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Apartamenty STAYONDAY w Poznaniu

8.JPG
Kategoria: apartamenty
Dwa 2-osobowe apartamenty typu studio w Poznaniu. Dobra llokalizacja, standard i cena alternatywa dla drogich hoteli.
Katowicka 93 c/18
Poznañ, wielkopolskie, 61-131
min. 50z³
Tel.: 602 10 29 18
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie www.123polska.pl....
Strona www: http://www.stayonday.pl
• W pobli¿u wyci±gu / wyci±gów
• Nad jeziorem / jeziorami
• W centrum miasta
Rabaty/Promocje: dla sta³ych klientów i przy rezerwacji obu apartamentów - korzysne rabaty
Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): ***
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
Dwa 2-osobowe apartamenty typu studio. Lokalizacja, standard i cena czyni± tê ofertê wart± uwagi
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jako alternatywê dla drogich hoteli.Dla go¶ci targowych, biznesowych, firm i nie
tylko.lokalizacjaNowoczesne osiedle Polanka, z pe³n± infrastruktur±, w okolicy Malty, s±siaduj±ce z
Centrum Malta i Malta Office Parkiem. Blisko centrum miasta. Doskona³a komunikacja tramwajowa
w ka¿dym kierunku Poznania.standardApartament typu studio to pokój z aneksem kuchennym i
³azienk±. Na wyposa¿eniu ka¿dego z nich jest dwuosobowa sofa do spania, aneks kuchenny,
³azienka z prysznicem, suszarka do w³osów, ¿elazko, pralka, TV i dostêp do Internetu (WiFi) Do
dyspozycji go¶ci, na ¿yczenie, wej¶ciówka do Centrum Sportowego(sala sportowa, odkryte korty
tenisowe, bilard, pi³karzyki i bowling.
Oferowane pokoje:
2-osobowe: 2 pokoi(-je)
Ilo¶æ pomieszczeñ typu Studio: 2
Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): 100 z³
Cena za miesi±c (za ca³o¶æ): 3000 z³
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp4
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 1-osob: 250 z³
w pokoju 2-osob: 125 z³
Cena za Studio: 250 z³
Cennik: inne
wynajem na jedn± noc - 250 z³/apartamentpobyty d³u¿sze niz 1 dzieñ - cena do negocjacjipobyty
d³u¿sze ni¿ 30 dni - 100 z³/apartament
Wy¿ywienie:
• Aneks kuchenny w pokojach/domkach
Na terenie obiektu:
• dostêp do internetu
• billard
• sala gimnastyczna
• kort tenisowy
• plac zabaw
• boisko do pi³ki siatkowej
• tenis sto³owy
• parking
Pozosta³e:
• wystawiamy faktury VAT
• zakaz zabierania zwierz±t
• mówimy po angielsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• aneks kuchenny
• lodówka
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• czajnik elektryczny
• garnki
• podstawowe naczynia
• sztuæce
• telewizor
• balkon
• dostêp do internetu
Opis otoczenia
W najblizszej okolicy znajduj± siê tereny rekreacyje Malty, sztuczny stok narciarski, tor saneczkowy,
treningowe pole golfowe, lodowisko, ¶cie¿ki rowerowe i spacerowe, ZOO, kolejka w±skotorowa.
Galeria Handlowo-Rozrywkowa Malta (sklepy, kino)

Atrakcje turystyczne:
Ostrów Tumski i Katedra Poznañska, Stary Rynek, Ratusz, Fara, Miedzynarodowy Festiwal
Teatrów Ulicznych Malta, Miedzynarodowe Targi Poznañskie.
Dojazd:
Wjazd od ulicy Baraniaka, przy jeziorze Maltañskim
W pobli¿u:
do sklepu: 0.1 km
do supermarketu / marketu: 300 km
do pla¿y strze¿onej: 500 km
do wyci±gu narciarskiego: 500 km
stoki sztucznie na¶nie¿ane: 500 km
restauracje / kawiarnie / bary: 200 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 2000 km
s³u¿by medyczne: 1000 km
poczta: 200 km
dworzec / przystanek PKS: 3500 km
dworzec PKP: 5000 km

