ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE NA REGATY..KŻNYSA.
Kontakt bezpośredni na przystani-domki kznysa-odbywaja sie regaty-domki 5-6 Osobowe-3-4
osobowe-uzgadniac rezerwacje-Bosman,mozna miec wlasne spiwory i promocje-bez poscieliLeszek Francyk tel.602 102 391 -kznysaleszek@o2.pl--duze pole namiotowe i kamperowe
Poniżej podajemy namiary na zakwaterowanie i wyżywienie. Wszystkie podane oferty
zakwaterowania i wyżywienia znajdują się na terenie Głębinowa i Skorochowa w bliskiej odległości
od KŻ Nysa.
1-Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Ośrodka Wypoczynkowego.Domek 20 metrow
od KZNYSA Adres: ul. Orzechowa 2, Skorochów, 48-300 Nysa.Doba 550zl/doba Marek-604 958
000
1/a- FHU „BUDEK” Głębinów 21-tel.0774356205 , 603312275-do 6osob czyli dwie zalogi- okolo
1km od kznysa
– domki kampingowe (łazienka, aneks kuchenny ,telewizor) - możliwość wyżywienia.
2. domki glebinow -300zl-tel.503 484 762 do 6osob czyli dwie zalogi- okolo 1km od kznysa
3. domki glebinow-tel695 742 662 do 6osob czyli dwie zalogi- okolo 1km od kznysa
4.domek glebinow kznysa za hangarem100m2-350zltel601 167 949 do 6osob czyli dwie zalogi- na
kznysa
5.domek glebinow kznysa za hangarem-tel725020102 do 6osob czyli dwie zalogi- na kznysa
6.-Cena za pokój: 160 zł/doba-4 osobowy-100m od kznysa
Przy dłuższym pobycie (powyżej 4 dni) możliwość negocjacji ceny.
Adres: Głębinów 14, 48-300 tel662 218 585
6/a--U Smyka Głebinow domki kampingowe – tel.663783668, 501088359 około 1km.
6/b-TELEFON 506-189-293 , 513-187-093 LICZBA MIEJSC 8 ADRES Głębinów,
6/c-KZNYSA za hngarem-Zamknięty teren przystani żeglarskiej, w kompleksie domków
letniskowych gwarantuje prywatność i spokój.300zl-tel-602 746 767
6/d-domek kznysa prywatny-Wynajmę domek letniskowy blisko plaży nad Jeziorem Nyskim w
Głębinowie.
Domek w pełni wyposażony, dwupiętrowy (dwie sypialnie na piętrze, na dole salon, kuchnia ze
zmywarką, łazienka z prysznicem). Miejsce parkingowe przy domku, obszerny taras z trawnikiem,
grill na wyposażeniu.
Minimalny okres wynajmu: 2 doby - 280 zł/dobę.
Powyżej 5 osób - 300 zł zł/dobę
Powyżej 6 osób - 300 + 30 zł/dobę za każdą dodatkową osobę.
Doba zaczyna się od godziny 14, a kończy o 12 następnego dnia.
Spokojna okolica, idealne miejsce do odpoczynku i relaksu.
WOLNE TERMINY:
Od 30 Sierpnia
W razie pytań proszę dzwonić:
664 961 828 lub 602 796 669
6/d-domek na kznysa-Domek posiada dwa duże oddzielne pokoje na piętrze (po 4 miejsca spania
w każdym z pokoi). Na parterze pokój oddzielny z łazienką oraz salonik z aneksem kuchennym i
drugą łazienką. Na zewnątrz jest taras z markizą stół z krzesłami rozkładanymi, obok tarasu
znajduje się grill murowany oraz miejsce parkingowe przy samym domku.tel-509 403 554
6/f-Pokoik z wyposażonym aneksem kuchennym oraz łazienką znajduje się w miejscowości
Głębinów nad jeziorem Nyskim z osobnym wejściem bezpośrednio z tarasu. 200m-kznysa cena
100zl tel-697 647 070-Cena dotyczy pobytu powyżej 3 noclegów.
7-głebinow -- przestronne apartamenty od 2 do 6 osób w pełni wyposażone (ręczniki proszę zabrać
ze sobą)
- ogród i miejsce na grilla
- w miejscowości znajduje się sklep, bar, restauracja i plac zabaw
- cena 350zł / jedna doba
Rezerwacja:574-358-293 Magda
517-200-047 Piotr
8.glebinow.-- kilka domkow 6osobowych-https://www.facebook.com/glebinow/6osobowe/tel.500
393 005
9.-Domek Max, Głębinów, 20m do jeziora, 8-10 osobowy-300zl, WOLNY od 30 sierpnia-za
hangarem kznysa-tel506 189 293--513 187 093 do 6osob czyli dwie zalogi- na kznysa
10.-głębinów-Metraż: (52 m), Liczba pokoi w domku całorocznym: 3, 6osob czyli dwie zalogi- okolo
1km od kznysa
Dostępne łóżka: Dostępne miejsca od 7 do 10 osób.
