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Pod Dêbami Mazury KRUKLANKI

dom1.jpg
Wynajmujemy 5 pokoi w domu jednorodzinnym

Kategoria: agroturystyka
Zapraszamy do wynajêcia kwatery znajduj±cej siê w malowniczej,
turystycznej wsi Kruklanki ok.12km od Gi¿ycka.
Cicha 1
Kruklanki, Warmiñsko-Mazurskie , 11-612
domekkruklankipiniaha11.jpg
min. 25z³
Tel.: 0874217165
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Inne telefony: 608231709
Strona www: http://mazury.info.pl/domki/kruklanki-cicha1
kort.jpg

• Nad jeziorem / jeziorami
Rabaty/Promocje: Wypoczynek powy¿ej 10 dni 5 % rabatu
Obiekt: sezonowy
Pe³en opis obiektu

domekkruklanki2.jpg

OPIS KWAERY:
Na parterze: znajduje siê 3 sypialnie: 4-osobowa z wyj¶ciem na taras
(zej¶cie do ogrodu) i dwie 2-osobowe, ka¿da wyposa¿ona w TV, w pe³ni
wyposa¿ona kuchnia (lodówka, kuchenka, komplet naczyñ itp.); ³azienka
z natryskiem i wc oraz osobna toaleta.
Na I piêtrze: znajduj± siê 2 po³±czone sypialnie 3-osobowe (balkon z
widokiem na ogród), sypialnia 4-osobowa, ³azienka z wann± i wc, ka¿da
sypialnia wyposa¿ona jest w TV. Ponadto na piêtrze lodówka do
wy³±cznej dyspozycji go¶ci.
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Produkty z gospodarstwa nieodp³atnie dla Go¶ci gratis.
W ogrodzie do dyzpozycji Go¶ci bezp³atny kort tenisowy , plac zabaw
dla dzieci ( wspinaczki, hu¶tawka, piaskownica, koszykówka) , altana
ogrodowa z miejscem na grila -ognisko, meble ogrodowe, boisko do
siatkówki.
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Ponadto proponujemy wypoczynek w 2 domkach holenderskich Domki
przeznaczone s± dla 4 osób. Wyposa¿one w wodê ciep³±, zimn±, TV,
czajnik elektryczny, p³ytê gazow± dwupalinikow±, naczynia, garnki itp.
Korzystanie z wszyskich atrakcji znajduj±cych siê na naszej posesji jest
nieodp³atne. Cena za ca³y domek wynosi 120 z³otych .
Oferowane pokoje:
1-osobowe: 1 pokoi(-je)
2-osobowe: 1 pokoi(-je)
4-osobowe: 2 pokoi(-je)
5 (i wiêcej) osobowe: 1 pokoi (-je)
Ilo¶æ domków jednorodzinnych: 2
Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 120 z³
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp22
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Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 1-osob: 30 z³
w pokoju 2-osob: 25 z³
w pokoju 3-osob: 25 z³
w pokoju 4 osob: 25 z³
w pokoju 5 (i wiêcej) osob: 22 z³
w domku jednorodzinnym: 30 z³
Cena za dzieci: - dzieci do 12 lat 50-75% ceny
Cennik: inne
Cena za osobê doros³± 25 z³ ( dzieci zni¿ki)
Cena za wynajêcie domku holenderskiego 110-120 z³
Pozasezonem i przy d³u¿szych terminach zni¿ki

Wy¿ywienie:
• Mo¿liwo¶æ zorganizowania obiadów (w innym obiekcie)
• Wspólna kuchnia do dyspozycji
• Aneks kuchenny w pokojach/domkach
Inne: Produkty z gospodarstwa dla Go¶ci gratis
Na terenie obiektu:
• dostêp do internetu
• gry zrêczno¶ciowe
• grill
• miejsce na ognisko
• kort tenisowy
• plac zabaw
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• boisko do pi³ki siatkowej
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• mo¿liwo¶æ przechowania nart
• wypo¿yczalnia sprzetu sportowego
• parking zabezpieczony (zamykany)
Pozosta³e:
• akceptujemy zwierzêta
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• telewizor
W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• toaleta
• prysznic
• ³azienka
• aneks kuchenny
• lodówka
• czajnik elektryczny
• telewizor
Opis otoczenia
Nasza kwatera znajdujê siê 1 km drogi od centrum Kruklanek ( sklepy,
restauracje, bar, sma¿alnia ryb , przystanek pks ) Proponujemy
wypoczynek w ciszy i spokoju zdala od cha³asu ( najbli¿szy s±siad
200m )

W pobli¿u:
do sklepu: 1 km
do supermarketu / marketu: 1 km
do pla¿y strze¿onej: 1,8 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 1,8 km
do wyci±gu narciarskiego: 25 km
restauracje / kawiarnie / bary: 1 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 1,3 km
s³u¿by medyczne: 1 km
poczta: 1,1 km
bank / bankomat: 1,3 km
budka telefoniczna: 1,1 km
dworzec / przystanek PKS: 1 km

