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Domki letniskowe nad Zalewem Sulejowskim w miejscowo
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Kategoria: domy do wynajêcia
Do wynajêcia domki letniskowe bezpo¶rednio nad Zalewem
Sulejowskim. Wyposa¿one s± w dwa ³ó¿ka podwójne jedno pojedyn
Wczasowa 93
Tresta, ³ódzkie, 97-213

niskowe,cf7d91708a39385abbdfbf060818c71f.jpg
min. 25z³
Tel.: 44-710 85 15
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Tel. dla obcokrajowców (+48)44 7108515
Inne telefony: 44 7108515
Strona www: www.domkitresta.fajnewczasy.com
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• Nad jeziorem / jeziorami
Obiekt: sezonowy
Pe³en opis obiektu
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Zachêcam do kontaktu drog± telefoniczn± oraz mailow±. W zapytaniu
proszê zawrzeæ przewidywan± liczbê osób doros³ych+dzieci:) Domki
znajduj± siê na hektarowej, ogrodzonej dzia³ce, bardzo blisko do lasu
(widoczny na zdjêciach) i pla¿y (wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego
bezpo¶rednio przy dzia³ce, do ³adnej piaszczystej pla¿y 5-10 minut
pieszo). W miejscowo¶ci znajduje siê sklep spo¿ywczy, bar, przestrzeñ
rekreacyjna (si³ownia pod chmurk±) i pla¿a, w sobotê organizowana jest
dyskoteka. W s±siedniej miejscowo¶ci Smardzewice jest bar z domowym
jedzeniem, gdzie go¶cie mog± skorzystaæ z wy¿ywienia. W domku jest
od 4 do 6 miejsc, aneks kuchenny z lodówk± i kuchenk± gazow± oraz
³azienka (ciep³a woda 24/7). Samochód mo¿na zaparkowaæ przy
samym domku, widaæ go z okna. Po¶rodku dzia³ki znajduje siê plac
zabaw dla dzieci z hu¶tawkami, zje¿d¿alni± i piaskownic±. Przed
domkami jest miejsce na ognisko, bardzo mile widziani s± go¶cie ze
zwierz±tkami - go¶cili¶my wiele psów, koty, chomika, ¶winkê morsk± i
króliczka. Op³ata za zwierz±tko to 10 z³/doba. Zapraszamy równie¿ na
imprezy okoliczno¶ciowe (z wy³±czeniem lipca i sierpnia), mamy za sob±
zjazd mi³o¶ników samochodów Mazda, wieczory panieñskie i
kawalerskie, urodziny, zjazdy rodzinne. W okolicy jest wiele ciekawych
miejsc do zwiedzania, m.in. filia Bia³owieskiego Parku Narodowego w
Smardzewicach, Groty Nagórzyckie, Niebieskie ¬ród³a i Skansen Rzeki
Pilicy. Najbli¿szy bankomat i stacja benzynowa w Tomaszowie
Mazowieckim (12 km). Nie zapewniamy wy¿ywienia. DODATKOWE
INFORMACJENa terenie obiektu:kuchnia do dyspozycjimiejsce na
grillaparkingplac zabaw dla dzieciWyposa¿enie
pokoi:³azienkalodówkaczajnikaneks kuchenny
Oferowane pokoje:
5 (i wiêcej) osobowe: 10 pokoi (-je)
Ilo¶æ domków jednorodzinnych: 10
Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 120 z³
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp40
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 4 osob: 35 z³
w pokoju 5 (i wiêcej) osob: 35 z³
Cennik: inne
w sprawie rezerwacji proszê o kontakt telefoniczny 44 7108515 lub
www.domkitresta.fajnewczasy.com
Wy¿ywienie:
• Mo¿liwo¶æ zorganizowania obiadów (w innym obiekcie)
• Aneks kuchenny w pokojach/domkach
• Wczasy z diet±
Na terenie obiektu:
• grill
• miejsce na ognisko
• plac zabaw
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• boisko futbolowe
• boisko do pi³ki siatkowej
• wypo¿yczalnia sprzetu sportowego
• parking zabezpieczony (zamykany)
• parking
Pozosta³e:
• obiekt dostosowany dla turystów niepe³nosprawnych
• akceptujemy p³atno¶ci kart±
• wystawiamy faktury VAT
• akceptujemy zwierzêta
• mówimy po angielsku
• mówimy po niemiecku
• mówimy po rosyjsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• aneks kuchenny
• lodówka
• czajnik elektryczny
• garnki
• podstawowe naczynia
• sztuæce
• balkon
W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• toaleta
• prysznic
• ³azienka
• aneks kuchenny
• lodówka
• czajnik elektryczny
• garnki
• podstawoe naczynia
• sztuæce
Opis otoczenia
Domki letniskowe znajduj± siê bezpo¶rednio przy akwenie wodnym oraz
w otulinie lasów.

Atrakcje turystyczne:
Skansaen Rzeki Pilicy 9 km Groty Nagórzyckie 10 km Rezerwat
Niebieskie ¬ród³a 9 km Spa³a 15 km Sulejów 17 km
Dojazd:
Domki letniskowe znajduj± siê w Centralnej Polsce województwo ³ódzkie
powiat tomaszowski Gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki.Zjazd z trasy
Warszawa Katowice S8 ok 14 km .
W pobli¿u:
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do sklepu: 1000 km
do supermarketu / marketu: 3000 km
do pla¿y strze¿onej: 300 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 300 km
szlaki turystyczne: 300 km
restauracje / kawiarnie / bary: 150 km
dworzec / przystanek PKS: 10 km
dworzec PKP: 10 km

