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Domki Pokoje Goscinne RAJA

Domki 6-os.
Kategoria: pokoje go¶cinne
Pokoje goscinne i domki caloroczne dla 4-6osób
Jarowa 2
Chlapowo, pomorskie, 84-120
pokój

min. 25z³
Tel.: 508204557
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Strona www: www.pokoje-raja.prv.pl

Sypialnia
• Nad morzem
• W pobli¿u pla¿y
Obiekt: sezonowy
Pe³en opis obiektu
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Raja

Oferujemy Pañstwu: - 3 pokoje go¶cinne 2-os.na wspólnych ³azienkach
(do dyspozycji:2 ³azienki na 3 pokoje, aneks kuchenny, osobne wej¶cie
na piêtro) - 4-osobowy (z ³az. tv, na parterze, z w³asnym wej¶ciem z
zewn±trz), -ca³oroczne murowane domki piêtrowe 6 osobowe (³azienka z
prysznicem, w pe³ni wyposa¿ona kuchnia,sypialnia na
piêtrze,salon,ogrzewanie,tv) - grill,bezp³atny parking na posesji,
Wifi.Domki i pokoje znajduj± siê na prywatnej posesji
ogrodzonej(ok.1000m2), oko³o 250m od morza, blisko Deptaku "Zielony
Szlak" oraz wspania³ego W±wozu Ch³apowskiego. Ulica jest cicha bez
sezonowego handlu i nocnych dyskotek.Dla bezpieczeñstwa oraz
eliminacji nieprzyjemnych zapachów w domkach jest ca³kowity zakaz
palenia tytoniu.
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 3 pokoi(-je)
4-osobowe: 1 pokoi(-je)
Ilo¶æ domków jednorodzinnych: 2
Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 300 z³
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp18
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 2-osob: 35 z³
w pokoju 4 osob: 45 z³
w domku jednorodzinnym: 50 z³
Cennik: inne
Domki:150z³/doba - 300z³/dobaPokój 2-osobowy:25z³/os. 35z³/os.(Istnieje mo¿liwo¶æ wynajêcia ca³ego piêtra, tj. 3 pokoje+2
³azienki+aneks kuchenny w cenie 300z³/doba max.6os.)Pokój
4-osobowy:140z³/doba - 180z³/dobaDo podanych cen nale¿y doliczyæ
op³atê miejscow±.Doba zaczyna siê o godz.14.00 w dniu przyjazdu, a
koñczy o godz.10.00 w dniu wyjazdu.W celu rezerwacji prosimy o kontakt
telefoniczny:- 508 204 557
Wy¿ywienie:
• Aneks kuchenny w pokojach/domkach
Na terenie obiektu:
• grill
• plac zabaw
• parking
Pozosta³e:
• akceptujemy zwierzêta
Inne: Wystawiamy Rachunki uproszczone i paragony
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
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pokój 2-os

• aneks kuchenny
• lodówka
• czajnik elektryczny
• garnki
• podstawowe naczynia
• sztuæce
• telewizor
• balkon
Opis otoczenia
W najbli¿szej okolicy znajduje siê wiele atrakcji turystycznych. Warto
wybraæ siê na wycieczkê do latarni morskiej w Rozewiu lub fokarium na
Helu. W odleg³o¶ci zaledwie 1,5km od nas znajduje sie centralny
O¶rodek sportu w Cetniewie z krytym basenem, kortami tenisowymi i
odnow± biologiczn±, a tak¿e s³ynna Aleja Gwiazd Sportu.

pokój 2-os

pokój 4-os

Ci z Pañstwa którzy lubi± sport na pewno chêtnie skorzystaj± z oferty
jednej z wielu szkó³ wind-surfingu we W³adys³awowie lub na Pó³wyspie
Helskim.Dla lubiacych dreszczyk emocji polecamy park linowy Tarzan
Park (ok. 1,2 km) w Cetniewie a takze rejsy kutrem rybackim.
Blisko¶æ morza, piêkna i spokojna okolica, bliskie s±siedztwo W±wozu
Ch³apowskiego i rezerwatu rudnik, a tak¿e mi³a atmosfera sprawi±, ¿e
pobyt w naszym obiekcie bêdzie dla Pañstwa mi³ym i niezapomnianym
prze¿yciem.

Atrakcje turystyczne:
Ch³apowo

pokój 4-os

W±wóz Ch³apowski - ba¶niowa, z³ota dolina ci±gn±ca sie od wsi
Ch³apowo i koñcz±ca oczywi¶cie siê na pieknej pla¿y. Bogactwo roslin,
zachwycaj±ce z³oto kwiatów ¿arnowca, zaro¶la rokitnika, dzikie róze i
wysokie zbocza parowe tworz± otoczenie jak z "Podró¿y Odyseusza".
W±wóz jest terenem chronionym nale¿±cym do Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego, jednak¿e piêkno tego terenu jest wyj±tkowe w skali
ca³ego wybrze¿a.
Jastrzêbia Góra Obelisk
"Gwiazda Pó³nocy" - kamieñ oznaczaj±cy najbardziej wysuniêty na
pó³noc, punkt linii brzegowej Polski.
Rozewie

