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OFERTA WYNAJMU ALTANY OGRODOWEJ 
 
 
O NAS 
 
Domki Pod Lasem to trzy całoroczne, w pełni wyposażone domki wypoczynkowe położone w spokojnym 
miejscu, w bliskim otoczeniu gór i przy samym lesie. Jest to fantastyczne miejsce dla wędkarzy, 
rowerzystów, biegaczy oraz górskich piechurów. W sezonie zimowym nasze domki stanowią świetną 
lokalizację dla narciarzy. Z całą pewnością każdy znajdzie tutaj coś dla siebie! 
 
Obiekt położony jest w miejscowości Huzele, w pobliżu miasta Lesko. Obie miejscowości łączy most 
przebiegający nad rzeką San. W Lesku znajdują się: restauracje, sklepy, nowoczesny basen, dworzec PKS, 
poczta oraz szpital. Nasi Goście mają tym samym dostęp do wszystkich niezbędnych usług ciesząc się 
jednocześnie spokojem i ciszą w domkach pod drugiej stronie rzeki. Huzele są ponadto doskonałą bazą 
wypadową w dalsze partie Bieszczadów, nad Jezioro Solińskie oraz w Góry Sanocko-Turczańskie. 
 
 
OFERTA 
 
Chcielibyśmy zaproponować Państwu wynajem altany ogrodowej umiejscowionej na terenie naszego 
obiektu. Doskonale sprawdzi się ona do organizacji wszelkiego rodzaju spotkań, imprez firmowych, 
szkoleń, eventów. 
 
Atuty naszej altany: 
- przestronna, zadaszona konstrukcja mogąca pomieścić nawet 30 osób; 
- podwieszane palenisko (zapewniamy drewno na czas trwania imprezy); 
- oświetlenie elektryczne oraz dwa gniazdka (możliwość podłączenia rzutnika, laptopa, radio); 
- kilkanaście metrów do granicy lasu. 
 
Ważne: 

• na czas wynajmu altany oferujemy pełne zaplecze cateringowe – menu do wyboru; 

• wszelkie kwestie organizacyjne (terminy, ilość osób, forma wynajmu) ustalamy indywidualnie; 

• oferta dotyczy okresu, w którym nie mamy żadnych innych gości zakwaterowanych w domkach; 

• na terenie obiektu znajduje się ogrodzony, duży parking samochodowy; 

• wystawiamy faktury VAT. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty! 
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