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ADA Muszyna - Apartamenty, Pokoje Tanie noclegi
http://www.ada-muszyna.pl

Oferujemy komfortowy wypoczynek w malowniczej krainie gór Beskidu Sądeckiego, gdzie w oddalonym od
ulicznego zgiełku Domu Wczasowym ADA można naładować wyczerpane akumulatory i to w bardzo
atrakcyjnych cenach. Nocleg w pokoju dwu lub trzyosobowym z łazienką, albo studiu dwupokojowym.
Kwatery/Pokoje wyposażone są między innymi w wygodne łóżka, TV LCD/LED, bezprzewodowy internet,
czajnik elektryczny. Na życzenie gości Dom Wczasowy ADA serwuje śniadania, obiady, obiadokolacje i
kolacje. Można je spożywać w gustownej jadalni. Potrawy przyrządzane są we własnej kuchni. Podawane
smaczne posiłki mają uznanie wśród gości. Obiekty domu ulokowane są w Muszynie - Złockiem, gdzie
przepływa rzeczka Szczawnik. Wzdłuż jej brzegu prowadzi ścieżka rekreacyjna z "siłownią plenerową".
Siłownia taka jest również na wzgórzu w Ogrodzie Zmysłów. Są tam: ogród zdrowia, ogród zapachu, ogród
dźwięku i ogród smaku. Istnieje tam też specjalna "strefa zakochanych", gdzie można zasadzić własne
"drzewko miłości". Lokalizacja ADY, to znakomita baza wypadowa do pieszych i rowerowych wycieczek po
okolicy, gdzie nie brakuje dobrze oznaczonych szlaków turystycznych, między innymi: Muszyna - Pusta
Wielka (szlak pieszy), Żegiestów - Pusta Wielka (szlak pieszy), Powroźnik Staw Czarna Młaka (szlak
spacerowy), Żegiestów - Pusta Wielka (szlak pieszy), Pętla Rowerowa Wokół Kotylniczego Wierchu (szlak
rowerowy). Znajduje się tu również wiele atrakcji turystycznych: Muszyna - Aleja lipowa, Ruiny XIV
wiecznego zamku, Muzeum Regionalne PTTK, Zabytkowy rynek w Muszynie, Bacówka nad Wierchomlą,
Ogrody Sensoryczne, Stawy rekreacyjne - Magiczny Ogród, Centrum Rekreacyjno Sportowe, bogaty sezon
kulturalny z udziałem gwiazd polskiej estrady, a w nim jedyny w Polsce Festiwal Wód Mineralnych. ADA, to
miejsce dla osób ceniących sobie wypoczynek w ciszy, spokoju i komfortowych warunkach - przyjazne
rodzinom z dziećmi. Inne usługi: Wesela, komunie - sala konferencyjna, Kuligi i biesiady góralskie - w
terenie, Jazda quadami i skuterami śnieżnymi - w terenie. Na terenie naszych obiektów znajduje się:
Trampolina (3, 66 m), tenis stołowy, Leżaki do opalania (na terenie obiektu), Parking samochodowy dla gości,
2 ścianki wspinaczkowe (dla maluchów i starszaków), Oczko wodne, Wypożyczalnia rowerów, huśtawka.
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