
Polana Radwanówka – chatki z duszą w Beskidzie Niskim. Miejsce gdzie znajdziesz ciszę, spokój i urzekające widoki

Wpisany przez Administrator
Czwartek, 13 Czerwiec 2019 21:01 - Zmieniony Piątek, 14 Sierpień 2020 21:28

  

Podstawowe informacje:

    
    -  Adres: 38-315 Uście Gorlickie 402  
    -  My w Internecie:

Strona internetowa: www.radwanowka.pl
Facebook: facebook.com/radwanowka/
Youtube: youtube.com/channel/UCitv8IgKCVLTAY-OqZ5M1dg
Instagram: instagram.com/polana_radwanowka/
Google: https://goo.gl/maps/UcUTLxVPJhQVERQy8   

    -  Email: chatka@radwanowka.pl  
    -  Tel: 512044262  
    -  Współrzędne GPS WGS84: 49.53013, 21.14561  
    -  Ilość miejsc: około 4 (3 łóżka 2-osobowe, 1 łóżko 1-osobowe)  
    -  Parking pod domem  
    -  Zwierząt nie przyjmujemy  

  

Na stokach Beskidu Niskiego, wśród ukwieconych łąk, na leśnej polanie stoją drewniane chatki.
Przed nimi rozpościera się niesamowity widok na Jezioro Klimkowskie i okoliczne pasma
górskie.

  

Polana Radwanówka jest azylem dla ludzi chcących uciec od miejskiego zgiełku, wypocząć na
łonie natury. Tutaj ciszę i spokój zakłóca jedynie szum drzew i śpiew ptaków. Bliskość lasu,
świeże górskie powietrze sprawiają, że można oddychać tu pełną piersią.

  

To urzekające miejsce powstało z pasji, marzeń i trudu jego Gospodarzy. Tu każdy przedmiot
ma swą niepowtarzalną historię. Spichlerz i stojąca obok Bocianówka to chatki, przeniesione
belka po belce przez Gospodarzy, którzy tchnęli w nie nowe życie.
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Chatka Spichlerz pomieści około 4 osób szukających ciszy i spokoju, kontaktu z naturą,
miłośników gór i pięknych widoków, wędrówek pieszych, rowerowych lub narciarskich.

  

Każda pora roku jest dobra aby tu przyjechać.

  

Wiosna budzi do życia okoliczną przyrodę pokrywając wszystko soczystą zielenią i pachnącym
kwieciem. Wracają czarne bociany, orliki krzykliwe i wiele innych ptaków. To niezwykle radosny
okres!

  

  

Lato to świetny czas na ładowanie baterii na łonie natury, bujanie się w hamaku, wylegiwanie
się na leżaczku, poranną kawę na tarasie czy biesiady przy ognisku. Amatorzy wodnego
szaleństwa znajdą w okolicy coś dla siebie (windsurfing, kitesurfing, rowerki wodne, kąpiele,
plażowanie).
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  Jesienią czeka las pełen grzybów i owoców, drzewa malowane czerwienią, żółcią ipomarańczem, relaks z dala od tłumów, jednym słowem złota polska jesień! Masz szansę takżeusłyszeć rykowisko jeleni.  

  

  W zimie tutejsza okolica to raj dla narciarzy, snowboardzistów i amatorów białego szaleństwa.Czekają liczne stoki narciarskie, trasy biegowe, szlaki turystyczne, lodowisko i inne atrakcje jak ikulig czy przejażdżka bryczką. Przy Radwanówce są górki, z których można zjeżdżać nasankach, nartach czy workach... dzieci to uwielbiają!  W zimie ciepło w Chatce Spichlerz zapewnia klimatyczny, żeliwny kominek oraz dodatkowoogrzewanie podłogowe. Wynajmując Chatkę zasmakujesz bycia jej Gospodarzem – będzieszsam palił w piecu przygotowanym przez nas drewnem!  

  

  W pobliżu znajdziesz restauracje, gdzie możesz spróbować regionalne potrawy, możesz teżsam coś upichcić w chatkowej kuchni, grillu czy na ognisku.  Informację o aktualnych ofertach znajdziesz na naszej stronie internetowej.  

  Wyposażenie chatki  Na dole:        -  Kuchnia z jadalnią wyposażona w lodówkę, kuchenkę 2-palnikową, mikrofalówkę, czajnik,naczynia do gotowania, talerze, kubki, sztućce itp.       -  Klimatyczny żeliwny kominek      -  Łazienka z prysznicem    Na górze:        -  Miejsca do spania przedzielone ściankami drewnianymi bez drzwi      -  Kącik zabaw dla dzieci (klocki, książeczki, puzzle, gry planszowe, tablica do rysowaniaitp.)     
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  Atrakcje na zewnątrz:        -  Rodzinna huśtawka (3+2)      -  Zjeżdżalnia      -  Piaskownica      -  Zadaszony taras      -  Parasol słoneczny      -  Leżaki, hamak      -  Las      -  Łąka      -  Duża działka, gdzie można wypoczywać aktywnie na świeżym powietrzu      -  Ogród z mnóstwem ziół i kwiatów      -  Miejsce na ognisko wyposażone w:- Niepowtarzalny, stalowy grill- Kociołek żeliwny 8l na gulasz itp.- Zapas drewna- Siekierę (na prośbę i odpowiedzialność Gości)- Beczkę z wodą do gaszenia ogniska    

