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Apartament Nadmorska Wydma w Ustce na wydmie
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Kategoria: apartamenty
Luksusowy apartament w Ustce po³o¿ony 300 metrów od morza
Na wydmie
Ustka, pomorskie, 76-270
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min. 100z³
Tel.: 605-039-975
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Strona www: http://www.nadmorskawydma.mor.pl
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• Nad morzem
• W pobli¿u pla¿y
• W lesie
• W miejscowo¶ci uzdrowiskowej
Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): ***
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
Oferujemy Pañstwu komfortowy rodzinny apartament po³o¿ony w
zachodniej czê¶ci Ustki na wydmie, w otoczeniu sosnowego lasu w

http://www.123polska.pl
IMG_0076.JPG

odleg³o¶ci 300 m od morza i tu¿ przy porcie. Apartament o powierzchni
43m2 wyposa¿ony jest w windê i du¿y balkon, z którego roztacza siê
piêkny widok na pobliski wydmowy las. Apartament przeznaczony jest do
wypoczynku dla 4-5 osób szukaj±cych relaksu i odprê¿enia od
codziennego zabieganego ¿ycia. Istnieje mo¿liwo¶æ dostawienia
dodatkowego miejsca przy niezmiennej op³acie. Bezp³atne miejsca
parkingowe wokó³ budynku. Mieszkanie sk³ada siê z sypialni, salonu z
aneksem kuchennym, ³azienki i przedpokoju. W kuchni znajduje siê
pe³ne wyposa¿enie (dwupolowa p³yta ceramiczna, lodówka, czajnik
elektryczny, komplet naczyñ), które umo¿liwia samodzielne
przyrz±dzanie posi³ków. W pokoju dziennym TV oraz DVD z radiem, stó³
z kompletem krzese³ i wygodn± kanap± dla 2 osób. W sypialni dwa
drewniane ³ó¿ka wyposa¿one w materace sprê¿ynowe, które mo¿na
po³±czyæ w jedno ³o¿e oraz pojemna szafa. Ponadto kompletny sprzêt
pla¿owy. W s±siednich budynkach istnieje mo¿liwo¶æ skorzystania z
ca³ej gamy zabiegów leczniczych oraz tanich posi³ków w pobliskiej
jad³odajni. Do dyspozycji równie¿ sklep spo¿ywczy i bar. Wokó³ osiedla
przebiegaj± liczne ¶cie¿ki rowerowe i piesze. Apartament wynajmujemy
tak¿e po sezonie po znacznie ni¿szych kosztach wed³ug uzgodnieñ.
Cena do negocjacji za apartament i uzale¿niona od d³ugo¶ci pobytu i
rodzaju sezonu.Ceny od 70 z³ do 220 z³.
Oferowane pokoje:
Ilo¶æ Apartamentów: 1
Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 100 z³
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp5
Cena za osobê (w SEZONIE):
Cena za apartament: 100 z³
Wy¿ywienie:
• Mo¿liwo¶æ zorganizowania obiadów (w innym obiekcie)
• Wspólna kuchania do dyspozycji
• Aneks kuchenny w pokojach/domkach
Inne: W s±siednim budynku jad³odajnia
Na terenie obiektu:
• grill
• miejsce na ognisko
• sauna
• jakuzzi
• salon odnowy biologicznej
• solarium
• plac zabaw
• boisko futbolowe
• boisko do pi³ki siatkowej
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• wypo¿yczalnia sprzetu sportowego
• parking
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Pozosta³e:
• obiekt dostosowany dla turystów niepe³nosprawnych
• akceptujemy zwierzêta
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W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• wanna
• aneks kuchenny
• lodówka
• czajnik elektryczny
• garnki
• podstawowe naczynia
• sztuæce
• telewizor
• balkon
W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• toaleta
• prysznic
• ³azienka
• aneks kuchenny
• lodówka
• czajnik elektryczny
• garnki
• podstawoe naczynia
• sztuæce
• telewizor
• balkon
Opis otoczenia
Wokó³ osiedla du¿o szlaków rowerowych i pieszych. W pobli¿u osiedla
znajduje siê poniemieckie III molo oraz umocnienia i fortyfikacje obronne
z czasów tzw.\\\"zimnej wojny\\\".

Atrakcje turystyczne:
W sezonie mnóstwo atrakcji na nadmorskiej promenadzie i pla¿y. W lipcu
miêdzynarodowy festiwal sztucznych ogni.
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W pobli¿u:
do sklepu: 0.1 km
do supermarketu / marketu: 0,6 km
do morza: 0,3 km
do pla¿y strze¿onej: 0,3 km
szlaki turystyczne: 0,1 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0,15 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 0,8 km
budka telefoniczna: 0,1 km
dworzec / przystanek PKS: 0,7 km
dworzec PKP: 0,8 km
parking bezp³atny (je¿eli brak w obiekcie): 0,05 km

