URLOP, FERIE, WAKACJE
U STÓP POŁONINY WETLIŃSKIEJ

U NAS WYPOCZNIESZ
Z DALA OD ZGIEŁKU MIASTA

POKOJE GOŚCINNE
W SERCU BIESZCZADÓW

Unikalnymi wartościami okolic Wetliny są:

Sanok 70 km
Cisna 19 km
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17 km

sklep

Pasmo Graniczne

N 49°08'37"
E 22°28'59"

GPS

• Połoniny – niespotykane w innych Beskidach
• Bieszczadzki Park Narodowy – największy górski park
narodowy w Polsce obejmujący wraz z Cisniańsko-Wetlińskim Parkiem Krajobrazowym większą część
Bieszczadów
• Szlaki turystyczne, ścieżki historyczne i przyrodnicze
wiodące przez najciekawsze zakątki Bieszczadów
• Trasy rowerowe – liczne, asfaltowe i szutrowe
malownicze drogi, wiodące dolinami rzek i potoków
• Szlak architektury drewnianej – pozwalający
odwiedzić okoliczne drewniane cerkwie
• Kolejka wąskotorowa (dawna kolejka leśna)
przewożąca turystów z okolic Cisnej do Przysłupia
• Kilka stadnin koni huculskich – możliwość nauki
jazdy konnej i rajdów terenowych
• Niezapomniane panoramy okolicznych gór i dolin przez
cały rok - doskonały temat do plenerów fotograﬁcznych
• Dobre tereny do narciarstwa turowego i śladowego
(biegowego). Kilka wyciągów w okolicy
• Spokój i – szczególnie poza sezonem – wrażenie,
że życie toczy się tu wolniej.

Siedlisko Moczarne
WETLINA
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11 pokoi – 24 miejsca

pełna informacja o atrakcjach w okolicy

opisy i zdjęcia pokoi, oferta, ceny i zniżki

ZAPRASZAMY PRZEZ CAŁY ROK

www.siedliskomoczarne.pl

www.siedliskomoczarne.pl

www.siedliskomoczarne.pl

Zapraszamy do 11 pokoi gościnnych,
z miejscami dla 24 osób

KAMERALNY
GRILL BAR
W Siedlisku Moczarne
NIE zapewniamy całodniowego
wyżywienia. Sezonowo zapraszamy
jednak do opalanego drewnem
grill baru. Serwujemy tu świeże
pstrągi, karkówkę, pierś z kurczaka,
golonkę, kiełbasę, kaszankę.

• Są to wygodne pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami,
położone na parterze, półpiętrze i piętrze
• Zapraszamy również do 2-osobowego apartamentu
• W części pokoi znajdują się łóżka małżeńskie
oraz istnieje możliwość dostawki
• Dla dzieci oraz gości poza sezonem proponujemy zniżki
• Przyjmujemy gości ze zwierzętami

SALON KOMINKOWY
Sala w stylu rustykalnym z bali i kamienia.
W środku znajdują się drewniane ławy i stoły.
Kominek opalany bukowym i brzozowym drewnem
pozwala ogrzać się w chłodniejsze dni.

KUCHNIA
DO UŻYTKU
GOŚCI
wyposażona jest
we wszystkie
niezbędne
sprzęty.

DO DYSPOZYCJI NASZYCH GOŚCI ODDAJEMY:
•
•
•
•
•
•
•

Salon kominkowy
Kuchnię – wyposażoną we wszystkie niezbędne sprzęty
Szatnię i suszarnię – znajdujące się obok wejścia
Dwa zadaszone tarasy widokowe
Ogólnodostępny balkon
Teren wokół budynku przystosowany do wypoczynku
Parking połączony z wyjazdem na drogę
wiodącą z Wetliny do Ustrzyk Górnych
• Możliwość skorzystania (sezonowo) z kameralnego grill baru.
W położonych nieopodal sklepach można łatwo zaopatrzyć się
w produkty potrzebne do własnoręcznego przygotowania posiłków.

opisy i zdjęcia pokoi, oferta, ceny i zniżki

www.siedliskomoczarne.pl

Dla naszych gości przygotowaliśmy miejsce na grilla

położone obok tarasu widokowego. Najmłodsi mogą spędzać
czas na placu zabaw. Wygodne zejście nad rzekę pozwala
w ciepłe dni na relaks nad wodą.

DWA ZADASZONE TARASY WIDOKOWE
Pierwszy znajduje się bezpośrednio przy budynku.
Drugi taras znajduje się
bezpośrednio nad rzeką.
W jego pobliżu usytuowane
jest miejsce na ognisko.
Można tu zorganizować
wieczorne ogniska,
pieczenie kiełbasek
i odpocząć po wędrówce.

SYLWESTER
Zapraszamy na niezapomniane kilkudniowe pobyty sylwestrowe.
Oferta obejmuje: noclegi i wyżywienie oraz zabawę
sylwestrową. Szczegóły na naszej stronie www.

PRZYJĘCIA I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
Grupom znajomych, grupom zorganizowanym
i rodzinom proponujemy organizację chrztów, przyjęć
komunijnych, kameralnych wesel, imienin i urodzin,
imprez jubileuszowych.

DLA GRUP

pieczenie barana lub
prosiaka, pieczenie chleba
oraz organizacja: ognisk
z grzanym winem,
przejażdżek wozami
cygańskimi, jazd i rajdów
konnych, kuligów.

W Bieszczady
i do Siedliska
Moczarne
ZAPRASZAMY
PRZEZ CAŁY
ROK
Sieć szlaków turystycznych pozwala na bardzo urozmaicone
wycieczki o różnym stopniu trudności. Latem piesze i rowerowe,
zimą narciarskie śladowe (biegowe) oraz na rakietach śnieżnych.
Długo zalegająca na północnych zboczach pokrywa śnieżna
czyni Bieszczady Wysokie rejonem bardzo atrakcyjnym
dla narciarstwa turowego.
Poza szczytami, na dłuższe i krótsze wycieczki wybierać się
można w rozległe niezamieszkane doliny ze śladami
przedwojennych wsi.

