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Kwatery prywatne DANA Gdansk Stogi

Budynek z zewn±trz
Bia³y Dom :)

Kategoria: pokoje go¶cinne
Pokoje go¶cinne w domku, wspólna ³azienka i kuchnia do 4 pokoji, parking, grill, Do pla¿y 2 km do
Centrum 4,5 km.
Gdañsk Stogi
Gdañsk Stogi , pomorskie, 80-634
min. 35z³
Tel.: 605611797
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie www.123polska.pl....
Tel. dla obcokrajowców (+48)583070141
Fax: 501975762
Inne telefony: 583070141
Strona www: http://
• Nad morzem
• Nad rzek±

http://www.123polska.pl
Rabaty/Promocje: Dla dzieci poni¿ej 9 roku ¿ycia cena 30 z³, dzieci do 3 roku ¿ycia 0 z³
Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): **
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
4 pokoje go¶cinne w domu jednorodzinnym. Osobne wej¶cie do pokoi, wspólna ³azienka i kuchnia
w pe³ni wyposa¿ona. W pokojach tv, meble. Miejsce parkingowe. Do najd³u¿szej i najszerszej
pla¿y w ca³ym Trójmie¶ci 2 km, po³±czenie tramwajowe lub wzd³u¿ lasu, droga rowerowa. Do
Centrum 4,5 km, po³±czenie 2 tramwaje i 1 autobus. Gor±co polecam
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 2 pokoi(-je)
3-osobowe: 1 pokoi(-je)
4-osobowe: 1 pokoi(-je)
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp11
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 2-osob: 35 z³
w pokoju 3-osob: 35 z³
w pokoju 4 osob: 35 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 3 lat GRATIS !
Cena za dzieci: - dzieci do 9 lat 50-75% ceny
Wy¿ywienie:
• Wspólna kuchnia do dyspozycji
Na terenie obiektu:
• pralnia
• grill
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• parking
Pozosta³e:
• zakaz palenia w ca³ym obiekcie
• mówimy po angielsku
• mówimy po w³osku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• garnki
• podstawowe naczynia
• sztuæce
• telewizor
• dostêp do internetu
Opis otoczenia
Dom stoji na uboczu miasta, spokojna okolica, w pobli¿u sklep Biedronka :)

Atrakcje turystyczne:

http://www.123polska.pl
1,5 km do Westerplatte i twierdzy Wis³ouj¶cie
Dojazd:
od stacji PKP tramwaje 8 i 13 - czas dojazdu 18 minut.
W pobli¿u:
do sklepu: 0,3 km
do supermarketu / marketu: 0,3 km
do morza: 2 km
do pla¿y strze¿onej: 2 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 2 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0,5 km
s³u¿by medyczne: 0,5 km
poczta: 0,7 km
bank / bankomat: 0,3 km
Internet Cafe: 0,7 km
dworzec / przystanek PKS: 5 km
dworzec PKP: 5 km