³azienka w pokoju 4-os.
Latarnia Morska - to legendarne i jedyne w swoim rodzaju miejsce...
Przyl±dek Rozewie jest miejscem, które kiedy¶ by³o najdalej wysuniêtym
skrawkiem Polski. Znajduj±ca siê w Rozewiu latarnia jest jedn± z
najwiêkszych i najstarszych na polskim wybrze¿u.
Pó³wysep Helski
Pó³wysep Helski - w±ski, a d³ugi na 34km pas piaszczystego l±du
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oddzielaj±cy morze od zatoki. Najwê¿sze odcinki pó³wyspu znajduj± siê
ju¿ u nasady pó³wyspu (1km od W³adys³awowa) i tu mo¿na doj¶æ
pieszo, aby wskoczyæ wprost do Ba³tyku albo wypo¿yczyæ zagle i
sprawdziæ swe si³y w p³yciznach zatoki.
Swarzewo
Sanktuarium Matki Boskiej Swarzewskiej Królowej Polskiego Morza
Puck
PUCK pierwszy port Rzeczypospolitej. PUCK to miasto z 1348r, by³
pierwszym portem Rzeczypospolitej i równie¿ miejscem aktu za¶lubin z
morzem (10 lutego 1920 dokona³ tego genera³ Józef Haller.)
Rzucewo
PA£AC w Rzucewie nad zatok± puck±... Pa³ac w Rzucewie (ok. 30 km
od Karwi) - pa³ac neogotycki z 1845 r., le¿±cy nad Zatok± Puck±.
Przypomina ¶redniowieczne zamczysko i jest otoczony piêknym parkiem,
w którym znajdziesz niejedno drzewo bêd±ce pomnikiem natury. Na
po³udnie od niego prowadzi aleja wysadzana wiekowymi lipami, które
wed³ug legendy sadzi³ sam król Jan III Sobieski.
Krokowa
ZAMEK w Krokowej - niegdy¶ zamek obronny z XIV/XV w., otoczony
fos±... Przy pa³acu znajduje siê spichrz z 1835 r.
W³adys³awowo
-Wie¿a ratusza miejskiego - "Domu Rybaka" - (obecnie mie¶ci siê tam
Urz±d Miasta), ogólnodostêpny punkt widokowy, na jej szczycie znajduje
siê taras widokowy z którego rozpo¶ciera siê piêkny widok na
morze,Pó³wysep Helski i Zatokê Puck±.
-Pe³nomorski Port rybacki, z którego mo¿na wybraæ siê w rejs po Morzu
Ba³tyckim. Na kutrze mo¿na równie¿ obejrzeæ kajutê za³ogi, kambuz
czyli statkow± kuchniê oraz zje¶æ w³asnej roboty wspania³e dania za
¶wie¿ych ryb.
-Hallerówka - budynek, który by³ w³asno¶ci± genera³a Józefa Hallera,
twórcy za¶lubin Polski z morzem. Obecnie mie¶ci siê tu Centrum Pamiêci
Józefa Hallera i Jego ¿o³nierzy. Fotografie ukazuj±ce historiê odzyskania
Pomorza XIX w., za¶lubiny Polski z morzem oraz historiê rozwoju
W³adys³awowa, przekazano z Muzeum Dokumentacji.
-Muzeum Przyrodnicze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (obok
Halerówki), które organizuje ciekawe wystawy, miêdzy innymi muszli
morskich i innych nietypowych eksponatów zwi±zanych z naszym
regionem i nie tylko.
-O¶rodek Przygotowañ Olimpijskich "Cetniewo" - wspó³czesny kompleks
rekreacyjno-sportowy, organizuj±cy miêdzy innymi imprezy sportowe i
aktywny wypoczynek grup zorganizowanych i osób indywidualnych.
Ponadto poleca ci±g odnowy biologicznej, fitnes club i wiele innych
atrakcji.. Przed O¶rodkiem znajduje siê s³ynna Aleja Gwiazd Sportu z
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wielkimi nazwiskami Polskiego sportu.
-Wspó³czesny Ko¶ció³ Wniebowziêcia NMP o niepowtarzalnej
architekturze i znajduj±cych siê w nim witra¿ach.Poleca miêdzy innymi
koncerty organowe z udzia³em najwybitniejszych solistów naszego globu.
W obrêbie ko¶cio³a znajduje siê wysoka i nowoczesna dzwonnica, na
któr± mo¿na wej¶æ i podziwiaæ uroki miasta W³adys³awowa.
-Nadmorski Park Krajobrazowy-obejmuj±cy niepowtarzalne w kraju
tereny o warto¶ciach przyrodniczych. Ca³y pas nadmorski w obszarze
Parku ma bogate tradycje kulturowe i historyczne. £±czna powierzchnia
Parku wynosi 144,33 km 2 .
Kniewo
-Farma strusi
Dojazd:
Bêd±c ju¿ we W³adys³awowie, kierujemy siê na Jastrzêbi± Górê,po
prawej stronie mijamy ko¶ció³ nastêpnie Centralny O¶rodek Przygotowañ
olimpijskich i kierujemy siê do góry, po 200 metrach jeste¶my ju¿ w
Ch³apowie, jednak nie skrêcamy w lewo przy widocznej po lewej stronie
kapliczce tylko jedziemy dalej a¿ po prawej stronie zobaczymy du¿y
samolot - restauracjê,jedyny w okolicy. Na wysoko¶ci samolotu skrêcamy
w lewo i po przejechaniu 20 metrów skrêcamy w prawo doje¿d¿aj±c do
naszej posesji.
W pobli¿u:
do sklepu: 0,15 km
do supermarketu / marketu: 2 km
do morza: 0,25 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0,20 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 1,5 km
s³u¿by medyczne: 2 km
poczta: 1 km
bank / bankomat: 1,5 km
budka telefoniczna: 0,25 km
Internet Cafe: 2 km
dworzec / przystanek PKS: 0,25 km
dworzec PKP: 2 km

