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Zapraszamy w Karkonosze, gdzie w malowniczej, górskiej miejscowości Michałowice (k. Szklarska Poręba)
znajdziecie naszą uroczą Willę Chatka Puchatka - oazę spokoju, komfortu i ciszy. Klimatyczna agroturystyka,
komfortowe noclegi, Karkonosze - czego więcej potrzeba do szczęścia? Chatka Puchatka to idealne miejsce
do pełnego wypoczynku z dala od zgiełku i hałasu przereklamowanych i tłocznych pobliskich kurortów. Nasz
pensjonat to doskonała baza turystyczna na piesze i rowerowe wycieczki w Karkonosze, oraz zwiedzanie
okolicznych zamków i pałaców (Książ, Czocha, Grodziec, Frydland) lub Skalnych Miast w Czechach.
Zapraszamy do naszej uroczej Chatki Puchatka na weekendy, wakacje i urlopy. Super ceny, urocze miejsce
przyjedź i zobacz - zadzwoń teraz! Zimą panują tu doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych
(narty, snowboard), a instruktor narciarski jest na miejscu i chętnie służy Państwu pomocą. Chatka Puchatka
znajduje się w bliskiej odległości do granicy czeskiej. Tylko pól godziny samochodem dzieli nas od znanych,
ze sportów zimowych, miejscowości Harrachow, Rokytnica n. Jizerou czy Szpindlerowy Młyn. Chatka
Puchatka, to odrestaurowany przedwojenny tyrolski Hotel "Schneegruben". Wszystkie pokoje posiadają
trzygwiazdkowy standard są przestronne, nowocześnie i komfortowo wyposażone. Noclegi u nas zapewnią
Państwu regenerujący odpoczynek po dniach spędzonych na zwiedzaniu najpiękniejszych polskich gór, jakimi
są Karkonosze. W naszej willi znajdą Państwo Bar Kapitański, salę kominkowo-bilardową, a także obszerną
salę konferencyjno-bankietową, doskonale nadającą się do organizacji szkoleń, konferencji, różnorodnych
widowisk oraz bankietów. Serdecznie i gorąco zapraszamy, Dorota i Ryszard.
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