki
* Ekskluzywne kosmetyki łazienkowe
www.bachledowka.pl
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Pokój dwuosobowy superior

Pokoje typu SUPERIOR zostały wyposażone w dwa wygodne łóżka
z możliwością łączenia oraz gustowne i funkcjonalne meble. Utrzymane
w stonowanej i ciepłej kolorystyce wnętrza pokoi oraz bajkowy widok
na Gorce i Tatry rozpościerający się z balkonów dodatkowo uprzyjemnią
Państwa pobyt i wypoczynek w naszym hotelu.

biuro@bachledowka.pl

Wyposażenie pokoju:
* Dwa łóżka pojedyncze z możliwością łączenia
* Funkcjonalne meble
* Telewizor LCD
* Klimatyzacja sterowana indywidualnie
* Internet bezprzewodowy
* Łazienka z kabiną prysznicową
* Suszarka do włosów
* Podgrzewacz do ręczników
* Ręczniki
* Ekskluzywne kosmetyki łazienkowe
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Do Państwa dyspozycji oddajemy 2 przestronne i komfortowo
wyposażone pokoje 3-osobowe . Dbałość o każdy detal ich aranżacji oraz
ciepłe kolory wnętrz stwarzają idealne warunki do wypoczynku i pracy.
Ze wszystkich pokojowych okien i balkonów rozpościerają się
niezapomniane, malownicze widoki na Tatry, Beskidy, Gorce, a nawet
słowacką Orawę.
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Wyposażenie pokoju:
* Dwa łóżka pojedyncze z możliwością łączenia
* Sofa z funkcją spania
* Funkcjonalne meble
* Telewizor LCD
* Klimatyzacja sterowana indywidualnie
* Internet bezprzewodowy
* Łazienka z kabiną prysznicową
* Suszarka do włosów
* Podgrzewacz do ręczników
* Ręczniki
* Ekskluzywne kosmetyki łazienkowe
www.bachledowka.pl
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Opis

Uwagi

B116

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin z możliwością
dostawienia dodatkowego łóżka

Parter

B117

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

Pokój 2 os.

Łóżko małżeńskie/parter

B118

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

014

Pokój 2 os.

Mały/parter

B119

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

A160

Pokój typu superior

2 łóżka typu twin + sofa

B120

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

A161

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

B121

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

A162

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

B122

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

A163

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

B123

Pokój typu superior

2 łóżka typu twin + sofa

A164

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

C130

Pokój typu superior

2 łóżka typu twin + sofa

A165

Pokój typu superior

2 łóżka typu twin + sofa

C131

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

A166

Apartament

C132

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

A167

Pokój typu standard

2 pokoje w jednym 2 łóżka typu
twin w drugim łóżko małżeńskie
2 łóżka typu twin

C133

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

A168

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

C134

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

A169

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

C135

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

A170

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

C136

Pokój typu standard

1 łóżko małżeńskie (dwa materace)

A171

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

C137

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin z możliwością
dostawienia dodatkowego łóżka

A172

Pokój typu superior

2 łóżka typu twin + sofa

B110

Pokój typu superior

2 łóżka typu twin + sofa

C138

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

B111

Pokój typu standard

1 łóżko małżeńskie (dwa materace)

C139

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

B112

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

C140

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

B114

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

C141

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

B115

Pokój typu standard

2 łóżka typu twin

C142

Pokój typu superior

2 łóżka typu twin + sofa

Nr pokoju

Opis

Uwagi

010

Pokój 3 os.
(2 oddzielne pokoje)

Bez balkonu parter, przystosowany
dla osób niepełnosprawnych

011

Pokój 1 os.

012

biuro@bachledowka.pl

Nr pokoju
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Bachledówka Hotel & Spa dysponuje 2 salami konferencyjnymi,
które powstały z myślą o organizacji konferencji, szkoleń, a także wystaw
lub seminariów biznesowych. Ich wielofunkcyjność i zróżnicowana
powierzchnia pozwala zarówno na organizację dużych spotkań nawet
do 300 osób (ustawienie teatralne), jak również bardziej kameralnych
uroczystości bankietowych lub koktajli zarówno prywatnych, jak też
firmowych. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt techniczny oraz
opcję podziału modułowego, co pozwala na jednoczesne prowadzenie
kilku spotkań panelowych. Nasz personel służy pomocą we wszystkich
sprawach podczas Państwa spotkania lub konferencji.
Oferta konferencji w oparciu o nową koncepcję hotelu
.
Bachledówka:
* kreatywna, indywidualna obsługa kelnerska Państwa konferencji
* sezonowe, lokalne, nieskomplikowane, smaczne jedzenie
* koncepcja Hotelu wpisująca się w główne zasady projektu eco
* "Złote 60 minut" unikalna zasada powitania organizatora bądź trenera
.
przed rozpoczęciem konferencji.
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Sale konferencyjne