Pojedyncze 4, Podwójne 3, Możliwość dostawki

Wyposażenie:Internet TV (32 "), SAT/kablowa (22 kan.)tel695 742 662
11-gębinow-Cena w tzw."wysokim sezonie"(lipiec- sierpień)- 50zł/os, poza sezonem- 40-45zł/os.
Każda część domku przewidziana jest na 4 osoby z możliwością dostawki.-180zl-tel---691 832 803
--1km-12.-głebinow za hangarem kznysa-Domek posiada dwa duże oddzielne pokoje na piętrze (po 4
miejsca spania w każdym z pokoi). Na parterze pokój oddzielny z łazienką oraz salonik z aneksem
kuchennym i drugą łazienką.tel..509 403 554---300zl. do 6osob czyli dwie zalogi- na kznysa
12/A-NA KŻNYSA Pprywatny domek-Piękny domek letniskowy nad Jeziorem Nyskim 8 osobowy550
zł tel.501 560 051
13.-głębinow-200m od kznysa-Możliwość bezpiecznego pozostawienia samochodu, roweru lub
motocykla na posesji.
Wyposażenie pokoi: łazienka z prysznicem, aneks kuchenny wyposażony z kuchenką i lodówką.
Większy pokój dwa tapczany i wersalka- 160zł doba.
Drugi pokój 1-2 osoby również z łazienką i aneksem wyposażonym w lodówkę i kuchenkę - 100zł
doba.tel.697 647 070
14.-glebinow-Ośrodek Wypoczynkowy Calma, znajdujący się nad jeziorem nyskim w Głębinowie.
Nieruchomość posiada pięć domków całorocznych, 6 osobowych o powierzchni 35m^2 każdy,
składających się z sypialni, łazienki, salonu z aneksem kuchennym oraz antresoli300zl.-tel.503 484
762.603 139 395--1km.
15.- głebinow pokoje-koniczynka-tel-692193367 --100metrow od kznysa
16.-głebinow-domek-pokoje-nr.tel.695 742 662
17.- Tropikana Głębinów 3b, tel. 609746293, 728848004 -do 6osob czyli dwie zalogi- okolo 1km od
kznysa
– domki kampingowe, pokoje w pensjonacie (łazienka, telewizor).
18. Ośrodek wczasowy PARADISE – Rybaczówka – Głębinów, tel. 774334423, 600602047,do 6osob
czyli dwie zalogi- okolo 1km od kznysa-www.paradisesol.pl – domki z łazienkami – możliwość
wyżywienia.
19. Hotel RYBAK Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy – tel.774726039, pokoje-- okolo 1km od
kznysa
--e-mail recepcja@rybak.nysa.pl lub osrodek_rybak@onet.pl – www.rybak.nysa.pl
20. Stara Kuźnia Głębinów tel.0774357134, 607058154 – pokoje z łazienkami.
21.-Ośrodek Błękitna Zatoka – Głębinów, tel. 774356275, 774336151 – www.blekitnazatoka.pl
– domki 5-osobowe z łazienkami, aneksem kuchennym, telewizor.tel.774726039, pokoje-do 6osob
czyli dwie zalogi- okolo 1km
22.- Formator – Głębinów – domki 4 osobowe z łazienkami, tel. 665945486
23.-TELEFON 500-393-005 LICZBA MIEJSC 14 ADRES Głębinów 26j,pokoje
24.-TELEFON 509-403-554 LICZBA MIEJSC 12 ADRES Głębinów, Nysa,
25.-Hotel Europejski-skorochów-Kontakt. HOTEL EUROPEJSKI Nysa, ul. Otmuchowska 21K tel. 77
433 44 04 tel. 77 433 53 14 tel. 77 436 80 40 e-mail: rezerwacja@europejskihotel.pl ...+48 721
939 393-2km od kznysa
26.-skorochow-Bohemia club-Noclegi -pokoje w naszym lokalu dostępne pod nr.tel 882714838.2km od kznysa
27. Nyski Ośrodek Rekreacji – Skorochów, www.nor.nysa.pl, -1km domki od kznysa-obecna
nazwa-zmiana wlascicielahttp://www.akwamarina.pl/tel-669 550 222Wyślij recepcja@akwamarina.pl
28.- NOR-AKWA MARINA prywatny domek -250zl-tel535 110 481-1km od kznysa
29.-NOR-AKWA-Domki letniskowe jezioro nyskie Nysa nocleg wynajem Skorochów300 złprywatnie-791 314 333
30.-NOR-akwa-Domki ARO- Jezioro Nysa plaza piechota 1000m do kznysa-300 zł Do negocjacji
8osobowe-tel.602 447 376--500 734 866
31.. Domki Letniskowe – Skorochów – apartamenty 3-4 osobowe, wc, aneks kuchenny, telewizor,
radio,
tel. 503927520
32.--Wynajmę domek letniskowy o pow. 85 m2 nad jeziorem Nyskim w Skorochowie. Domek z
tarasem składa się z salonu połączonego z kuchnią, trzech osobnych sypialni i łazienki. Z tyłu
domku miejsce na grilla, z przodu miejsce parkingowe. Domek oddalony od jeziora ok 150-200 m.
