
Noclegi
Wypocznij w przytulnie urządzonych wnętrzach obiektu Skansen Bicz.

Wyśpij się w wygodnym łóżku, budź się ze śpiewem ptaków, wdychaj świeże powietrze.

Odnajdź w naszym hotelu swój drugi dom.

Do dyspozycji Gości oddajemy 43 miejsca noclegowe.

Swoim Gościom proponujemy śniadania skomponowane z regionalnych i ekologicznych

produktów z własnej manufaktury.

Uwzględniamy rabat w wysokości 10% przy wynajęciu całej bazy noclegowej 

wraz ze śniadaniami w dniu przyjęcia. 

Doba hotelowa 15:00 - 11:00

śniadania 9:30-11:00

 

Recepcja

577 727 333

recepcja@skansenbicz.pl



Dom alpejski

na parterze znajduje się przestronny salon z pięknym

widokiem na staw, duża, narożna kanapa oraz

telewizor oraz sypialnia i łazienka. Z salonu jest

wyście na taras,

na parterze znajduje się również, w pełni wyposażona

kuchnia oraz jadalnia z dużym stołem,

pierwsze piętro to 4 wygodne sypialnie. Każda                           

z sypialni ma prywatną łazienkę, w tym jedna                            

z sypialni posiada wannę wolnostojącą                                        

z widokiem na las świerkowy.

na tarasie znajduje się jacuzzi. 

Obiekt składa się z przytulnych wnętrz, wybudowanych    

 z eleganckiego, wytrzymałego drewna. Ciekawy design,

luksusowe wyposażenie i odprężająca atmosfera

pomieszczeń sprawiają, że nasza willa w stylu alpejskim

zaspokoi gusta nawet najbardziej wymagających Gości.

Układ pomieszczeń:

14 miejsc noclegowych

2950 zł/ noc  

W cenę wliczone są śniadania.

Dom wynajmowany jest w całości. 



Gościniec pod Strzechą
Obiekt zlokalizowany w krytym strzechą Gościńcu posiada pokoje 2-, 3-, 4-, a nawet 6-osobowe

wyposażone w łazienki z wanną lub prysznicem.

Pokoje znajdują się na pierwszym piętrze. Pokoje można wynajmować osobno. 
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NAZWA ILOŚĆ OS. ŁÓŻKO ŁAZIENKA CENA - DOBA

Łączna ilość miejsc noclegowych: 15 

Śniadania nie są wliczone w cenę noclegu. 

Koszt śniadań - 49 zł/os.

Istnieje możliwość pobytu z pieskiem - 70 zł/noc



Domek na drzewie
Prawdziwy odpoczynek zaczyna się kilka

metrów nad ziemią... 

Tu spełniają się dziecięce marzenia o domku

na drzewie. Tu przyroda uspokaja nawet

najbardziej skołatane myśli i narzuca swój

rytm, harmonię i spokój. Przytulne wnętrza,

śniadanie w koszyku piknikowym,

aromatyczna kawa o poranku i dobra książka.

2 miejsca noclegowe

Wanna drewniana, ręcznie rzeźbiona 

690 zł/noc 

W cenę wliczone jest śniadanie.



Eklektyczny styl łączący naturę z luksusem, z wanną wolnostojącą z widokiem na las

świerkowy.

2 miejsca noclegowe 

690 zł/noc

W cenę wliczone jest śniadanie. 

W dniu organizacji przyjęcia weselnego na sali Diamentowej - Para Młoda otrzymuje

apartament deluxe gratis.

Pokój de luxe



100-letni Staropolski dom kryty strzechą, którego

głównym budulcem jest glina i drewno. 

Idealna przestrzeń dla zaprzyjaźnionego grona.

Oryginalna 100-letnia chata w pełni wyposażona 

i zaadaptowana do naszej bazy noclegowej, jest

dostosowana do przenocowania dziesięciu osób.

Idealna przestrzeń dla zaprzyjaźnionego grona.

10 miejsc noclegowych

Przestrzeń otwarta, na parterze znajdują się dwa

łóżka podwójne, na piętrze jedno łóżko podwójne i

pięć łóżek pojedynczych. 

1500 zł/noc

W cenę nie są wliczone śniadania. 

Koszt śniadań - 49 zł/os.

Istnieje możliwość pobytu z pieskiem - 70 zł/noc

Domek Sołtysowej



Strefa relaksu

na parterze znajduje się przestronny salon z pięknym

widokiem na staw, duża, narożna kanapa oraz

telewizor oraz sypialnia i łazienka. Z salonu jest

wyście na taras,

na parterze znajduje się również, w pełni wyposażona

kuchnia oraz jadalnia z dużym stołem,

pierwsze piętro to 4 wygodne sypialnie. Każda                           

z sypialni ma prywatną łazienkę, w tym jedna                            

z sypialni posiada wannę wolnostojącą                                        

z widokiem na las świerkowy.

na tarasie znajduje się jacuzzi. 

Obiekt składa się z przytulnych wnętrz, wybudowanych    

 z eleganckiego, wytrzymałego drewna. Ciekawy design,

luksusowe wyposażenie i odprężająca atmosfera

pomieszczeń sprawiają, że nasza willa w stylu alpejskim

zaspokoi gusta nawet najbardziej wymagających Gości.

Układ pomieszczeń:

14 miejsc noclegowych

2950 zł/ noc  

W cenę wliczone są śniadania.

Dom wynajmowany jest w całości. 


