
CENNIK POBYTÓW TYGODNIOWYCH
01.06 - 30.06.2020 - 511 PLN/os.
01.07 - 31.08.2020 - 1015 PLN/os.
01.09 - 30.09.2020 - 511 PLN/os.

Jastrzębia Góra
aneks kuchenny w pokoju
możliwość pobytu z 2 dzieci

Residence Jastrzębia Góra

idealnie dla rodzin
350 m od plaży
cena od 511 PLN (7 dni)

APARTHOTEL
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Residence Jastrzębia Góra
Nowoczesny Aparthotel Residence położony w urokliwej Jastrzębiej Górze nad Morzem Bałtyckim to miejsce dla
osób ceniących wygodę, ciszę i bezpieczny wypoczynek. Spokojna okolica aparthotelu sprzyja pobytom z dziećmi
oraz osobom lubiącym zarówno błogie lenistwo, jak i aktywny wypoczynek. Zaledwie 350 m do Morza
Bałtyckiego, unikatowe wybrzeże klifowe oraz bliskość atrakcji turystycznych to niewątpliwe atuty położenia
obiektu.
 
Każdy apartament ma dostęp do bezprzewodowego, bezpłatnego internetu. Do dyspozycji gości oddajemy
również bezpłatny parking oraz salę zabaw i wypoczynku. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wypożyczenia
rowerów, kijków do nordic walking. Goście ceniący ciszę i spokój będą mogli odpocząć w cieniu drzew ogrodu.
 
Zapewniamy możliwość pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym za dodatkową opłatą 10 PLN/ dzień.
Dajemy możliwość wypożyczenia rowerów. Koszt wynajmu rowerów 10 PLN/2 godziny, 30 PLN/dzień;
 
Specjalna oferta dedykowana naszym najmłodszym gościom obejmuje zniżki, nielimitowany dostęp do sali
zabaw, zabawę na świeżym powietrzu. Na specjalne życzenie wstawimy do apartamentu łóżeczko dziecięce lub
wanienkę. Z powodu ograniczonej dostępności, prosimy o wcześniejszą rezerwację łóżeczka.
 
W wyznaczonym miejscu udostępnimy możliwość grillowania lub wypoczynku w ciszy w otoczeniu natury bez
dodatkowej opłaty.
 
Aparthotel akceptuje pobyt zwierząt domowych tj. psy i koty. Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort pobytu
pozostałych Gości prosimy o zabranie aktualnej książeczki szczepień zwierzaka. Szczegółowe zasady pobytu
reguluje odrębny regulamin, który każdy Gość przebywający z pupilem zobowiązany jest respektować. W sezonie
letnim organizujemy rodzinne wydarzenia dla dzieci i dorosłych.
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Podano ceny za osobę w pokoju dwuosobowym, chyba że wskazano inaczej.
Dostępność i ceny mogą ulec zmianie do czasu dokonania rezerwacji.

Broszura nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.



Nasze biuro znajduje się w Gdańsku - tu mieszkamy.
Uwielbiamy rejsy wycieczkowe, ale wypoczywamy też
stacjonarnie - weekendy spędzamy nad morzem i nad
kaszubskimi jeziorami.
 
W tym wyjątkowym roku, postanowiliśmy zaproponować wybór
naszych ulubionych miejsc. Z właścicielami wielu hoteli znamy
się osobiście i jesteśmy pewni, że zagwarantują Państwu
wyjątkowy pobyt. 
 
Służymy pomocą w wyborze i rezerwacji wypoczynku w Polsce.
Załoga Adventure & Cruises - Tanierejsowanie.pl
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ZNAMY SIĘ NA POMORZU
I NA KASZUBACH



Zarezerwuj teraz
aby otrzymać bon

na rejs wycieczkowy.
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