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Willa Bogda

Dom
Kategoria: pokoje go¶cinne
Witamy w Willi Bogda Serdecznie Zapraszamy
Olcza- Fr±czkówka 69c
Zakopane, ma³opolskie, 34-520
pokoje

min. 25z³
Tel.: 0182074807
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Tel. dla obcokrajowców (+48)0601496498
Inne telefony: 0888421634
Strona www: www.willabogda.pl

pokoje
• W górach
• W pobli¿u wyci±gu / wyci±gów
Rabaty/Promocje: np. Uwaga! Przy rezerwacji 2 miesi±ce wcze¶niej: 25
% rabatu !
Obiekt: ca³oroczny
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pokoje

Pe³en opis obiektu
Nasze pokoje: Oferujemy 40 miejsc noclegowych w pokojach 2,3,4
osobowych z ³azienkami.Pokoje wyposa¿one s± w telewizoryKuchnia:
Przewidzieli¶my dla osób chc±cych oderwaæ siê od kuchni i gotowania
ca³odzienne wy¿ywienie. Szczegó³y do omówienia ju¿ na miejscu lub
przez telefon.Parkowanie: Dla zmotoryzowanych posiadamy miejsce do
parkowania.Oczywi¶cie nie pobieramy op³aty za parking.Dla dzieci:Sporo
miejsca przed domem na zabawy Ceny:Ceny s± zale¿ne od sezonu
jednak zawsze staramy siê uwzglêdniaæ d³ugo¶c pobytu i ilo¶æ
osób.Cena za dobê zaczyna siê od atrakcyjnej ceny 25z³.
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 7 pokoi(-je)
3-osobowe: 7 pokoi(-je)

http://www.123polska.pl
4-osobowe: 5 pokoi(-je)
Ilo¶æ Apartamentów: 0
Ilo¶æ pomieszczeñ typu Studio: 0

Klatka

korytarz

Ilo¶æ domków jednorodzinnych: 0
Ilo¶æ domków dwurodzinnych: 0
Ilo¶æ domków trzyrodzinnych
(i wiêksze): 0
w pokoju 1-osob: 0 z³
w pokoju 2-osob: 30 z³
w pokoju 3-osob: 30 z³
w pokoju 4 osob: 30 z³
w pokoju 5 (i wiêcej) osob: 0 z³
Cena za apartament: 0 z³
Cena za Studio: 0 z³
w domku jednorodzinnym: 0 z³
w domku dwurodzinnym: 0 z³
w domku trzyrodzinnym (i wiêkszym): 0 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 3 lat GRATIS !
Cena za dzieci: - dzieci do 5 lat 50-75% ceny
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:
• Sto³ówka
• Mo¿liwo¶æ zakupu po³ówek ¿ywieniowych
• Mo¿liwo¶æ zorganizowania obiadów (w innym obiekcie)
Na terenie obiektu:
• grill
• miejsce na ognisko
• plac zabaw
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• mo¿liwo¶æ przechowania nart
• parking
Pozosta³e:
• zakaz zabierania zwierz±t
• mówimy po angielsku
• mówimy po niemiecku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• ³azienka
• lodówka
• czajnik elektryczny
• podstawowe naczynia
• sztuæce
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• telewizor
• balkon
Opis otoczenia
Olcza Fr±czkowka to znana i spokojna czê¶æ Zakopanego.Lokalizacja
pozwala bardzo szybko udaæ siê do centrum miasta, jak równie¿ na
szlaki turystyczne.W okolicy wyci±gi narciarskie. Ostatnio oddany na
Harendzie.Tutaj rownie¿ wypo¿yczlanie nart i innego sprzêtu
narciarskiego.W okolicy restauracje, sklepy, bary.S³u¿ymy równie¿
pomoc± w organizacji kuligów ognisk, spotkañ regionalnych.

W pobli¿u:
do sklepu: 0.1 km
do supermarketu / marketu: 1 km
szlaki turystyczne: 3 km
do wyci±gu narciarskiego: 1 km
do tras zjazdowych: 1 km
stoki sztucznie na¶nie¿ane: 1 km
restauracje / kawiarnie / bary: 1 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 3 km
s³u¿by medyczne: 3 km
poczta: 1 km
bank / bankomat: 3 km
budka telefoniczna: 0.1 km
Internet Cafe: 3 km
dworzec / przystanek PKS: 0.1 km
dworzec PKP: 3 km

