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NAD MORZEM POKOJE GOSCINNE ANNA STEGNA
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Kategoria: pokoje go¶cinne
WITAM SERDECZNIA ZAPRASZAM DO WSPANIALAEJ
MIEJSCOWOSCI NADMORSKIEJ NA WSPANIALE WCZASY
POZDRAWIAM
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RYCERSKA 5
STEGNA , POMORSKIE, 82-103
min. 20z³
Tel.: 055-247-71-95
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Tel. dla obcokrajowców (+48)887026627
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Inne telefony: +48887026627
Strona www: http://
• Nad morzem
Rabaty/Promocje: PROSZE DZWONIC CENY ZAWSZE MOGA BYC
DO NEGOCJACJI
Obiekt: ca³oroczny
Pe³en opis obiektu
Pokoje 2-3-4 osobowe.Oddalony od morza 20 min spacerkiem przez park
krajobrazowy,blisko poczta,kosciol itp...Udostepniony aneks kuchenny.
Teren ogrodzony, parkowanie na terenie obiektu. Ceny od 20 zl
.Serdecznie zapraszam. TELEFON 0-Prefx-55-247-71-95 KOM
+48887026627
Oferowane pokoje:
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp30
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 1-osob: 30 z³
w pokoju 2-osob: 60 z³
w pokoju 3-osob: 90 z³
w pokoju 4 osob: 120 z³
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:
• Wspólna kuchania do dyspozycji
Na terenie obiektu:
• grill
• miejsce na ognisko
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• parking zabezpieczony (zamykany)
Pozosta³e:
• akceptujemy zwierzêta
• mówimy po angielsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• lodówka
• telewizor
Atrakcje turystyczne:
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---ATRAKCJEE STEGNA--- dawna wioska rybacka, obecnie spokojna
miejscowo¶æ wypoczynkowa, po³o¿ona na Mierzei Wi¶lanej nad Zatok±
Gdañsk±. Doskona³e miejsce wypadowe do Trójmiasta (50km), Malborka
(35 km) Elbl±ga (35 km) i przez Zalew Wi¶lany do Fromborka, Braniewa i
Tolkmicka. Czysta woda Zatoki Gdañskiej, przepiêkne szerokie i
piaszczyste pla¿e, tu¿ za pla¿± dwukilometrowe pasmo mieszanego
lasu, najwiêksze w Polsce nas³onecznienie, tereny absolutnie
pozbawione przemys³u, gwarantuj± doskona³y relaks i wypoczynek.
Dziêki swojemu po³o¿eniu nad morzem i wyj±tkowemu mikroklimatowi
Stegna gwarantuje mo¿liwo¶æ wspania³ego wypoczynku i relaksu
W pobli¿u:
do sklepu: 0.5 km
do morza: 1.5 km
do pla¿y strze¿onej: 1.5 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 1.5 km
szlaki turystyczne: 1 km
restauracje / kawiarnie / bary: 1 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 1 km
s³u¿by medyczne: 0.8 km
poczta: 0.5 km
bank / bankomat: 1 km
budka telefoniczna: 1 km
Internet Cafe: 0.8 km
dworzec / przystanek PKS: 0.4 km
dworzec PKP: 0.4 km
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