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SOPOT - komfortowe mieszkanie dla max 8 os
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Kategoria: apartamenty
Sopot - turystuczne centrum, komfortowe mieszkanie
Bohaterów Monte Cassino
SOPOT, Pomorskie, 81-753
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min. 30z³
Tel.: 0691756886
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Tel. dla obcokrajowców (+48)609690397
Strona www: http://
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• Nad morzem
• W pobli¿u pla¿y
• W centrum miasta
• W miejscowo¶ci uzdrowiskowej
• W budynku zabytkowym
Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): ****
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Obiekt: sezonowy
Pe³en opis obiektu
W samym sercu turystycznej czê¶ci Sopotu zapraszamy do naszego
mieszkania wszystkich chetnych do spêdzenia czasu w Sopocie
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 4 pokoi(-je)
Ilo¶æ Apartamentów: 1
Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 280 z³
Cena za miesi±c (za ca³o¶æ): 5000 z³
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp8
Cena za osobê (w SEZONIE):
Cena za apartament: 280 z³
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• aneks kuchenny
• lodówka
• czajnik elektryczny
• garnki
• podstawowe naczynia
• sztuæce
• telewizor
• dostêp do internetu
Opis otoczenia
Centrum turystyczne , blisko pla¿a, park, las, restauracje, basen , korty,
kino, teatr

Atrakcje turystyczne:
W pobli¿u warto zobaczyæ Malbork, pó³wysep Helski, ¿arnowiec,
latarnia morska w stilo, stare miasto w Gdañsku i wiele innych miejsc,
które chetnie podamy
W pobli¿u:
do sklepu: 0,05 km
do supermarketu / marketu: 2 km
do morza: 0,5 km
do pla¿y strze¿onej: 0,5 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 0,5 km
szlaki turystyczne: 0,5 km
do wyci±gu narciarskiego: 4 km
do tras zjazdowych: 4 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0,05 km
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dyskoteka / dancing / klub nocny: 0,1 km
s³u¿by medyczne: 0,2 km
poczta: 0,5 km
bank / bankomat: 0,2 km
budka telefoniczna: 0,03 km
Internet Cafe: 0,3 km
dworzec / przystanek PKS: 0,5 km
dworzec PKP: 0,5 km
parking strze¿ony (je¿eli brak w obiekcie): 0,5 km
parking bezp³atny (je¿eli brak w obiekcie): 0,2 km

