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ID:64 Mazury, Mikołajki, dom letniskowy

Charakterystyka

Mikołajki. Oferuję do wynajęcia wolnostojący dom letniskowy z ogrodem przy szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich, wśród łąk, 500m do plaży, 500m do lasu, z pięknym widokiem. Teren ogrodzony i zamykany.
Miejsce parkingowe w zamkniętym podwórzu. W domu (24m2) znajdują się: - sypialnia z czterema
miejscami do spania (16m2), - łazienka (4m2, prysznic z ciepłą wodą i WC), - kuchnia (4m2, wyposażona
we wszystkie naczynia, garnki i szkło do przygotowywania i spożywania posiłków). Na wyposażeniu
kuchni: lodówka z zamrażarką, kuchenka gazowa dwupalnikowa, czajnik bezprzewodowy i oczywiście
zlewozmywak. Grzecznościowo do dyspozycji pralka automatyczna. Dom otoczony jest 10-metrowym
tarasem. Na terenie posesji znajduje się miejsce na ognisko, grill. Istnieje możliwość stołowania się w
pobliskiej restauracji, po sąsiedzku sklep spożywczy, gdzie można zakupić pieczywo, nabiał, warzywa i
owoce. Dom przeznaczony dla 4 osób. Mile widziane rodziny z dziećmi, dla których okolica jest
wyjątkowo przyjazna (place zabaw, Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, rejsy statkami pasażerskimi
Żeglugi Mazurskiej, spływ kajakowy rzeką Krutynią, kompleks basenów Tropicana, korty tenisowe, pole
golfowe , lasy, jeziora, możliwość wynajęcia rowerów, również wodnych, kajaków, łódki żaglowej, wiosłowej,
itp.) Cena: - 120zł/dom/doba, - 30zł/osoba/doba (do negocjacji przy dłuższym pobycie).
Serdecznie zapraszam. Jan Gołębiewski, tel. 509 877 872 gg 5146100

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

800 m.
1
4
53.8005329;21.5446182;12
500
0 m.

Equipment Details
Akceptowane zwierzęta
Basen
Ogólnodostępna kuchnia
Ośrodek jeździecki
Parking
Pełny węzeł sanitarny
TV w pokoju
Wyciąg narciarski
Wypożyczalnia rowerów

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Położenie obiektu
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Województwo

Prawdowo 12
11-730
Prawdowo
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Państwo Polska

Financial Information
Cena od 20 zł
Cena max. 30 zł
Cena za pokój 2os. 0 zł

Partner - dane
Imię
Ulica
Kod pocztowy
Miasto
Województwo
Państwo
Telefon
Mobile

Mazury, Mikołajki, dom letniskowy
Prawdowo 12
11-730
Mikołajki
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(87)421-64-85
509-877-872
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