Hotel Accademia znajduje się u podnóża najstarszych w Europie Gór Świętokrzyskich. To
niezwykle urokliwa okolica obfitująca w liczne atrakcje turystyczne. Wśród nich znajdą się
takie, które przypadną do gusty miłośnikom przyrody, jak również osobom lubiącym zwiedzać
miejsca kultu religijnego czy podążać śladami historii.
Nasz obiekt może pochwalić się bogatą bazą noclegową oraz restauracją serwującą pyszne
domowe dania. To obok przyjaznej atmosfery oraz miłej i kompetentnej załogi, bez wątpienia
jeden z największych atutów naszego hotelu. Możemy kompleksowo obsłużyć nawet kilka
dużych grup jednocześnie.
Posiłki serwowane są w przestronnej sali restauracyjnej. Szef kuchni przyrządza potrawy na
bazie świeżych, sezonowych produktów, tak aby było smacznie i różnorodnie.
Grupom zorganizowanym oferujemy zakwaterowanie w pokojach 2–osobowych
i 3-osobowych. Każdy z nich wyposażony jest w łazienkę, telefon, TV oraz bezpłatny
bezprzewodowy Internet.
Na tyłach budynku znajduje się monitorowany parking, na tyle duży, aby pomieścić kilka
autokarów.
Do każdej grupy podchodzimy w sposób indywidualny. Nie szczędzimy wysiłków, aby Goście
byli zadowoleni z pobytu w naszym hotelu i zapragnęli ponownie nas odwiedzić.
A to wszystko w bardzo atrakcyjnej cenie, skalkulowanej specjalnie z myślą o grupach
turystycznych, które zdecydują się skorzystać z naszej gościny.
Cena za osobodzień dla osób dorosłych:
•

99 zł – wariant HB (obiadokolacja, nocleg, śniadanie)

•

119 zł – wariant FB (obiad, kolacja, nocleg, śniadanie)

Podane ceny:
* zostały skalkulowane dla grupy minimum 30-osobowej
* nie zawierają kosztów transportu oraz zakupu biletów wstępu na rozmaite atrakcje

Informacje i rezerwacja miejsc: (41) 265 42 22, ostrowiec@hotelaccademia.pl

Park Etnograficzny Tokarnia
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Rezerwat Kadzielnia

Kolegiata św. Marcina Opatów
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Ucho Igielne Sandomierz
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Atrakcje województwa świętokrzyskiego, które warto zobaczyć:


Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni



Muzeum Archeologiczne w Wiślicy (Dom Długosza, Pawilon Archeologiczny)



Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki” (kopalnie krzemienia pasiastego)



Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie



Sandomierz zwany „małym Rzymem” (Stare Miasto, Furta Dominikańska zwana także
Uchem Igielnym, Wąwóz Świętej Królowej Jadwigi)



Opatów (Kolegiata św. Marcina, Brama Warszawska)



Święty Krzyż (Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z relikwiami)



Pałac w Kurozwękach



Pałac Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku



Zamek w Chęcinach



Zamek Krzyżtopór w Ujeździe



Świętokrzyski Park Narodowy (szlak Nowa Słupia – Święta Katarzyna)



Jeleniowski Park Krajobrazowy



Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy



Rezerwat przyrody Kadzielnia



Jaskinia Raj w Chęcinach



Bałtowski Kompleks Turystyczny (JuraPark, Prehistoryczne Oceanarium)



Kompleks Świętokrzyska Polana (Oceanika)



Park Rozrywki i Miniatur SabatKrajno (Aleja Miniatur „Wonderful World”)



Centrum Geoedukacji w Kielcach

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa
w naszym hotelu.
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