Sprzęt techniczny (wliczony w cenę wynajmu sali konferencyjnej):
* ekran
* projektory multimedialne
* nagłośnienie
* mikrofony bezprzewodowe
* flipchart
Dodatkowy sprzęt konferencyjny (na życzenie):
* notebook
* odtwarzacze DVD
* faks, skaner, drukarka
Podczas spotkań organizujemy obsługę cateringową: przerwy
kawowe, lunche, kolacje. Naszym gościom zapewniamy szybki,
bezprzewodowy dostęp do internetu oraz fachową obsługę techniczną.
Na przestrzeń konferencyjną składają się:
* duża, klimatyzowana sala konferencyjna (z możliwością
dźwiękoszczelnego podziału modułowego) dla 300 osób,
* 1 studio konferencyjne (klimatyzowane), mieszczące 40 osób.
www.bachledowka.pl
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Sala duża - 240 m2

Teatr
287

Podkowa
74

Klasa
148

Bankiet
259

Sala mała - 54 m 2

Koktajl
492

Teatr
65

Podkowa
17

Klasa
33

Bankiet
28

Koktajl
111

Aby zachęcić Państwa do dłuższego pobytu w naszym kompleksie Hotel & SPA Bachledówka, pragniemy zaproponować komfortowy wypoczynek
w pokojach hotelowych, a część relaksacyjna SPA – basen, jacuzzi i sauny, stanowić będzie dopełnienie pobytu. Poniżej przedstawiamy strukturę oraz
cennik pokoi hotelowych dla grup konferencyjno – szkoleniowych.
Wielkość sali
(w m2)

Koszt wynajęcia
sali za 1 godz. [zł]

Koszt wynajęcia sali
powyżej 8 godz. [zł]

Koszt wynajęcia sali na
konferencję 2-dniową

Oferta konferencyjna*

1 nocleg

mała sala
konferencyjna

54 m

50 zł

200 zł

300 zł
(dwa dni)

pokój 1-osobowy

150 zł netto

140 zł netto/nocleg 130 zł netto/nocleg

duża sala
konferencyjno
- bankietowa

240 m

80 zł

300 zł

500 zł
(dwa dni)

pokój 2-osobowy

220 zł netto

200 zł netto/nocleg 180 zł netto/nocleg

*Koszt wynajęcia Sali dla większej grupy zorganizowanej podlega negocjacji.

2-3 noclegów

4-7 noclegów

[zł]

*Oferta skierowana do grup zorganizowanych, konferencyjnych, szkoleniowych (powyżej 10 osób)

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu. Podane ceny są cenami netto i nie
zawierają podatku VAT. W cenę noclegu wliczone jest: śniadanie w formie bufetu (bogate menu z elementami potraw regionalnych), korzystanie z centrum
Wellness (basen, sauny, jacuzzi), Wi-Fi oraz bezpłatny parking z nielimitowaną ilością miejsc.
biuro@bachledowka.pl
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Promocje

Konferencje 3-dniowe już od 80 zł/nocleg/os.
* śniadanie – bufet szwedzki(bogate menu) – 30 zł/os.
* przerwa kawowa (woda, kawa, herbata, kruche ciasteczka koktajlowe)
10 zł od osoby.
* obiadokolacja (3-daniowa) już od 35 zł/os.
* Sala konferencyjna wraz ze sprzętem: rzutnik multimedialny, ekran,
nagłośnienie, mikrofony, flipchart, pisaki - gratis
* bezpłatny dostęp do internetu
* bezpłatny parking
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* bezpłatny dostęp do strefy Wellness [basen, jacuzzi, sauny]
* 10% zniżki na zabiegi SPA
* oferta dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób
* oferta dostępna jest w wybranych terminach
* hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen w zależności od dostępności
pokoi i sal konferencyjnych.

www.bachledowka.pl
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Sala konferencyjna to także doskonałe, klimatyczne miejsce do
przyjęć okolicznościowych, bankietów, uroczystych obiadów, koktajli.
Bogato zastawione stoły, profesjonalna obsługa, a także kilkuletnie
doświadczenie naszego szefa kuchni zapewnią Państwu organizację
przyjęcia na najwyższym poziomie.

