Numer oferty:182/13
CENA: 400-500 PLN/doba
Do ceny doliczana jest opłata uzdrowiskowa wynosząca 4,20 PLN/doba
za osobę

LOKALIZACJA: ul. Chrobrego
RODZAJ OBIEKTU: Apartament Patio Mare
ILOŚĆ OSÓB: max. 4 osoby

Numer oferty: 182/13
LOKALIZACJA: ul. Chrobrego
Lp.

PRZEDMIOT OCENY

UWAGI

1.

Nowe/stare budownictwo

Nowoczesne ogrodzone osiedle w centrum Sopotu

2.

Nowe/stare meble

Nowe Meble

3.

Parking na posesji/Garaż

4.

Balkon / taras / ogródek

Możliwość rezerwacji miejsca parkingowego w podziemnym
garażu
200m ogród z altanką

5.

Telewizor (Kablówka, TV Sat), Radio

TV, Radio

6.

Dostęp do telefonu

Nie

7.

Dostęp do internetu

Internet bezprzewodowy

Kuchnia

W pełni wyposażona kuchnia

Łazienka

Łazienka z wanną oraz z WC

10.

Pościel, ręczniki

Pościel i ręczniki dostępne na miejscu

11.

Dostęp do szafy / półek

W każdym pokoju

12.

Pobyt ze zwierzątkiem

Do negocjacji

13.

Niepełnosprawni (winda, podjazd)

14.

Plac zabaw dla dzieci

15.

Lokalizacja
• Centrum – Dworzec PKP
• Plaża, park
• Dzielnica
• Komunikacja miejska

8.

9.

W pobliżu

16.

Osoby palące

Patio Mare to trzypiętrowy, ekskluzywny budynek
apartamentowy, wyposażony w centrum rekreacyjne (dwie
sauny : suchą i mokrą oraz salę fitness). Na dziedzińcu
zaprojektowano oryginalne oczko wodne z mostkiem
zbudowanym z egzotycznego drewna oraz zieleńce
urozmaicone szlachetnymi gatunkami drzew i krzewów, a
dla dzieci przewidziano miejsce bezpiecznej zabawy.
Całodobowa portiernia, system kamer monitorujących
otoczenie i części wspólne budynku, jak również
zintegrowane systemy: alarmowy, anty-napadowy i
domofonowy zapewnią bezpieczeństwo przyszłym
mieszkańcom. Połączenie tradycyjnego sopockiego stylu z
nowoczesną technologią idealnie komponuje się z
okolicznym krajobrazem i sprawia wrażenie bezpiecznej i
cichej oazy. Miejsce postojowe w garażu podziemnym do
dyspozycji gości !!! Teraz także luksusowa altana letnia wraz
z komfortowym zestawem mebli ogrodowych. Przy
przyjeździe pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500
zł.
Raczej dla osób niepalących

17.

Piwnica/schowek

Nie

18.

Faktura VAT lub Rachunek

Możliwość płatności kartą, FV

19.

Inne

Dla gości korzystających z apartamentu bezpłatny dostęp do
Sheraton Spa Sopot.

