Pensjonaty i pokoje gościnne

Gościniec SOLAN
Jeleniów 51 a
57-343 Lewin Kłodzki
Tel: (74) 866-15-55,
kom. 501-186-655
https://www.booking.com/hotel/pl/gosciniec-solan.pl.html
Obiekt oferuje ogrodzony parking oraz duży ogród ze sprzętem do grillowania, placem zabaw dla
dzieci i boiskami do gry w siatkówkę oraz koszykówkę. Pokoje są prosto urządzone i utrzymane w
ciepłej kolorystyce. Niektóre dysponują prywatną łazienką z prysznicem. Wyposażenie obejmuje szafę.
Na terenie obiektu znajduje się wydzielone miejsce na rozpalenie ogniska. Do dyspozycji Gości jest
także bar i jadalnia, w której od 9.00 do 11.00 serwowane jest śniadanie w formie bufetu. Obiekt jest
oddalony o 1,5 km od dworca kolejowego w Kudowie-Zdroju. Park Narodowy Gór Stołowych

usytuowany jest w odległości 3 km od budynku.





Pensjonacik Nad Potokiem
Krzyżanów 6
57-343 Lewin Kłodzki
Tel. 608 624 305
https://www.booking.com/hotel/pl/pensjonacik-nad-potokiem-krzyzanow-61.pl

Obiekt usytuowany w Krzyżanowie, w bezpośrednim sąsiedztwie Lewina Kłodzkiego. Wszystkie pokoje
dysponują częścią wypoczynkową i telewizorem z płaskim ekranem. Z niektórych pokoi roztacza się
widok na rzekę. W każdym pokoju znajduje się łazienka, szafa i lodówka.
W wolnej chwili Goście mogą odprężyć się na tarasie. W okolicy panują doskonałe warunki do
uprawiania rozmaitych form aktywnego wypoczynku, w tym narciarstwa oraz turystyki pieszej i
rowerowej. Na zewnątrz miejsce na wieczorne biesiady przy ognisku, boisko do gry w siatkówkę i
badmintona, miejsce dla milusińskich z huśtawką i piaskownicą, w obejściu wiele zabytkowych
narzędzi.





Pensjonat "Ósemka" ("Bambosz")
Jeleniów 68A
57-343 Lewin Kłodzki
woj. Dolnośląskie
tel: 602-452-574; 505-472-010
https://www.nocowanie.pl/noclegi/kudowa_zdroj/kwatery_i_pokoje/33597/
Do dyspozycji gości: bezprzewodowy Internet (Wi-Fi), kuchnia z jadalnią, salon, TV, żelazko, deska do
prasowania. Na terenie obiektu: parking bezpłatny. Na terenie obiektu także: ogród, sad, możliwość
grillowania. Akceptacja zwierząt. W obiekcie wszystkie pokoje z łazienkami, część pokoi z balkonami.





Domek u Tarasia
Jerzykowice Wielkie 14a
57-343 Lewin Kłodzki
Tel.(+48) 663 115 059
lub (+48) 794 558 858
http://domekutarasia.pl/
https://www.noclegi-online.pl/noclegi/kudowa-zdroj/domek-u-tarasia-o13196
Do dyspozycji gości bezpłatny parking oraz grill. Pokoje przygotowane są z myślą o funkcjonalności
oraz zapewnieniu gościom jak najlepszych warunków pobytu. Wyposażone są w: łazienki, TV, aneks
kuchenny, lodówkę, kuchenkę mikrofalową, kompletny zestaw naczyń i sztućców. Jeżeli chcecie
Państwo odpocząć z dala od zgiełku miasta oraz poczuć magię i zapach Sudetów, pokoje w obiekcie
są do tego idealnym miejscem.





Willa RUBIN
Jeleniów 66
57-343 Lewin Kłodzki
email: jeleniow66@go2.pl
Tel: 888 854 917, 74 8662 338
http://www.willarubin.pl/kontakt.html
Obiekt oferuje komfortowo urządzone pokoje z własnymi łazienkami, mini boisko do piłki nożnej,

boisko do badmintona i siatkówki, altany, swobodny parking. Internet WI-FI.
Każdy z pokoi wyposażony jest w telewizor oraz radio z CD. Do dyspozycji gości są także aneksy
kuchenne. Dom otoczony jest stylowym ogrodem, w którym znajduje się zadaszona altanka dla gości.
Na terenie posesji znajdują się miejsca parkingowe (parking jak i cały teren wokół domu jest
ogrodzony i zamykany na noc). Dom położony jest w odległości 3 km od Kudowy Zdrój, może służyć
jako doskonała baza wypadowa do odwiedzenia pobliskich atrakcji turystycznych.





Apartamenty AURA
Jeleniów 70,
57-343 Lewin Kłodzki,
Tel. 693 664 052
https://www.nocowanie.pl/noclegi/jeleniow_3/kwatery_i_pokoje/155706/
Obiekt oferuje komfortowe pokoje wyposażone w telewizory z płaskim ekranem i dostępem do
kanałów satelitarnych, łazienkami z prysznicem i suszarką do włosów., oraz jadalnią i w pełni
wyposażoną kuchnią z kuchenką mikrofalową, lodówką, płytą kuchenną i czajnikiem.
Udogodnienia obejmują plac zabaw dla dzieci, ogród i WiFi.