* Bogate menu
* Profesjonalna obsługa
* Indywidualna aranżacja
* Wyśmienite potrawy
* Atrakcje kulinarne
* Atrakcje deserowe
* Bufety tematyczne
* Open Bar

biuro@bachledowka.pl
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Gastronomia
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Z przyjemnością zapraszamy Państwa do przestronnej,
mieszczącej do 120 osób i widokowej restauracji w Hotelu Bachledówka.
Eleganckie i nowoczesne wnętrze nawiązujące rozwiązaniami
architektonicznymi do tradycyjnych podhalańskich zdobień oraz stylu
zakopiańskiego to główne elementy projektu restauracji Bachledówka.
W naszym autorskim menu proponujemy specjały będące połączeniem
tradycyjnych dań o charakterze regionalnym z nowoczesnymi akcentami
kuchni świata, które Szef Kuchni komponuje specjalnie dla naszych Gości.

Harmonijnie dobrane gatunki win i wyśmienite desery uwieńczą smak
każdej potrawy, a rozciągająca się za oknem wyjątkowej urody
panorama Tatr i Podhala, nada szczególnego uroku chwilom spędzanym
w naszej restauracji.
Ekskluzywna sala restauracyjna to także wyśmienite miejsce
na organizację:
* przyjęć okolicznościowych
* bankietów
* konferencji
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Klub Bachledówka to propozycja dla naszych Gości na wieczór. Oryginalne wnętrze, doskonała muzyka, najlepsze drinki oraz profesjonalny sprzęt
nagłośnieniowy i oświetleniowy sprzyjają organizacji kameralnych imprez, spotkań ze znajomymi, wieczorów panieńskich i kawalerskich. Klub
Bachledówka to idealne miejsce dla wszystkich lubiących potańczyć lub posłuchać dobrej muzyki delektując się orzeźwiającymi drinkami
i wybornymi koktajlami przygotowanymi przez naszych barmanów.
biuro@bachledowka.pl
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Spa

W naszym SPA wyciszycie się Państwo, odprężycie oraz zadbacie o siły witalne. Do Państwa dyspozycji oddajemy 1 nowocześnie i kompleksowo
wyposażony gabinet, w którym odpowiednio dobranymi zabiegami pielęgnacyjnymi zapewnimy Państwu optymalny efekt odnowy biologicznej. Aby nic
nie zakłócało tych wyjątkowych chwil, zadbaliśmy także o każdy szczegół wyposażenia i aranżacji SPA. Nowoczesna - czysta i prosta stylistyka oraz starannie
dobrane materiały i elementy wykończeniowe, pozwoliły stworzyć wnętrze o niepowtarzalnym i ciepłym klimacie, które współgrają z charakterem i funkcją
tej strefy hotelowej. W bogatym menu SPA posiadamy zabiegi tj.: masaż klasyczny, relaksujący, aromaterapeutyczny, czekoladowy, gorącymi kamieniami,
bańką chińską, stemplami ziołowymi, masaż stóp, dłoni, twarzy, a także refleksoterapia stóp, masaż gorąca święcą plus peeling, ponadto zabieg
antycellulitowy oraz oczyszczający. Dla grup zniżki.
15
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Nowoczesna strefa basenowa w Hotelu & Spa Bachledówka to
gwarancja wypoczynku i przyjemności. Na naszych hotelowych Gości
czeka kryty basen z malowniczym, panoramicznym widokiem na Gorce i
Pieniny, sauna mokra i parowa umożliwiająca korzystanie z aromaterapii
ziołowych kąpieli parowych, jak również nowoczesne jacuzzi.
Basen jest czynny codziennie w godz. 09:00 - 22:00 oraz
sauny od godz. 16:00 - 22:00.
Rozmiar basenu: 12m x 6m, głębokość od 1,10m do 1,30m.
Temperatura wody utrzymywana jest między 27°C a 29°C.
Atrakcje na basenie: masaż księżycowy denny wodno-powietrzny,
ławeczka masażu powietrznego, gejzery.
biuro@bachledowka.pl

Basen, jacuzzi, sauny

Aby zadbać o komfort Gości korzystających z basenu, na obiekcie
została zamontowana specjalna lampa UV, która umożliwia utrzymanie
wysokiej czystości wody basenowej, co wpływa na redukcję ilości
nieprzyjemnych i drażniących chloramin oraz zmniejszenie zużycia
chemicznych substancji dozowanych do wody. Po zabawie lub sportowej
aktywności w basenie nasi Goście mogą zregenerować siły w strefie
wypoczynku, gdzie czekają na nich leżaki i łóżka plażowe. Zapraszamy
także do skorzystania z podwodnego hydromasażu w komfortowym
jacuzzi. Hydromasaż przynosi ulgę spiętym mięśniom, redukuje stres oraz
zmęczenie organizmu, łagodzi bóle nóg i pleców.
Dla gości hotelowych strefa Wellness jest dostępna bezpłatnie.
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HOTEL & RESTAURACJA & SPA

