Пансіонат

"ПОЛЯРИС"
На Прикарпатті золота осінь. Які гарні в цю пору Українські Карпати! Саме тут збере
глась первісна краса і багатство землі. Тут у самому центрі гір, знаходиться перлина Кар
пат місто Яремче. В його центральній частині розташований пансіонат «Полярис». Він
має зручне розташування, легко добратися як від залізничного вокзалу міста Яремче,
так і від траси ІваноФранківськ – Рахів.
Пансіонат «Полярис» – це трьох поверхова будівля виконана в традиційному для
відпочинкових споруд міста Яремче стилі, з елементами гуцульського декору. Родзин
кою пансіонату є його інтер’єр, замість картин приміщення оздоблено справжніми
грошовими купюрами різноманітних держав та часів, своєрідний музей боністики,
адже «Полярис» в перекладі з гуцульського означає «гаманець».
Пансіонат може одночасно розмістити до сорока гостей, як для відпочинку так і
для роботи.
В пансіонаті «Полярисі» є шістнадцять номерів: чотири номери «люкс», три но
мер «півлюкс Ії кат.», чотири номери «півлюкс ІІї кат.», один номер «стандарт», та
чотири номери «економ». Всі номери виконані в єдиній кольоровій гамі, омебльо
вані стильними меблями, сучасною сантехнікою, в кожному номері є кабельне ТБ,
завжди є гаряча вода. На територій пансіонату є автостоянка, яка охороняється ціло
добово.
Харчування в пансіонаті трьох разове комплексне, крім того можливе харчування
по замовленню, «roomсервіс», смачна домашня гуцульська кухня здивує Вас своїм
неповторним смаком. Ви зможете замовити святковий стіл для різноманітних урочи
стих подій.
До послуг корпоративних клієнтів конференц зал на 2530 місць, з сучасною
технікою (мультимедіапроектором , графопроектором, фліпчартом ). Дане устатку
вання дає можливість проводити різноманітні зустрічі, презентації, тренінги, семіна
ри. До Ваших послуг: телефон, факс, комп’ютер, принтер, Інтернет.
У парку на свіжому повітрі Ви зможете самостійно приготувати шашлик, або за ба
жанням звернутися до фахівців, для цього тут оздоблений куток з альтанками, мангала
ми для шашликів та барбек`ю. Недалеко від альтанок розташований дитячий майдан
чик.
Пансіонат «Полярис» організовує для Вас «Вечори гуцульської пісні». Біля гуцульсь
кої ватри на свіжому карпатському повітрі в саду пансіонату приготують для Вас сокови
тий шашлик з печеною картоплею і салом, заспівають гуцульських пісень, заграють народ
них мелодій .
Пансіонат влітку організовує екскурсії на скелі Довбуша, Галявину кохання, в Манявсь
кий скид, на оглядові підйомники Ворохти та Поляниці. Для туристів, які люблять активний
відпочинок пропонує тури мальовничими маршрутами гір: Говерла, Петрас, Піп Іван. Є мож
ливість покататися верхи на конях, тай просто відпочити в своє задоволення
Після прогулянки горами, є можливість розслабитись та відпочити у сауні з басейном або по
плавати у відкритому басейні з підігрівом. Людям, які люблять більярд теж є чи зайнятися – до
ваших послуг більярдний зал.
Взимку туристам пропонують прокат гірськолижного спорядження , а також трансфер до най
кращих гірськолижних трас: Буковеля, Яблуниці, Драгобрата.
Розташування, інфраструктура, сервіс та добре організована програма дозволить чудово відпочити
або продуктивно попрацювати в будьяку пору року.
Неповторна природа Карпат, чисте гірське повітря, неймовірні краєвиди та велич гір допоможуть до
сягнути душевну рівновагу нададуть наснагу та незабутні враження.
Тож знайте, що Карпати чекають Вашого приїзду, а двері пансіонату «Полярис» завжди відчинені для Вас.
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