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Pensjonat M.F.***

Front
Kategoria: hotele
Pensjonat na Starym Mie¶cie w Elblagu
ul.¦w.Ducha 26 (Stare Miasto)
Elbl±g, warmiñsko-mazurskie, 82-300

Pokój 1

min. 180z³
Tel.: =48 055 641-26-10
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....

http://www.123polska.pl
Tel. dla obcokrajowców (+48)055 641-26-10
Fax: +48 055 642-31-44
Inne telefony: 502-401-494
Strona www: http://www.pensjonatmf.pl
• W centrum miasta
Pokój 2

Rabaty/Promocje: Powy¿ej 5 dni - 10% zni¿ki na us³ugê hotelarsk± i
gastronomiczn±
Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): ***
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu

Pokój 3

PUB

Bar

Trzygwiazdkowy pensjonat po³o¿ony jest w samym sercu elbl±skiej
Starówki. Obiekt zajmuje dwie pieczo³owicie odrestaurowane
kamieniczki. Pensjonat M.F.*** oferuje komfortowo wyposa¿one pokoje z
³azienkami, telewizorem oraz sta³ym, nielimitowanym dostêpem do
Internetu. £±cznie do Pañstwa dyspozycji oddajemy 40 miejsc
noclegowych w 16 pokojach (1-,2-,3-osobowych)Pensjonat posiada
w³asn± restauracjê oraz pub, natomiast latem ogródek piwny.
Restauracja hotelowa serwuje swoim Go¶ciom tradycyjne dania kuchni
w³oskiej, polskiej, jak i europejskiej, z szerok± gam± win. Znajduj±cy siê
w piwnicy pub proponuje spêdzenie mi³ych chwil oferuj±c bogaty wybór
alkoholi i napojów bezalkoholowych.Penjsonat M.F.*** zapewnia
doskona³e warunki na pobyty s³u¿bowe i turystyczne. Ogromn± zalet±
jest po³o¿enie naszego pensjonatu:·Centrum ok.150m;·Dworzec
PKP/PKS ok.1 km;·Przystañ ¯eglugi Ostródzko-Elbl±skiej ok.
150m;·Parking Strze¿ony ok. 150 m ·Znajduje siê w s±siedztwie portu
morskiego, centrum przemys³owo-handlowego.Otaczaj±ce pensjonat
odrestaurowane kamieniczki na pewno umil± i uprzyjemni± pobyt.
Oferowane pokoje:
1-osobowe: 16 pokoi(-je)
2-osobowe: 14 pokoi(-je)
3-osobowe: 6 pokoi(-je)
4-osobowe: 1 pokoi(-je)
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp20

RESTAURACJA

Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 1-osob: 180 z³
w pokoju 2-osob: 120 z³
w pokoju 3-osob: 100 z³
w pokoju 4 osob: 80 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 4 lat GRATIS !

Elbl±g latem 2008

Cennik: inne
Cennik pokoi poza sezonem (01.10.-30.04.):1-osobowy: 180
z³1-osobowy, podwy¿szony standard: 200 z³2-osobowy z ³ó¿kiem
ma³¿eñskim: 240 z³ 2-osobowy z dwoma ³ó¿kami: 240 z³2-osobowy,
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podwy¿szony standard: 250 z³3-osobowy: 280 z³ - 340 z³ Cennik pokoi
w sezonie (01.05.-30.09.):1-osobowy: 210 z³1-osobowy, podwy¿szony
standard: 240 z³2-osobowy z ³ó¿kiem ma³¿eñskim: 250 z³ 2-osobowy z
dwoma ³ó¿kami: 250 z³2-osobowy, podwy¿szony standard: 280
z³3-osobowy: 300 z³ - 340 z³W cenê pobytu wliczone ¶niadanie.Dzieci do
lat 4 w pokoju rodziców - bezp³atnie.Przy rezerwacji pokoju dla 1 osoby
doros³ej i dziecka do 4 lat, obowi±zuje cennik pokoi
jednoosobowych.Przy d³u¿szych iczêstych pobytach oferujemy
atrakcyjne zni¿ki.
Wy¿ywienie:
• Restauracja w obiekcie
• Kawiarnia w obiekcie
• Bar lub punkt gastronomiczny w obiekcie
• DrinkBar w obiekcie
• ¦niadania w cenie pobytu
• Mo¿liwo¶æ zakupu po³ówek ¿ywieniowych
Na terenie obiektu:
• dostêp do internetu
• parking strze¿ony (kamera/ochrona)
• parking
Pozosta³e:
• akceptujemy p³atno¶ci kart±
• wystawiamy faktury VAT
• akceptujemy zwierzêta
• mówimy po angielsku
• mówimy po niemiecku
• mówimy po w³osku
Inne: mówimy po francusku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• telewizor
• dostêp do internetu
W NIEKTÓRYCH pokojach apartamentach domkach:
• balkon
Inne: wanna z hydromasa¿em
Opis otoczenia
Penjsonat M.F.*** zapewnia doskona³e warunki na pobyty s³u¿bowe i
turystyczne. Ogromn± zalet± jest po³o¿enie naszego
pensjonatu:·Centrum ok.150m;·Dworzec PKP/PKS ok.1 km;·Przystañ
¯eglugi Ostródzko-Elbl±skiej ok. 150m;·Parking Strze¿ony ok. 150 m
·Znajduje siê w s±siedztwie portu morskiego, centrum
przemys³owo-handlowego.Otaczaj±ce pensjonat odrestaurowane
kamieniczki na pewno umil± i uprzyjemni± pobyt.
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Atrakcje turystyczne:
Po³o¿enie Pensjonatu M.F.*** to ¶wietna baza wypadowa do okolicznych
atrakcji turystycznych. Np: Frombork (30km) -Wzgórze Katedralne,
miejsce zamieszkania Miko³aja Kopernika, planetarium; Malbork (30km)
-Zamek Krzy¿acki; Kadyny (22km)- szlaki turystyczne piesze i rowerowe,
Wysoczyzna Elbl±ska; Mierzeja Wi¶lana (50 km): Stegna, Sztutowo (by³y
obóz koncentracyjny Stutthof), Krynica Morska; Gdañsk (50km);
Kaliningrad (Rosja) (100km): Muzeum Bursztynu, grób s³ynnego filozofa
Immanuela Kanta. W odleg³o¶ci ok.150m od pensjonatu znajduje siê
przystañ statków p³ywaj±cych po Kanale Elbl±skim. Tu znajduje siê
najwiêksza atrakcja naszego regionu &#8211; zabytkowe pochylnie
Jedyne miejsce na ¶wiecie, gdzie &#8222;statki p³ywaj± po
trawie&#8221;.
W pobli¿u:
do sklepu: 0.1 km
do supermarketu / marketu: 1 km
do morza: 40 km
szlaki turystyczne: 2 km
restauracje / kawiarnie / bary: 0 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 0,3 km
s³u¿by medyczne: 1,5 km
poczta: 0,5 km
bank / bankomat: 0,3 km
Internet Cafe: 1 km
dworzec / przystanek PKS: 1 km
dworzec PKP: 1 km
parking strze¿ony (je¿eli brak w obiekcie): 0,2 km

