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Sopot Kamienica Sopocka

front popraw z napisami.JPG
Kategoria: apartamenty
Samodzielne studio 1 pokojowe w centrum Sopotu przeznaczone dla 1-3
osób
Al.Niepodleg³o¶ci
Sopot, pomorskie, 81-853
sopot aneks1.jpg

min. 90z³
Tel.: 48 607 976 914
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Strona www: http://trojmiasto-apartamenty.pl

sopot sofa ozdoba.jpg

• Nad morzem
• W pobli¿u pla¿y
• W centrum miasta
• Przy g³ównej drodze
• W miejscowo¶ci uzdrowiskowej
• W budynku zabytkowym

http://www.123polska.pl
Rabaty/Promocje: Zobacz aktualne promocje na
www.trojmiasto-apartamenty.pl
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu

salon sopot.jpg

£.jpg

Polecam do wynajêcia :mieszkanie - 1 pokój ,³azienka z prysznicem +
niezale¿na toaleta w osobnym pomieszczeniu.Ca³o¶æ o pow. ok 28 m2
Doskona³a lokalizacja w centrum Sopotu .Szczegó³y na
www.trojmiasto-apartamenty.pl Studio wyposa¿one jest w sofê 2
osobow± , TV - kablówka , internet bezprzewodowy WI - FI, lodówkê ,
czajnik bezprzewodowy kuchenkê mikrofalow±. Do dyspozycji tak¿e
sztuæce oraz podstawowe naczynia. Z uwagi ¿e mieszkanie nie posiada
typowej kuchni niestety nie mo¿na gotowaæ. W mieszkaniu obowi±zuje
zakaz palenia, oraz zakaz wprowadzania zwierz±t . Parking
nieogrodzony obok posesji - bezp³atny. Niedaleko parking strze¿ony. Na
naszych go¶ci czeka oczywi¶cie ¶wie¿a po¶ciel , rêczniki oraz czyste
mieszkanko. P³atno¶æ pobierana jest w dniu przyjazdu za ca³y okres
pobytu + kaucja 200 z³ ( zwrotna w dniu wyjazdu ) Rezerwacja z
wyprzedzeniem wiêkszym ni¿ 48 godzin wi±¿e siê z wp³at± zaliczki w
wysoko¶ci 30 % , reszta przy przekazaniu kluczy .Wystawiam faktury
VAT .
Oferowane pokoje:
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 3 lat GRATIS !
Cennik: inne
Aktalne ceny na www.trojmiasto-apartamenty.pl
Na terenie obiektu:
• parking
Pozosta³e:
• wystawiamy faktury VAT
• zakaz zabierania zwierz±t
• zakaz palenia w ca³ym obiekcie
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• lodówka
• czajnik elektryczny
• podstawowe naczynia
• sztuæce
• telewizor
• dostêp do internetu
Atrakcje turystyczne:
Studio w centrum Sopotudo morza i pla¿y 1000 mdo przystanku PKP
400 m

http://www.123polska.pl
W pobli¿u:
do sklepu: 100 km
do supermarketu / marketu: 200 km
do morza: 1000 km
do pla¿y strze¿onej: 1000 km
restauracje / kawiarnie / bary: 200 km
s³u¿by medyczne: 1 km

