LONGSTAY
Baltica Towers Aparthotel
Adres/Address:
ul. Gen. J. Hallera 223
80-502 /Gdańsk Brzeźno
Kontakt/Contact:
+48 530 999 365
balticatowers@symphony.com.pl
balticatowers.pl
www.symphony.com.pl

Obiekt należy do sieci aparthoteli:

LONGSTAY
Oferta wynajmu apartamentów średnio i długoterminowego
> 30 dni

Medium and long-term rental apartments offer
> 30 days

LONGSTAY
Oferta Longstay to propozycja skierowana głównie do osób, odbywających częste
i dłuższe pobyty biznesowe. Wynajem w systemie Longstay zapewnia wysoki komfort
zakwaterowania w apartamencie z pełnym wyposażeniem przy zachowaniu minimum
formalności. To doskonała opcja dla osób poszukujących komfortowego mieszkania
na dłużej w dobrze skomunikowanym i atrakcyjnym miejscu.
Longstay proponuje też wygodne rozwiązanie dla firm, które poszukują alternatywy
dla wynajmowania mieszkań dla swoich najważniejszych gości czy pracowników. Cena
najmu w systemie Longstay zawiera wszelkie opłaty eksploatacyjne, sprzątanie raz
w tygodniu wraz z wymianą pościeli oraz szereg usług dodatkowych.
Dla klientów sektora biznes przygotowujemy indywidualne oferty korporacyjne*
* preferencyjne stawki korporacyjne obowiązują
i zostają nadane po pierwszej wizycie gości w obiekcie

LONGSTAY
Longstay offer is addressed mainly to people who make frequent and longer
business stays. Longstay rental provides high comfort apartments with full
equipment while maintaining a minimum of formalities. Longstay is an excellent
option for those looking for longer stay at well-connected and attractive location.
Longstay also offers comfortable solution for companies that are looking for an
alternative to renting apartments for their most important guests or employees.
Longstay rental price includes all maintenance fees, cleaning service once a week
with the change of bed linen and a number of additional services.
We prepare individual corporate offers for business sector clients *
* preferential corporate rates apply
and are posted after the guests' first visit to the facility

System wynajmu Longstay / Longstay rental system

Longstay to łatwy,
szybki i wygodny system najmu!
Longstay is an easy,
fast and convenient rental system!

Obsługa

Obsługa / Service

Recepcja otwarta jest dla Państwa przez 24 h. Zespół aparthotelu zapewni Państwu bezproblemową i szybką obsługę.
Zadbamy o Wasz spokój i komfort pobytu od momentu dokonania rezerwacji i przyjazdu po ostatnie chwile spędzone w naszym obiekcie.

Service
The reception desk is open 24 h. The aparthotel staff will provide you with a smooth and fast service.
We will take care of your comfort from the moment you make your reservation and arrival to the last moments spent in our object.

Oferowane usługi:

Oferred services:

• Sprzątanie: w wyznaczonym przez Ciebie terminie,
(wraz z wymianą pościeli i ręczników
• Usługi pralnicze na życzenie klienta
• Recepcja 24 h
• Usługi Concierge
• Transport z lotniska
• Obsługa techniczna apartamentu
(naprawa sprzętów, awarie etc)
• Możliwość doposażenie apartamentu
(łóżeczka dziecięce, etc)

• Cleaning: at the time you specify,
(linen and towels replacement included)
• Laundry service upon request,
• 24 h reception
• Concierge service
• Transport from the airport
• Maintenance of the apartment
(repairs of equipment, failures etc.)
• The possibility to rent additional equipment (cots, etc)

Kontakt-Recepcja /Contact-Reception
+48 530 999 365
balticatowers@symphony.com.pl
www.balticatowers.pl
www.symphony.com.pl

Co zyskujesz?

What do you gain?

