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Kategoria: apartamenty
Studio w centrum Krakowa, tylko 120 zl za dobê!!!
Cieszynska 12
Krakow, Malopolska, 30-015
KrakowRentals-Studio

KrakowRentals-Studio

min. 25z³
Tel.: 693173792
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Tel. dla obcokrajowców (+48)693173792
Fax: 012 3764853
Inne telefony: 605 085 989
Strona www: http://www.krakowrentals.com
• W centrum miasta
Rabaty/Promocje: Do konca marca jedynie 100 zl za dobe za caly
apartament ( dla 1-4 osob)!!!!!
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
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Apartament usytuowany jest na parterze przedwojennej krakowskiej
kamienicy, przy cichej uliczce w pó³nocnej czê¶ci Starego Miasta. Od
Rynku G³ównego i wszystkich jego atrakcji dzieli Pañstwa zaledwie 15
minutowy spacer. Mieszkanie sk³ada siê z trzech w pe³ni wyposa¿onych
pomieszczeñ: du¿ego jasnego pokoju, kuchni i ³azienki.Do atutów tego
mieszkania zaliczyæ nale¿y z pewno¶ci± jego przestronne wnêtrze,
nowoczesne a zarazem stylowe umeblowanie wraz z przyjaznym
o¶wietleniem, pod³ogowe ogrzewanie w ³azience oraz kuchni, wreszcie
zadbane zielone wyposa¿one w meble ogrodowe podwórze.
Do pokoju wchodzimy szerokim wej¶ciem przez podwójne drzwi.
Pomieszczenie podzielono na czê¶æ wypoczynkow± i sypialnian±,
zaaran¿owan± tak, aby niepotrzebnie nie ograniczaæ przestrzeni. Dziêki
temu zabiegowi mieszkanie stwarza wra¿enie lekko¶ci i jest pe³ne
¶wiat³a.
Czê¶æ przeznaczona do spania wydzielona jest umownie podestem, na
którym czeka na go¶ci wygodne stylowe, starannie po¶cielone podwójne
³o¿e. Ponadto w tej czê¶ci znajduj± siê komoda, pó³eczki nocne, lampki.
Czê¶æ wypoczynkow± wyposa¿ona jest w wygodn± sofê, która mo¿e
równie¿ pe³niæ rolê dodatkowego, rozk³adanego ³ó¿ka. Naprzeciw sofy
znajduje siê telewizor z dekoderem satelitarnym, odtwarzacz video oraz
DVD. Do wyposa¿enia pomieszczenia nale¿± ponadto wie¿a stereo,
kolekcja filmów DVD, radio-budzik oraz dwie szafy.
W przytulnej w pe³ni wyposa¿onej kuchni nasi go¶cie znajd± miêdzy
innymi: stolik kuchenny, lodówkê, kuchenkê z 4 palnikami i piekarnikiem,
toster, ekspres do kawy, mikrofalówkê oraz wszystkie niezbêdne do
gotowania i jedzenia przybory kuchenne dla 4 osób, sztuæce, talerze
oraz garnki.
W zadbanej ³azience znajduje siê wanna z prysznicem, umywalka,
pralka, szafka na przybory toaletowe a w niej suszarka do w³osów i
rêczniki dla naszych go¶ci; do tego deska do prasowania oraz ¿elazko.
£azienka jak i kuchnia wyposa¿one s± w ogrzewanie pod³ogowe.
Do mieszkania wchodzi siê przez zadbane, pe³ne zieleni i kwiatów
podwórze. Bezpo¶rednio przed drzwiami wej¶ciowymi do mieszkania
znajduje siê przeszklony ganek, a tu¿ przed nim zielony k±cik
wypoczynkowy wraz z wygodnymi meblami ogrodowymi i grillem.
Podwórze jest wyj±tkowo przytulne i zaciszne.
OKOLICA:
Apartament usytuowany jest przy spokojnej, cichej uliczce w pó³nocnej
czê¶ci Starego Miasta. Zaledwie krótki spacer dzieli nas od wyj±tkowej
atmosfery Krakowskiego Rynku G³ównego, wykwintnych restauracji,
oryginalnych kawiarni, gwarnych ogródków i modnych klubów.
