Orlicka Skała to luksusowy 3 *** gwiazdkowy Pensjonat umiejscowiony w samym centrum
Zieleńca z bezpośrednim widokiem na cały kompleks narciarski. Orlicka Skała powstała jako
połączenie nowoczesnego komfortu z tradycyjnym górskim klimatem. Charakter miejsca zapewnia
zarówno swobodną przestrzeń, jak i kameralną atmosferę. Harmonia wnętrza jest fuzją
funkcjonalnej wygody z tradycyjnym wystrojem, który podkreślają ręcznie wykonane meble. Jest to
miejsce gdzie Goście indywidualni oraz całe rodziny poczują się wyjątkowo.
Do Państwa dyspozycji oddajemy 13 pokoi o zróżnicowanym standardzie, z nowocześnie
urządzonymi łazienkami. Każdy pokój i apartament wyposażony jest w sejf, TV Sat, telefon,
lodówkę, kącik kawiarniany, ręczniki, szlafroki, Internet Wi-Fi.
Pensjonat posiada również własną narciarnię gdzie, nowoczesne, podgrzewane przez całą dobę
regały zapewnią komfort jazdy następnego dnia.
Zapraszamy również do skorzystania z naszego centrum odnowy biologicznej, które obejmuje
saunę fińską, wannę z hydromasażem – jacuzzi, raz basen rekreacyjny z szeroką gamą atrakcji jak:
wodospad, gejzer powietrzny, masaż 3 dyszowy. Na miejscu znajduje się również gabinet masażu.
Na życzenie Gości oferowane są udogodnienia dla niemowląt. Latem dostępny jest taras hotelowy,
trampolina i domek ogrodowy dla dzieci. Na miejscu znajduje się również wewnętrzna Strefa
Malucha.
Wieczorem zapraszamy na chwilę wytchnienia przy kieliszku dobrego wina oraz przy kawałku
domowego ciasta do naszej restauracji, gdzie przy blasku ognia i zapachu świeżo palonego drewna
odetchniecie po dniu pełnym wrażeń.
Wypocznij w luksusowym i przytulnie urządzonym Pensjonacie!!!
Godziny obsługi
•Recepcja - czynna w godzinach 8.00 –20.00
•Zameldowanie najwcześniej - godzina 15.00
•Wymeldowanie najpóźniej – godzina 11.00
Dane
•Rok wybudowania Pensjonatu: grudzień 2015
•Łączna ilość pięter: 2
•Łączna ilość pokoi: 13
Wyposażenie Pensjonatu
•Restauracja–czynna w godzinach 12.00 – 21.00 <tylko dla gości hotelowych>
•Bar – czynny w godzinach 12.00 – 22.00
•Pokoje dla niepalących typu : Standard, Premium, Apartament – 13 pokoi
•Centrum odnowy biologicznej <sauna fińska, jacuzzi, basen rekreacyjny> czynne w godzinach
9.00 – 21.00
•Gabinet Masażu – po wcześniejszym umówieniu wizyty w recepcji
•Sala Zabaw - Strefa Malucha – czynna w godzinach 10.00 – 19.00
•Kącik Zabaw zewnętrzny - trampolina, piaskownica, domek ogrodowy
•Narciarnia – wyposażona w podgrzewane regały
•Taras hotelowy
•Prywatny Parking bezpośrednio przy Pensjonacie monitorowany – dla gości hotelowych bezpłatny
•Sala konferencyjna do 30 osób -wyposażona w sprzęt audiowizualny

Wyposażenie Pensjonatu
•Okna otwierane, tłumiące hałas,
•Łazienka z prysznicem,
•Rolety zewnętrzne,
•Telefon,
•Internet Wi – Fi
•Telewizja satelitarna,
•Kosmetyki toaletowe,
•Suszarka do włosów,
•Sejf,
•Lodówka,
•Kącik kawiarniany,
•Ręczniki,
•Szlafroki,
•Woda mineralna.
Usługi serwisowe
•Wypożyczalnia rowerów – 30 zł / rower / dzień
•Śniadanie w formie bufetu w godzinach 8.00 – 10.00
•Obiadokolacja a’la carte w godzinach 16.00 –18.00
•Room – service – 25 zł / usługa
•Serwis pralniczy - 50 zł / usługa
•Bezprzewodowy, bezpłatny dostęp do Internetu,
•Pensjonat nadzorowany kamerami wideo
•Wielojęzyczny personel
•Czujniki dymu
•Ogólnodostępny terminal internetowy
•Możliwość płatności w obcej walucie
•Dostępne potrawy wegetariańskie
•Udogodnienia dla niemowląt <wanienka, łóżeczko, krzesełko dokarmienia>
•Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 –6.00
Warunki rezerwacji
•Anulacja do 30 dni przed przyjazdem – bezkosztowa
•Anulacja na 29 –14 dni przed przyjazdem – 50 % zadatku
•Anulacja na 13 dni przed przyjazdem –100 % zadatku
•Przesunięcie terminu rezerwacji – bezkosztowo
Akceptowane środki płatnicze
•Visa
•Eurocard / Mastercard
•Diners Club
•Możliwa faktura na firmę
Opłata uzdrowiskowa
Zgodnie z uchwałą nr LV / 276 / 14 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju pobierana jest opłata
uzdrowiskowa od osób fizycznych przebywających dłużej niż 1 dobę na terenie gminy
uzdrowiskowej Duszniki Zdrój w wysokości 4,5 zł za każdy kolejny dzień pobytu, natomiast od
dzieci do lat 13 w wysokości 2 zł za każdy dzień pobytu.

