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Pokoje pod lasem
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Kategoria: pokoje go¶cinne
Ul.Warszawska 21
Miko³ajki, warmiñsko-mazurskie, 11-730

min. 25z³
Tel.: 0502201535
a80a96ac90314bde9fabf4c1e,14,19,0[1].jpg
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Inne telefony: (0-87)4216582
Strona www: http://www.pokoje.123polska.pl
• Poza miastem / przedmie¶cie
Obiekt: sezonowy
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Pe³en opis obiektu
Pokoje znajduj± siê w domu mieszkalnym. Oddzielne wejscie na pokoje.
Ka¿dy pokój posiada ³azienkê i prysznic.Du¿y przedpokój, w którym
znajduje siê: radio, telewizor, lodówka, czajnik elektryczny.Mo¿liwo¶c
zrobienia ogniska, grila i wynajmu bryczki.
Oferowane pokoje:

http://www.123polska.pl

2-osobowe: 2 pokoi(-je)
b74f694fdd2f183421c7b0415,14,19,0[1].jpg
3-osobowe: 1 pokoi(-je)
4-osobowe: 1 pokoi(-je)
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp11
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 2-osob: 25 z³
w pokoju 3-osob: 25 z³
w pokoju 4 osob: 25 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 2 lat GRATIS !
Cena za dzieci: - dzieci do 4 lat 50-75% ceny
Na terenie obiektu:
• salka TV
• grill
• miejsce na ognisko
• boisko do pi³ki siatkowej
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• parking
Pozosta³e:
• zakaz palenia w ca³ym obiekcie
• mówimy po niemiecku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
Opis otoczenia
Obiekt znajduje siê blisko lasu. Do centrum i pla¿y, ok. 1 km.

Atrakcje turystyczne:
5 km do promu, 1 km do jezira, 4 km do rezerwatu \"³abêdzia niemego\",
za promem rezerwat \"konika polskiego- Tarpan\", 7 km- mini zoo
\"Kadzid³owo\", wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego, sp³ywy kajakowe, rejsy
statkiem.
W pobli¿u:
do sklepu: 0,5 km
do supermarketu / marketu: 1 km
do pla¿y strze¿onej: 1 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 0,5 km
restauracje / kawiarnie / bary: 1 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 1 km
s³u¿by medyczne: 1 km
poczta: 1 km
bank / bankomat: 1 km
budka telefoniczna: 1 km
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Internet Cafe: 1 km
dworzec / przystanek PKS: 1 km
dworzec PKP: 1,5 km
parking strze¿ony (je¿eli brak w obiekcie): 1 km
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