
Ho tel & SPA Dę bo we Wzgó rze po ło żo ne
w ma low ni czej oko li cy na ta ra sach Gór
Opaw skich i wznie sie niu Ko pa Bi sku pia.
Usy tu owa ny w Po krzyw nej mię dzy mia -
sta mi Prud nik i Głu cho ła zy. Te re ny po bli -
skie sprzy ja ją ak tyw ne mu wy po czyn ko wi.
Za chę ca my do wy cie czek pie szych ro we -
ro wych i spa ce rów Nor dic Wal king.

STRE FA SPA
to miej sce ze swo istym cha rak te rem, peł -
ne po zy tyw nych emo cji i har mo nii. Pod -
czas spe cjal nie do bra nych ce re mo nii
czer pią cych źró dło z sił na tu ry moż na do -
znać peł ne go uko je nia i wy ci sze nia. 

RE STAU RA CJA
,,Dę bo wy Go ści niec'' to praw dzi we ser ce
Wzgó rza. 

CHA TA GRIL LO WA
Wśród sze ro kiej in fra struk tu ry ho te lo wej
po wsta ła ca ło rocz na CHA TA GRIL LO WA,
któ ra swym wy stro jem i kli ma tem za -
chwy ca każ de go uczest ni ka to wa rzy skich
spo tkań, bie siad gril lo wych, im prez oko -
licz no ścio wych po łą czo nych z za ba wa mi
ka ra oke.

BAJ LAN DIA
Wszyst kich naj młod szych go ści  w wie ku
od 3 do 12 lat za pra sza my do Kra iny Ku bu -
sia Pu chat ka i je go przy ja ciół. Za mknię ty
plac za baw na „Dę bo wym Wzgó rzu” to po -
dróż w baj ko we miej sce dla Pań stwa po -
ciech. 

Za pra sza my do za po zna nia się z na szą
ofer tą www.de bo wew zgo rze.eu

HO TEL DĘ BO WE WZGÓ RZE 
PO KRZYW NA 48, 
48-267 JAR NOŁ TÓ WEK 
TEL./FAX +48 77 439 77 29, 
TEL.KOM. +48 664 962 147
re zer wa cja@de bo wew zgo rze.eu