• nowoczesne w pełni wyposażone apartamenty
• brak skomplikowanych umów najmu
• stałe miesięczne opłaty
(bez zbędnych faktur od dostawców mediów)
• jedna faktura zbiorcza dla firmy
• łatwy i szybki system najmu

• modern fully equipped apartments
• no complicated lease agreements
• fixed monthly charge without unnecessary invoices
from media suppliers
• one collective invoice for the company
• easy and fast system lease

Baltica Towers Aparthotel

Wyjątkowy Aparthotel
Wyjątkowa nadmorska lokalizacja Baltica Towers, zaledwie 800 m od plaży i w pełni wyposażone, luksusowe apartamenty oraz przyjazna i gościnna obsługa sprawią,
iż poczują się Państwo komfotowo, jak w domu. Baltica Towers oferuje swoim gościom liczne udogodnienia typowe dla hotelu, takie jak: recepcja usługami concierge,
room service, serwis sprzątający, sala fitness, strefa relaksu z saunami. Baltica Towers to komfort, domowa atmosfera i usługi najwyższej jakości.

Exceptional Aparthotel
The unique coastal location of Baltica Towers, just 800 m from the beach and fully equipped, comfortable apartments as well as friendly and hospitable service will
make you feel at home. Baltica Towers offers its guests numerous typical hotel amenities such as: reception with concierge services, room service, cleaning service,
fitness room, relaxation area with saunas. Baltica Towers Aparthotel means comfort, home-like atmosphere and the highest quality services.

Baltica Towers Aparthotel należy
do sieci Symphony

Baltica Towers Aparthotel

Symphony to selekcja najbardziej luksusowych obiektów apartamentowych,
znajdujących się w najbardziej pożądanych lokalizacjach, z licznymi
udogodnieniami, które zapewnią wiele atrakcji i przyjemność pobytu dla całej
rodziny. Komfortowe apartamenty, ustandaryzowane pod względem wyposażenia
i metrażu, to stylowe wnętrza, wysoka ergonomia i wygoda zarówno dla gości
wynajmujących w systemie krótkoterminowym, jak i Longstay – powyżej 30 dni.

Baltica Towers Aparthotel to doskonały wybór dla gości odwiedzających Trójmiasto w celach turystycznych z rodziną,
jak i dla podróżujących indywidualnie w celach biznesowych.

The Baltica Towers belongs
to Symphony aparthotel chain
Symphony is a selection of the most luxurious apartment buildings, located in the
most desirable locations, with numerous amenities that ensure pleasure of stay
and attractions for the whole family. Comfortable apartments, standardized in
terms of equipment and area with stylish interiors, high ergonomics make
convenient accomodation for both guests renting in the short-term system and
Longstay - over 30 days.

The Baltica Towers Aparthotel is an excellent choice for tourists visiting Tri-City with their families, as well as for those
travelling individually for business purposes.

Lokalizacja / Location

Atrakcyjna nadmorska lokalizacja
Aparthotel Baltica Towers ustytuowany jest w Brzeźnie,
nadmorskiej dzielnicy Gdańska, z jednej strony otoczonej
wodami Zatoki Gdańskiej, z drugiej sąsiadującej
z handlowo- biznesowym centrum miasta.

Molo Sopot
8 km, 17 min.

Attractive seaside location

Ergo Arena
4,8 km, 11 min.

Aparthotel Baltica Towers is situated in Brzeźno,
a seaside district of Gdansk, on the one hand surrounded
by the waters of the Gulf of Gdansk, on the other
neighboring with the commercial and business center of
the city.
Amber Expo
3,8 km, 6 min.
Lotnisko / Airport
12 km, 20 min.
ECS
7 km, 10 min.

Lokalizacja / Location

Odległości

Distances

Rozrywka

Entertainment

• Stadion Energa Gdańsk - 4 min. / 2,3 km
• Ergo Arena - 14 min. / 6,6 km
• Park Ronalda Reagana - 4 min. / 1 km

• Stadion Energa Gdansk - 4 min. / 2,3 km
• Ergo Arena - 14 min. / 6,6 km
• Ronald Reagan’s Park - 4 min. / 1 km

Kultura

Culture

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Opera Bałtycka - 10 min. / 5,6 km
Polska Filharmonia Bałtycka - 17 min. / 9,7
Westerplatte - 10 min. / 8 km
Europejskie Centrum Solidarności - 9 min. / 6,9 km
Muzeum II Wojny Światowej - 12 min. / 7 km

Baltic Opera House - 10 min. / 5,6 km
The Polish Baltic Philharmonic - 17 min. / 9,7
Westerplatte - 10 min. / 8 km
European Solidarity Center - 9 min. / 6,9 km
Museum of the Second World War - 12 min. / 7 km

