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Pensjonat CALIFORNIA w Jantarze
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Kategoria: pensjonaty
ZAPRASZAMY PAÑSTWA DO SPÊDZENIA WYMARZONEGO
URLOPU W SPECYFICZNYM JANTAROWYM MIKROKLIMACIE
Gdañska 43A
JANTAR, Pomorskie, 82-103
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min. 30z³
Tel.: 055-247-79-65
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Tel. dla obcokrajowców (+48)692-436-460
Inne telefony: 692-436-460
Strona www: http://www.california.mierzeja.pl
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• Nad morzem
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
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W NASZEJ OFERCIE:*atrakcyjne po³o¿enie -do morza oko³o
900m*bezpieczna posesja z miejscami parkingowymi*pokoje 2,3,4
osobowe*apartamenty 2-pokojowe*ka¿dy pokój posiada ³azienkê,
telewizor plazmowy, czajnik*pokoje z indywidualnymi tarasami i
balkonami*plac zabaw dla najm³odszych*na miejscu sto³ówka i
bar(bogaty asortyment)*poza sezonem letnim promocyjne ceny*obiekt
czynny przez ca³y rok*zapraszamy na kolonie, wycieczki, imprezy
okoliczno¶ciowe i spotkania integracyjne
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 2 pokoi(-je)
3-osobowe: 4 pokoi(-je)
4-osobowe: 5 pokoi(-je)
5 (i wiêcej) osobowe: 4 pokoi (-je)
Ilo¶æ Apartamentów: 2
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Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp60
Cena za osobê (w SEZONIE):
Cena za dzieci: - dzieci do 7 lat 50-75% ceny
Wy¿ywienie:
• Kawiarnia w obiekcie
• DrinkBar w obiekcie
• Sto³ówka
• Mo¿liwo¶æ zakupu po³ówek ¿ywieniowych
Na terenie obiektu:
• grill
• miejsce na ognisko
• plac zabaw
• tenis sto³owy
• parking zabezpieczony (zamykany)
Pozosta³e:
• obiekt dostosowany dla turystów niepe³nosprawnych
• wystawiamy faktury VAT
• zakaz palenia w ca³ym obiekcie
• mówimy po angielsku
• mówimy po rosyjsku
• mówimy po w³osku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• czajnik elektryczny
• podstawowe naczynia
• telewizor
• balkon
Opis otoczenia
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Jeste¶my w zacisznym miejscu, co pozwala w pe³ni zrelaksowaæ siê
po ca³orocznym wysi³ku. Sprzyja temu dogodny, nadmorski klimat
lecz±cy alergie oraz inne dolegliwo¶ci oddechowe. Jak równie¿ spacery
po Parku Krajobrazowym oraz koj±cy szum fal pomaga pozbyæ siê
stresu.
Od naszego obiektu jest blisko do sklepów, komunikacji PKS
oraz kolejki w±skotorowej.Jest doskona³e po³±czenie z Malborkiem i
Trójmiastem.W pobli¿u znajduje siê jeziorko, prawdziwa frajda dla
zapalonych wêdkarzy i nie tylko.
Dla najm³odszych du¿± atrakcj±
bêdzie odwiedzenie farmy strusi, gdzie dowiedz± siê o ich ¿yciu i
obyczajach. Jak sama nazwa wskazuje, miejscowo¶æ Jantar s³ynie z
bursztynu, który od wieków cieszy siê du¿± popularno¶ci±. O ca³ej jego
historii mo¿na dowiedzieæ siê w tutejszym Muzeum.
Co roku na naszej pla¿y organizowane s± Mistrzostwa ¦wiata w
Po³awianiu Bursztynu po³±czone z wystêpami znanych artystów. Tutaj
równie¿ na brak atrakcji nie mo¿na narzekaæ. Do Pañstwa dyspozycji
mamy 17 pokoi, w tym dwa apartamenty dwupokojowe, z których jeden
jest przystosowany dla osób niepe³nosprawnych. Razem jest 60 miejsc
noclegowych. Zachêcamy do zapoznania siê z ofert± DW
&#8222;CALIFORNIA&#8221;

W pobli¿u:
do sklepu: 0.1 km
do morza: 0,9 km
do pla¿y strze¿onej: 0,9 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 0,9 km
szlaki turystyczne: 0,5 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0,5 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 0,7 km
s³u¿by medyczne: 4 km
poczta: 0,3 km
bank / bankomat: 0,4 km
budka telefoniczna: 0,2 km
Internet Cafe: 1 km
dworzec / przystanek PKS: 0,3 km
dworzec PKP: 0,4 km

