APARTAMENT MAŁY – nr 1

PL

składa się z :
- pokoju dziennego (salon z kuchnią) z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym (płyta
elektryczna, lodówka, czajnik elektryczny, garnki, naczynia, sztućce, kuchenka
mikrofalowa, podstawowe środki czystości; żelazko, odkurzacz), TV LCD; oraz
rozkładanego dwuosobowego narożnika;
- sypialni dla 2 osób (2 pojedyncze łóżka lub małżeńskie);
- łazienki ze szklaną kabiną prysznicową, WC, umywalką;
- balkonu z widokiem na Giewont, Kasprowy Wierch i Tatry Zachodnie;
APARTAMENT SIÓDEMKA – nr 2
składa się z :
- sypialni z łóżkiem małżeńskim, TV;
- pokoju trzyosobowego (łóżko małżeńskie i łóżko pojedyncze), TV i odtwarzacz DVD;
balkon z widokiem na Giewont i Kasprowy Wierch;
- salonu z rozkładanym dwuosobowym narożnikiem oraz w pełni wyposażonym aneksem
kuchennym (kuchenka, lodówka, czajnik, garnki, naczynia, sztućce, kuchenka
mikrofalowa, podstawowe środki czystości; żelazko, odkurzacz), balkonu z widokiem na
Tatry Zachodnie, Giewont i Gubałówkę;
- przestronnej i jasnej łazienki ze szklaną kabiną prysznicową, WC, umywalką, pralką;
- w apartamencie zamontowany jest sejf;
APARTAMENT DWUPOZIOMOWY – nr 3
składa się z :
- sypialni trzy/cztero osobowej (2 pojedyncze łóżka, 1 podwójne- rozkładane tj.
małżeńskie)
- przestronnej i jasnej łazienki ze szklaną kabiną prysznicową, WC, umywalką, pralką;
- salonu z rozkładanym narożnikiem (dwuosobowym), TV LCD; wraz z w pełni
wyposażonym aneksem kuchennym (kuchenka, lodówka, czajnik, garnki, naczynia,
sztućce, kuchenka mikrofalowa, podstawowe środki czystości; żelazko, odkurzacz);
rozkładanego rodzinnego stołu 6-8 osobowego w części jadalnianej; oraz antresolą na
której znajduje się łóżko małżeńskie i TV LCD;
- mieszkanie posiada dwa balkony z widokiem na Giewont, Kasprowy Wierch i Tatry
Zachodnie;
APARTAMENT DUŻY – nr 4
składa się z :
- osobnej garderoby;
- salonu z 2 dwuosobowymi rozkładanymi sofami, TV i odtwarzaczem DVD; kuchni z
pełnym wyposażeniem (duża rodzinna lodówka, zamrażarka, kuchenka z piekarnikiem,
zmywarka, czajnik elektryczny, komplet garnków, naczyń i sztućców; kuchenka
mikrofalowa, podstawowe środki czystości, odkurzacz); rozkładanego rodzinnego stołu 810 osobowego w części jadalnianej; dodatkowej ubikacji; 2 balkonów z widokiem na
Giewont, Kasprowy Wierch i Tatry Zachodnie;
- sypialni z łóżkiem małżeńskim, TV i przynależną łazienką (kabina prysznicowa);
- sypialni 2 pojedyncze łóżka i łóżku piętrowe; duża, przestronna łazienka (wanna, kabina
prysznicowa, pralka);
–
w apartamencie zamontowany jest sejf;

SMALL APARTMENT - No. 1

ENG

consists of :
- living room (living room with kitchen) with a fully equipped kitchenette (electric hob,
fridge, electric kettle, pots, dishes, cutlery, microwave, basic cleaning products, iron,
vacuum cleaner), LCD TV; and a fold-out double corner;
- a bedroom for 2 people (2 single beds or a double bed);
- bathrooms with a glass shower, toilet, washbasin;
- a balcony with a view of Giewont, Kasprowy Wierch and the Western Tatras;
SEVEN APARTMENT - No. 2
consists of :
- a bedroom with a double bed, TV;
- a triple room (double bed and single bed), TV and DVD player; a balcony with a view of
Giewont and Kasprowy Wierch;
- a living room with a fold-out double corner and a fully equipped kitchenette (cooker,
fridge, kettle, pots, cutlery, microwave, basic cleaning products, iron, vacuum cleaner), a
balcony with a view of the Western Tatras, Giewont and Gubałówka;
- a spacious and bright bathroom with a glass shower, toilet, wash basin and washing
machine;
- a safe is installed in the apartment;
DUPLEX APARTMENT - No. 3
consists of :
- a triple / quadruple bedroom (2 single beds, 1 double fold-out, ie matrimonial)
- a spacious and bright bathroom with a glass shower, toilet, wash basin and washing
machine;
- a living room with a fold-out corner (double), LCD TV; together with a fully equipped
kitchenette (cooker, fridge, kettle, pots, dishes, cutlery, microwave oven, basic cleaning
products, iron, vacuum cleaner); a folding 6-8 passenger family table in the dining area;
and a mezzanine with a double bed and LCD TV;
- the flat has two balconies with a view of Giewont, Kasprowy Wierch and the Western
Tatras;
BIG APARTMENT - No. 4
consists of :
- a separate wardrobe;
- a living room with 2 double sofa beds, TV and DVD player fully equipped kitchen (large
family fridge, freezer, stove with oven, dishwasher, electric kettle, set of pots, dishes and
cutlery, microwave, basic cleaning products, vacuum cleaner); a folding family table for 810 people in the dining area; additional toilet; 2 balconies with a view of Giewont,
Kasprowy Wierch and the Western Tatras;
- a bedroom with a double bed, TV and the associated bathroom (shower cabin);
- a bedroom with 2 single beds and a bunk bed; large, spacious bathroom (bathtub,
shower, washing machine);
- a safe is installed in the apartment;