Apartamenty U Ani
Jerzykowice Wielkie 2e
57-343 Lewin Kłodzki
Tel. 601-828-678
https://www.nocowanie.pl/noclegi/kudowa_zdroj/domki/199443/prices,199443.html
Obiekt oferuje przyjazną obsługę i wypoczynek w Apartamentach 1-, 2-, 3-pokojowych.
Urządzone w ciepłych kolorach apartamenty /15 miejsc noclegowych, 5 pokoi/ są komfortowe i
funkcjonalne. Każdy apartament posiada : wygodne łóżko małżeńskie, łazienkę z prysznicem lub
wanną, aneks kuchenny z wyposażeniem i płytą elektryczną, balkon lub bezpośrednie wyjście do
ogrodu. Na terenie ogrodzonej posesji znajduje się piękny ogród który zaprasza do wypoczynku ,
opalania , grillowania i zabaw dla dzieci. Idealna baza wypadowa zarówno latem jak i zimą.





Aroniowy Domek / Domki Pod Jabłonką
Jarków 9 A
57-343 Lewin Kłodzki
Tel.668 086 695
http://aroniowydomek.fajnewczasy.com/
Do dyspozycji gości przeznaczony jest całoroczny domek typu Kanadyjczyk położony na stoku z dala
od głównych dróg, otoczony sadem i krzakami aronii. Domek jest w pełni wyposażony posiada: - salon

z kominkiem oraz TV - dwie sypialnie - aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem - łazienkę Domek jest
wynajmowany jako całość, niezależnie od ilości osób, w sezonie letnim w terminach tygodniowych, od
soboty do soboty lub od niedzieli do niedzieli.
Ponadto w ofercie znajdują się jeszcze dwa, nowe, obszerne i komfortowe domki letniskowe, każdy z
nich jest ogrodzony i posiada ogródek. Położenie domków gwarantuje spokój i pełny relaks, a
bezpośrednia bliskość lasu zachęca do spacerów i pieszych wycieczek. Jest to idealne miejsce dla
rodzin z małymi dziećmi, oraz ceniących sobie azyl ciszy i spokoju.





Domek U Beaty
Dańczów 5B
57-343 Lewin Kłodzki
tel. 607-802-663
https://www.nocowanie.pl/noclegi/kudowa_zdroj/domki/199443/prices,199443.html
Obiekt Domek u Beaty położony jest w Dańczowie.. Oferuje bezpłatne rowery, wspólny salon oraz
ogród. Na miejscu znajduje się bezpłatny prywatny parking. Duszniki-Zdrój oddalone są o 15 km.
Ten klimatyzowany dom wakacyjny mieści 3 sypialnie, salon, w pełni wyposażoną kuchnię z kuchenką
mikrofalową i czajnikiem, a także łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów. Goście mają do
dyspozycji telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych.
W wolnej chwili można zrelaksować się na tarasie. Udogodnienia obejmują plac zabaw dla dzieci oraz
sprzęt do grillowania. W okolicy panują doskonałe warunki do jazdy na nartach.
Odległość od Polanicy-Zdroju wynosi 25 km, a od Kudowy - Zdroju – 5 km.





Domki Pod Zielonym Wzgórzem
Dańczów 27
57-343 Lewin Kłodzki
Tel: 663-303-885, 721-228-148
https://www.nocowanie.pl/noclegi/kudowa_zdroj/domki/157861/
Wśród szumu drzew i śpiewu ptaków doskonałe miejsce na wypoczynek. Do dyspozycji gości są cztery
nowo wybudowane drewniane domki letniskowe, położone w malowniczej wsi Dańczów u stóp Parku
Narodowego Gór Stołowych oraz w bliskim sąsiedztwie uzdrowiska Kudowa Zdrój. Domki posiadają
dwie sypialnie, pokój gościnny, aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem oraz łazienkę, wraz z
dostępem do telewizji satelitarnej, Internetu i Wi-Fi.
Obiekt oferuje dodatkowo: bajkowy plac zabaw z domkiem, trzema huśtawkami, dużą zjeżdżalnią,
ścianą wspinaczkową i piaskownicą oraz trampoliną z siatką ochronną, miejsca parkingowew pobliżu
domków, miejsce na grilla.





Pokoje Gościnne Dantar
Jerzykowice Wielkie 14
57-343 Lewin Kłodzki
Tel. 74 866 28 36
e-mail: dantarkudowa@onet.eu
https://www.nocowanie.pl/noclegi/jerzykowice_wielkie/
Do dyspozycji gości są pokoje 2-osobowe, 3-osobowe, 4-osobowe w stylu studio, z klasycznym

wystrojem wnętrz, każdy pokój posiada łazienkę z prysznicem i TV. Na każdym piętrze znajduje się
wyposażony aneks kuchenny oraz bezpłatny parking. Na terenie obiektu znajduje się miejsce na grilla.
Region jest prawdziwym rajem dla miłośników turystyki, wystarczy wyjść z pokoju i zaczyna się
wspaniała podróż. Zaciszne położenie obiektu daje możliwość do wspaniałego odpoczynku na łonie
natury latem i zimą.





Wioska Kapka
Dańczów 29

57-343 Lewin Kłodzki
Tel. 729 633 283
e-mail: ml123@o2.pl
http://www.wioskakapka.pl/pl/kontakt
Do dyspozycji gości przeznaczony jest domek, położony w pięknej miejscowości Dańczów, na wzgórzu,
skąd można podziwiać wschody i zachody słońca, widoki gór oraz obserwować przyrodę.
Specyﬁkacja domku:
powierzchnia całkowita 82 m2,
TV sat, Internet Wi-Fi,
salon z aneksem kuchennym, dwie sypialnie, taras na parterze,
aneks kuchenny: stół dla 6 osób, lodówka, płyta ceramiczna, zmywarka, mikrofalówka, czajnik
elektryczny ekspres do kawy +kapsułki,
łazienka: suszarka, prysznic, umywalka, ręczniki.
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