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Pensjonat Piaskowy
Kategoria: pensjonaty
Zapraszamy. Pensjonat po³o¿ony jest w zabytkowej dzielnicy nadmorskiej. Mi³a obs³uga, domowa i
ciep³a atmosfera.
¯eromskiego 24
¦winouj¶cie, Zachodniopomorskie, 72-600
min. 170z³
Tel.: (91) 321 45 18
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie www.123polska.pl....
Fax: (91) 321 45 18
Strona www: http://www.piaskowy.com.pl
• Nad morzem
• W pobli¿u pla¿y
• W centrum miasta
• W miejscowo¶ci uzdrowiskowej
• W budynku zabytkowym
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
Pensjonat Piaskowy po³o¿ony jest w zabytkowej dzielnicy nadmorskiej, w zacisznej czê¶ci
promenady, otoczonej zieleni± parków i wydm w odleg³o¶ci 20 metrów od pla¿y. Mie¶ci si± on w
stylowej przedwojennej willi z 1902 roku, która po gruntownej rekonstrukcji zosta³a zaadaptowana
na Pensjonat. W pensjonacie czekaj± na Pañstwa komfortowo wyposa¿one pokoje 1- i 2-osobowe
oraz apartamenty, które zapewniaj± doskona³e warunki do wypoczynku i pracy. Znajd± tu Pañstwo
spokój i cudownie czyste powietrze. W mi³ej a zarazem niepowtarzalnej atmosferze "Klubu
Piaskowego" nasi go¶cie mog± zje¶æ po¿ywne i doskona³e ¶niadanie, a wieczorem zrelaksowa±
si± przy kawie.
W pobli¿u pensjonatu znajduje si± poczta, amfiteatr, korty tenisowe, kryta p³ywalnia, gabinety
odnowy biologicznej. Pensjonat jest czynny przez ca³y rok.
Mi³a obs³uga, domowa i ciep³a atmosfera sprawi±, ¿e zapragn± Pañstwo go¶ciæ u nas
ponownie.

Oferowane pokoje:
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 3 lat GRATIS !
Cennik: inne
np. od 25.12 do 2.01 - +20%
od 23.06 do 31.08 - -5% dla studentów
Mo¿liwo¶æ wykupienia obiadów w cenie 12z³/os...; ceny do negocjacji; cena za ca³y domek
200z³/db; cena za ³ó¿ko dostawiane 30z³; sylwester +20%, ..., Za basen symboliczna op³ata...
Wy¿ywienie:
• Bar lub punkt gastronomiczny w obiekcie
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• DrinkBar w obiekcie
Na terenie obiektu:
• pralnia
• dostêp do internetu
• salka TV
• grill
• miejsce na ognisko
• parking zabezpieczony (zamykany)
• parking
Pozosta³e:
• wystawiamy faktury VAT
• akceptujemy zwierzêta
• mówimy po angielsku
• mówimy po niemiecku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• lodówka
• czajnik elektryczny
• podstawowe naczynia
• telewizor
• telefon wewnêtrzny
• dostêp do internetu
Opis otoczenia
¦winouj¶cie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie zak±tków polskiego Wybrze¿a.
Miasto po³o¿one jest na samym pó³nocno-zachodnim krañcu Polski. Jest jedynym miastem w
Polsce po³o¿onym na kilkudzisiêciu wyspach (z których zamieszka³e s± Uznam, Wolin i Karsibór),
co jeszcze dodaje mu atrakcyjno¶ci i odmienno¶ci. Granice ¦winouj¶cia wyznacza Zalew
Szczeciñski, Morze Ba³tyckie oraz granica pañstwowa z Niemcami. Centrum administracyjne
miasta znajduje siê na wyspie Uznam. Tu tak¿e znajduje siê dzielnica nadmorska z wieloma
atrakcjami turystyczno-uzdrowiskowymi. Do najwiêkszych atutów ¦winouj¶cia zaliczyæ mo¿na
przepiêkn±, piaszczyst± pla¿ê, która rozci±ga siê od granicy z Niemcami a¿ do uj¶cia ¦winy i dalej
do Miêdzyzdrojów. Poza tym ¦winouj¶cie przyci±ga turystów ³agodnym, morskim klimatem oraz
czystym powietrzem.
Na wyspê Uznam dotrzeæ mo¿na dziêki funkcjonuj±cej w ¦winouj¶ciu przeprawie promowej.
Po³o¿enie geograficzne miasta pozwala na wycieczki do Niemiec (piesze, rowerowe, autokarowe
lub statkami bia³ej floty) a tak¿e dziêki sta³ym po³±czeniom promowym -do Skandynawii.
Poza niew±tpliwymi walorami turystycznymi i uzdrowiskowymi ¦winouj¶cie oferuje przyje¿dzaj±cym
do niego turystom wieloma corocznymi imprezami kulturalnymi i sportowymi. Maj± tu miejsce m. in.
Festiwal "Fama", Regaty Gryfa, Miêdzynarodowy Festiwal Szantowy "Wiatrak" czy ¦winoujskie
Wieczory Organowe a tak¿e Maraton ¦winouj¶cie-Wolgast i ostatnio Rajd Or³a Bielika -impreza dla
amatorów sportów ekstremalnych.

Atrakcje turystyczne:
np. 2 km do Jaskini Jana, ruiny zamku XIII w., gor±ce ¬ród³a Czarne, itd.
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Dojazd:
Pomimo po³o¿enia na wyspach, ¦winouj¶cie ma coraz lepsze po³±czenie z krajem i s±siadami.
Przeprawa promowa stanowi dla turystów atrakcjê. Otwarcie granic w Garz i Ahlbecku umo¿liwia
dogodny dojazd samochodem turystom z Niemiec. Niemiecka kolej ma koñcow± stacjê w centrum
miasta. terminal promów morskich umo¿liwia komfortowe po³±czenie ze Skandynawi±.
W pobli¿u:
do sklepu: 0.1 km
do morza: 0,05 km

