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ID:446 Willa Krystyna

Charakterystyka

Obiekt Willa Krystyna umiejscowiony jest u podnóża Wolińskiego Parku Narodowego na ulicy Ustronie
Leśne 1, gdzie jest cisza i spokój, okolica willowa, blisko centrum i sklepy – na plażę 10 - 15min spacerkiem.
Na terenie posesji stoją domki letniskowe 2os i 3os z łazienkami oraz własnym małym tarasem.
W domkach 2os jest podwójne łóżko, TV, lodówka, czajnik, naczynia i sprzęt plażowy.
W domkach 3os jest łóżko podwójne i pojedyncze, TV, aneks kuchenny i sprzęt plażowy (koc i parawan).
W obiekcie – pokoje 2os z łazienkami na korytarzu (1 łazienka na 2 pokoje) dostępem do kuchni.
Parking, duża posesja z meblami ogrodowymi.
Nasz drugi obiekt Villa Habana.
Villa Habana położona w pobliżu parku – na ulicy Kolejowa 45 - spokojna cicha okolica
Międzyzdrojów.Budynek 2 kondygnacyjny, na parterze pokoje 2, 3 os ze wspólną łazienka na korytarzu i
kuchnia ogólnodostępną.Pokoje z wygodnymi łóżkami, tv kab. W każdym pokoju i łącza internetowe.Na 1
piętrze 6 pokoi 2. 3. 4 os. każdy pokój ma kabinę prysznicowa i umywalkę w pokoju - 2 WC na korytarzu,
kuchnia ogólnodostępna.W pokojach kanapy rozkładane lub łóżka małżeńskie, TV kab.2 kondygnacja to
duży taras dla wszystkich gości z meblami ogrodowymi.Na tarasie mieszczą się 3 pokoje 2, 3 os. 2 pokoje z
aneksem kuchennym i 1 pokój 2os. z lodówką, czajnikiem w pokoju. Pokoje te maja w środku kabinę
prysznicowa i umywalkę.

Charakterystyka oferty
Do centrum
Ilość pokoi
Ilość miejsc
Year of Construction
Współrzędne GPS
Floor(s)
Do wyciągu

400 m.
17
35
100
51.994649;19.039774
900
0 m.

Equipment Details
Akceptowane zwierzęta
Apartamenty
Garaż
Kawiarnia
Ogólnodostępna kuchnia
Pełny węzeł sanitarny
Restauracja
Stołówka

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Położenie obiektu
Ulica
Kod pocztowy

Ustronie Lesne 1
72-500
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Miasto Międzyzdroje
Województwo zachodniopomorskie -ZPPaństwo Polska

Atrakcje w okolicy

Rezerwat żubrów, muzeum figur woskowych, rejsy po morzu, szlaki turystyczne.

Financial Information
Cena od 30 zł
Cena max. 50 zł
Cena za pokój 2os. 80 zł

Partner - dane

Imię
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Województwo
Państwo
Telefon
Mobile
Webpage

willa krystyna
ustronie lesne 1
72-500
miedzyzdroje
zachodniopomorskie
Polska
91 3280366
605203430
http://krystynaihabana.infoturystyka.pl
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