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Szeroka, piaszczysta plaża - w sezonie strzeżona, na której
pośród bielutkiego piasku wciąż można znaleźć niewielkie
bursztyny. Gęste, sosnowe lasy. Niewielka, wypoczynkowa
miejscowość położona 40 km od Gdańska na Mierzei Wiślanej.
Tak można opisać Jantar. U nas złapiesz oddech i odpoczniesz z
dala od zabieganej codzienności.

jak wypoczywać to tylko w Domach Morskich

NASZE DOMY
Jednopoziomowe z 1 lub 2 sypialniami (do 5 osób) z
prywatnym, ogrodzonym tarasem, miejscami postojowymi
przy domku. Domy z salonem z TV i rozkładaną kanapą, w
pełni wyposażonym aneksem kuchennym oraz łazienką z
prysznicem.
Dwupoziomowe domy z 2 sypialniami to propozycja dla
większych rodzin (do 6 osób). Dwie sypialnie na piętrze i
część wypoczynkowa na dole pozwoli pociechom na niczym
niezakłócony sen, a rodzicom da szansę na wieczorny relaks
w znajdującym się na parterze salonie.

WYPOCZYNEK DLA CAŁEJ RODZINY
Nasz kompleks to rozległy (1,5ha), strzeżony, ogrodzony teren
rekreacyjny, na którym czeka na Ciebie i Twoją rodzinę moc
atrakcji!
Basen odkryty, duży plac zabaw dla najmłodszych z trampoliną i
zjazdem linowym, mini kącik malucha, kort tenisowy, boiska
sportowe dla amatorów piłki nożnej i koszykówki, zewnętrzna
siłownia dla wszystkich, którzy pragną dbać o formę, a także duża
wiata grillowa z wygodnymi i szerokimi ławami.
W Domach Morskich każdy znajdzie coś dla siebie!

Rezerwacja +48 601 885 118 / 607 073 003
mail: kontakt@domymorskie.pl

CENNIK WAKACJE 2019

Cena zwiera:
- 7 noclegów
- korzystanie z całej infrastruktury obiektu na obszarze 1,5ha ogrodzonego, strzeżonego terenu; siłownia
zewnętrzna, boiska sportowe, kort tenisowy, wiata grillowa z paleniskiem
-NOWOŚCI 2019: basen odkryty na terenie ośrodka, monitoring na placu zabaw z możliwością podglądu
Państwa pociech na żywo (np. w telefonie czy tablecie), animacje dla dzieci, pokaz bajek dla dzieci na
terenie ośrodka oraz mini kącik malucha
- udział w zorganizowanych programach rozrywkowych
- miejsce postojowe
- ochrona 24h
- podatek VAT
Udogodnienia dla dzieci:
- dzieci do lat 3, wspólne spanie – bezpłatnie.
- możliwość wypożyczenia łóżeczka turystycznego, wanienki, krzesełka do karmienia, nakładki sedesowej –
prosimy o wcześniejszą rezerwację (ograniczona ilość)
- mini kącik malucha
- zjazd linowy, trampolina i bogato wyposażony plac zabaw
- w okresie wakacyjnym: animacje dla dzieci, pokaz bajek
Zwierzęta:
Zapraszamy Państwa ze swoimi pupilami. Nie mamy ograniczeń co do wagi i nie pobieramy dodatkowych opłat.
Rozumiemy, że zwierzęta są częścią rodziny i traktujemy je jako pełnoprawnych gości. Dla naszych
czworonożnych gości oferujemy: miseczki, koce, woreczki.
Dodatkowo płatne:
- jedyny na Mierzei Wiślanej, pełnowymiarowy, 25 metrowy basen kryty
- w okresie letnim możliwość wykupienia wyżywienia
- opłata klimatyczna płatna na miejscu w dniu przyjazdu
Wystawiamy faktury VAT, możliwość płatności kartą.

Doba hotelowa rozpoczyna się o 16:00, a kończy o 10:00.
Rezerwacji można dokonać telefonicznie: +48 601 885 118 / 607 073 003 lub mailowo: kontakt@domymorskie.pl
W celu potwierdzenia rezerwacji prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 30%. Płatności można dokonać przelewem na
konto bankowe.

