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BURSZTYNEK - apartament i pokoje z ³azienkami

foto (1).jpg
Kategoria: pensjonaty
Zapraszam na wypoczynek do malowniczej nadmorskiej miejscowo¶ci
STEGNA
S³oneczna 4
Stegna, pomorskie, 82-103
Jeden z pokoi

min. 45z³
Tel.: 55-247-74-83
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Tel. dla obcokrajowców (+48)602 525 848
Inne telefony: 602-525-848
Strona www: http://bursztynek.dobrynocleg.pl/

Fragment kuchni

• Nad morzem
• W pobli¿u pla¿y
Obiekt: ca³oroczny

http://www.123polska.pl
Pe³en opis obiektu

Widok ³azienki

Pla¿owanie

W morzu

BURSZTYNEK le¿y w pobli¿u deptaka prowadz±cego do szerokiej
piaszczystej pla¿y na której s± wydzielone dwa strze¿one
k±pieliska.Blisko jest do centrum jak i piêknego sosnowo-bukowego
lasu.Spokojna okolica oraz mi³a atmosfera.
Naszym go¶ciom oferujemy:* Apartament dla 4 do 6 osób sk³adaj±cy siê
z dwóch pokoi, ³azienki, osobnego WC i w³asnego du¿ego tarasu.*
Pokoje 2, 3 i 4-sobowe z ³azienkami.* W ka¿dym pokoju jest lodówka,
telewizor, podstawowe naczynia i parawan pla¿owy.* Bezprzewodowy
Internet.* W pe³ni wyposa¿on± ogólnodostêpn± kuchniê.* Du¿± altanê z
grillem.* Miejsce parkingowe na samochód osobowy.
W pobli¿u znajduj± siê liczne bary i jad³odajnie, sklepy spo¿ywcze oraz
s³ynna BIEDRONKA.Mamy równie¿ kilka bankomatów &#8211; do
najbli¿szego 200 m.
Ze wzglêdu na po³o¿enie mamy doskona³e warunki i do wypoczynku na
pla¿y i na wycieczki, a w szczególno¶ci mo¿emy poleciæ:* wypady na
zwiedzanie Trójmiasta; do Gdañska a¿,* zwiedzanie Zamku
Krzy¿ackiego w Malborku,* Latarnia Morska i port na Zalewie Wi¶lanym
w Krynicy Morskiej,* rejs statkiem po Zalewie Wi¶lanym i zwiedzanie
Muzeum Kopernika we Fromborku,* wycieczkê ciuchci± (kolejka
w±skotorowa) do Wis³y.
Poza weekendem majowym i sezonem letnim ni¿sze ceny.
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 3 pokoi(-je)
3-osobowe: 2 pokoi(-je)
4-osobowe: 1 pokoi(-je)
5 (i wiêcej) osobowe: 1 pokoi (-je)
Ilo¶æ Apartamentów: 1
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp16

Spacer malucha w morzu
Cena za osobê (w SEZONIE):
Wy¿ywienie:
• Wspólna kuchnia do dyspozycji
Na terenie obiektu:
• dostêp do internetu
• grill
Spacer przy zachod±cym S³oñcu
• parking
Inne: Du¿a altana z grilem araz trawnik z miejscem do opalania siê
Pozosta³e:
• mówimy po rosyjsku

Zachód S³oñca

W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• ³azienka
• prysznic
• lodówka
• podstawowe naczynia
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• telewizor
• dostêp do internetu

Opis otoczenia
O¶rodek po³o¿ony oko³o 200 m od lasu ko³o g³ównego deptaka
prowadz±cego do pla¿y.
W pobli¿u restauracja, sklepy i bar.
Blisko centrum.
ycieczka do pobliskiego Trójmiasta
Atrakcje turystyczne:
Szeroka piaszczysta pla¿a, dwa strze¿one k±pieliska z dnem o bardzo
³agodnym spadku.
Dojazd:
Samochodem osobowym lub autobusem z Gdañska.
Warto odwiedziæ Malbork Z wielu miejscowo¶ci w Polsce w sezonie letnim jad± autobusy do
Stegny lub Krynicy Morskiej przez Stegnê.
W pobli¿u:
do sklepu: 0.2 km
do supermarketu / marketu: 0,4 km
do morza: 1,5 km
do pla¿y strze¿onej: 1,5 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 1,5 km
szlaki turystyczne: 0,5 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0,2 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 0,3 km
s³u¿by medyczne: 0,5 km
poczta: 0,6 km
bank / bankomat: 0,2 km
budka telefoniczna: 0,3 km
dworzec / przystanek PKS: 0,6 km
dworzec PKP: 45 km

