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Nevíte, jak strávit letošní dovolenou?
Hotel Montanie pro vás připravil zvýhodněné pobytové balíčky
s ideálními tipy na celodenní výlety plné zážitků!
Pohádkovou cestu, jízdu na koních, koupání a další….
Odpočívejte, poznávejte, bavte se!!!
Zkuste navštívit několik zajímavostí, v okolí našeho hotelu, které za to stojí.
Vaše ratolesti zajisté potěší prohlídka Majáku Járy Cimrmana
v nedalekých Příchovicích.
Navštivte zde první oficiální muzeum Cimrmanovy doby.
Zpod muzea se vydejte „Pohádkovou cestou“, která vás nejdříve provede mezi
pasoucími se ovcemi a kozami k venkovní "zemědělské expozici" ukazující
Cimrmanův přínos místním rolníkům.
Stezkou do mírného kopce dojdete až do Lesoparku Na Sluneční.

Na okraji obce Příchovice se také nachází ranč, kde vám hotel Montanie rád zajistí
vyjížďku na koních.
Výuka dětí i dospělých na jízdárně probíhá pod dozorem zkušeného instruktora.
Výlet na hřbetě koně můžete podniknout na Štěpánku –
Královnu rozhleden Jizerských hor.
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Chybělo by vám koupání? Náš hotel má pro vás ideální tip,
navštivte naši sesterskou provozovnu ve Frýdlantu v Čechách.
**** Antonie superior nabízí nejen bazén,
ale také venkovní eko jezírko s 20metrovou plaveckou dráhou.
Jako hostům hotelu Montanie vám bude poskytnuta
30% sleva na služby, ke kterým také bezpochyby patří
římská parní lázeň, sauna, vířivka a mnoho dalšího.
I pro případ nepříznivého počasí má pro vás Montanie řešení!!
Jizerskohorské Technické muzeum v Bílém Potoce, v současné době jsou
zpřístupněny tyto expozice: expozice energetiky Strojovna, expozice leteckých
motorů z depozitáře Vojenského historického ústavu Praha, expozice textilní
výroby a šicích strojů

Pokud se vydáte od hotelu Montanie tímto směrem, čeká vás po cestě příjemná
zastávka s odměnou ve formě zmrzlinového poháru s borůvkami v naší druhé
sesterské provozovně Smědava.
A jak zakončit letní prázdninový den u nás na Montanii?
Jak jinak než připravením táboráku s opékáním špekáčků v zákoutí
našeho přírodního jezírka.
Balíček na 7 nocí za cenu 5 zahrnuje:
7 x ubytování se snídaní
7x večeře o třech chodech
1 x opékání špekáčků
1x balíček na cestu na celodenní výlet
odměna v horské chatě Smědava - zmrzlinový pohár
zážitkové aktivity: výlety po okolí se zajímavostmi, koupání v hotelu **** Antonie

Cena: 8.740Kč / 2 osoby + 2.305Kč / dítě od 4-12 let
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