
Byt se nachází v přízemí, světlý, s okny na jih a západ, s výhledem na potok a parkovou horu.
Přestože má dva schodové stupně, je výjimečně pohodlný pro osoby s problémy při chůzi do schodů.
Apartmán s obytnou plochou 45 m² je určen pro 4 osoby.
Apartmán tvoří:
- Obývací pokoj s plochou 26 m² s rozkládací pohovkou o šířce 140 cm, na kterou se vejdou 2 osoby,TV.
- Moderně zařízený kuchyňský kout, který je součástí obývacího pokoje. Je vybaven dvouplotýnkovou indukční deskou
  s odsavačem, chladničkou, myčkou nádobí a veškerým nezbytným kuchyňským
  příslušenstvím, jako jsou příbory, nádobí, hrnce, pánve a jiné.
- Ložnice s plochou 15,5 m² s velkou manželskou postelí,
- Koupelnou se sprchovým koutem a WC.

Cena apartmánu č. 7: pro 2 osoby 300 zl/den, další 2 osoby – 70 zl/os.
V hlavní sezóně:
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 apartmánu č. 7: do 2 osob 355 PLN za noc, další 2 osoby - 70 PLN / osoba.
Jiné náklady:
Děti do 4 let, které spí s rodiči – zdarma.
Úklid apartmánu – 80 zl nezávisle na délce pobytu.
Lůžkoviny a ručníky – 40 zl/os. na celý pobyt.
Nabídky:
Bude-li to možné, snídaně ve Vile Pepita: 45 zl/os., děti do 10 let – 30 zl.
Využívání turecké lázně hammam – 60 zl/os./2 hod. (min. 1 hodina a min. 2 lidé)
každá další započatá hodina 15 PLN / osoba.
Dětská postýlka – jednorázově 50 zl
Poplatek za psa – 50 zl/den
V ceně: dostupnost lyžárny, kolárny a Wi-Fi.

Ubytovací řád: Příjezd od 16:00 hod., odjezd do 10:00 hod. Recepce je otevřena od 8:00 do 22:00 hod.
Podrobnosti, kontakt: villapepita@villapepita.pl 

Celoroční prázdninový apartmán
č. 7 se samostatným vchodem

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

www.villapepita.pl

Zveme vás Mariola a Jarosław Miarka


