Czocha Hotel

Położony jest nieopodal Zamku Czocha, nad zalewem i zaporą Leśniańską.
Hotel oferuje pięć luksusowych apartamentów z zapleczem hotelowym.
W obiekcie znajduje się sala kominkowa na 40 osób, sala restauracyjna na 120 osób
i tarasy, z których można podziwiać zalew, zaporę i najbliższą okolicę.
Na terenie hotelu znajduje się także sala fitness.
Koszt pobytu w apartamencie: 199 zł/ doba.
Parking dla gości - bezpłatny

Do dyspozycji gości mamy także drewniane, piętrowe domki campingowe o powierzchni 70 m².
Jednorazowo możemy przyjąć ok. 80 osób.
Organizujemy przyjęcia, wesela, imprezy okolicznościowe,
biesiady z muzyką i pieczeniem prosiaka, grille, itp.

Hotel i camping zajmujące powierzchnię 30 000 m² położone są w jednym z najpiękniejszych
terenów rekreacyjnych Dolnego Śląska. Pozwala to na organizację ciekawych pieszych, konnych
i rowerowych wycieczek do wielu interesujących miejsc.

Czocha Hotel położony jest w odległości 20 km
od Świeradowa Zdroju (tor narciarski 2,5 km,kolej gondolowa)
i 40 km od Szklarskiej Poręby (wodospady Szklarka i Kamieńczyk).
Z Leśnej jest zaledwie 5 km do przejścia granicznego z Czechami w Miłoszowie
i 30 km do Zgorzelca i granicy polsko-niemieckiej.

W najbliższych dwóch latach planujemy budowę rozbudowę naszego obiektu
o basen, SPA, sale konferencyjne oraz 22 luksusowe pokoje i apartamenty.
Powstaną także nowe domki campingowe.
Obiekt nasz docelowo będzie mógł przyjąć około 170 osób.
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Warto zobaczyć
• Zamek Czocha
• elektrownia wodna - najstarsza czynna zawodowo w Europie
• ruiny zamków Świecie, Rajsko i Gryf
• punkt widokowy nad przełomem rzeki Kwisy
• wieża szubieniczna w Złotnikach
• zapory Leśniańska i Złotnicka
• sztolnie z czasów II wojny światowej zamieszkane przez rzadkie gatunki nietoperzy
• stożki wulkaniczne Perkuna i Światowida
• miejscowość Lubomierz z festiwalem filmów komediowych
i muzeum Kargula i Pawlaka (Sami Swoi)

Miłośnicy sportów wodnych zaznają mnóstwo radości na malowniczych wodach
Jeziora Leśniańskiego i strzeżonej plaży.
Kwisa i Jezioro Leśniańskie to również raj dla wędkarzy.
Jezioro jest zarybione prawie wszystkimi gatunkami ryb słodkowodnych
(m.in.: sandacze, okonie, leszcze), w rzece można łowić pstrągi i lipienie.
Kwisa sklasyfikowana jest jako rzeka górska.
Szlak kajakowy liczy 120 km i polecany jest dla wprawnych i wytrwałych kajakarzy.
Corocznie organizowane są międzynarodowe zawody
w kajakarstwie górskim i w piłce wodnej: kajak polo.
Zimą pofałdowany teren stwarza możliwości saneczkowania i organizacji kuligów.

