KOMFORTOWY APARTAMENT
Komfortowy apartament w Kołobrzegu …doskonały dla rodzin!

Czyste i świeże powietrze, piękne plaże, uzdrowiska, solanki, zielone lasy – to tylko niektóre z wielu
atrakcji jakie oferuje przepiękny Kołobrzeg.
Możliwość uprawiania sportów takich jak: windsurfing i nurkowanie, kręgielnie, baseny, korty
tenisowe, boiska, galerie sztuki, muzea, amfiteatr, restauracje, kawiarnie i puby – wszystkie te
czynniki przyciągają turystów zarówno młodych, jak i tych, którzy cenią sobie pobyt z najbliższymi.
Kołobrzeg oferuje moc atrakcji dla każdego w każdym wieku.
Wycieczki na Bornholm oraz inne skandynawskie wyspy mogą być dopełnieniem niezapomnianych
wakacji spędzonych właśnie w tym wspaniałym polskim kurorcie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do spędzenia wymarzonych wakacji z rodziną lub znajomymi w naszym
komfortowym apartamencie, mieszczącym się w nowoczesnym budynku w nowej strefie uzdrowiskowej
Kołobrzegu, w cichej i spokojnej okolicy.
Apartament położony jest tylko 150 metrów od plaży i promenady, a wokół rozpościerają się
przepiękne tereny zielone chronione programem Natura 2000.
W budynku do Państwa dyspozycji dodatkowo: sala fitness, plac zabaw dla dzieci a także świetlica z
Internetem.
Plan apartamentu:






sypialnia z 2 miejscami do spania (łóżko małżeńskie) 
pokój dzienny z 3 miejscami do spania (sofa + łóżko polowe) 
aneks kuchenny (w pełni wyposażony) – połączony z pokojem dziennym 
łazienka z prysznicem 
garderoba w sypialni 

Maksymalna ilość miejsc do spania: 5
Ogrzewanie: gazowe, CO
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Wyposażenie:





TV + DVD
pościel + komplety do spania (dla 5 osób)
suszarka do włosów
deska do prasowania + żelazko

Kuchnia:












lodówka
kuchenka elektryczna (dwupalnikowa)
komplet sztućców dla 5 osób
komplet garnków
komplet talerzy dla 5 osób
komplet kawowy dla 5 osób (serwis)
komplet kubków dla 5 osób
komplet szklanek dla 5 osób
otwieracz do wina
czajnik elektryczny
krzesełko dla dziecka

dodatkowo: miotła, wiadro + mop, odkurzacz

Lokalizacja apartamentu:










morze:
promenada:
centrum:

150 m
150 m
20 min. pieszo

restauracja:
sklep spożywczy:
pub:
apteka:
tereny leśne:

3 min. pieszo
100 m
3 min. pieszo
15 min. pieszo
5 min. pieszo

ścieżki rowerowe:

100 m
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Doba:
 przyjazd: 16 : 00
 wyjazd: 10 : 00 
miejsca parkingowe:
tak
zwierzęta domowe:
po uprzednim zapytaniu
dodatkowe sprzątanie: za opłatą
Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT!

Uwaga!
Do powyższych cen należy doliczyć koszty obowiązkowego sprzątania końcowego: 150 zł.
Cena najmu obejmuje pełne umeblowanie wraz z kompletem pościeli oraz możliwość bezpłatnego
korzystania z sali fitness, placu zabaw, świetlicy i rowerowni.
Rezerwacje miejsc noclegowych przyjmujemy telefonicznie i mailowo.
Rezerwację uważamy za dokonaną po potwierdzeniu zamówienia i wpłynięciu na nasze konto
bankowe 40% wartości usługi.
Płatności przyjmujemy:
 przekazem pocztowym, 
 przelewem na nasze konto bankowe. 
Kalendarz z dostępnymi terminami znajduje się na stronie: www.wakacjedlarodzin.pl

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty !

