
 

  
cena za 
osobę (zł) wyżywienie pokoje 

łazienki w 
pokojach pobyt ze zwierzętami sala 

internet w 
pokojach 

transport 
w 
ośrodku 

PRZESIEKA                 

Chybotek 45-50 aneks kuchenny 38 miejsc, pokoje 2,3,4 osobowe tak tak (po uprzednim uzgodnieniu) tak nie nie 

Cichy Dworek od 40 aneksy kuchenne pokoje 2,3,4 osobowe nie tak (po uprzednim uzgodnieniu) tak tak nie 

Dolina 
Czerwienia od 70 śniadania 12 miejsc, pokoje 2,4 osobowe tak tak (po uprzednim uzgodnieniu) tak tak nie 

Dom w Górach 40-60 aneks kuchenny 
dom z dwoma sypialniami i salonem  
(do 8 osob) tak tak (po uprzednim uzgodnieniu) tak tak nie 

Górska Chata 

300 za domek 
6 osobowy 
Od 60 zł za 
pokój od osoby 

tak (+ aneksy 
kuchenne)  

dwa domki sześcioosobowe oraz dwa 
całoroczne mieszkania (5 i 7 miejsc) tak tak (w domkach) tak nie nie 

Grzywaczówka 
Około 200-380 
za domek tak 

Domki 10 i 6 osobowy(+2 dzieci)  
i apartament 6 osobowy tak tak nie nie nie 

Idylla 
od 90 zł. ze 
śniadaniem 

Tak / apartamenty z 
aneksami kuchennymi 10 apartamentów 1,2,3 pokojowych tak tak (opłata 10zł za dobę) tak tak nie 

Karolinka 
informacja w 
ośrodku tak 55 miejsc, pokoje 2,3,4 osobowe tak tak (po uprzednim uzgodnieniu) tak tak nie 

Kaliniec 25-60  tak 80 miejsc, trzy budynki, (pokoje 2,3,4 osobowe) tak tak (opłata 10 zł za dobę) tak tak nie 

Kurosiówka 120 
tak (śniadania+aneks 
kuchenny) 

5 pokoi – apartamenty z antresolą lub 
dwupokojowe z łazienkami tak nie tak tak nie 

Markus 70-100 tak 199 miejsc pokojach 2,3,4 osobowych tak tak tak 

w 
wyznaczonych 
miejscach nie 

Malwa 
informacja w 
ośrodku nie brak danych tak - część nie tak tak nie 

Marzenie 
120 -145 za 
osobę  

Tak (śniadanie gratis 
przy noclegu powyżej 
2 dni) ok. 40 miejsc w pokojach 2,3 osobowych tak tak (opłata 10 zł za dobę) tak tak nie 

Na Wzgórzu 40-55  aneksy kuchenne pokoje 2,3,4, osobowe tak brak danych tak nie nie 

Nad 
Wodospadem 

od 100 do 500 
zł za pokój. tak 

Pokoje wieloosobowe oraz apartamenty z 
kuchnią oraz dwoma sypialniami. tak tak tak tak nie 

Olympia 

80-109 
380 zł za 
domek 
6 osobowy tak 

pokoje 1,2,3 osobowe i studia familijne oraz 
domki 6 osobowe tak nie tak tak 

tak (bus i 
autokar) 

Polo 35-95 tak 12 pokoi 2-6 osobowych tak tak tak tak nie 



Poznanianka 45-50 tak 29 miejsc w 9 pokojach (w tym 2 dwupokojowe) tak tak tak tak nie 

Skały Spały 
75-125 zł. ze 
śniadaniem tak + aneks kuchenny 3 pokoje, 3,4,5-6 osobowe Tak (poza jednym) tak (w części pokojów) tak tak nie 

Stary Młyn od 50 aneks kuchenny 10 miejsc w pokojach 2,3,4 osobowych tak tak (psy) tak tak nie 

Zapiecek 50 aneks kuchenny pokoje dwuosobowe i apartament dla 4-8 osób tak Tak (małe psy – 10 zł za dobę) nie tak nie 

Zielona 
Gospoda 55-68 tak 170 miejsc w pokojach 2-6 osobowych tak brak danych tak tak nie 

ZACHEŁMIE                 

Agro Tour 
Farm 40-70 nie 

Dom z 4 mieszkaniami, domek wakacyjny i 2 
pokoje. tak tak nie tak nie 

Wiśniowy Sad 35-60 kuchnia dla gości 18 miejsc w pokojach 2,3,4, osobowych tak tak nie tak nie 

 

Powyższe zestawienie zostało przygotowane przez serwis przesieka.pl i nie jest oficjalną ofertą hoteli i pensjonatów. Może stanowić jedynie pomoc w ogólnym rozpoznaniu bazy noclegowej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczegółowe informacje o ofercie hoteli i pensjonatów na stronie www.przesieka.pl 


