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TYTUŁ: Zapraszamy na wypoczynek do Łeby – Dom Wczasowy HA

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający:  (.: maska2 :.)
  Adres: cała Polska
  Miasto: Cała Polska
  Województwo: opolskie
  Telefon: 603094542
                

OPIS:

Do Państwa dyspozycji oddajemy 8 pokoi w tym 2 apartamenty.
Nasze pokoje są przestronne i bardzo wygodne, W każdym w pokoju telewizor z
płaskim ekranem -kanały telewizji cyfrowej naziemnej , lodówka , czajnik
elektryczny, podstawowe naczynia , łazienka i sprzęt plażowy .
W pokojach przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne materiały informacyjne dot. Łeby i najbliższej okolicy.
W jadalni, która znajduję się na parterze jednorazowo przyjmiemy 20 osób. Tu serwujemy dla Państwa domowe śniadania i
obiadokolacje.
W cenę noclegu wliczone jest śniadanie, dodatkowo można dokupić obiadokolacje.
Bezprzewodowy Internet jest w naszym obiekcie.
W ogrodzie są do Państwa dyspozycji meble wypoczynkowo-ogrodowe, huśtawka ogrodowa i grill oraz plac zabaw dla dzieci. Posiadamy
również łóżeczka z pościelą dla dzieci, wanienki, krzesełka do karmienia dzieci w jadalni.
W kąciku plastycznym dzieci znajdą dla siebie kolorowanki, puzzle i inne zabawki, Dla dorosłych przygotowaliśmy ciekawe propozycje
książkowe i kolorowe miesięczniki.
Dom nasz położony jest na osiedlu willowym, 800 m od plaży i 200 m od deptaku w Łebie - alei Prezydenckiej.
Na terenie zapewniamy Państwu bezpłatny parking.
Łeba to wspaniałe miejsce do aktywnego wypoczynku, każdy może zadbać o kondycję fizyczną i zdrowie. Do dyspozycji Państwa
oddajemy bezpłatnie rowery i kije Nordic Walking.

Zapraszamy
W miesiącach maj - czerwiec i wrzesień Pakiety pobytowe z wyżywieniem 7 dni HP - 630, 00 zł /osoba , zapewniamy zniżki dla dzieci do
10 lat. Dzieci do lat 2 - przyjmujemy bezpłatnie .
Doba hotelowa rozpoczyna się pierwszego dnia o godz. 14.00, kończy ostatniego o godz. 10.00.
więcej informacji www.hannaleba.pl
ZAPRASZAMY

Dom Wczasowy HANNA
84-360 ŁEBA ul .Zawiszy Czarnego 8
www.hannaleba.pl www.facebook.com/domwczasowyhanna
tel. 603 094 542
tel. 598 661 360
przymorze@poczta.onet.pl
film :
https://www.youtube.com/watch?v=oYmyT-y67go
www.youtube.com/watch?v=zEMajqQK5Lo film mój


