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AGAT Dom Wczasowy CIECHOCINEK

Front domu
Kategoria: pensjonaty
Ciechocinek Dom Wczasowy AGAT, pokoje 2 i 3 osobowe z ³azienkami,
tv, w³asny parking, 300 m. od tê¿ni, grill do dyspozyc
Kolejowa 6b
Ciechocinek, Kujawsko-pomorskie, 87-720
£azienka

pokój 2 os.

min. 0z³
Tel.: (054)283 62 51
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Tel. dla obcokrajowców (+48)54 283 62 51
Fax: 054 283 62 51
Inne telefony: 0 601 89 41 61
Strona www: http://www.agat111.webpark.pl
• W miejscowo¶ci uzdrowiskowej
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu

Grill

Dom Wczasowy po³o¿ony jest w dzielnicy willowej, 300 m. od
tê¿ni-g³ównej atrakcji Ciechocinka. Posiadamy pokoje 2 i 3 osobowe z
³azienkami, tv, w³asny parking, grill do dyspozycji Go¶ci, smaczn±
domow± kuchniê. Organizujemy równie¿ zwiedzanie Ciechocinka
tramwajem konnym z przewodnikiem, pó³godzinne rejsy po Wi¶le,
karnety z rabatem do jaskini solnej.
Oferowane pokoje:
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2-osobowe: 6 pokoi(-je)
3-osobowe: 4 pokoi(-je)
4-osobowe: 1 pokoi(-je)
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp28
Parking

Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 2-osob: 35-40 z³
w pokoju 3-osob: 35-40 z³
w pokoju 4 osob: 35-40 z³
Cennik: inne
ca³odzienne wy¿ywienie - 30 z³.zwierzeta - 5 z³./doba

Obiekt zim±

Wy¿ywienie:
• Sto³ówka
• Wy¿ywienie obowi±zkowe w sezonie
• Mo¿liwo¶æ zakupu po³ówek ¿ywieniowych
• Wczasy z diet±
Na terenie obiektu:
• grill
• parking zabezpieczony (zamykany)
Pozosta³e:
• obiekt dostosowany dla turystów niepe³nosprawnych
• wystawiamy faktury VAT
• akceptujemy zwierzêta
• mówimy po rosyjsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• telewizor
Opis otoczenia
Ciechocinek ma idealne warunki klimatyczne spe³niaj±ce wymogi
stawiane miejscowo¶ciom uzdrowiskowym. G³ównym naturalnym
bogactwem Ciechocinka s± obfite z³o¿a solanek, które posiadaj± wybitne
w³a¶ciwo¶ci lecznicze. W Ciechocinku leczone s± choroby uk³adu
kr±¿enia, oddechowego, ortopedyczno-urazowe,reumatyczne, uk³adu
nerwowego jak i choroby kobiece.

Atrakcje turystyczne:
Tê¿nie, jaskinie solne, zwiedzanie Ciechocinka tramwajem konnym z
przewodnikiem, ryksze, jazdy konne, ognisko z pieczeniem kie³basek,
pó³godzinne rejsy po Wi¶le
W pobli¿u:
do sklepu: 0.4 km
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do supermarketu / marketu: 0,8 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0,8 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 0,8 km
s³u¿by medyczne: 0,8 km
poczta: 0,6 km
bank / bankomat: 0.8 km
budka telefoniczna: 0,4 km
dworzec / przystanek PKS: 0,6 km
dworzec PKP: 0,6 km

