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Willa Wojciechowo Zakopane

Willa wojciechowo
Willa wojciechowo

Kategoria: pokoje go¶cinne
Oferta nasza skierowana jest dla go¶ci oczekuj±cych wy¿szego
standardu wypoczynku.
Droga na Koziniec 5
Zakopane, ma³opolskie, 34-500
Willa wojciechowo zima
min. 0z³
Tel.: 0-18 20 11 452
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Fax: 0-18 20 11 452
Strona www: http://www.wojciechowo.pl/
Willa wojciechowo
• W górach
• W pobli¿u wyci±gu / wyci±gów
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu

http://www.123polska.pl
Szanowni Pañstwo,
je¿li poszukujecie miejsca, gdzie chcieliby¶cie spêdziæ uroczy urlop,
ciekawe wakacje lub ferie z dzieæmi, wczasy w górach, wypa¶æ na
narty,lub zorganizowaæ konferencjê, to zapraszamy do nas.
Willa wojciechowo

Oferta nasza skierowana jest dla go¶ci oczekuj±cych wy¿szego
standardu wypoczynku.
Willa "Wojciechowo" jest przestrzennym i wygodnie urz±dzonym domem,
o przepê_knej architekturze, przeznaczonym dla niewielkiej liczby go¶ci
(max. 23 osoby), co gwarantuje go¶ciom swobodê i intymn± atmosferê.
O standardzie pobytu i jako¶ci serwowanej kuchni najlepiej przekonaæ
siê osobi¶cie.

Willa wojciechowo

Pokoje jedno- i dwuosobowe jak równie¿ 3 apartamenty posiadaj_
niskotemperaturowe ogrzewanie centralne. £azienki z kabinami
prysznicowymi, wyposa¿one s± w grzejniki drabinkowe. Przedpokoje i
³azienki maj± ogrzewanie pod³ogowe. Wszystkie pokoje maj± balkony z
przepiêknymi widokami na Giewont, Nosal i skocznie narciarskie.
Wyposa¿one s± w telewizory. W penjonacie jest ponadto narciarnia,
sauna i sala klubowa.

Willa wojciechowo zakopane
Zapewnione jest wy¿ywienie w postaci ¶niadania i obiadokolacji.
W trosce o zdrowie i komfort niepal±cych go¶ci postanowil¶my, ¿e w
"Wojciechowie" nie pali siê papierosów, Dla osób pal±cych ustawili¶my
popielniczki na balkonach. Liczymy na Pañstwa akceptacjê.

Willa wojciechowo zakopaneOferowane pokoje:
1-osobowe: kilka pokoi(-je)
2-osobowe: kilka pokoi(-je)
Ilo¶æ Apartamentów: 3
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp23
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 1-osob: 75 z³
Mapa dojazdu

Cennik: inne
Jednodniowy pobyt jednej osoby i ¶niadanie kosztuje w zale¿no¶ci od
okresu od 75 do 120 z³ (okres ¶wi±teczno-sylwestrowy i Puchar ¦wiata w
skokach narciarskich), obiadokolacja kosztuje 30 z³.
¦niadania w godz. 8 - 10 oraz obiadokolacja w godz. 16 - 18 (istnieje
mo¿liwo¶æ indywidualnego ustalenia godz. posi³ków od 7 - 19)
Za pobyt dzieci do lat czterech w³±cznie nie p³aci siê. W przypadku
dostawienia osobnego ³ó¿ka pobieramy jednorazowo op³atê 50 z³.
Za dzieci od 5 do 11 lat w³±cznie op³ata wynosi po³owê ceny.

http://www.123polska.pl
Je¿eli okres pobytu wynosi min 7 dni, udzielamy rabatu w wysoko¶ci 10
%

Opis otoczenia
Z "Wojciechowa" rozpo¶cieraj± siê piêkne widoki na Tatry. Polo¿enie w
odpowiedniej odleg³o¶ci od ruchliwej drogi gwarantuje dobre warunki do
wypoczynku. Jednocze¶nie jest bardzo blisko do centrum miasta z jednej
strony i z drugiej strony do Ku¼nic sk±d rozpoczyna siê wiêkszo¶æ
szlaków prowadz±cych w Tatry. Bezpo¶rednio obok Wojciechowa, na
stoku Koziñca znajduj± siê wyci±gi narciarskie.

Atrakcje turystyczne:
np. 2 km do Jaskini Jana, ruiny zamku XIII w., gor±ce ¬ród³a Czarne,
itd.
Dojazd:
Szczegó³y na mapce
W pobli¿u:
do sklepu: 0.1 km

