
 
 

 
 

 

 

 

Rodzinne wakacje w Czechach 

Babyhouse to dom rodzinny, który specjalizuje się głównie na pobyty rodzinne. Oferujemy 

komfortowe zakwaterowanie w prywatnych, luksusowych apartamentach urządzonych w 

oryginalnym stylu. Piękne mieszkania, dzięki atrakcyjnej cenie, stanowią tanie 

zakwaterowanie w Beskidach.  

Dom rodzinny  położony jest w miejscowości Dolní Lomná, która jest częścią 

Chronionego obszaru krajobrazowego Beskidy. Dolina rozciąga się między grzbietami gór 

Kozubova, Skalka i Velký Polom, przepływa tutaj przeźroczysta rzeczka Lomná. Urlop w 

Czechach to najlepszy sposób na udane wakacje. Łomna to idealne miejsce do uprawiania 

turystyki, znajduje się tutaj mnóstwo szlaków turystycznych. Beskidy oferują świetne 

warunki miłośnikom sportów zimowych i letnich. W okolicy znajduje się mnóstwo nartostrad 

i szlaków narciarstwa biegowego (Severka, Přelač, Ośrodek narciarski Kempaland, Ośrodek 

narciarski Mosty u Jablunkova, Polanka). Nowa ścieżka rowerowa to idealne miejsce na 

przejażdżkę na rowerze i na wrotkach. Można również odwiedzić las dziewiczy Mionší, który 

jest znany ze swej unikalnej fauny i flory. Po uzgodnieniu istnieje również możliwość 

przejażdżki bryczką. 

Luksusowe mieszkania w stylu vintage znajdują się w miejscowości Dolní Lomná, która jest 

częścią Chronionego obszaru krajobrazowego Beskidy. Dolina rozciąga się między 

grzbietami gór Kozubova, Skalka i Velký Polom, przepływa tutaj przeźroczysta rzeczka 

Lomná. 

Wakacje z dziećmi w Beskidach 

Zależy Ci na wyjątkowym urlopie? Skorzystaj ze stylowych i przestronnych apartamentów w 

miejscowości Dolní Lomná i poznaj Beskidy.  

Dom rodzinny Babyhouse oferuje zakwaterowanie dla rodzin z dziećmi w trzech 

apartamentach. Dwa większe apartamenty są na parterze i pierwszym piętrze, a trzeci 

apartament  znajduje się na poddaszu.  

Większe apartamenty o powierzchni 100 m2 składają się z dwu oddzielnych sypialni, dwu 

łazienek, salonu, w pełni wyposażonej kuchni z jadalnią, pokoju zabaw dla dzieci i tarasu. 

Zakwaterowanie w wygodnych pokojach z pewnością docenią zarówno rodzice, jak i dzieci. 

Dla rodzin z małymi dziećmi chętnie przygotujemy łóżeczko wraz z pościelą. Starsze dzieci 

mogą skorzystać z dostawek w sypialni rodziców lub mogą przeżyć ciekawą przygodę i spać 

w pokoju zabaw. Urlop rodzinny może się rozpocząć! 

 



 
 

 
 

 

 

Trzeci apartament na poddaszu składa się z sypialni, wyposażonej kuchni z jadalnią, salonu, 

pokoju zabaw i łazienki z wanną. 

Można korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu w całym domu. Na miejscu dostępny jest 

bezpłatny prywatny parking. Po uzgodnieniu jest też możliwość zamówienia programu 

animacyjnego dla dzieci lub masaży relaksacyjnych za dopłatą. 

Ogród wyposażony jest w zadaszenie ogrodowe, whirlpool, grill i w pełni wyposażony kącik 

zabaw (domki, zjeżdżalnie, huśtawki). 

Czechy to idealne miejsce na niezapomniany urlop pełen wrażeń dla całej rodziny! 

 

 


