Szanowni Państwo,
Jeśli chcielibyście odpocząć w kameralnej, niezapomnianej atmosferze, zorganizować
spotkanie towarzyskie czy ﬁrmowe, konferencję, seminarium, szkolenie lub też imieniny,
urodziny, jubileusz - wspaniale położone wśród gór i lasów Villa Pepita i Villa Titina
idealnie spełnią Wasze oczekiwania. Zapewniamy wyjątkową atmosferę 100-letnich,
z pietyzmem odrestaurowanych, luksusowo wyposażonych rezydencji.
Już ponad sto lat temu, w czasach księżnej Marianny Orańskiej wille te przedstawiane
były na zdjęciach, sztychach i kartach pocztowych z Międzygórza. Położone na krańcu
kurortu domy są oazą ciszy i spokoju, zapewniając jednocześnie łatwy dostęp do wszystkich
atrakcji turystycznych regionu Kotliny Kłodzkiej. Piękne trasy wycieczkowe zarówno na
Śnieżnik jak i do Ogrodu Bajek i na Marię Śnieżną znajdują swój początek niemal na ich progu.
Wille te łączą w sobie urok starych, przywróconych do dawnej świetności rezydencji
z nowoczesnością ułatwiającą relaks i odpoczynek. Urządzono je z niezwykłą starannością
i dbałością o szczegóły. Każda z przestronnych sypialni ma własną, indywidualnie
zaprojektowaną łazienkę. Każde z pomieszczeń tworzy odmienny klimat. Próżno by tu
szukać podobieństw charakterystycznych dla wnętrz hotelowych. Za oknami zmieniają się
pory roku, a w ich wnętrzach nie możemy oprzeć się wrażeniu, że czas się zatrzymał.
To wspaniała sposobność, by choć na parę chwil oderwać się od zgiełku miasta,
wyczerpującej pracy i codziennej bieganiny.
Są takie miejsca na świecie, do których chętnie wracamy, które wspominamy i o których
myślimy. Do Pepity i Titiny wystarczy raz przyjechać, żeby stały się one jednym z takich miejsc.
„...Bo czyż dom Twój nie śni? A śniąc, czyż nie opuszcza miasta,
by się w gaju lub na szczycie wzgórza usadowić?”
Do Państwa dyspozycji oddajemy dwadzieścia dwuosobowych pokoi z łazienkami
(dwanaście w Villi Pepita i osiem w Villi Titina) umeblowanych meblami z epoki,
wyposażonych w stały dostęp do internetu, TV satelitarną oraz telefon. Wykorzystując
dostawki w pokojach możemy w obu domach przyjąć jednocześnie do 56 osób.
Do dyspozycji oddajemy również salę balową, salę kominkową, bar, jadalnię, salę
bilardową połączoną z biblioteką oraz mini SPA (sauna sucha, mokra, parowa i jacuzzi).
Na życzenie przygotowujemy niecodzienną salę konferencyjną.
- cena za osobę (2 osoby w pokoju): 85, 105 lub 120 zł w zależności od pokoju
- cena za jedną osobę w pokoju: 150, 185 lub 205 zł w zależności od pokoju
- cena za dodatkową osobę w pokoju: 55 zł
- cena za dziecko do lat 13 w pokoju rodziców: 45 zł
- dzieci do lat 4 śpiące z rodzicami: bezpłatnie
- opłata za psa: 30 zł za dzień
Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego (obligatoryjne dla wszystkich gości)
- cena za osobę: 25 zł
- cena za dziecko do lat 13 w pokoju rodziców: 15 zł
- dziecko do lat 4 śpiące z rodzicami: bezpłatnie
Cena noclegu obejmuje bilard oraz parking.
Za trzecią i każdą kolejną noc - zniżka 15% od wszystkich podanych wyżej cen.
Mini SPA (na wyłączność) 10 zł od osoby za 1 godz.
Hammam - 25 zł / osoba / 2h (min. 2h i min. 2 os.),
.
każda kolejna godzina 15 zł/osoba
Wszystkie podane wyżej ceny zawierają podatek VAT
Wszelkimi informacjami służymy oraz rezerwacje przyjmujemy
pod numerem telefonu: 74 813 5012, faxu 74 813 5007
e-mailem: villapepita@villapepita.pl
Z poważaniem,
Mariola i Jarosław Miarka
PS
Zapraszamy również Państwa na nasze strony internetowe /www.villapepita.pl/, gdzie znajdziecie
Państwo szczegółowy rozkład pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach wraz ze zdjęciami.

