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DZIEŃ DOBRY

HOTEL NEWS

Miło nam powitać Państwa w Poziom 511 Design
Hotel & Spa. Cieszymy się, że tu jesteście.
Jest takie miejsce, gdzie jesień pokazuje się ze
swojej najlepszej strony - jest malownicza i
kolorowa. To Jura Krakowsko – Częstochowska.
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym
wydaniem naszego newslettera, w którym
podpowiemy jakie miejsca warto zwiedzić
jesienią aby w pełni wykorzystać jej uroki, co
ciekawego dzieje się w okolicy, a przede
wszystkim jak się zrelaksować.

Wyszczuplenie, remineralizacja i aromatyczne
wellness – brzmi ciekawie?
Sprawdźcie sami umawiając się na zabieg OSMOTHERMY w 511_MEDI SPA.
Zabieg ten łączy piling skóry z okładem
termicznym, bogatym w sole morskie i wyciągi
roślinne. Pozwala wykorzystać efekt osmozy,
która usuwa toksyny z organizmu, wygładza
nierówności skóry i poprawia jej jakość.

Zapraszam,
Ewa Mieszkowska - Szymocha Dyrektor Hotelu

Więcej informacji i rezerwacja zabiegów:
spa@poziom511.com | 32 746 28 10

ODPRĘŻ SIĘ W 511_MEDI SPA

PIERWSZE POZIOMOWE
WINOBRANIE
W połowie września tego roku czeka nas
wyjątkowe wydarzenie - po raz pierwszy
dokonamy zbioru winogron z naszej hotelowej
winnicy! Zbiór przewidywany jest w okresie
między 14 a 20 września.
Pierwsze wina z naszych Solarisów
i Johanniterów powstaną co prawda dopiero
w przyszłym roku ale już niedługo znajdziecie
je
pod
różnymi
postaciami
w
menu
511_BAR&RESTAURANT
oraz
w
ofercie
511_MEDI SPA.

KINO NA POLANIE POD SKAŁĄ
Czy może być coś lepszego niż relaks przy
dobrym filmie na koniec pracowitego dnia? A jeśli
dołożyć do tego niepowtarzalną jurajską scenerię i
pyszne autorskie drinki barmanów z Cafe Polana?
To wszystko czeka na Was przez cały wrzesień
w Kinie na Polanie pod Skałą.
Zapraszamy codziennie o godzinie 20:00
W przypadku brzydkiej pogody seanse odbywać
się będą na Sali Konferencyjnej (w miarę
dostępności).
Atrakcja bezpłatna dla Gości hotelu.

JESIEŃ NA JURZE

Jura Krakowsko – Częstochowska, słynna z zamków
na Szlaku Orlich Gniazd, majestatycznych ostańców
i pięknych krajobrazów nie traci swojego uroku także
jesienią. Złota jesień na Jurze jest niesamowicie
malownicza, mieni się złotem, brązem i czerwienią.
To idealny czas na aktywność fizyczną – spokojne
zwiedzanie czy to rowerem, samochodem czy pieszo.
Do całodziennych wypraw zachęcają dobrze
oznakowane, ciekawe szlaki o różnej długości dzięki
czemu każdy znajdzie coś dla siebie. A jurajskie skałki
to idealne miejsce dla miłośników wspinaczki
skałkowej.
Natura, cisza i spokój sprawią,
wypoczynek na Jurze będzie idealny.

że

jesienny

Podaruj sobie chwile relaksu w tym pięknym otoczeniu
korzystając z naszego nowego pakietu JESIENNE
WAKACJE:
_2 noclegi w komfortowym pokoju lub apartamencie,
_codzienne śniadania z lokalnych produktów,
_codzienne obiadokolacje trzydaniowe a la carte,
_voucher 200,00 zł /os do wykorzystania w 511_MEDI
SPA
_wynajem rowerów (2h/os)
_nieograniczony dostęp do Strefy Wellness (20metrowego
basenu oraz jacuzzi, sauny fińskiej, łaźni parowej)
_parking w cenie pakietu
INFORMACJE I REZERWACJA:
recepcja@poziom511.com | 32 746 28 00
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

JUROMANIA - ŚWIĘTO JURY

Średniowieczne stroje, armaty, narzędzia tortur,
rekonstrukcje historyczne, pokazy taneczne,
warsztaty, turnieje i koncerty oraz wyśmienita
regionalna kuchnia.
Tak w skrócie wygląda JUROMANIA – święto
Szlaku Orlich Gniazd. Rozpiętość doznań i
aktywności, które oferuje ten szlak, jest niezwykle
szeroka: od rozrywki i zabawy, przez kulturę,
edukację, aż po sportowe emocje i odpoczynek
na łonie niepowtarzalnej przyrody w otoczeniu,
średniowiecznych zamków.
Dzięki JUROMANII te wszystkie doznania będzie
można przeżyć na własnej skórze, by później
wracać na Jurę po jeszcze więcej!