W pobliżu restauracje, bary, kręgielnia. Cena 300-400 zł za dobę ( w zależności od ilości osób i
okresu wynajmu). W razie pytań lub chęci wynajmu proszę o kontakt pod nr tel. 608 024 935 1km
od kznysa
33.-TELEFON Kontakt: tel. kom. 664 273 010 LICZBA MIEJSC 47--ADRES ul. Kasztanowa,
Skorochów,500metrow

34.-TELEFON Kontakt: tel. kom. 660 990 536 LICZBA MIEJSC 28 ADRES ul. Orzechowa,
Skorochów,500metrow
35.-Do wynajęcia 5 pokoi z łazienkami, na parterze domu. Pokoje 2-3 osobowe, osobna kuchnia.
Cena 40zł dotyczy pracowników firm.
Nr konta: IPKO 88 1020 3714 0000 4202 0307 0729
Marian Abramek
Skorochów 21 A
48-300 Nysa
Telefon : 77 433 90 71 lub 503721187
36.-TELEFON 506-189-293 , 513-187-093LICZBA MIEJSC 32 ADRES Skorochów,
37.-TELEFON 607-732-371 LICZBA MIEJSC 18 ADRES ul. Skorochów, Nysa,
38.-570-134-434 , 724-218-564 LICZBA MIEJSC 10 ADRES ul. Bukowa 11, Skorochów-500metrow
39.-TELEFON 503-927-520 LICZBA MIEJSC 50 ADRES ul. Orzechowa 21, Skorochów,500metrow
40.-Domek Marina TELEFON tel. kom. 668 235 286 ADRES Skorochów,
41.-Domki letniskowe U Elżbiety tel. kom. 784 143 853 ADRES Skorochów,
42.-skorochow dwa domki-NR TELEFONU 607732371
43.skorochow-riwiera nyska-przyczepa kampingowa 4- osob-tel.505 253181
44-Skorochow domki nad jeziorem 665 112 206
45-skorochow-Domek Letniskowy nad Jeziorem Nyskim położony w bardzo spokojnym miejscu ,
200m od piaszczystej plaży.
Domek przeznaczony jest dla max. 7 osób
W pełni wyposażony , parking przy samym wejściu . Nie odpowiadam na wiadomości.
Rezerwacje terminu i pytania tel. 667/20-71-96
46-Dom Skorochow-tel.798200001
cena zależna od terminu i długości pobytu
47-Apartament do wynajęcia od kwietnia. W pełni wyposażona kuchnia (piekarnik, zmywarka,
lodówka, płyta indukcyjna, garnki, talerze...) wszystko nowe. W pokoju TV oraz internet. Do plaży
około 300 m, W razie pytań proszę o kontakt. Max 4 osoby (2 łóżka 2 osobowe) Cena za osobę
(dzieci do 5 lat połowa ceny) Od lipca do sierpnia wynajem min 7 dni. tel-502 191 317
48-Akwa marina skorochow-Wynajme domek letniskowy na Jeziorze Nyskim-280 zł-tel-535 110
481
49-Skorochow akwa marina-DOMEK 7-8 osobowy z WIDOKIEM NA JEZIORO.
Domek posiada kompletnie wyposażoną kuchnię, łazienkę z prysznicem, na parterze dwie wersalki i
tv, oraz piętro z dwoma łóżkami.Do państwa dyspozycji jest zadaszone miejsce na grilla, meble
ogrodowe i leżaki plażowe,parasol gry plaszowe zabawki dla dzieci przy domku miejsca
parkingowe.Cena 35zł osoba / doba
lipiec, sierpień 42zł osoba/doba. Cena do negocjacji przy dłuższym terminie tel-607 732 37150-Akwa Marina-Cena za wynajem domku to 350zl za dobę.
+48502226450. .
51-Domki letniskowe jezioro nyskie akwa marina
Domek Lake House-Domek Leśna Chata-Nysa-wakacje-530 300 962
52-skorochow Do wynajęcia domek letniskowy nad jeziorem Nyskim. 150 m od plaży. Domek po
kapitalnym remoncie z pełnym wyposażeniem
Więcej informacji pod nr telefonu694 425 218
53-skorochow Pobyt minimum 2 doby max 7 osób
cena za dobę 170zł, powyżej 6 dni doba 120zł
Spokojna okolica, piękne widoki, serdecznie zapraszam692 812 813
54-Domki letniskowe,piękne ,zadbane nad Jeziorem Nyskim z całym wyposażeniem. Dwie sypialnie
,salon z aneksem kuchennym, 6-ścio osobowe .Zwierzęta mile widziane .tel 603 812 632
55-Domki letniskowe Nysa jezioro nyskie domek noclegi wynajem Skorochów 350zl-tel.602 735
332
56-skorochow Domek do wynajecia Nad Jeziorem Nyskim, Nyska Riviera.
300 zł tel.505 556 975
57-Akwa Marina Skorochow domki-535 110 481
58-Dla spóznialskich jacht-nocleg do wynajecia na zaloge...

