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TYTUŁ: Willa Rokita Zakopane Wakacje Ferie Weekendy

CENA: 45,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Willa Rokita (.: willarokita :.)
  Adres: Króle 25 d
  Miasto: Zakopane
  Województwo: małopolskie
  Telefon: (+48)604 477 301 18 2068 117
                

OPIS:

Serdecznie Zapraszamy do naszej Willi Rokita położonej na
przestrzennej działce z widokiem na ogród i panoramę Tatr.
Willa Rokita znajduje się w cichej i spokojnej dzielnicy Zakopanego.

Do dyspozycji Gości posiadamy 5 pokoi z łazienkami (ciepła woda 24 godziny) 2, 3 osobowe oraz 2 studia rodzinne 2x2 wyposażone
standardowo w telewizory , wygodne fotele , łóżka sypialniane, radio, czajnik, talerzyki, szklanki , ogólnodostępne 2 lodówki i
mikrofalówkę. Internet bezprzewodowy W I FI, a także salonik z kominkiem TV LCD + kino domowe.

Na terenie obiektu znajduje się duży ogrodzony ogród , gdzie latem udostępniona jest huśtawka i trampolina dla dzieci.

W najbliższej okolicy znajduje się 5 regionalnych karczm. Dla narciarzy przygotowane są oświetlone trasy zjazdowe i 3 orczykowe
wyciągi narciarskie oraz 4 osobowa kolej krzesełkowa. . Wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, , lodowisko, szkoła narciarska.
Latem można wjechać koleją krzesełkową na Rafaczańską Grapę a dalej spacerkiem podziwiając panoramę Tatr można dojść na
Gubałówkę lub skorzystać z wypożyczalni rowerów. W razie niepogody zachęcamy do z korzystania z Basenów Termalnych / Termy
Podhalańskie/ w Szaflarach, Bukowina Tatrzańska lub z Aquaparku.

Nasz dom zapewni Państwu niepowtarzalną atmosferę która sprawi , że nawet krótki pobyt będzie doskonałym relaksem i wypoczynkiem
pod Tatrami.

W okolicy znajduje się drewniany kościół z XVIII wieku, Mauzoleum Jana Kasprowicza. W odległości 400m są przystanki autobusowe,
kierunek Morskie Oko, Kuźnice, Centrum.
Cena za pobyt 1-osoby 35 zł - 50 zł
CENY NIE OBOWIĄZUJĄ W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM I DŁUGICH WEEKENDÓW
POBIERAMY OPŁATĘ MELDUNKOWĄ W WYSOKOŚCI 1, 70 ZŁ OD OSOBY ZA KAŻDY DZIEŃ POBYTU

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10 rano w dniu wyjazdu.

Serdecznie zapraszamy na wypoczynek .
Do pełnej rezerwacji dochodzi po wpłacie zaliczki. Kwota zaliczki do uzgodnienia.
Wpłacona zaliczka w przypadku rezygnacji przez konsumenta, a z przyczyn nie zależnych od usługodawcy nie podlega zwrotowi.


