
Mieszkanie położone jest na parterze, jasne z oknami od południa i zachodu, z widokiem na strumień i górę
parkową. Pomimo dwóch stopni schodów, wyjątkowo dogodne dla osób mających trudności z chodzeniem
po schodach.Apartament o powierzchni 45 m² może pomieścić 4 osoby.
W skład apartamentu wchodzą:
- salon o powierzchni 26 m² z rozkładaną kanapą o szerokości 140 cm mogącą  pomieścić 2 osoby, TV
, nowocześnie umeblowany aneks kuchenny będący częścią salonu wyposażony w dwupalnikową płytę
  indukcyjną z wyciągiem, lodówkę, zmywarkę do naczyń oraz wszelkie niezbędne akcesoria kuchenne
  tj. sztućce, naczynia, garnki, patelnie i inne
- sypialnia - o powierzchni 15,5 m² z dużym łóżkiem małżeńskim
- łazienka z kabiną prysznicową i WC

Cena apartamentu nr 7: do 2 osób 300 zł za dobę, kolejne 2 osoby - 70 zł /os.
W wysokim sezonie:
od 25-12-2022 do 08-01-2023,
od 27-01-2023 do 26-02-2023,
od 01-04-2023 do 11-04-2023,
od 28-04-2023 do 07-05-2023,
od 07-06-2023 do 11-06-2023,
od 24-06-2023 do 03-09-2023,
od 25-12-2023 do 07-01-2024.
Cena apartamentu nr 7: do 2 osób 355 zł za dobę, kolejne 2 osoby - 70 zł /os.
Inne koszty:
Dzieci w wieku do 4 lat, śpiące z rodzicami - bezpłatnie; Sprzątanie apartamentu - 80 zł niezależnie
od długości pobytu; Pościel i ręczniki - 40 zł od osoby na cały pobyt.
Opcje:
W miarę możliwości śniadania w Villi Pepita: 45 zł od osoby, dzieci do lat 10 - 30 zł.
Skorzystanie z mini Spa - 50 zł / osoba / pierwsza godz., każda kolejna rozpoczęta godzina po 15 zł / osoba.
Skorzystanie z łaźni tureckiej hammam - 60 zł  / osoba / pierwsza godz., (min. 1 godz. i min. 2 osoby),
każda kolejna rozpoczęta godzina 15 zł  / osoba.
Łóżeczko dla dziecka – 50 zł jednorazowo.
Opłata za psa – 50 zł / dzień.
W cenie: dostęp do narciarni, pomieszczenia do przechowywania rowerów oraz Wi-Fi.

Zasady: Przyjazd od godziny 16:00, wyjazd do godziny 10:00.
Recepcja czynna od 8:00 do 22:00. Szczegóły, kontakt: villapepita@villapepita.pl

całoroczny apartament wakacyjny nr. 7
z niezależnym wejściem

Villa Pepita, 57-514 Międzygórze, Sanatoryjna 15, tel. 074 813 50 12, e-mail
villapepita@villapepita.pl

www.villapepita.pl

Zapraszamy Mariola i Jarosław Miarka