Hotel & Spa Bachledówka dba o najmłodszych Gości. Specjalnie
z myślą o dzieciach stworzyliśmy kolorowy pokój gier i zabaw - miejsce,
gdzie rządzi fantazja i twórcze myślenie.
W przestronnej sali czeka na maluchów moc atrakcji:
* basen z piłeczkami
* domek do "zabaw w dom"
* pluszaki, klocki, puzzle, gry planszowe
* stoliczki z krzesełkami
* biblioteczka "małego człowieczka" - książeczki tematyczne
do czytania, kolorowanki
* kanał TV dla dzieci
17

Każdą ofertę pobytu w Hotelu Bachledówka tworzymy pod kątem
zapewnienia udanego wypoczynku rodzicom z dziećmi. W naszych
pakietach znajdą Państwo zawsze szereg propozycji przygotowanych
specjalnie dla najmłodszych, natomiast podczas konferencji jeżeli nie
macie Państwo gdzie zostawić swoich pociech, proszę je zabrać ze sobą.
W naszym hotelu istnieje możliwość wynajęcia niani, która zajmie się
dziećmi podczas Państwa szkolenia.

www.bachledowka.pl

Atrakcje

HOTEL & RESTAURACJA & SPA

Góry w zimowej szacie to widok wart zapamiętania, a wycieczka skuterem po śniegach Podhala to gwarancja wspaniałej przygody i ekstremalnych
wrażeń. Dlatego zapraszamy Gości naszego Hotelu na śnieżne wyprawy skuterem po góralskich szlakach. Zapewniamy wspaniałą zabawę oraz przeżycia
warte wspomnień. W niedalekiej odległości od hotelu działają trzy duże stacje narciarskie:

Budz

Stacja Suche

Stacja Witów-SKI

(w odległości około 1 km)

(koło Zębu, w odległości około 7 km)

(w Witowie, w odległości około 12 km)

Jedna z najmłodszych i nowocześnie
wyposażonych stacji narciarskich na Podhalu.
Wyciąg orczykowy o długości 620 m o różnicy
poziomów 110 m. Sztucznie naśnieżany.

Wyciąg krzesełkowy o długości 950 m
o różnicy poziomów 137 m. Sztucznie
naśnieżany.
.

Wyciąg krzesełkowy o długości 1000 m
i wyciąg orczykowy o długości 120 m.
Snowpark 550 m (3 linie, 8 skoczni, 12
przeszkód).
.

Pikniki
Dysponujemy ponad hektarowym terenem trawiastym wraz ze
scenką estradową, a wszystko to na terenie zamkniętym w otoczeniu
malowniczej zieleni lasu. Organizujemy szereg eventów, atrakcji oraz
zabaw integracyjnych zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Proponujemy
także organizacje grillów firmowych, rodzinnych czy też przyjęć
rodzinnych połączonych z ogniskiem i przejażdżką bryczką po okolicy.

biuro@bachledowka.pl
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Atrakcje

HOTEL & RESTAURACJA & SPA

Ponadto oferujemy szereg atrakcji:
* Spływ Dunajcem
* Rafting – spływ Dunajcem na pontonach
* Wycieczki rowerowe z przewodnikiem
* Przejazd bryczkami konnymi, kulig po okolicy
* Wyjazd na spektakl do teatru Witkacy
* Zumba, fitness, nordic walking itp.
* Przejażdzki quadami
* Kurs tańca góralskiego z instruktorem
* Występy zespołów regionalnych
* Góralskie śpasy i biesiady
19

* Ognisko lub grill z kapelą góralską
* Wspinaczki linowe
* Off Road, Paintball, Team building,
* Coffe Show, Ice Show, Pokazy rycerskie
* Lot balonem, skok na bungee,
* Wieczorki tematyczne
* Zabawa w kasyno
* Wycieczki z przewodnikiem
* Warsztaty fotograficzne, malarstwa,
wyrobu biżuterii, sztuka makijażu.
Oraz wiele, wiele innych atrakcji po wcześniejszym Państwa zgłoszeniu.
www.bachledowka.pl

HOTEL & RESTAURACJA & SPA

Czerwienne – Bachledówka 353
34-407 Ciche
T. 00 48 18 26 58 178
E. biuro@bachledowka.pl
www.bachledowka.pl

