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Willa Kalina Bukowina Tatrzanska
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Kategoria: pokoje go¶cinne
Lesna 18
Bukowina Tatrzanska, malopolskie, 34-530
min. 0z³
Tel.: 0182077136
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
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Inne telefony: 699 913 729
Strona www: http://villakalina.pl
• W górach
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
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Willa Kalina usytuowana jest w pieknej , spokojnej okolicy na tzw
Wysokim Wierchu na wysokosci 1000 m n.p.mOferujemy apartamenty
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oraz pokoje z balkonami i pieknym widokiem na cala panorame Tatr,TV
oraz szybkim dostepem do internetu poprzez WiFi.Do dyspozyci spory
ogrod,grill,miejsce na ognisko,bezpieczny zamykany na noc parking.W
odleglosci 10min spacerem znajduje sie kompleks nowoczesnych
basenow termalnych(Terma Bukowina).Wokol tereny po ktorych mozna
wybrac sie na wycieczke lub na rower.Bliskosc lasu i malowniczych
terenow spacerowych na ktorych mozna odpoczac od zgielku i halasu.W
sezonie letnim doskonaly dostep do Tatr wysokich gdyz obiekt znajduje
sie w poblizu glownej trasy do Morskiego Oka.W okresie zimowym
natomiast bezposredni dostep do wyciagow narciarskich znajdujacych sie
w sasiedztwie budynku.W ofercie posiadamy apartamenty jednen w stylu
goralskim w wiekszosci wykonczony w drewnie,skladajacy sie z 2
pomieszczen.W sklad apartamentu wchodzi salon o powierzchni 45m2 z
lozkiem malzenskim oraz pokoj z dwoma pojedynczymi lozkami oraz
lazienka z jacuzzi i ogrzewaniem podlogowym.Apartamenty
przeznaczone sa dla dla max 4 oraz 5osob.Zapraszamy
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 2 pokoi(-je)
3-osobowe: 2 pokoi(-je)
4-osobowe: 1 pokoi(-je)
Ilo¶æ Apartamentów: 2
w pokoju 2-osob: 35 z³
Cena za apartament: 250 z³
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Wy¿ywienie:
• Aneks kuchenny w pokojach/domkach
Na terenie obiektu:
• dostêp do internetu
• grill
• miejsce na ognisko
• jakuzzi
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• mo¿liwo¶æ przechowania nart
• parking zabezpieczony (zamykany)
Pozosta³e:
• mówimy po angielsku
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W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• wanna
• aneks kuchenny
• lodówka
• czajnik elektryczny
• podstawowe naczynia
• sztuæce
• telewizor
• balkon
• dostêp do internetu
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W pobli¿u:
do sklepu: 0,5 km
do supermarketu / marketu: 2,5 km
do wyci±gu narciarskiego: 0,1 km
poczta: 1,5 km
bank / bankomat: 2,5 km

