Relaxovat. Objevovat. Prožívat.

Vstoupit. A prostě si užívat.

Relaxujte uprostřed jedinečné skalní kulisy a poznejte
téměř nedotčenou část Saského Švýcarska.

Buďte naším hostem! Brzy na shledanou v penzionu Felswelten.

Přijet.
Cítit se dobře.

Claudia und André
Objevte naše exkluzivní nabídky:
· Kurz půstu- Kurz jógy a ajurvédy
· 4 Tibeťané · Pronájem elektrokol
Přímo u domu:
· Kurzy lezení
· Túry na sněžnicích
· Běh na lyžích
· Pěší túry
· Cyklovýlety
Nechte se rozmazlovat naší nabídkou:
· Masáže a sauna
· Dodávka právě ulovených pstruhů
· Nápojový a svačinový servis
· Přístup na internet zdarma

Ottomühle 6
01824 Bielatal
Mobil: 0049 160 4733000
Telefon: 0049 35033 729273
kontakt@felswelten.de
www.felswelten.de

Udělejte si dovolenou v říši skalních věží!
Penzion Felswelten

„Nejhezčí penzion, jaký jsme kdy měli.“*

Žasnout. Cítit. Penzion Felswelten.
Jsme stylově zařízený
penzion uprostřed divoce
romantického údolí říčky
Biela. Čeká na Vás sedm
apartmánů s dvěma až pěti
lůžky. Náš dům nabízí místo
až pro 30 osob.
Dva apartmány v přízemí
navíc splňují všechny nároky
na bezbariérovost.

K dispozici Vám je
sousedící zahrada s loukou
na hraní a odpočinek, malý
potůček s „přírodní koupelí
naboso“, stejně jako gril
a ohniště. Pokud je venku
chladněji, zve Vás ke
strávení času útulná
společenská místnost
s krbem, prostornou hernou
pro děti i dospělé, stejně
jako sauna.

„Velmi zdařile uspořádaný venkovní prostor s
možností posezení, ohništěm, brouzdalištěm
pro koupel nohou, Slackline (chůze po laně),
stůl na stolní tenis a vodní hrátky.“*

„Velice vstřícné vůči dětem a pohostinné
vůči hostům.“*

„Felswelten je možné na 100% doporučit
rodinám, které rády chodí a lezou po
skalách.“*

*Z hodnocení našeho penzionu na www.holidaycheck.cz
Dík našim hostům!

Čas pro Vaše volno.
Informujte se podrobně
a rezervujte si přímo na
www.felswelten.de!
Vaše výhoda jen u nás!
Všechny túry začínají před
naším domem, proto při
dovolené u nás zůstává
Vaše auto stát bezpečně na
našem vlastním parkovišti.

