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Krynica Morska noclegi
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Krynica Morska to stosunkowo niewielka miejscowość znajdująca się w województwie pomorskim.
Miasteczko wzniesione zostało na Mierzei Wiślanej między Morzem Bałtyckim a Zalewem Wiślanym przy
drodze wojewódzkiej DW501. Jej północna część sąsiaduje z Morzem Bałtyckim, z kolei południowa
porośnięta jest uroczym, stale zielonym lasem sosnowo-bukowym. W każdym roku do Krynicy Morskiej
przybywają setki podróżników. Miejscowość ta traktowana jest przez wielu jako jedno z najważniejszych
kąpielisk morskich w Polsce. W Krynicy Morskiej znajdziemy również przyciągające noclegi ale także szereg
atrakcji krajoznawczych, które przemawiają za spędzeniem w niej wypoczynku. Na podróżników czekają
liczne pola biwakowe, kempingi, ośrodki wypoczynkowe oraz 2 komfortowe hotele. Noclegi w Krynicy
Morskiej cieszą się dużym popytem stąd też często trzeba je rezerwować z wyprzedzeniem. Kultowym
miejscem noclegowym w Krynicy Morskiej jest Willa Roza. Leżąca w przepięknej oraz malowniczej scenerii
Zalewu Wiślanego - w cichej oraz spokojnej dzielnicy. Bliskie sąsiedztwo plaży (500 metrów),
bezpieczeństwo, parking, plac zabaw dla najmłodszych oraz czystość obiektu to tylko niektóre atuty, które
przemawiają za noclegiem w Krynicy Morskiej właśnie w tym miejscu. Na terenie Willi znajduje się także
miejsce na grill umożliwiające miłe spędzanie wolnego czasu na grillowaniu ze znajomymi czy rodziną. Dla
Państwa wygody wszystkie pokoje zostały odpowiednio wyposażone, we wszystko to czego Państwo
potrzebują aby miło spędzić tutaj swój wolny czas. Do dyspozycji gości oddajemy komfortowe pokoje w
Krynicy Morskiej - 2, 3, 4 osobowe z łazienkami TV oraz apartament.
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