Krótki opis apartamentu:
Zlokalizowany w samym sercu gdańskiego Starego Miasta, apartament Old Town 13 daje
Gościom możliwość bezpośredniego czerpania z magii jednego z najbardziej tętniących
życiem europejskich miast. Ciepłe i stylowe wnętrze zostało zaprojektowane z myślą o
największym komforcie Gości. Pokój dzienny utrzymany w jasnych barwach, charakteryzuje
przytulność i praktyczność, natomiast połączony z nim aneks kuchenny oferuje pełne
wyposażenie.

Jak dojechać?
•

Lotnisko – znajduje się w odległości 16 km od apartamentu. Mogą Państwo dojechać za pomocą autobusu
linii 210 (około 40 minut), który odjeżdża z przystanku “Dworzec Główny” w Gdańsku albo taksówką
(około 25 minut)

•

Na Państwa życzenie możliwe jest zarezerwowanie transferu z lub na lotnisko. W celu jego rezerwacji
prosimy o kontakt pod nr telefonu: +48 883 775 100

•

Dworzec Główny – oddalony jest o 1 km. Z dworca dostaną się Państwo do apartamentu pieszo (około 15
minut) lub taksówką (około 4 minut). Postój taksówek znajduje się przy wejściu głównym do dworca.

Zameldowanie:
Zameldowanie odbywa się w godzinach: od 14:00 do 18:00
W celu dopełnienia formalności meldunkowych spotykacie się Państwo z naszym pracownikiem w biurze firmy,
przy ul. Tandeta 1.
W trosce o Państwa komfort i bezstresowe zameldowanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu
ustalenia godziny przyjazdu.
Zameldowanie po godzinie 18:00 jest możliwe i wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100 PLN.

Udogodnienia w apartamencie:
•

bezpłatna sieć Wi-Fi. Informacje na temat dostępu do Internetu znajdują się w folderze
informacyjnym, w apartamencie.

•

zestaw kosmetyków oraz suszarka do włosów

•

żelazko i deska do prasowania

•

powitalna kawa i herbata

•

bezpłatny, prywatny parking (konieczna rezerwacja)

Usługi dodatkowe:
W trakcie Państwa pobytu istnieje możliwość zamówienia:
•

Dodatkowego kompletu ręczników – 4 szt. (80 zł)

•

serwisu sprzątającego podczas Państwa pobytu (120 zł)

•

sprzątanie z wymianą ręczników i pościeli (170 zł)

Ważne numery tel.

• 883 775 100 – Biuro Welcome Apartment
• 112 – Telefon alarmowy
Atrakcje:
Dzięki wyjątkowej lokalizacji apartamentu, mają Państwo dostęp do licznych atrakcji i zabytków.
Szczególnie polecamy miejsca takie jak:
•

Fontanna Neptuna – symbolizująca Boga Morza z trójzębem w dłoni od chwili swojego
powstania w 1633 roku jest symbolem Gdańska

•

Złota Brama - Jedna z piękniejszych bram w Gdańsku, rozpoczyna najokazalszą część Drogi
Królewskiej.

•

Dwór Artusa - najwspanialszy salon dawnego Gdańska i jedno z najpiękniejszych wnętrz
Europy już z racji swojej nazwy stanowi nawiązanie do odległej kultury.

•

Dom Uphagena - unikat, jedyna w Polsce i jedna z niewielu w Europie kamienic
mieszczańskich z XVIII wieku, dostępna do zwiedzania

•

Bazylika Mariacka - zwana często „Koroną Gdańska” jest największą w Europie świątynią
wybudowaną z cegły. Potężne jej mury i wieże wznoszą się wysoko nad panoramą miasta oraz
nad rozległą okolicą.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo w obiekcie realizowany jest program: Stay Safe.
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