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TYTUŁ: Romantyczny pobyt we dwoje - odpoczynek dla duszy

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: LUNA HAUS (.: maska2 :.)
  Adres: cała Polska
  Miasto: Cała Polska
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 531440447
                

OPIS:

ROMANTYCZNIE KLIMATYCZNIE I NASTROJOWO

Mamy pomysł na wyjątkowe dla Państwa chwile spędzone z
ukochaną osobą. Są takie w życiu o których chcemy pamiętać i długo wspominać. Dołożymy starań aby przygotować dom na zaręczyny,
rocznicę lub urodziny tworząc uroczy klimat do wyznania MIŁOŚCI nawet po kilkudziesięciu latach małżeństwa.

Dla DWOJGA (100% PRYWATNOŚCI) cały obiekt i posesja na wyłączność.

Zapraszamy na bezpieczny pobyt z dala od miejskiego hałasu i ludzi. Każdy pobyt może być doskonałą okazja do odpoczynku z dala od
miejskiego hałasu tylko we dwoje. Ten czas możecie Państwo spędzić przy blasku ognia z kominka, zażywając kąpieli relaksacyjnych i
czytając swoją ulubiona książkę - dom i atrakcje tylko do Państwa dyspozycji.
Mazury o tej porze roku są piękne i zachęcają do spacerów. Okolica naszych domów jest doskonałą alternatywą dla miłośników przyrody
i pięknych krajobrazów - lasy, łąki, jeziora - tylko Państwo i przyroda. Domy są komfortowo wyposażone i zapewnią Państwu udany urlop.
Wiele atrakcji dla najmłodszych gości zapewni im i Państwu doskonałą zabawę.

Zamiast zatłoczonych hoteli możecie Państwo spędzić miło czas z rodziną, grupą przyjaciół lub romantycznie we dwoje. Zapraszamy na
stronę www.domnamazurachspa.pl -tam znajdziecie Państwo opis naszych domów na Mazurach - Wrzospa lub Jasminspa.

BEZPIECZNY POBYT NA MAZURACH Z DALA OD MIASTA - TYLKO DLA PAŃSTWA BEZ POSTRONNYCH OSÓB - POWITALNA KĄPIEL
W BALII GRATIS

POBYT W DOMU WRZOSPA DLA DWOJGA - ROMANTYCZNY POBYTU WE DWOJE tylko do Państwa dyspozycji z wieloma atrakcjami
min. sauna, ruska bania z jacuzzi, wanna z hydromasażem, wino musujące, słodka niespodzianka, sole do kąpieli, świece, szlafroki,
ręczniki, płatki róż.

Dom przystosowany jest do pracy zdalnej - Internet Wi-Fi

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu tel. 531440447

Czeka na Państwa przygotowana relaksacyjna gorąca kąpiel w ruskiej bani z jacuzzi bez limitu.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INNYMI NASZYMI OFERTAMI I WYPOCZYNKIEM W JEDNYM Z NASZYCH DOMÓW
NA MAZURACH

POCZUJ SMAK WIOSNY - NOCLEG NA MAZURACH W ATRAKCYJNYCH CENACH

Więcej informacji o atrakcjach na stronie
www.domnamazurachspa.pl


