Szanowni Państwo,

Mamy niniejszym przyjemność przedstawić ofertę na zorganizowanie pobytu w
naszym Hotelu.
„Leśny Kurort” jest obiektem pałacowym położonym na Dolnym Śląsku w Górach Izerskich
na wysokości blisko 700 m n.p.m. u podnóża szczytu Sępiej Góry (zaledwie 6 km od
Świeradowa- Zdroju).
Niezwykły charakter zawdzięcza swojemu unikalnemu położeniu-skrzętnie ukryty w
lesie pomiędzy górami. Ten urokliwy obiekt i otaczająca go przyroda tworzą prawdziwy azyl
i odskocznię od zgiełku i hałasu życia codziennego. Liczne szlaki turystyczne, ścieżki
rowerowe, ścieżki biegowe i wiele innych okolicznych atrakcji, sprawiają, iż jest to również
idealne miejsce dla amatorów aktywnego wypoczynku.
„Leśny Kurort” przeszedł całkowitą modernizację, którą zakończono w 2016 roku. Obiekt
odratowano z ponad stuletnich ruin dawnego ośrodka wypoczynkowego „Fὂrstelbaude”,
którego historia kryje w sobie niejedną tajemnicę…
„Leśny Kurort” i jego najbliższa okolica to jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc Gór
Izerskich.
Na terenie Hotelu znajdują się:
- restauracja
- bar
- sala konferencyjna
- sala fitness
- bezpłatny dostęp do wi-fi
- bezpłatny parking
- winda
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Siłownia
Specjalnie dla miłośników aktywnego trybu życia przygotowaliśmy siłownię, którą
wyposażyliśmy w sprzęt renomowanej firmy SportsArt.
W skład naszego parku maszyn wchodzą:
- Chest Incline- maszyna siłowa do ćwiczenia mięśni klatki piersiowej
- Abductor i Adducktor- urządzenia do ćwiczeń m.in. mięśni ud i pośladków
- Leg Extension- przyrząd do treningu mięśni czworogłowych ud
- Total Abdominal- maszyna siłowa przeznaczona do ćwiczeń zarówno mięśni prostych jak i
skośnych brzucha
- Ławeczka
- Bieżnia
- Trenażer Eliptyczny- Orbitrek
- Ergometr Wioślarski
Komfortowe pokoje
Do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy 34 komfortowo wyposażone pokoje: 1-,
2- osobowe oraz pokoje typu studio i apartamenty, które łącznie tworzą 78 miejsc
noclegowych. Elegancko urządzone pokoje z łazienkami wyposażone są w TV LCD 32”,
ręczniki, kosmetyki i wodę mineralną. Większość pokoi posiada przepiękny widok na
okolicę.
W cenę noclegu wliczone jest przepyszne i syte śniadanie w formie bufetu, na którym każdy
znajdzie coś dobrego dla siebie. Istnieje również możliwość skorzystania z naszych
domowych dwudaniowych obiadokolacji.
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