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Kabylia

Domek typu E - 3-4 ososbowy
Kategoria: domki drewniane
O¶rodek KABYLIA - Domki letniskowe nad morzem - Idealne wczasy
rodzinne.
Morska 22
Stegna, pomorskie, 82-103
Domek typu A - 4-ososbowymin. 27z³
Tel.: 0502261315
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Tel. dla obcokrajowców (+48)502261315
Inne telefony: 055 247 76 95; 058 521 76 13
Strona www: http://www.kabylia.oit.pl
• Nad morzem
• W pobli¿u pla¿y
• W lesie
Rabaty/Promocje: np. Uwaga! Promocyjne ceny przed sezonem oraz
rabaty dla sta³ych Klientów.
Obiekt: sezonowy
Pe³en opis obiektu
Domki letniskowe malowniczo po³o¿one w nadmorskim lesie: 2 pokoje,
taras, ³azienka, aneks kuchenny.
Cisza, czyste morze, mikroklimat polecany dla alergików i osób ze
sk³onno¶ci± do chorób górnych dróg oddechowych.Teren ogrodzony,
parking dla Klientów gratis. Plac zabaw dla dzieci, bilard, tenis sto³owy,
sala TV sat, lesne boisko do siatkówki, grill.
Idealne wczasy rodzinne. Zapraszamy od weekendu majowego do
wrzesnia.
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Oferowane pokoje:
Ilo¶æ domków jednorodzinnych: 27
Wy¿ywienie:
• Mo¿liwo¶æ zakupu po³ówek ¿ywieniowych
• Mo¿liwo¶æ zorganizowania obiadów (w innym obiekcie)
• Aneks kuchenny w pokojach/domkach
Na terenie obiektu:
• salka TV
• billard
• gry zrêczno¶ciowe
• grill
• parking zabezpieczony (zamykany)
• parking
Pozosta³e:
• wystawiamy faktury VAT
• akceptujemy zwierzêta
• mówimy po angielsku
Inne: mówimy po francusku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• 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
• balkon
Opis otoczenia
O¶rodek jest malowniczo po³ozony w sosnowo-brzozowym lesie, tylko
600 metrów do plazy.

Atrakcje turystyczne:
Atrakcyjna turystycznie okolica daje mo¿liwo¶æ organizowania licznych
wycieczek: Malbork, Trójmiasto, Krynica Morska, rezerwaty przyrody.
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Dojazd:
Ulica Morska to g³ówna droga do plazy w Stegnie
W pobli¿u:
do sklepu: 0.01 km
do supermarketu / marketu: 1 km
do morza: 0.6 km
do pla¿y strze¿onej: 0.6 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 0.6 km
szlaki turystyczne: 0 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0.5 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 0.4 km
s³u¿by medyczne: 1 km
poczta: 1,5 km
bank / bankomat: 1,5 km
budka telefoniczna: 0.6 km
Internet Cafe: 1 km
dworzec / przystanek PKS: 1,5 km
dworzec PKP: 35 km

