Szlakiem wrażeń i inspiracji…

Myczkowce

Magiczne Bieszczady, malowniczo położone jezioro Myczkowieckie – tutaj odpoczną miłośnicy pieszych wycieczek
i zwolennicy sportów wodnych. Żeglarze oddadzą się swojej pasji, a goście spragnieni pięknych widoków wyruszą
na bieszczadzkie połoniny. Wspaniała przyroda i niespotykana nigdzie indziej kojąca cisza. Idealny wypoczynek
w południowo-wschodnim zakątku Polski.
Atrakcje dla Gości

Warto odwiedzić w okolicy

Po górskich wędrówkach warto odpocząć
w regenerującym siły Centrum SPA lub
popływać w basenie. Miłośników żeglarstwa
ucieszy możliwość rejsów jachtem, kajakiem
lub rowerem wodnym po Zalewie Solińskim.
• rejsy jachtem po Jeziorze Solińskim
• przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego
• centrum SPA
• basen hotelowy czynny od maja do października
• bilard
• kort tenisowy
• kręgielnia 2-torowa
• plac zabaw dla dzieci
• wędkowanie
• narty

Bieszczadzkie szlaki to oaza spokoju – warto
zatem ruszyć w drogę na Połoninę Wetlińską
czy Caryńską lub wspiąć się na Tarnicę, aby
zobaczyć pełną magii panoramę. Nie mniej
imponująco prezentuje się zapora w Solinie
– organizację wycieczek do niej, jak również
rejsów jachtem lub imprez plenerowych przy
grillu warto powierzyć hotelowej obsłudze.
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Noclegi
Do dyspozycji Gości ooddane są 44 komfortowe pokoje i apartamenty – wszystkie
wyposażone w indywidualną klimatyzację,
telewizor, telefon i lodówkę. Dla wielbicieli
górskiej panoramy – zapierające dech w pier

siach widoki z hotelowych balkonów, a dla
poszukujących prawdziwego odprężenia –
relaksacyjne zabiegi na ciało w hotelowym
Centrum SPA.

Lokalizacja
Hotel zlokalizowany jest w sąsiedztwie Zalewu Solińskiego, u stóp Grodziska (556 m)
i Michałowca (464 m).
Stanowi zatem idealną bazę wypadową
w Bieszczady Wysokie,
które przyciągają turystów, spragnionych
wypoc zynku wśród
nieskażonej przyrody.
38-623 Uherce Mineralne, Myczkowce k. Soliny
N 49° 25’ 52.31” E 22° 24’ 44.28”

2 pokoje 1-osobowe
35 pokoi 2-osobowych
„studio” 3-osobowe
3 „studia” 4-osobowe
3 bogato wyposażone apartamenty
2-osobowe o podwyższonym standardzie
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Hotel Solina należy do sieci

www.elbesthotels.pl

