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Zadnie Luki

w Bieszczadach

Je¿eli lubisz drewniane chaty, suszone bukiety zió³ wisz¹ce
na œcianach, gliniane garnki, drewniane, rêcznie wykonane
meble ,widoki, które zapieraj¹ dech w piersi,
nade wszystko cenisz ciszê i spokój, a wieœ jest
ci bli¿sza ni¿ komukolwiek to bêdziesz tu powraca³
tak jak ci Kochani w tym miejscu zakochani.

Oœrodek po³o¿ony jest na urokliwym wzgórzu w pobli¿u miejscowoœci
Smolnik, tu¿ obok wije siê rzeka Os³awa. Otoczony lasem, s¹siaduje
z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. Niew¹tpliwie zalet¹ jest równie¿
wygodne po³¹czenie komunikacyjne - w pobli¿u drogi wojewódzkiej nr 897
.
pomiêdzy Komañcz¹, a Cisn¹.
Posiadamy 16 miejsc noclegowych w 2,3,4-osobowych pokojach z ³azienkami,
du¿¹ kuchniê, salê jadaln¹. Na terenie oœrodka znajduje siê m.in. miejsce
na ognisko i grilla, przytulny salon z kominkiem, zadaszona weranda, sala
do jogi, le¿aki i hamaki, konie, rozstawiany w sezonie basen, w³asna
szklarnia, ekologiczny warzywny ogród, biblioteczka, hektary cudownych ³¹k
wokó³ domu, internet W-Fi, parking.
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Zadnie Luki
dla naszych Goœci:
miejsce na ognisko i grilla | przytulny salon z kominkiem | zadaszona weranda | sala do jogi |
le¿aki i hamaki | konie | rozstawiany w sezonie basen | w³asna szklarnia | ekologiczny
warzywny ogród | biblioteczka | hektary cudownych ³¹k wokó³ domu, zmieniaj¹cych siê
o ka¿dej porze roku | internet W-Fi | parking dla goœci.

Dysponujemy pokojami 2, 3, 4 os. z ³azienkami. Dwa pokoje maj¹ balkony
z piêknym widokiem na pas¹ce siê konie oraz pasma bieszczadzkich gór.
Wszystkie pokoje s¹ piêknie urz¹dzone w rêcznie robione drewniane
mebelki z czyœciutk¹ pachn¹c¹ wiatrem traw poœciel¹.

Pensjonat po³o¿ony jest na urokliwym wzgórzu,
w pobli¿u miejscowoœci Smolnik.
W kuchni szefowa – Mariolka rz¹dzi, dla ka¿dego goœcia i jego gustu,
smako³yki przyrz¹dzi. Tak jak w wierszu Brzechwy – na straganie, ka¿de
warzywo do jakiejœ potrawy siê dostanie. Wszystko co nie ma nóg i nie
ucieka, w kuchni Mariolki na ciebie czeka. Gotowanie zgodnie z ¿ywio³ami,
o ka¿dej porze roku, doda ci zdrowia, energii i osobistego uroku.

ZADNIE £UKI
Smolnik 48, 38-543 Komañcza
tel. 508 199 598
zadnieluki@gmail.com

Zapraszamy na
zdrowy wypoczynek

