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Apartamenty w Dolinie Krokusów w Zakopanem

Apartamenty w Dolinie Krokusów
Fasada budynku

Kategoria: apartamenty
Komfortowe apartamenty z kominkiem i widokiem na Tatry z balkonów
ul. Chotarz-Bór 1
Zakopane, ma³opolskie, 34-500
min. 50z³
Tel.: 0322667068
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie www.123polska.pl....
Tel. dla obcokrajowców (+48)662041009
Inne telefony: 0662041009
Strona www: http://www.apartamenty-chotarz.pl
• W górach
Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): ****
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
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Wakacje w Tatrach.Zapraszamy na wypoczynek do apartamentów w Dolinie Krokusów po³o¿onych
u wylotu Doliny Koscieliskiej w niewielkiej odleglo¶ci od Zakopanego.Ka¿dy apartament sk³ada siê
z oddzielnej sypialni,³azienki z podgrzewan³ podlog±,salonu z kominkiem.Idealne miejsce na
wypady na tatrzanskie szlaki.Cisza i spokój to atuty naszego obiektu.Apartamenty mog± pomie¶ciæ
do 5 osób.Bardzo przystêpne ceny.
Oferowane pokoje:
Ilo¶æ Apartamentów: 2
Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 200 z³
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp10
Cena za osobê (w SEZONIE):
Cena za apartament: 220 z³
Wy¿ywienie:
• Mo¿liwo¶æ zorganizowania obiadów (w innym obiekcie)
• Aneks kuchenny w pokojach/domkach
Na terenie obiektu:
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• mo¿liwo¶æ przechowania nart
• parking zabezpieczony (zamykany)
Pozosta³e:
• akceptujemy zwierzêta
• mówimy po angielsku
• mówimy po hiszpañsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• aneks kuchenny
• lodówka
• czajnik elektryczny
• garnki
• podstawowe naczynia
• sztuæce
• telewizor
• balkon
Opis otoczenia
W odleg³o¶ci 100m las i szlaki turystyczne.Cisza i spokój dooko³a.

Atrakcje turystyczne:
Przej¶cie graniczne na S³owacjê-6km.
Dojazd:
Ca³oroczny ³atwy dojazd.
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W pobli¿u:
do sklepu: 0.3 km
szlaki turystyczne: 0.2 km
do wyci±gu narciarskiego: 0.5 km
do tras zjazdowych: 0.5 km
stoki sztucznie na¶nie¿ane: 0.5 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0.2 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 4 km
s³u¿by medyczne: 4 km
poczta: 2 km
bank / bankomat: 1 km
budka telefoniczna: 0.3 km
dworzec / przystanek PKS: 0.3 km
dworzec PKP: 4 km

