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DOMKI
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www.sopot34.pl

info@sopot34.pl

tel: +48882379198

ul. Bitwy pod Płowcami 55 Sopot

OŚRODEK SOPOT 34

....................................
Lokalizacja:
20m od plaży!
10 min do Molo w Sopocie
Trójmiejskie ścieżki rowerowe
„za płotem”
 15 min do kolejki SKM łączącej
Sopot z Gdańskiem i Gdynią
 spokojne, zielone, ciche
otoczenie
- Lasek Karlikowski




Atrakcje na terenie
ośrodka:

Molo 10 min







szkoła żeglarska*
wypożyczalnia rowerów*
plac zabaw dla dzieci
siłownia plenerowa
!NOWOŚĆ - solanka
ze Zdroju Św. Wojciecha:
Garden SPA oferuje:
- inhalacje - tężnia solankowa
- saunę ﬁńską
- jacuzzi ciepłe i zimne
- zdrowotne kąpiele solankowe

Inne udogodnienia:
bezpłatne miejsce parkingowe
bezpośrednie wyjście na plażę
z terenu ośrodka
 ochrona nocna



*Dostępne sezonowo, od połowy czerwca
do połowy września

........................

DOMEK LETNISKOWY . BUNGALOW
...........















domki 4 osobowe (możliwość dostawki)
wyposażony aneks kuchenny
2 sypialnie (dwa łóżka, jedno
piętrowe, duża kanapa)
pościel
łazienka z prysznicem
salon z TV
drewniany taras z meblami
ogrodowymi i żaglem
przeciwsłonecznym
wi-ﬁ
ogrzewanie
miejsce parkingowe
możliwość przypięcia rowerów
bezpośrednio przed domkiem
na życzenie udostępniamy łóżeczko
dla dziecka
akceptujemy zwierzęta

ATRAKCJE

....................................
Żeglarstwo
Jacht żaglowy (dla 6 osób)
- rejsy z Mariny Sopot ze sternikiem
- kursy żeglarskie (na patent)
- szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych
Katamarany Topcat K1 (dla 3-4 osób)
 atrakcyjne pakiety
 instruktaż z profesjonalnym sternikiem
 do samodzielnego wypożyczenia
wymagany patent
Windsurﬁng
 profesjonalni instruktorzy
 wypożyczalnia sprzętu
 zajęcia dla dzieci i młodzieży
 atrakcyjne pakiety
SUP
 deska z wiosłem
Surﬁng
Półkolonie żeglarskie
Plac zabaw
Tor do skimboardu
Boisko do siatkówki
Siłownia plenerowa

ATRAKCJE
Garden SPA

....................................
Zabiegi solankowe
ze zdroju Św. Wojciecha
 inhalacje - tężnia solankowa
 jacuzzi ciepłe i zimne
 sauna ﬁńska

Zalety korzystania z kąpieli
solankowych:
 poprawa nawilżenia skóry
 wspomaganie przy odchudzaniu







i spalaniu tkanki tłuszczowej
uwalnia organizm od toksyn
poprawa samopoczucia
działanie rozluźniające
i przeciwbólowe
wpływa korzystnie na stan górnych
dróg oddechowych
poprawia wytrzymałość kości
wspomaga terapię chorób skóry

Szczególnie zalecane przy:
 reumatoidalnym zapaleniu stawów
 wzmożonym napięciu mięśniowym
 przewlekłych i zwyrodnieniowych

chorobach reumatycznych
 stanach wymagających zwiększenia
odporności
 przewlekłych stanach zapalnych
górnych dróg oddechowych i zatok
 niektórych chorobach tarczycy

CENA OBEJMUJE

....................................
wynajem domku
koszty zużycia prądu i wody
wyposażenie (pościel,
naczynia)
 miejsce parkingowe
 wi-ﬁ




Przy pobycie 7 dniowym
w sezonie wysokim dodatkowo:
”pakiet żeglarski” 3h do wykorzystania w naszej
szkole żeglarskiej
 ”pakiet zdrowotny” 3h do wykorzystania w streﬁe
Garden SPA


Cena za wynajem
domku na dobę od 250zł*
Dokładny cennik:
http://sopot34.pl/#cennik

* W zależności od terminu.
** W sezonie wysokim wynajem tylko
od soboty do soboty.

KONTAKT

....................................
SOPOT 34
ul. Bitwy pod Płowcami 55
81-731 Sopot
TELEFON
+48882379198
E-MAIL
info@sopot34.pl
WWW
www.sopot34.pl
Zapraszamy na aktywne ,
rodzinne wakacje!
Zespół Sop" 34

