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Mielno-wypoczynek nad morzem
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Kategoria: agroturystyka
Wygodne i przytulne pokoje 2, 3, 4 osobowe z ³azienkami i RTV. Ogród
,parking, kom.693343223
Mielno, ul. ¯eromskiego
Mielno, Zachodniopomorskie, 76-032
Obraz turystyka 012.jpg min. 40z³
Tel.: 693343223
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Inne telefony: 0943189927
Strona www: http://
Obraz turystyka 003.jpg

• Nad morzem
Rabaty/Promocje: np. Uwaga! Przy rezerwacji 2 miesi±ce wcze¶niej: 25
% rabatu !
Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): *
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu

Wygodne 2,3 i 4 osobowe pokoje z ³azienkami. Aneks kuchenny na hollu.
W pobli¿u obiektu znajduje siê ca³y szereg us³ug ¿ywieniowych( bary,
sto³ówki itp.) i turystyczno- rozrywkowych. Obiekt usytuowany na terenie
zazielenionym i wyciszonym. Posesja ogrodzona z zagospodarowanym
ogrodem i parking. Odleg³o¶æ do pla¿ morskich ok. 700m tj. ok 10 minut
spacerkiem przez centrum Mielna; do centrum Mielna ok. 350m ; do
jeziora ok. 350m. do lasu ok.370m .Lokalizacja i uk³ad m. Mielna
pomiêdzy morzem a jeziorem ( 6 co do wielko¶æ jezioro w Polsce)
dodatkowo sprawia i¿ na tym terenie niezale¿nie od pogody wystêpujê
eklama pokoi wczasowych 011.jpg
du¿e stê¿enie jodu morskiego maj±cego przede wszystkim du¿e
znaczenie dla zdrowia (mikroklimat morski). Po tej stronie usytuowania
obiektu i jeziora wystêpuje unikalna ¶cie¿ka spacerowa w wzd³u¿ wa³u
brzegowego jeziora Jamno, z pasem naturalnej i intensywnej zieleni chronionej przyrodniczo (lêgowiska dzikiego ptactwa). W tym miejscu
wystêpuj± zaciszne i dogodne miejsca do wêdkowania (wszelkie gatunki
ryb-jezioro Jamno bezpo¶rednio po³±czone jest kana³em z morzem).
Serdecznie zapraszamy na s³oneczne pla¿e mieleñskie i czyste wody
3a_879.jpg

http://www.123polska.pl

Ba³tyku {jedynie w tym miejscu linii brzegowej Ba³tyku wystêpuj± g³ówne
pr±dy p³ywowe czystych wód z morza Pó³nocnego; równie¿ godna jest
uwagi "glinka zielona" , maj±ca szereg walorów zdrowotnych ,
wystêpuj±ca w tym rejonie brzegowym Ba³tyku}. Cena 30-55
z³/osoba/doba--ilo¶æ miejsc/terminu/czas pobytu- negocjowana ,
Najni¿sze ceny w okresie poza sezonem(25-35 z³/osoba/doba)
.Klimatyczne. Kontakt sta³y kom. 693343223 ,
eklama pokoi wczasowych 016.jpg
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 2 pokoi(-je)
3-osobowe: 2 pokoi(-je)
4-osobowe: 1 pokoi(-je)
Ilo¶æ pomieszczeñ typu Studio: 1
Ilo¶æ domków jednorodzinnych: 1

eklama pokoi wczasowych 015.jpg
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp14
Cena za osobê (w SEZONIE):

Cennik: inne
Cena od 25z³ do 55z³/osoba/ za nocleg w zale¿no¶ci od rodzaju pokoju,
terminu, liczby osób i czasu pobytu. Najni¿sze ceny poza sezonem
letnim (25-35z³/doba/nocleg
eklama pokoi wczasowych 023.jpg
Na terenie obiektu:
• grill
• plac zabaw
• parking
Pozosta³e:
• akceptujemy zwierzêta
• mówimy po angielsku
• mówimy po niemiecku
• mówimy po rosyjsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• czajnik elektryczny
• telewizor
Opis otoczenia
Mielno i okolice nale¿± do najatrakcyjniejszych terenów na polskim
Wybrze¿u pod wzglêdem turystycznym i ¶rodowiska przyrodniczego.
Po³o¿one jest bezpo¶rednio w s±siedztwie morza i jeziora Jamno.
Posiada dobre po³±czenia komunikacyjne z reszt± kraju, du¿e obszary
le¶ne, atrakcyjne szlaki turystyczne oraz specyficzny morski mikroklimat.
W Mielnie ka¿dy mo¿e znale¼æ doskona³e warunki do wypoczynku i
rekreacji. W ci±gu ostatnich lat zdecydowanie rozbudowano sieæ ma³ej
gastronomii, otwarto liczne restauracje, kawiarenki, sma¿alnie ryb,
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ró¿norodne punkty us³ugowe. Wczasowicze mog± korzystaæ z
rozmaitych form rozrywki i rekreacji. Na dzieci czekaj± weso³e
miasteczka, po jeziorze Jamno kursuje stateczek wycieczkowy. Co dzieñ
w sezonie letnim organizowane jest szereg ró¿nych imprez, konkursów,
zabaw, dyskotek-

W pobli¿u:
do sklepu: 0.07 km
do supermarketu / marketu: 9 km
do morza: 0,7 km
do pla¿y strze¿onej: 0,7 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 0,7 km
szlaki turystyczne: 0,04 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 0.5 km
s³u¿by medyczne: 0,35 km
poczta: 0,37 km
bank / bankomat: 0,35 km
budka telefoniczna: 0,03 km
Internet Cafe: 0,06 km
dworzec / przystanek PKS: 0,1 km
dworzec PKP: 9 km
parking strze¿ony (je¿eli brak w obiekcie): 0,4 km