Okolica mieszkania jest cicha i bezpieczna. Mniej ni¿ 2 minuty od
mieszkania znajduj± siê sklepy, apteka, targowisko Nowy Kleparz, na
którym o ka¿dej porze roku kupisz ¶wie¿e kwiaty i owoce.Teraz tak¿e
nowo powsta³y Dali Cafe, który kusi nie tylko muzyk± na ¿ywo
najwy¿szych lotów, zjesz tu tak¿e znakomity lunch, ¶niadanie lub deser.
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Poza tym w pobli¿u znajduj± siê tereny parkowe wraz z placem zabaw
dla dzieci, basen, fitness centrum, salon kosmetyczno-fryzjerski, salon
masa¿u, czy wypo¿yczalnia DVD.
Oferowane pokoje:
Ilo¶æ pomieszczeñ typu Studio: 1
Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 100 z³
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp4
Cena za osobê (w SEZONIE):
Cena za Studio: 100 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 0 lat GRATIS !
Cena za dzieci: - dzieci do 0 lat 50-75% ceny
Cennik: inne
Styczeñ-Marzec; Listopad-24 Grudnia - 100 zl za caly apartament
Inne: W pelni wyposazona kuchnia w apartamencie
Na terenie obiektu:
• sejf
• dostêp do internetu
Inne: ogrzewanie podlogowe w lazience i kuchni, ekspres do kawy,
toster, Tv Sat, DVD,video, stereo,mikrofalówka, ogródek i mebelki
ogrodowe dla 2 osob
Pozosta³e:
• wystawiamy faktury VAT
• akceptujemy zwierzêta
• zakaz palenia w ca³ym obiekcie
• mówimy po angielsku
• mówimy po niemiecku
Inne: Osoby palace zapraszamy do zadaszonego ogrodka, zwierzeta
mile widziane bez dodatkowych oplat
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• wanna
• lodówka
• czajnik elektryczny
• garnki
• podstawowe naczynia
• sztuæce
• telewizor
• sejf
• dostêp do internetu
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Opis otoczenia
Apartament usytuowany jest przy spokojnej, cichej uliczce w pó³nocnej
czê¶ci Starego Miasta (okolica Al. Slowackiego i Nowego Kleparza).
Zaledwie krótki spacer dzieli nas od wyj±tkowej atmosfery Krakowskiego
Rynku G³ównego, wykwintnych restauracji, oryginalnych kawiarni,
gwarnych ogródków i modnych klubów.Okolica mieszkania jest cicha i
bezpieczna. Mniej ni¿ 2 minuty od mieszkania znajduj± siê sklepy,
apteka, targowisko Nowy Kleparz, na którym o ka¿dej porze roku kupisz
¶wie¿e kwiaty i owoce.Teraz tak¿e nowo powsta³y Dali Cafe, który kusi
nie tylko muzyk± na ¿ywo najwy¿szych lotów, zjesz tu tak¿e znakomity
lunch, ¶niadanie lub deser. Poza tym w pobli¿u znajduj± siê tereny
parkowe wraz z placem zabaw dla dzieci, basen, fitness centrum, salon
kosmetyczno-fryzjerski, salon masa¿u, czy wypo¿yczalnia DVD.Z
pobliskiego przystanku komunikacji miejskiej, mo¿na szybko dotrzeæ do
wszystkich czê¶ci miasta, choæ np. do Rynku G³ównego to zaledwie 2
przystanki ( 20 minut pieszo). Parkowaæ mo¿na przed domem, a w
odleg³o¶ci stu metrów znajduje siê parking strze¿ony.

Atrakcje turystyczne:
Rynek Glowny - 20 min pieszo lub 2 przystanki tramwajemWawel- 40 min
pieszoKazimierz- 50 min pieszoWieliczka- 10 km0,2
W pobli¿u:
do sklepu: 0,2 km
do supermarketu / marketu: 1 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0,2 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 0,5 km
dworzec / przystanek PKS: 0,2 km
dworzec PKP: 1,5 km
parking strze¿ony (je¿eli brak w obiekcie): 0,3 km

