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Apartament nad morzem Kolobrzeg

pokój z aneksem kuchennym
Kategoria: apartamenty
Serdecznie zapraszamy do komfortowych apartamentow w Kolobrzegu!
Portowa14
Ko³obrzeg, zachodniopomorskie, 78-100
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min. 0z³
Tel.: 0503170204
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
• Nad morzem
• W pobli¿u pla¿y
• W miejscowo¶ci uzdrowiskowej
Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): ****
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
Przytulny komfortowy apartament sk³ada siê z 2 pokoi . Przestronny
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salon po³±czony jest z aneksem kuchennym w pe³ni wyposa¿onym (
podst. zastawa sto³owa, lodówka, czajnik, p³yta grzewcza). W salonie
rozk³adana ³awa oraz do spania 2 sofy dwuosobowe. W sypialni ³o¿e
ma³¿eñskie (szer.1,6m) oraz komoda na bieliznê. Z sypialni i z salonu
wyj¶cie na balkon typu loggia. Na balkonie stó³ wraz z krzes³ami
sprzyjaj±cy biesiadom na ¶wie¿ym powietrzu. W ³azience utrzymanej w
be¿owych barwach kabina natryskowa, umywalka, WC. Apartament jest
wyposa¿ony w sprzêty umo¿liwiaj±ce swobodne funkcjonowanie w
czasie urlopu: ·ekspres do kawy,·toster,·¿elazko z desk± do prasowania,
·sprzêt pla¿owy, ·TV SAT,
;DVD odtwarzacz,
;radiomagnetofon,
·suszarka do w³osów, ·suszarka na bieliznê, ·odkurzacz,
;domofon.Apartament przestronny, funkcjonalny(piêkna du¿a garderoba),
nowoczesny usytuowany na I piêtrze.
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 2 pokoi(-je)
Ilo¶æ Apartamentów: 1
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp4
Cena za osobê (w SEZONIE):
Cena za apartament: 150-260 z³
Cennik: inne
na zapytanie
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Wy¿ywienie:
• Kawiarnia w obiekcie
• Mo¿liwo¶æ zorganizowania obiadów (w innym obiekcie)
• Aneks kuchenny w pokojach/domkach
Pozosta³e:
• obiekt dostosowany dla turystów niepe³nosprawnych
• zakaz zabierania zwierz±t
• zakaz palenia w ca³ym obiekcie
• 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
• telewizor
• balkon
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Opis otoczenia
Apartament zlokalizowany jest w dzielnicy uzdrowiskowej Ko³obrzegu, w
nowowybudowanym, komfortowym budynku (monitoring, recepcja 24h, 2
windy przystosowane dla osób niepe³nosprawnych).Lokalizacja miêdzy
ulicami Portow± a Spacerow± w parku zdrojowym jest idealna ze
wzglêdu na blisko¶æ pla¿y, portu i mola, jak i niewielki dystans do
centrum miasta (ok. 200m). Parking strze¿ony w odleg³o¶ci 100m.
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Atrakcje turystyczne:
rejsy wycieczkowe statkiem wycieczki na Bornholm zeglowanie,
AquaPark, Dyskoteki, Restauracje/kawiarnie/puby, Muzeum Oreza
Polskiego, Zabytki,Konkatedra,
Dojazd:
pociagiem-autobusem-samochodem
W pobli¿u:
do sklepu: 0.100 km
do supermarketu / marketu: 0.200 km
do morza: 0.250 km
do pla¿y strze¿onej: 0.250 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 0.250 km
szlaki turystyczne: 0.250 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0.100 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 0.300 km
poczta: 0.300 km
bank / bankomat: 0.200 km
dworzec / przystanek PKS: 0.200 km
parking strze¿ony (je¿eli brak w obiekcie): 0.100 km

