
 

 

 

OFERTA  

POKOJE GOŚCINNE FREGATA W SOLINIE 

www.fregatasolina.pl 

tel: +48 661 459 339 
 

Do dyspozycji proponujemy naszym gościa: 
- pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym ( lodówka, czajnik, TV ) 

- pokoje z widokiem na góry, jezioro oraz ogród 
- altana z miejscem na grill 

- bezpłatny parking 
- bezpłatny dostęp do WiFi 

- prowadzimy zapisy na wycieczki jednodniowe na Węgry, Słowacje oraz Ukrainę ( 
wymagany paszport), oraz na inne wycieczki po Bieszczadach więcej informacji na 

www.bieszczader.pl 
 

Cena w zależności od sezonu: 
od 40 PLN za osobę 

Opłata klimatyczna wynosi 1.00 PLN od osoby za dobę. 
 
 

WARUNKI REZERWACJI I POBYTU 
 

1. Rezerwacji* wstępnej dokonujemy telefonicznie lub drogą elektroniczną. 
 

2. W celu potwierdzenia Państwa przyjazdu pobieramy zadatek. 
 

3. Pozostała kwota należna za cały deklarowany pobyt, jest płatna z góry w dniu 
przyjazdu. 

 
4. Pobyt rozpoczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o 10:00 w 

dniu wyjazdu 

http://www.bieszczader.pl/


 
5. Przyjmujemy płatność wyłącznie gotówka. 

 
6. We wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych obowiązuje zakaz palenia. 

 
9. Jeśli Państwo planują przyjazd z dzieckiem obowiązkiem jest poinformowanie 

gospodarzy o tym wcześniej, 
po to abyśmy dobrali najbardziej komfortowy pokój dla całej rodziny. 

 
10. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie personelu obiektu o planowanej godzinie 

przyjazdu. 
 

11.W obiekcie obowiązuje zakaz organizowania wieczorów panieńskich, kawalerskich 
itp. 

 
Lokalizacja 

Nasz obiekt położony jest na wzgórzu pomiędzy dwoma bieszczadzkimi jeziorami, 

Jeziorem Solińskim i Jeziorem Myczkowieckim. 

 



 Od nas jest: 

 

 50 m do dużego placu zabaw do dzieci 
 150/200 m Pizza Chata i Karczma Solina 
 250 m deptak przed zaporą 
 300 m do Jeziora Solińskiego, 
 200 m do Jeziora Myczkowieckiego, 



 5 min przystanek PKS, 
 300 m Zapora w Solinie, 
 800 m - PGE Energia Odnawialna Zespół Elektrowni Wodnych Solina - 

Myczkowce w Solinie , 
 5 km - Zapora w Myczkowcach, 
 7 km - Polańczyk 
 17 km wyciąg narciarski w Ustrzykach Dolnych 
 20 km wyciąg narciarski Weremień 
 55 km Bieszczadzki Park Narodowy 

 
Serdecznie Zapraszamy ! 

 

 

*Bardzo proszę o przemyślane decyzje dotyczące terminu  rezerwacji. W przypadku 

anulowania rezerwacji, skrócenia lub niewykorzystania zamówionego pobytu, gościom nie 

przysługuje zwrot zadatku ani obniżenie ceny. 

*Rezerwacje dokonywane przez portal booking.com, są objęte zasadami zamieszczonymi na 

potwierdzeniach rezerwacji, generowanych przez portal. 

 


