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Pokoje go¶cinne Irena

Pokoje go¶cinne Irena
Kategoria: pokoje go¶cinne
Wczasy nad Ba³tykiem w Rewalu. Bobre warunki, przystêpne ceny.
ul. Ko¶ciuszki 5
Rewal, zachodniopomorskie, 72-344
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min. 30z³
Tel.: (091) 386 25 48
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Strona www: http://j-ryczko.republika.pl
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• Nad morzem
Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): **
Obiekt: sezonowy
Pe³en opis obiektu
Pokoje: 2, 3, 4, 5 osobowe z ³azienkami
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W ka¿dym pokoju: TVC, radio, czajnik elektryczny, koc pla¿owy,
parawan
Do dyspozycji go¶ci: le¿aki, parasole, meble ogrodowe, grill
Dostêp do internetu (sprawdzenie, wys³anie e-mail-a)
Parking
Rezerwacja: 10 % kwoty za pobyt
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przedp³ata wys³ana przekazem pocztowym lub telegraficznym na adres:
Irena Ryczko
ul. Ko¶ciuszki 5
72 &#8211; 344 Rewal
Oferowane pokoje:
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp25
Cena za osobê (w SEZONIE):
Cena za dzieci: - dzieci do 7 lat 50-75% ceny
Cennik: inne
Dla dzieci oferujemy zni¿ki:
2 - 3 lata &#8211; 70 % zni¿ki
4 &#8211; 5 lat - 50 % zni¿ki
6 &#8211; 7 lat - 30 % zni¿ki
Wy¿ywienie:
• Sto³ówka
• Wy¿ywienie obowi±zkowe w sezonie
• Mo¿liwo¶æ zakupu po³ówek ¿ywieniowych
Na terenie obiektu:
• dostêp do internetu
• salka TV
• sala kominkowa
• grill
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• parking zabezpieczony (zamykany)
Pozosta³e:
• akceptujemy zwierzêta
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• czajnik elektryczny
• podstawoe naczynia
• telewizor
Opis otoczenia
150 m. od "Pokoi go¶cinnych Irena"Taras widokowy z piêknym widokiem
na morze.

Atrakcje turystyczne:
Kolej w±skotorowa, tzw. " Ciuchcia Retro",
Rewal_Pogorzelica (stacja Rewal 1500 m).

http://www.123polska.pl
Trzêsacz (2000 m. od Rewala)
Ruiny gotyckiego ko¶cio³a na wysokim klifie.
Niechorze (4000 m. od Rewala)
Latarnia morska z po³owy XIX w
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Dojazd:
Bezpo¶redni dojazd PKS:
* Poznañ Rewal: odjazd 6_00
* Wroc³aw Rewal: odjazd 8_00
Dojazd samochodem:
* Poznañ Rewal: 295 km. (przez: Pi³a, Wa³cz, £obez, P³oty, Gryfice)
* Wroc³aw Rewal: 478 km. (przez: Nowa Sól, Szczecin, Kamieñ
Pomorski)
* Warszawa Rewal: 533 km. (przez: Toruñ, Chojnice, Koszalin,
Ko³obrzeg)
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W pobli¿u:
do sklepu: 0.1 km
do supermarketu / marketu: 20 km
do morza: 0.2 km
do pla¿y strze¿onej: 0.2 km
szlaki turystyczne: 0.1 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0.1 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 0.5 km
s³u¿by medyczne: 0.1 km
poczta: 0.5 km
bank / bankomat: 0.2 km
budka telefoniczna: 0.2 km
dworzec / przystanek PKS: 0.3 km
dworzec PKP: 2 km

