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WILLA U S£ODKIEGO

Willa u S³odkiego
Kategoria: pensjonaty
Zakopane pokoje z ³azienkami INTERNET WI-FI
Ul.Króle 31
Zakopane, Ma³opolskie, 34-500

kominek.jpg

min. 35z³
Tel.: (018) 20-68-980
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Inne telefony: 0691-801-808
Strona www: http://www.uslodkiego.pl

Pokój 1

• W górach
• W pobli¿u wyci±gu / wyci±gów
Rabaty/Promocje: Dzieci do lat 12-20z³Grupy powy¿ej 20os. od 35 do
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55z³ (nocleg+¶niadanie+obiadokolacja)Doro¶li od 25z³ do 45z³
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu

Pokój 5

Pokój 6

Góry i Zakopane czeka na Was a \\\"Willa u S³odkiego\\\" jest miejscem
sk±d nie tylko mo¿na je podziwiaæ ale równie¿ mile spêdziæ czas. U
S³odkiego znajdziecie przytulny nocleg i wszystko co jest niezbêdne aby
dobrze wypocz±æ za niewielkie pieni±dze.Od nas jest wszêdzie blisko.
W pobli¿u jest kilka karczm i wyci±gów czynnych do pó¼nych godzin.
Dla chêtnych wiêkszych wra¿eñ organizujemy wycieczki górskie, szkó³kê
narciarsk±, biesiady góralskie, kuligi, pieczenie barana, oraz inne imprezy
na jakie przyjdzie Wam ochota*.Do dyspozycji naszych Go¶ci jest 31
miejsc w pokojach 2-3-4 osobowych. Wszystkie pokoje wyposa¿one s± w
TV, radia,Internet WI-FI oraz ³azienki. Dla grup oferujemy zni¿ki.
Zapraszamy !!!
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 4 pokoi(-je)
3-osobowe: 5 pokoi(-je)
4-osobowe: 2 pokoi(-je)

Pokój 7

Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp31
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 2-osob: 35-50 z³
w pokoju 3-osob: 35-45 z³
w pokoju 4 osob: 35-45 z³
Cena za dzieci: - dzieci do 12 lat 50-75% ceny

Nowy obraz 2.JPG

Cennik: inne
Doro¶li od 35 do 50z³Dzieci do lat 12-20z³
Wy¿ywienie:
• Sto³ówka
Inne: Mo¿liwo¶æ wy¿ywienia w obiekcie
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Na terenie obiektu:
• salka TV
• sala kominkowa
• grill
• miejsce na ognisko
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• mo¿liwo¶æ przechowania nart
• parking zabezpieczony (zamykany)
• parking
Inne: Internet WI-FI
Pozosta³e:
• mówimy po angielsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
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• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• telewizor
W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• balkon
• dostêp do internetu
Inne: do dyspozycji w kuchni czajnik,lodówka,talerze,sztuæce,szklanki.
Opis otoczenia
Po s±siedzku znajdziecie kilka knajpek i karczm regionalnych ze
smacznym jedzeniem i góralsk± muzyk±, zim± kilka wyci±gów
narciarskich o ró¿nym stopniu trudno¶ci kolej krzese³kow± 4 osobowa .
Do zwiedzania polecamy zabytkowy ko¶ció³ z XVIII wieku i Muzeum
Kasprowicza.

W pobli¿u:
do sklepu: 0.1 km
do supermarketu / marketu: 1 km
szlaki turystyczne: 2 km
do wyci±gu narciarskiego: 0,4 km
do tras zjazdowych: 0,4 km
stoki sztucznie na¶nie¿ane: 0,4 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0,2 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 3 km
s³u¿by medyczne: 2 km
poczta: 2 km
bank / bankomat: 2 km
budka telefoniczna: 0,2 km
Internet Cafe: 2 km
dworzec / przystanek PKS: 0,2 km
dworzec PKP: 2 km
parking strze¿ony (je¿eli brak w obiekcie): 3 km

