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Pokoje Gościnne
Zapraszamy do Rewala
Zapraszamy na wczasy do Rewala. Rewal to malownicza miejscowość turystyczna oferująca wiele atrakcji, z
których główną jest oczywiście morze i plaża. Nasz dom jest położony w odległości około 500m od centrum
miejscowości. Dzięki temu panuje cisza i spokój. Wieczory nie są zakłócane hałasem dyskotek i gwarem z
licznych restauracji oraz punktów gastronomicznych.
W domu znajdują się pokoje trzy i czteroosobowe z łazienkami oraz pokoje dwuosobowe ze wspólnymi łazienkami. W każdym pokoju znajduje się
telewizor, lodówka, radio, czajnik, talerze
oraz sztućce i szklanki. Przy domu znajduje się czteroosobowy domek z łazienką. Jest on wyposażony w telewizor, lodówkę radio, czajnik , sztućce,
talerze oraz szklanki.
Na podwórku, które ma ponad 5000 m2 znajduje się wiata z miejscem na grilla, dmuchany basen ze zjeżdżalnią dla dzieci, huśtawka oraz batuta do
skakania. Posiadamy również sprzęt sportowy co sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Na terenie jest wyznaczone miejsce na przygotowanie ogniska.
Oferujemy również bezpłatny dostęp do internetu poprzez Wi-Fi.
Sąsiedztwo stadniny daje możliwość nauki jazdy konnej.
Całe podwórko jest ogrodzone, a na noc jest zamykana brama, co sprawia, że Państwa auto będzie bezpieczne (nie pobieramy opłat za parkowanie
samochodu).
Do morza jest około 300m.
Posiadamy:
pokoje 2 i 4 osobowe z łazienkami lub wspólną łazienką
parking zamykany - bezpłatny
300 m. do morza
teren do gier i zabaw
możliwość nauki jazdy konnej.
bezprzewodowy dostęp do internetu
Serdecznie zapraszamy w terminie od maja do końca sierpnia!!!

Dojazd do DG Soluch

Współrzędne do urządzeń GPS
N = 54 ° 04 ' 42,7 ''
E = 15 ° 00 ' 44,2 ''

Reklama

www.Rewal.net.pl - informacje o noclegach, ceny, atrakcje, galerie zdjęć.

NETFACTORY.PL

www.soluch.pl

Pokoje Gościnne
N = 54,078520 °
E = 15,012267 °

Czerwony punkt na mapce wskazuje
położenie DG Soluch.

Księga Gości

Zapraszamy do dodawania wpisów :)

Działka na sprzedaż w Rewalu

Oferta dotyczy nieruchomości położonej w miejscowości Rewal. Do granicy działki doprowadzone są
wszystkie media: prąd, woda, gaz. Działka jest położona między ulicą Kamieńską i Polną. Powierzchnia
gruntu to 4524 metrów kwadratowych. Działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalno - pensjonatową.
Do morza jest około 500 metrów. Nieruchomość jest położona w spokojnej części Rewala, w pobliżu której nie ma dużych ośrodków i domów
wypoczynkowych. Nieopodal działki znajduje się ogólnodostępny kompleks sportowy, w skład którego wchodzi: hala sportowa, boisko do piłki nożnej,
boisko do koszykówki, bieżnia i korty tenisowe. W odległości około 200 metrów od nieruchomości znajduje się również stadnina koni "Koński Kierat".
Jeśli są Państwo zainteresowani lub mają dodatkowe pytania proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 091-38-62-879 lub 0-607-921-720
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