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Domek do wynajêcia Mazury Warchaly
Kategoria: domki drewniane
Do wynajêcia letniskowy domek w Warcha³ach ko³o Jedwabna, 15 km od Szczytna, nad trzema
jeziorami.
Podle¶na 6
Warcha³y, warmiñsko-mazurskie, 12-100
min. 50z³
Tel.: 694303363
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie www.123polska.pl....
Strona www: http://warchaly.com
• W pobli¿u pla¿y
• Nad jeziorem / jeziorami
• W lesie
Obiekt: sezonowy
Pe³en opis obiektu
Do wynajêcia letniskowy domek w Warcha³ach ko³o Jedwabna, 15 km od Szczytna, nad trzema
jeziorami: Warcha³y, Narty, Brajniki. W okolicy tylko lasy i jeziora. W odleg³o¶ci oko³o 1 km
restauracja, sklepy. Idealne miejsce dla osób wybieraj±cych na wypoczynek spokój i prywatno¶æ ,
ceni±cych kontakt z przyrod±, szukaj±cych miejsca do wêdkowania i grzybobrania . Je¶li chcesz
spêdziæ wakacje lub urlop w¶ród jezior mazurskich, w niedrogim, w pe³ni wyposa¿onym i
wygodnym domku, to pomy¶l o rezerwacji. Domek po³o¿ony jest na dzia³ce czê¶ciowo zalesionej,
trzy pokoje, kuchnia w pe³ni wyposa¿ona, ³azienka z natryskiem, kominek, taras na grilla, TV,
³ód¼, 2 miejsca parkingowe. Doskona³e miejsce do wypoczynku rodzinnego. Do jeziora oko³o
200m, jezioro czyste, bogate w ryby. Oprócz wydzielonego k±pieliska kilka dzikich zej¶æ do wody.
Tutejszy las to wymarzone miejsce dla grzybiarzy i amatorów spacerów.Je¶li lubisz spokój, ciszê i
wypoczynek na ³onie natury nigdzie nie wypoczniesz lepiej!
Oferowane pokoje:
1-osobowe: 1 pokoi(-je)
3-osobowe: 2 pokoi(-je)
Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 200 z³
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp6
Cena za osobê (w SEZONIE):
Na terenie obiektu:
• grill
• parking
Pozosta³e:
• akceptujemy zwierzêta
• mówimy po angielsku

http://www.123polska.pl
W pobli¿u:
do sklepu: 0,1 km
do supermarketu / marketu: 16 km
do pla¿y strze¿onej: 1 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 1 km
restauracje / kawiarnie / bary: 1 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 1 km
s³u¿by medyczne: 5 km
poczta: 5 km
bank / bankomat: 5 km
budka telefoniczna: 5 km
dworzec / przystanek PKS: 0,5 km
dworzec PKP: 16 km

