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Najlepsze Miejsce Kraków - pokoje go¶cinne | guest room

Hol
Kategoria: pensjonaty
Doskona³e miejsce do wypoczynku jak i do pracy, dziêki lokalizacji w
spokojnej i zielonej czê¶ci Krakowa.
Algierska 9a
Kraków, Ma³opolskie, 30-660
Pokój 2-os
min. 60z³
Tel.: +48 519 193 563
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....

Pokój 4-os

Tel. dla obcokrajowców (+48)12 42 55 998
Fax: + 48 12 42 55 998
Inne telefony: +48 519 193 563
Strona www: http://www.najlepszemiejsce.pl
• W centrum miasta

Pokój 4-os

Rabaty/Promocje: Uwaga! Przy pobytach d³u¿szych ni¿ 5 dni
atrakcyjne rabaty!
Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): ****
Obiekt: ca³oroczny
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Pe³en opis obiektu
NajlepszeMiejsce.pl to doskona³e miejsce do wypoczynku jak i do pracy,
dziêki lokalizacji w spokojnej i zielonej czê¶ci Krakowa. Nasze pokoje to
niepowtarzalny klimat w eleganckich, przytulnych i komfortowych
wnêtrzach o wysokim standardzie w korzystnej cenie. Lokalizacja w
spokojniej i urokliwej okolicy, w której mie¶ci siê nasz dom to tak¿e
blisko¶æ wêz³ów komunikacyjnych i szlaków drogowych (np: po³udniowa
obwodnica Krakowa, dwupasmowa droga Kraków-Wieliczka).
£azienka

£azienka

Niew±tpliw± zalet± naszej lokalizacji jest blisko¶æ takich pere³ek
Krakowa jak Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowie £agiewnikach, s³ynny \\\\\\\'Krakowski Kazimierz\\\\\\\', czy te¿ Kopalnia
Soli w Wieliczce i Bochni . W ¶cis³ym centrum Krakowa (Rynek G³ówny)
mog± Pañstwo znale¼æ siê w ci±gu kilkunastu minut dziêki
doskona³emu po³±czeniu szybkim tramwajem lub autobusami.
Postawili¶my na wysoki standard! Ka¿dy pokój posiada ³azienkê z
toalet±, nowoczesn± kabin± prysznicow± i wielofunkcyjnym panelem
natryskowym. Panele pod³ogowe i wysokiej jako¶ci meble, zapewniaj±
doskona³y wypoczynek i poczucie komfortu.
W trosce o naszych go¶ci, w ka¿dym pokoju jest nowa, antyalergiczna
po¶ciel.
Wszystkie pokoje wyposa¿one s± w TV, Internet (WiFi), czajnik
elektryczny, herbatê, szklanki. Na stoliku s³odki poczêstunek.

Hol

Do dyspozycji go¶ci jest równie¿ aneks kuchenny z du¿± lodówk±,
kuchenk± mikrofalow±, p³yt± indukcyjn±, kompletem garnków, talerzy i
sztuæców. Jest równie¿ ¿elazko i deska do prasowania.
Zdjêcia to nie wszystko! Zobacz FILM!
Zapraszamy do skorzystania ze specjalnej oferty dla firm.

Ogród

Nasze pokoje to idealne miejsce do zakwaterowania Pañstwa go¶ci,
kontrahentów oraz kadry menad¿erskiej. W ramach sta³ej wspó³pracy
proponujemy firmom ni¿sze ceny korporacyjne, oferty specjalne oraz
uproszczone formy rezerwacji i rozliczeñ.
Rezerwacji mo¿na dokonywaæ:
telefonicznie: +48 519 193 563

Ogród

via e-mail: krakow@NajlepszeMiejsce.pl
via formularz rezerwacji na naszej stronie
Oferowane pokoje:
1-osobowe: 4 pokoi(-je)
2-osobowe: 2 pokoi(-je)
3-osobowe: 2 pokoi(-je)
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4-osobowe: 2 pokoi(-je)
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp12
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 1-osob: 80 z³
w pokoju 2-osob: 70 z³
w pokoju 3-osob: 70 z³
w pokoju 4 osob: 60 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 2 lat GRATIS !
Na terenie obiektu:
• dostêp do internetu
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• mo¿liwo¶æ przechowania nart
• parking zabezpieczony (zamykany)
• parking
Pozosta³e:
• obiekt dostosowany dla turystów niepe³nosprawnych
• wystawiamy faktury VAT
• akceptujemy zwierzêta
• zakaz palenia w ca³ym obiekcie
• mówimy po angielsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• czajnik elektryczny
• garnki
• sztuæce
• telewizor
• dostêp do internetu
Opis otoczenia
NajlepszeMiejsce.pl to doskona³e miejsce do wypoczynku jak i do pracy,
dziêki lokalizacji w spokojnej i zielonej czê¶ci Krakowa. Nasze pokoje to
niepowtarzalny klimat w eleganckich, przytulnych i komfortowych
wnêtrzach o wysokim standardzie w korzystnej cenie. Lokalizacja w
spokojniej i urokliwej okolicy, w której mie¶ci siê nasz dom to tak¿e
blisko¶æ wêz³ów komunikacyjnych i szlaków drogowych (np: po³udniowa
obwodnica Krakowa, dwupasmowa droga Kraków-Wieliczka).

Atrakcje turystyczne:
Niew±tpliw± zalet± NajlepszegoMiejsca.pl jest blisko¶æ takich pere³ek
Krakowa jak Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowie £agiewnikach, s³ynny \\\\\\\'Krakowski Kazimierz\\\\\\\', czy te¿ Kopalnia
Soli w Wieliczce i Bochni . W ¶cis³ym centrum Krakowa (Rynek G³ówny)
mog± Pañstwo znale¼æ siê w ci±gu kilkunastu minut dziêki
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doskona³emu po³±czeniu szybkim tramwajem lub autobusami.
W pobli¿u:
do sklepu: 0,1 km
do supermarketu / marketu: 1 km

