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B&B UNIKAT Pokoje Go¶cinne KRAKOW
Kategoria: pokoje go¶cinne
Tanie pokoje w centrum Krakowa
Wi¶lna 10
Kraków, ma³opolska, 31-007
min. 115z³
Tel.: 012/421-98-71
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie www.123polska.pl....
Tel. dla obcokrajowców (+48)12/421-98-71
Fax: 012/421-98-71
Inne telefony: 0501-333-900
Strona www: http://noclegi-krakow.pl
• W centrum miasta
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
LokalizacjaPe³ny ekranWi¶lna 10, Kraków, 31-007Zawarto¶æ mapy &#169;2009 PPWK, Tele Atlas
- Warunki korzystania z us³ugiMapaSatelitaHybrydowa Click here to expand map view Skype B&B
UnikatSonda Jak do nas trafi³e¶ / trafi³a¶ Z polecenia Sta³y klient Reklama w internecie
Reklama / szyld na kamienicy Przez agenta turystycznego (Jordan, Infhotel, itp.) Biuro
Informacji Turystycznej
Pokoje Go¶cinne "B&B UNIKAT" s± idealnym miejscem zarówno dla
osób podró¿uj±cych s³u¿bowo, jak i turystów.Oferujemy komfortowe pokoje jedno-, dwu-, trzy- i
czteroosobowe z ³azienkami w samym centrum miasta Krakowa. Dodatkowo dysponujemy
pokojami o podwy¿szonym standardzie - dla wymagaj±cych go¶ci oraz pokojami studenckimi - w
ni¿szych cenach. Do dyspozycji go¶ci oddajemy stanowiska komputerowe wyposa¿one w ³±cza
internetowe oraz darmowy, bezprzewodowy internet (WI-FI) na terenie recepcji. Recepcja jest
czynna przez ca³± dobê.Doskona³a lokalizacja obiektu gwarantuje mo¿liwo¶æ odkrywania
s³ynnych atrakcji kulturowych, takich jak pobliski Zamek Królewski na Wawelu (250m), Rynek
G³ówny, Sukiennice (50m) czy Kazimierz (1km) &#8211; dawna ¿ydowska dzielnica Krakowa. W
s±siedztwie znajduje siê wiele urokliwych miejsc, do których chêtnie wracamy. Takim miejscem jest
Pa³ac Biskupów Krakowskich i s³ynne &#8222;Okno Papieskie&#8221;. Z okna tego, podczas
odwiedzin Krakowa, w trakcie pielgrzymek do ojczyzny, Ojciec ¦wiêty Jan Pawe³ II pozdrawia³
m³odzie¿ i wszystkich zgromadzonych pielgrzymów.Organizujemy wycieczki do Wieliczki,
O¶wiêcimia, Zakopanego, Wadowic oraz transfer go¶ci z lotniska oraz na lotnisko.Zapraszamy do
nas!!! Ciche i przytulne pokoje, domowa atmosfera i mi³y personel pozwol± Pañstwu mi³o spêdziæ
czas w Krakowie.
Oferowane pokoje:
1-osobowe: 14 pokoi(-je)
2-osobowe: 14 pokoi(-je)
3-osobowe: 4 pokoi(-je)
4-osobowe: 2 pokoi(-je)
5 (i wiêcej) osobowe: 0 pokoi (-je)
Ilo¶æ Apartamentów: 0
Ilo¶æ pomieszczeñ typu Studio: 0
Ilo¶æ domków jednorodzinnych: 0
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Ilo¶æ domków dwurodzinnych: 0
Ilo¶æ domków trzyrodzinnych
(i wiêksze): 0
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp62
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 1-osob: 185 z³
w pokoju 2-osob: 295 z³
w pokoju 3-osob: 365 z³
w pokoju 4 osob: 410 z³
w pokoju 5 (i wiêcej) osob: 0 z³
Cena za apartament: 0 z³
Cena za Studio: 0 z³
w domku jednorodzinnym: 0 z³
w domku dwurodzinnym: 0 z³
w domku trzyrodzinnym (i wiêkszym): 0 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 5 lat GRATIS !
Cena za dzieci: - dzieci do 12 lat 50-75% ceny
Cennik: inne
Pokoje z ³azienk± / pokoje z ³azienk± na korytarzu:pokój jednoosobowy &#8211; 185/140 z³pokój
dwuosobowy &#8211; 295 z³pokój trzyosobowy &#8211; 365 z³pokój czteroosobowy &#8211; 410
z³Pokoje o obni¿onym standardzie w filii przy ul. ¦w. Annypok 9 &#8211; 96 z³pok 10 &#8211; 75 z³
Wy¿ywienie:
• Restauracja w obiekcie
• ¦niadania w cenie pobytu
Na terenie obiektu:
• sejf
• dostêp do internetu
• parking strze¿ony (kamera/ochrona)
Pozosta³e:
• akceptujemy p³atno¶ci kart±
• wystawiamy faktury VAT
• zakaz palenia w ca³ym obiekcie
• mówimy po angielsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• czajnik elektryczny
• sztuæce
• sejf
Opis otoczenia
Doskona³a lokalizacja obiektu gwarantuje mo¿liwo¶æ odkrywania s³ynnych atrakcji kulturowych,
takich jak pobliski Zamek Królewski na Wawelu (250m), Rynek G³ówny, Sukiennice (50m) czy
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Kazimierz (1km) &#8211; dawna ¿ydowska dzielnica Krakowa. W s±siedztwie znajduje siê wiele
urokliwych miejsc, do których chêtnie wracamy. Takim miejscem jest Pa³ac Biskupów Krakowskich i
s³ynne &#8222;Okno Papieskie&#8221;. Z okna tego, podczas odwiedzin Krakowa, w trakcie
pielgrzymek do ojczyzny, Ojciec ¦wiêty Jan Pawe³ II pozdrawia³ m³odzie¿ i wszystkich
zgromadzonych pielgrzymów.

W pobli¿u:
do sklepu: 0.1 km
do supermarketu / marketu: 2 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0.2 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 0,3 km
poczta: 0.4 km
bank / bankomat: 0.2 km
budka telefoniczna: 0.3 km

