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Apartament pod Swierkami KARPACZ

Rezydencja pod ¦wierkami_2
Kategoria: apartamenty
Apartament dla max. 4 osób na ogrodzonym terenie wraz z gara¿em...
ul. Stefana Okrzei 1 B/24
Karpacz, Dolno¶l±skie, 58-550
min. 0z³
Rezydencja pod Swierkami Tel.: 0660410645
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Inne telefony: 0609230464
Strona www: http://

Aneks kuchenny

• W górach
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
Od 1 Grudnia br istnieje mo¿liwo¶c wynajêcia 1-pokojowego
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apartamentu w Karpaczu. Apartament znajduje siê na parterze
Rezydencji pod ¦wierkami, budynku 3-kondygnacyjnym, oddanym do
u¿ytku w 2007 roku, w samym centrum Karpacza. W sk³ad wyposa¿enia
apartamentu wchodz±: ³azienka z prysznicem, WC i pralk±; aneks
kuchenny w pe³ni wyposa¿ony (tzn. lodówka, zamra¿arka, zmywarka,
kuch. mikrofalowa, czajnik elektryczny, p³yta ceramiczna, piekarnik
elektryczny); salon z 2-osobowym ³ó¿kiem i rozk³adan± 2-osobow±
Salon wraz z przedpokojemkanap±, komod±, TV LCD, zestawem do odbioru telewizji satelitarnej;
przedpokój z 3-drzwiow± szaf±; ponadto balkon i miejsce gara¿owe.
Oferowane pokoje:
4-osobowe: 1 pokoi(-je)
Ilo¶æ Apartamentów: 1
Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 150-300 z³
£azienka

Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp4
Cena za osobê (w SEZONIE):
Cennik: inne
Sezon I:Bo¿e Narodzenie i Sylwester &#8211; 21.12.2007 &#8211;
06.01.2008,Weekend majowy &#8211; 25.04 &#8211;
04.05.2008&#61472;300 z³ &#8211; cena za wynajêcie apartamentu na
1 noc&#61472;Sezon II:Ferie Zimowe &#8211; 11.01 &#8211;
24.02.2008,Wakacje Letnie &#8211; 27.06 &#8211;
30.09.2008&#61472;250 z³ &#8211; cena za wynajêcie apartamentu na
1 noc&#61472;&#61472;Poza sezonem:150 z³ &#8211; cena za
wynajêcie apartamentu na 1 noc
Na terenie obiektu:
• gara¿
Pozosta³e:
• zakaz palenia w ca³ym obiekcie
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• aneks kuchenny
• lodówka
• czajnik elektryczny
• garnki
• podstawowe naczynia
• sztuæce
• telewizor
• balkon
Opis otoczenia
Obiekt p³zony jest w 100-letnim parku ¶wierkowym, na wysokosci 670 m
n.p.m.Rezydencja pod ¦wierkami, w której znajduje siê Apartament,
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po³ozona jest w cichej uliczce, w bok od centrum Karpacza.

Atrakcje turystyczne:
5 min piechot± do centrum Karpacza; 1,0 km do Groty Solnej; 1,5 km do
toru saneczkowego \\\\\\\"Kolorowa\\\\\\\"
Dojazd:
Z drogi g³ównej skrêt w lewo w ulicê St. Okrzeji
W pobli¿u:
do sklepu: 0.3 km
do supermarketu / marketu: 4 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0.3 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 0.3 km
bank / bankomat: 1.5 km

