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Къща за гости Никула Чорбаджи
Контакт
Име:
Име:
Тел.:
Населено
място:

Къща Никула Чорбаджи(Nikula Chorbadzhi
House)
Къща Никула Чорбаджи(Nikula Chorbadzhi
House)
359 2 9710100
Жеравна(Jeravna)

Детайли за обявата

Местоположение на обекта
Град / Село:
Адрес:

Жеравна
с. Жеравна

Основни данни за обекта/обявата
Заглавие:
Тип обект:

Къща за гости Никула Чорбаджи
Къщи за гости и Квартири

Подробна информация
Подробна
информация и
текстово
описание:

Имаме удоволствието да Ви представим
новооткрития туристически обект - къща за гости
“Никула Чорбаджи”, с.Жеравна. Къщата е
паметник на културата от местно значение. Тя е
величествена, една от най-големите и масивни
къщи в селището. Построена преди около 150
години, тя е ярък образец на
късновъзрожденската българска архитектура.
Днес къща за гости Никула Чорбаджи с.Жеравна
е напълно реставрирана, подходящо обзаведена и
оборудвана, за да предлага целогодишно настаняване и уют на своите гости. Къща за гости Никула
Чорбаджи в Жеравна е една от малкото къщи в
селището от Пловдивски тип, което разбира се
предпоставя редица предимства по отношение
екстериора, интериора, условията за почивка и
комфорта на гостите. Къщата е двуетажна, с южно
изложение, изключително просторна и отлично
осветена както денем, така и нощем. Къщата
предлага на гостите си общо 14 легла - 4
просторни и тихи двойни стаи (приблизително
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20-25 м2), разположени на втория кат. Всички
стаи са обзаведени в традиционен стил и
същевременно луксозно оборудвани. Във всяка
стая в къща за гости Никула Чорбаджи, Жеравна
има широка спалня с нощни шкафчета и лампи,
миндери, гардероб, писалище, маса и 2 стола,
както и сателитна ТВ, телефон, конвекторен
радиатор, мини-бар – хладилник и сейф за
съхранение на ценности. Всяка стая разполага със
собствен санитарен възел – баня с тоалетна,
оборудвани с вентилатор и сешоар. Стаите са
подходящи за настаняване на двойки, както и на
семейства с 1 или 2 деца. Просторният салон на
втория етаж на къщата предлага отлични условия
за провеждане на работни срещи и семинари за
групи до 20-ина човека. На долния етаж на
къщата на разположение на гостите е малка и
уютна банкетна зала – механа в къща за гости
Никула Чорбаджи с.Жеравна (за 10-12 човека),
където те имат възможност да се насладят на
разнообразието от вкусно приготвени български
гозби за закуска, обяд и/или вечеря. В малката, но
добре оборудвана фитнес стая със самостоятелен
санитарен възел (баня с тоалетна), също
разположена на долния кат на къщата, всеки
ентусиазиран гост има възможност да поспортува
за тонус и здраве. От североизточната страна на
къщата на разположение на гостите е прекрасен
двор-градина с барбекю и кладенец. Там шарената
сянка на асмата, омайният мирис и ослепителната
зеленина на моравата, както и неповторимата
гледка към Балкана, предоставят на гостите
незабравимо усещане за душевен мир, хармония и
свобода. НАЕМ НА ЛЯТНА КУХНЯ с пещ и
барбекю, където можете самостоятелно да си
направите салатка, да си пекнете месце, или пък
просто да се любувате на топлината и игривия
огън на камината в мразовитите вечери - 20 лв на
ден. НАЕМ НА КУХНЯ с всички необходими
електроуреди, в случай че желаете да си готвите
самостоятелно - 25 лв на ден. Ползването на
лятната кухня е безплатно, а наемането на
кухнята - възможно при наем на цялата къща.
НАЕМ НА ЗАЛА (МЕХАНА) за прекрасно и
нетрадиционно изкарване на лични,
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професионални и официални поводи и тържества
- 35 лв на ден. Залата разполага с камина, стерео
уредба и площ около 60 кв.м. Предлага
разнородна музикална колекция от компакт
дискове. Подходяща е и за провеждане на делови
срещи, семинари и мероприятия за сплотяване на
работни групи. В момента разполага с 30 седящи
места. Мултимедийно оборудване се предоставя
за ползване при поискване и срещу допълнително
заплащане. ФИТНЕС - за ентусиастите къща за
гости Никула Чорбаджи в Жеравна предлага
малка, но добре оборудвана фитнес стая, където
на разположение на гостите са необходимите
тренажори за отличен тонус на всички мускулни
групи - 3 лв на час.ДВОРНА СТРЕЛБА - за
прецизните стрелци къщата предлага рядка
възможност за стрелба с въздушен пистолет по
мишена - 4 лв на час. Дворна стрелба се
разрешава срещу документ за самоличност. Не се
разрешава за лица под 18 г. възраст, за лица,
употребили алкохол или други психоактивни
вещества. ДАРТС, ТАБЛА, ШАХ, КАРТИ ЗА
ИГРА, ЗАРОВЕ, МОНОПОЛИ, НЕ СЕ СЪРДИ
ЧОВЕЧЕ, КНИГА, ФИЛМ - DVD - безплатно.
ЖИВА МУЗИКА за почитателите на българския
фолклор и свиренето "на ушенце" - 90 лв за 4
часа. КОННА ЕЗДА се предлага на 15-ина метра
от къщата на площада пред читалището. ЛОВ И
РИБОЛОВ - районът предлага прекрасни
възможности за любителите на лова и риболова.
Къща Никула Чорбаджи е гаранция за добър
избор на къща за гости в Жеравна.
Цени:

Контактна информация за обекта
Име:
Телефон:
GSM:
Website URL:

Nikula Chorbadzhi House
359 2 9710100
359 888 982858
www.nch-bg.com
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