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Pensjonat Rosa Bobolin noclegi nad morzem

Cena:200,00 pln

Pensjonat Rosa to miejsce pośród drzew, które gwarantuje sprzyjającą wypoczynkowi atmosferę.
Pensjonat położony jest 700 m od morza, prowadzi do niego promenada otoczona sosnowym lasem.
\\\"Rosa\\\" to nowo wybudowany nowoczesny obiekt, który został stworzony w szczególności z myślą o
rodzinach z dziećmi. Na ogrodzie znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz plenerowa siłownia. Jest
również miejsce na zorganizowanie grilla. Goście zmotoryzowani mogą umieścić swój samochód na
ogrodzonym parkingu znajdującym się na terenie pensjonatu. Dla fanów wycieczek rowerowych
przygotowaliśmy miejsce do zaparkowania jednośladów. Do dyspozycji Gości przeznaczone są 34
komfortowe apartamenty. W ofercie znajdują się propozycje 4- i 6-osobowe. W wariancie dla czterech
osób mieści się sypialnia z łóżkiem małżeńskim oraz pokój dzienny z rozkładaną dwuosobową sofą. Dla
sześciu osób oferuje się dwie osobne sypialnie: pierwsza z łóżkiem małżeńskim, druga z dwoma
łóżkami pojedynczymi oraz salon z sofą dla dwóch osób. Każdy apartament posiada własną jadalnię
oraz w pełni wyposażony aneks kuchenny z lodówką, płytą grzewczą oraz czajnikiem elektrycznym. W
standardzie jest również oddzielna łazienka a ponadto niezależny balkon. Dodatkowo do dyspozycji
wczasowiczów jest bezpłatny bezprzewodowy internet oraz telewizja. W cenę apartamentu wliczone są
ręczniki oraz pościel. W recepcji istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu plażowego,
żelazka, deski do prasowania oraz suszarki do włosów. Na życzenie Gości dostawiamy do apartamentu
łóżeczko turystyczne oraz krzesełko do karmienia. Cennik sezon niski 01.10-23.12, 04.01-30.04
Apartament dla 6 osób - 300 zł Apartament dla 4 osób - 200 zł Cennik sezon średni 01.05-23.06,
01.09-30.09 Apartament dla 6 osób - 420 zł Apartament dla 4 osób - 280 zł Cennik sezon wysoki
24.06-31.08, 24.12-03.01 Apartament dla 6 osób - 480 zł Apartament dla 4 osób - 340 zł Serdecznie
zapraszamy do naszych nowoczesnych apartamentów, które zapewnią Państwu urlop w komfortowych
warunkach.
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