MIEJSCE POLECANE

JURAJSKI FESTIWAL BIEGOWY

Z wielką przyjemnością, zapraszamy wszystkich
miłośników biegów na wyjątkowe wydarzenie
sportowe – JURAJSKI FESTIWAL BIEGOWY.
Zawody odbędą się w dniach 25–27 września 2020
JURAJSKI FESTIWAL BIEGOWY to:
_prawie 400 km tras,
_atrakcyjne medale,
_piękny i różnorodny teren.
Wszystkie trasy poprowadzone są przez malownicze i
bardzo
atrakcyjne
tereny
Jury
KrakowskoCzęstochowskiej (skały, zamki, warownie).
JURAJSKI FESTIWAL BIEGOWY to wyzwanie dla
doświadczonych biegaczy, którzy chcą się zmierzyć z
wymagającymi trasami, a także przygoda dla
amatorów, rodzin i wszystkich miłośników sportu i
rekreacji.

Atrakcje będą odbywać się niemalże na całej
Jurze: od Olsztyna, gdzie rozpocznie się
uroczyście tegoroczna edycja Juromanii (atrakcją
będzie Koncert Muzyki Filmowej Krzesimira
Dębskiego z udziałem: Orkiestry Kameralnej
PRIMUZ,
Anny
Jurksztowicz
i
Macieja
Miecznikowskiego) do zamków Korzkiew czy
Tenczyn.
Nie zabraknie też atrakcji w naszym Zamku
Ogrodzienieckim: pokazu wojów słowiańskich,
turnieju walk rycerskich czy koncertu zespołu
Percival.
Nie może Was zabraknąć!
Pełny program tegorocznej Juromanii znajdziecie
tutaj:

JASKINIA SOKOLNIKI

Znajdujące się 35 kilometrów od hotelu Sokolniki to
niewielka miejscowość koło Lelowa. Przy jej
północnym krańcu znajduje się jedna z ciekawszych
jaskiń Jury Krakowsko-Częstochowskiej - jaskinia w
Sokolnikach. Do jaskini prowadzą dwa otwory.
Najdogodniejszy do wejścia jest otwór zachodni, do
którego prowadzi wygodna, polna droga. Ma on
formę wielkiej bramy, o szerokości 7 metrów i
wysokości sięgającej 3 m. W ścianie wnęki,
położonej w tym otworze, tkwią liczne buły
krzemienne, tworzące kilka poziomów. Jaskinia jest
starym, podziemnym kamieniołomem i dlatego jej
ściany i strop zostały zniszczone i przemodelowane
wskutek eksploatacji kamienia. Oba wejścia do
jaskini porośnięte są polnymi roślinami, między
innymi:
trzmieliną
brodawkowatą,
tarniną,
szakłakiem,
wiciokrzewem
suchodrzewem,
dereniem i dziką różą.

CZY WIESZ, ŻE...

KULTURALNIE
Mimo, iż jesteśmy hotelem na uboczu, zanurzonym w
naturze znajdujemy się także mniej niż godzina drogi
od większych ośrodków kulturalnych – Katowic
i Krakowa. W tym wydaniu polecamy wydarzenia,
które odbędą się w Katowicach:
Spotkanie z dr Jerzym Jaroszem „W swoim
żywiole, czyli MUZYKA – NATURA”, które odbędzie
się 7 października w katowickim NOSPrze. Muzyka
potrafi wszystko, nie tylko wzruszać, cieszyć,
zachwycać, ale naśladować odgłosy, ilustrować
żywioły i zjawiska atmosferyczne. Woda, ogień, wiatr,
burza, deszcz, pory dnia, głosy zwierząt, śpiew
ptaków, szum płynącej rzeki i fale oceanu – to
wszystko można oddać za pomocą dźwięków. Można
też użyć naturalnych produktów, na przykład warzyw,
do budowy instrumentów i przekonać się czy uda się
z pietruszki i marchewki wydobyć muzykę.
W Muzeum Śląskim odbywa się wystawa „Counting
Memories” japońskiej artystki Chiharu Shiota, która
dostępna będzie jedynie do końca października br.
Artystka uczestniczyła w wielu międzynarodowych
wystawach, a w 2015 r. reprezentowała Japonię na
56 Biennale w Wenecji.

…na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
występuje ok.1500 jaskiń i schronisk, co pod tym
względem stawia teren wyżyny na pierwszym
miejscu w Polsce.
Warto zwiedzić znajdującą się zaledwie 20
kilometrów od hotelu Jaskinię Głęboką. Znajduje się
ona w zachodniej części Góry Zborów zwanej
Kruczymi Skałami, w rezerwacie przyrody Góra
Zborów. Jest to największa znana aktualnie
podziemna forma krasowa rezerwatu przyrody
„Góra Zborów”. Jej długość wynosi 190 m.,
a różnica wysokości między skrajnie położonymi
punktami jaskini – 22,4 m. W jaskini napotkać
można nietoperze, wykorzystujące ją jako dzienne
schronienie od wiosny do jesieni, jak również jako
miejsce zimowego odpoczynku – hibernacji.
W ostatnich latach ich populacja w jaskini rośnie.

