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Wczasy wakacje noclegi nad polskim morzem
http://www.willakliper.pl

Willa Kliper to pensjonat nad morzem, z mini SPA, 50m od zejścia na plażę.Oferujemy noclegi, wakacje,
wczasy nad morzem. Willa Kliper to idealne miejsce na noclegi nad morzem, urlop, weekend nad morzem.
Organizujemy wczasy dla Seniorów (+50 Active Vitality). U nas znajduje się sala na wesela, komunie,
chrzciny, przyjęcia, sala na szkolenia, bankiety i spotkania integracyjne, kursy, konferencje, szkolenia nad
morzem, imprezy firmowe. Zapraszamy na Sylwester nad morzem, Boże Ciało, pobyty firmowe, noclegi
biznesowe. Majówkato również wspaniała okazja, by u nas wypocząć. Przygotowaliśmy pokoje i apartamenty,
które zapewniają komfortowy wypoczynek and morzem. Czekają na Państwo duże pokoje z łazienkami,
apartamenty z widokiem na morze, apartament SPA. Zapewniamy noclegi z wyżywieniem, w naszej
Tawernie. Nasza bałtycka kuchnia zaspokoi każde gusta. Sauna i fotele masujące zapewnią relaks i
odpoczynek. Zapraszamy na wczasy z dziećmi. Z myślą o najmłodszych przygotowaliśmy plac zabaw i
przysmaki dla dzieci w Tawernie. Jesteśmy wspaniałym punktem wypadowym na wycieczki po wybrzeżu,
zwiedzanie zabytków, wycieczki rowerowe i spacery. W pobliżu znajduje się boisko Orlik, plac zabaw, ruiny
kościoła w Trzęsaczu, muzeum, stadnina koni nad morzem, basen. Zapewniamy wypoczynek w komforcie i
spokojnej, rodzinnej atmosferze. Wczasy w Willi Kliper sprawią, że z przyjemnością będziecie Państwo
wspominać wczasy nad polskim morzem.
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