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Gwarówka dom go¶cinny

dom 1.jpg
Kategoria: pokoje go¶cinne
Dom Go¶cinny Gwarówka po³o¿ony jest w piêknej miejscowo¶ci
nadmorskiej Niechorze, oddalony od morza 300 metrów.
Trzebiatowska 1a
Niechorze, Zachodniopomorskie, 72-350
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min. 60z³
Tel.: 662969033
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Strona www: http://www.gwarowka.pl
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• Nad morzem
• Nad jeziorem / jeziorami
Obiekt: sezonowy
Pe³en opis obiektu
Oferujemy pokoje 2 i 3 , oraz apartament dwu pokojowy w przypadku
struktury rodziny 2+2. W ka¿dym pokoju znajduje siê ³azienka z
prysznicem, lodówka, czajnik bezprzewodowy, parawany, miejsce do
prasowania. Parking dla naszych Go¶ci przy domu go¶cinnym-bezp³atny.

http://www.123polska.pl
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 3 pokoi(-je)
3-osobowe: 5 pokoi(-je)
5 (i wiêcej) osobowe: 1 pokoi (-je)
w pokoju 2-osob: 60 z³
Na terenie obiektu:
• parking
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Pozosta³e:
• zakaz zabierania zwierz±t
• zakaz palenia w ca³ym obiekcie
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• lodówka
• czajnik elektryczny
W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• telewizor
• balkon
Opis otoczenia
om Go¶cinny Gwarówka po³o¿ony jest w piêknej miejscowo¶ci
nadmorskiej Niechorze, oddalony od morza 300 metrów.Miejscowo¶æ
charakteryzuje siê piêkn±, czyst± i bardzo szerok± piaszczyst± pla¿±,
po³o¿ona jest na wysokim klifie morskim.Znajduje siê tu równie¿ las
sosnowy, latarnia morska, muzeum rybo³ówstwa, trzy mola, kutry
rybackie oraz piêkne jezioro &#8220;Liwia £u¿a&#8221;(rezerwat
ptactwa wodnego).W okresie letnim Niechorze dostarcza wielu atrakcji,
tak wiêc ka¿dy znajdzie tu co¶ dla siebie, wêdkowanie, niezliczona ilo¶æ
sma¿alni ryb, uroczych knajpek, mo¿liwo¶æ przejazdu ciuchci±
w±skotorow±, zwiedzanie latarni morskiej, wieczorne spacery Alej±
Bursztynow± lub brzegiem morza, pola golfowe, korty tenisowe.
do morza: 0,3 km
do pla¿y strze¿onej: 0,3 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0,3 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 0,3 km
s³u¿by medyczne: 0,3 km
poczta: 0,4 km
bank / bankomat: 0,4 km
budka telefoniczna: 0,4 km
dworzec / przystanek PKS: 0,3 km
dworzec PKP: 15 km

