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Osrodek Wczasowy "DUSZNIKI"

OW DUSZNIKI domki letniskowe
Kategoria: o¶rodki wypoczynkowe
Zapraszamy do o¶rodka domków letniskowych W K±tach Rybackich
Zalewowa 4
K±ty Rybackie, pomorskie, 82-104
min. 30z³
OW DUSZNIKI domki letniskowe
Tel.: (55)247-87-13
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Inne telefony: (33)853-55-55
Strona www: http://owduszniki.com /

Pokój dwuosobowy

• Nad morzem
Obiekt: sezonowy
Pe³en opis obiektu

Mo¿na z namiotem

Osrodek Wczasowy DUSZNIKIusytuowany na skarpie Mierzei Wislanej
zajmuje powierzchnie 1,2 ha terenu ogrodzonego z wlasnym parkingiem.
Dysponuje 120 miejscami w 17-tu pietrowych domkach campingowych
typu \"Brda\" wyposazonych w niezbedny sprzet i urzadzenia. Ponadto
osrodek dysponuje pokojami 2,3 i 4 osobowymi oraz polem
namiotowym.Turnus rozpoczyna sie o godz.15-ej pierwszego dnia, a
konczy o godz. 12-ej ostatniego dnia pobytu.Rezerwacji dokonujemy po
wczesniejszym ustaleniu terminu tele-fonicznie lub za pomoca poczty
internetowej i przekazaniu kwoty w wysokosci minimum
30%przewidzianego kosztu wynajmu na konto:numer konta:33 1140

http://www.123polska.pl
2004 0000 3102 3583 2522lub na adres:PHU \\\\\\\"AUTOHANDEL\\\\\\\"
Boguslaw Macura 43-430 Skoczów - Ochaby Male 107.DOMKI
LETNISKOWE:8-mio osobowe, pietrowe domki letniskowe typu
BRDA&#8221; skladajace sie z jednego pokoju czteroosobowego i
dwóch pokoi dwuosobowychwyposazenie: Kuchnia, -lodówka, kuchenka
gazowa, zlewozmywak z ciepla woda, komplet naczyn i
sztuccówLazienka wanna z ciepla woda, WC!!! Uwagi Mozliwosc
parkowania samochodu przed domkiem oraz wynajecia domku dla
mniejszej ilosci osób!!!
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 3 pokoi(-je)
3-osobowe: 3 pokoi(-je)
Ilo¶æ Apartamentów: 1
Ilo¶æ domków jednorodzinnych: 17
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp130
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 2-osob: 25 z³
w pokoju 3-osob: 24 z³
Cena za apartament: 100 z³
w domku jednorodzinnym: 33 z³
Cena za dzieci: - dzieci do lat 50-75% ceny
Cennik: inne
aktualny cennik na stonie http://www.owduszniki.pl/
Wy¿ywienie:
• Bar lub punkt gastronomiczny w obiekcie
• Mo¿liwo¶æ zorganizowania obiadów (w innym obiekcie)
• Aneks kuchenny w pokojach/domkach
Na terenie obiektu:
• salka TV
• billard
• grill
• miejsce na ognisko
• plac zabaw
• boisko do pi³ki siatkowej
• tenis sto³owy
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• parking strze¿ony (kamera/ochrona)
• parking zabezpieczony (zamykany)
• parking
Pozosta³e:
• wystawiamy faktury VAT
• akceptujemy zwierzêta
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
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• ³azienka
• wanna
• aneks kuchenny
• lodówka
• garnki
• podstawoe naczynia
• sztuæce
W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• telewizor
Opis otoczenia

Atrakcje turystyczne:

W pobli¿u:
do sklepu: 0,5 km
do morza: 1,3 km
do pla¿y strze¿onej: 1,3 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 0,5 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0,5 km
s³u¿by medyczne: 1 km
poczta: 1 km
bank / bankomat: 3 km
budka telefoniczna: 1,5 km
dworzec / przystanek PKS: 0,2 km

