Witamy, pragniemy zaoferować Państwu noclegi, w mieście
Giżycko.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą !
Oferujemy Państwu Apartamenty, które znajdują się w Giżycku przy ulicy
Słowiańskiej, w samym sercu Mazur, z dala od zgiełku i tłumu, chociaż nieopodal
najbardziej uczęszczanych ulic miasta. Dzieli nas jedyne 300 metrów od Dworca,
mają więc Państwo pewność, że szybko i łatwo do nas dotrą, a do tego będą blisko
centrum. W pobliżu znajduje się plaża miejska oraz Port Ekomarina - największy na
Mazurach, nowoczesny port - 700 metrów. Rzut beretem do pasażu Portowego,
najciekawszych klubów, najładniejszych ulic oraz najsmaczniejszych restauracji.
Wszystkie atrakcje na wyciągnięcie ręki – praktycznie wszędzie dojdzie się pieszo,
dzięki czemu oszczędzi się czas i pieniądze. W tak dobrej lokalizacji, nie sposób jest
narzekać na nudę lub brak atrakcji!

Apartamenty…
Oferujemy Państwu komfortowo wyposażone apartamenty. Wszystkie znajdują się w
jednym budynku, obok siebie. Każde mieszkanie jest niezależne oraz posiada własne,
oddzielne wejście. Apartamenty powstały z myślą o komfortowym wypoczynku dla
optymalnie 4 osób. Każdy apartament posiada:








sypialnia (z łożem małżeńskim),
pokój dzienny z kanapą rozkładaną (2-osobowa), TV, WiFi,
aneks kuchenny – wyposażony, lodówka, płyta indukcyjna, przybory
kuchenne, czajnik itp.
łazienka z prysznicem
balkon/ogród
przed apartamentem zestaw ogrodowy (stoliki, krzesła, grille),
miejsce na samochód (ogrodzona posesja)

Spokojna dzielnica domków jednorodzinnych, z dala od zgiełku i tłumu, chociaż
nieopodal najbardziej uczęszczanych ulic miasta.

Każde mieszkanie jest niezależne oraz posiada własne, oddzielne wejście. Wszystkie
apartamenty urządzone są tak samo.

Plaża

Słoneczne i wodne kąpiele są przez całe wakacje sensem porządnego wypoczynku.
Gdzie jak gdzie, ale na Mazurach – krainie tysięcy jezior – miejsc do plażowania nie
brakuje. Najbliższa plaża, znajduje się około 300 metrów od kwatery. Do plaży
miejskiej natomiast, dojdziemy spacerem w około 15 minut, została ona całkowicie
odnowiona
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Atrakcje w Giżycku
- Wieża Ciśnień

- Rejsy statkiem

- Twierdza Boyen

- Port Ekomarina

- Most obrotowy

- Punkt widokowy – Krzyż Brunona

- WakePark

- Mazurskie Safari

- Park linowy

bieżącym

roku.

Dodatkowe informacje
Doba pobytu trwa od godziny 14.00
do godziny 11.00 dnia ostatniego.

Udostępniamy miejsce parkingowe
na samochód wewnątrz ogrodzonej posesji.

Na terenie całego obiektu bezprzewodowy
internet – WiFi.

Do dyspozycji gości udostępniamy
ogród z miejscem do grillowania.

W pobliżu wiele sklepów spożywczych,
Lidl – 500m.

Do Giżycka zapraszamy fanów sportów wodnych, rodziny, przyjaciół natury, a także
tych, którzy szukają spokojnego miejsca na relaks. Mamy nadzieję, że zechcecie się
Państwo u Nas zatrzymać. Dołożymy wszelkich starań, abyście czuli się z nami
komfortowo i miło wspominali pobyt w Giżycku!

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, bądź mają pytania jej dotyczące,
zapraszamy do kontaktu. Przy każdej rezerwacji pobieramy zadatek w wysokości 25%
od całej kwoty.
E-mail: pokojegizycko@gmail.com
Telefon: 510 618 513
www.pokojegizycko.com.pl