  Atrakcje w okolicy:        -  Jezioro Klimkowskie (Klimkówka) w linii prostej około 0,5 km, zagospodarowany dostępdo wody około 4 km (wypożyczalnia sprzętu wodnego, windsurfing, wędkarstwo, kąpiele wodne,plażowanie itp.)       -  Stadnina koni huculskich w Regietowie, jazda konna, kuligi - 8 km      -  Uzdrowisko Wysowa-Zdrój - 10 km (pijalnia wód mineralnych, trasy narciarstwabiegowego, kuligi, przejażdżki bryczką, liczne restauracje, SPA, basen z hydromasażem,sauna, jacuzzi, teżnia i ściana solna Biawena)       -  Bacówka w Zdyni - 15 km. W sezonie letnim górale wypasają owce, można tam zobaczyćprawdziwą „kurną" chatę, spróbować wyrobów takich jak: żętyca, bunc czy oscypki       -  Zagroda Maziarska Łosie - 14 km, skansen etnograficzny prezentujący historięmaziarstwa, czyli handlu mazią i smarami, czym w przeszłości trudzili się mieszkańcy tejłemkowskiej wsi       -  Łowisko pstąga (Zajazd Pstrąg u Eda, Łosie) - 14 km      -  Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik", muzeum pszczelarstwa w Stróżach - 30 km      -  Krynica Zdrój – około 40 km (pijalnia wód, wieża widokowa, kolejka na Górę Parkową,kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką, parki linowe, baseny, muzeum zabawek itd.)       -  Bardejov na Słowacji – 40 km (baseny i stare miasto wpisane na listę UNESCO)      -  Grybów - 25 km (miasto z zabytkowym Rynkiem i Browarem, Zamek Stara Baśń)      -  Muszyna Zdrój –45 km (pijalnie wód, ruiny XIV- wiecznego zamku, Ogrody Sensoryczne,Ogrody Biblijne, Ogrody Magiczne, Cerkiew, największa w Polsce mofeta)       -  Biecz – 40 km zwany „perłą Podkarpacia", był miastem królewskim Korony KrólestwaPolskiego, zachowane średniowieczne mury miejskie, Baszta, Ratusz       -  Wyciągi narciarskie: Smerekowiec – 8 km, Magura Małastowska - 15 km, Małastów -19km, Sękowa - 27 km, Tylicz - 30 km, Krynica Zdrój - 30 km, Cieniawa - 31 km       -  Trasy narciarstwa biegowego w Wysowej, wypożyczalnia sprzętu - 10 km, trasa biegowana Magurze "Jagoda" 11 km, "Śnieżne trasy przez lasy" w okolicach Krzywej - 17 km, CentrumSportów Zimowych Ptaszkowa - 30 km       -  Lodowisko: w Wysowej - 10 km (bezpłatny wstęp i wypożyczalnia łyżew), w Gorlicach - 19km, w Białej Niżnej - 26 km       -  Szlaki turystyki pieszej, ścieżki rowerowe, ścieżki narciarstwa biegowego      -  Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Cmentarzy wojskowych I wojny światowej, SzlakRzemiosła, Karpacki Trakt Naftowy       -  Wydarzenia w okolicy: Dzikie stoły, Łemkowska Watra, Dni Huculskie, Święto Rydza,Spotkania teatralne Innowica     

  Informacje dodatkowe:        -  Doba hotelowa standardowo zaczyna się o 15 w dniu przyjazdu, a kończy o 11 w dniuwyjazdu - zmiany możliwe są tylko po wcześniejszym uzgodnieniu       -  Na Polanie Radwanówka obok Chatki „Spichlerza" znajduje się drugi dom, w którymczasami mieszkają Gospodarze.       -  Aby dojechać w zimie na „Polanę Radwanówka" zalecamy posiadanie łańcuchów lub autaz napędem 4x4       -  Zwierząt nie przyjmujemy      -  Na terenie posesji mieszkają nasze 2 koty, mają swój domek na zewnątrz ale lubią sięspoufalać z Gośćmi       -  Parking gratis      -  Na terenie posesji jest zasięg telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu, niezapewniamy wifi       -  Zakaz palenia tytoniu itp. w budynkach, na zewnątrz można palić w miejscu wskazanymprzez Gospodarza       -  Najbliższy szpital znajduje się w Gorlicach (30 km)      -  Najbliższe sklepy, restauracja, Poczta Polska, Ośrodek Zdrowia znajdują się w centrumUścia Gorlickiego (około 3,5 km)     Serdecznie zapraszamy!  
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