Willa Anna Jastarnia

Informacje Podstawowe

Doba hotelowa: Zarezerwowane pokoje s do Pa stwa dyspozycji od godz. 16.00 uzgodnionego dnia przyjazdu. W
uzgodnionym dniu wyjazdu nale y opu ci pokój najpó niej do godz. 11.00
Meldunek i opłata klimatyczna: Gmina Jastarnia pobiera lokalny podatek zwany „opłat klimatyczn ” i wymaga
aby my spisali Pa stwa dane osobowe w ksi ce meldunkowej. Jeste my zobowi zani pobra opłat klimatyczn w
dniu Pa stwa przyjazdu. W celu zameldowania Pa stwa prosimy o udostepnienie dokumentu to samo ci
pełnoletnich go ci.
Parking: Ogólnodost pny, nieodpłatny, na terenie posesji. Zapewniamy jedno miejsce parkingowe na jeden pokój.
Na yczenie i w miar mo liwo ci, staramy sie udost pnic dodatkowe miejsca parkingowe, ale nie s one
gwarantowane.
Pobyt dzieci: Zapraszamy na wczasy z dziemi. Cena za pobyt dzieci poz sezonem letnim uzgadniana jest
indywidualnie. Łó eczka dla dzieci dost pne s za opłat i oferowane na yczenie i w miar dostepnosci.
Pobyt zwierz t: Dysponujemy trzema wyznaczonymi pokojami, w których z przyjemno ci przyjmiemy Pa stwa i
Waszego zwierzaka. Przy pobycie zwierz t obowi zuje opłata dzienna za zwierz uzgadniana idywidualnie.
Sprz tanie pokoi, wymiana po cieli i r czników: Raz w tygodniu na Pa stwa yczenie wliczone w cen pobytu.
Dodatkowe, na Pa stwa pro b , za opłat .
Ogród: W naszym ogrodzie znajduj si duy trawnik, altana wypoczynkowa z grillem w glowym (grill gazowy
dost pny za opłat ), plac zabaw dla du ych i maych dzieci z 3-ema zje dzalniami i hu tawkami, 5-cio metrowa
trampolina, hamak i taras do opalania.
Sprz t pla owy/Pla a: Zapewniamy Pa stwu le ak, parawan i koc. Willa znajduje si 250 metrów od wej cia na
pla nr 44. Droga na pla e zajmuje 3-5 minut.
Jadalniai i Bar: Jadalnia jest czynna codziennie od 08:00 do 19:00, Bar, z tarasem na wie ym powietrzu, czynny
w sezonie letnim (czerwiec – wrzesie ) codziennie od 09:00 do 19:00. Serwujemy kuchni domow . niadania,
obiady i kolacje, ryby, pierogi i nale niki domowe, ciasta własnego wypieku, kaw z ekspresu oraz inne dania i
napoje. W sezonie oferujemy wybór kilku zup i wielu drugich da oraz specjalne menu dla dzieci. Za dodatkow
opłat istnieje równie mo liwo ustalenia specjalnego menu dla osób, ktore przestrzegaj diety.
niadania w sezonie letnim: W sezonie (20 czerwca do 28 sierpnia) niadania s serwowane w formie bufetu
szwedzkiego. Miejsca noclegowe s sprzedawane wraz ze niadaniem. niadanie nie jest wliczone w cen pobytu
podan w potwierdzeniu rezerwacji i jest dodatkowo płatne po przyje dzie.
Pralka i suszarka: Dost pne na yczeni i za opłat . Proszki do prania nie s wliczone w cen . Dost pne s równie
suszarki do suszenia na wie ym powietrzu.
Internet bezprzewodowy: Dost pny w wi kszo ci pokoi i ogólnodost pnych miejscach.
Warunki Handlowe, Regulamin Obiektu i Polityka Prywatno ci: Regulamin Obiektu porz dkuje zasady
obowi zuj ce podczas Pa stwa pobytu u nas, natomiast Polityka Prywatno ci mówi o tym w jaki sposób
posługujemy sie Pa stwa danymi osobowymi. Warunki handlowe dotycz rezerwacji i opłat. Te dokumenty s
dost pne na naszej stronie internetowej. Mo emy je równie Pa stwu przesła . Prosimy o zapoznanie si z nimi i
kontakt w razie jakichkolwiek pyta .
Odpowiemy na Pa stwa pytania pod numerem telefonu + 48 58 675 25 03,
Zastrzegamy sobie prawo czasowego wstrzymania dost pno ci pewnych usług.

