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Zakopane apartamenty z basenem
http://www.apartamentgiewont.com.pl
Zakopane apartamenty z basenem, sauną, hydromasażem, z parkingiem w garażu podziemnym i z internetem
Wi_F. Jednym z nich jest apartament Giewont, 2 pokojowy, 4 osobowy o powierzchni ok. 40 m2. Znajduje się
na I piętrze i jest to apartament z widokiem na Tatry. Warto zauważyć, że noclegi w Zakopanem z widokiem
na góry, wbrew pozorom, nie są powszechnie występującą propozycją. Budynki często przesłonięte są gęstą
miejską zabudową. Wszelkiego rodzaju noclegi Kościelisko są w tym względzie chlubnym wyjątkiem.
Apartamenty w Kościelisku, kwatery i pensjonaty rozrzucone są na otwartej przestrzeni, a z ich okien rozciąga
się niczym nie zakłócony widok na Tatry. Kwatery w Kościelisku mają również taką przewagę nad kategorią
noclegi Zakopane, że blisko stąd do znanych tras turystycznych np. Doliny Kościeliskiej i Chochołowskiej.
Ferie zimowe w Kościelisku, to również okazja do uprawiania sportów zimowych. Blisko zlokalizowane są
różnego rodzaju wyciągi narciarskie np. Salamandra, Witów, Szymoszkowa, Butorowy. Godna polecenia jest
również trasa narciarstwa biegowego w Kościelisku posiadająca dwie, bardzo atrakcyjne krajobrazowo pętle,
5 i 10 kilometrową. Noclegi w Kościelisku mogą poszczycić się nową atrakcją, którą są baseny termalne w
Chochołowie. To tylko ok. 15 min. jazdy autem od apartamentu Giewont. Uwzględniając fakt, że apartamenty
z basenem w Zakopanem należą do ofert niszowych, wodne atrakcje w Kościelisku i okolicach należy
potraktować, jako dużą konkurencję dla bazy noclegowej w Zakopanem. W bezpośrednim sąsiedztwie
apartamentu Giewont znajduje się karczma Polany, duży plac zabaw dla dzieci i scena plenerowa z bogatym,
regionalnym programem artystycznym. Do dyspozycji wyznaczone jest miejsce na ognisko i grilla.
Apartamenty w górach w Kościelisku mają również taką zaletę, że są to noclegi blisko centrum Zakopanego.
Do Krupówek jest tylko ok. 10 min. jazdy autem. Apartament Giewont jest jedną z ciekawszych propozycji na
wakacje lub ferie zimowe w Zakopanem i okolicach. Warto również podkreślić, że w kategorii - noclegi w
górach Zakopane, wynajem kwater w Kościelisku jest dużo tańszy od ich odpowiednika w Zakopanem!
Oferujemy dużo rabatów korzystnych dla rodzin, stałych klientów osób dokonujących rezerwacji z dużym
wyprzedzeniem i na dłuższe terminy. Polecamy wczasy w Zakopanem i apartamenty z basenem w
Kościelisku! Zapraszamy!
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