Zakupy

Shopping malls

• Galeria Metropolia - 8 min. / 3 km
• Galeria Bałtycka - 8 min. / 3 km
• Galeria Forum - 15 min. / 8,9 km

• Metropolia Gallery - 8 min. / 3 km
• Baltic Gallery - 8 min. / 3 km
• Forum Gallery- 15 min. / 8,9 km

Komunikacja

Travel

• Terminal Promowy - 9 min. / 7,6 km
• Port Lotniczy Gdańsk - 20 min. / 12,5 km
• Dworzec Główny Gdańsk - 14 min. / 8,1 km

• Ferry Terminal - 9 min. / 7,6 km
• Gdansk Airport - 20 min. / 12,5 km
• Gdansk Central Station - 14 min. / 8,1 km

Biznes

Business

• Olivia Business Centre - 12 min. / 4,7 km
• Alchemia - 12 min. / 4,8 km

• Olivia Business Centre - 12 min. / 4,7 km
• Alchemy Centre - 12 min. / 4,8 km

Udogodnienia / Amenities

Komfort pobytu gości aparthotelu, niezależnie od jego długości to priorytet w Baltica Towers. Dbamy
o szeroki wachlarz udogodnień, które uczynią Państwa pobyt jeszcze przyjemnieszym.

Regardless of its length, comfortable stay at Baltica Towers Aparthotel is our priority. We provide
wide range of amenities that will make your stay even more pleasant.

Udogodnienia / Amenities

Udogodnienia
recepcja hotelowa z concierge

tarasy widokowe

kort tenisowy

wifi internet

sala fitness

serwis sprzątający

sauna fińska

hala garażowa

strefa relaksu

restauracja w obiekcie

Amenities
hotel reception with concierge service

tarraces with a view

tennis court

wifi internet

fitness room

cleaning service

Finnish sauna

underground parking

relaxation zone

restaurant

Udogodnienia / Amenities
Przestronna sala fitness, w pełni wyposażona w najwyższej jakości sprzęty do ćwiczeń - znajdująca się
zaledwie parę kroków od apartamentu, aby ułatwić i uprzyjemnić codzienny trening. Zapewniamy możliwość
zadbania o kondycję fizyczną, bez zbędnego poświęcania czasu na dojazdy na siłownię.

A spacious fitness room, fully equipped with the highest quality exercise equipment - located just a few
steps from the apartment to make daily training easier and more enjoyable. We provide the opportunity to
take care of your physical condition, without spending unnecessary time commuting to the gym.

Udogodnienia / Amenities

Z myślą o potrzebie ukojenia zmysłów w Baltic Towers powstała komfortowa strefa relaksu, która znajduje się w przestrzeni poziomu parteru
w obiekcie. W jej obrębie funkcjonuje sauna fińska oraz strefa chilloutu z zieloną ścianą.

With a view to to soothe the senses, a comfortable relaxation zone was created in Baltic Towers, which is located in the ground floor space of
the facility. Within it there is a Finnish sauna and a chillout zone with a green wall.

Udogodnienia / Amenities

Sauna fińska, czyli sauna sucha to połączenie dwóch zabiegów, a mianowicie naprzemienne stosowanie ciepłoi zimnolecznictwa. Zabieg ten jest polecany przy leczeniu wielu schorzeń, wpływa korzystnie na nasze zdrowie
i samopoczucie.

Finnish sauna, or dry sauna is a combination of two treatments, alternating use of heat- and cold medicine.
Sauna is recommended for many diseases and it has a positive effect on our health and well-being.

Udogodnienia / Amenities

Przestronne tarasy widokowe z naturalnego drewna to idealne miejsce do relaksującego wypoczynku.
Fenomenalny widok na morze, który roztacza się z każdego zakątka tarasu oraz z apartamentów położonych na
wyższych piętrach dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń.

The spacious terraces made of natural wood are the perfect place for a relaxing holiday. Phenomenal sea view
that spread from every corner of the terrace and from the apartments on the upper floors will provide many
unforgettable experiences.

Udogodnienia / Amenities

W obiekcie nie brak atrakcji o sportowym charakterze. Na wszystkich zainteresowanych czeka nowoczesny kort
tenisowy - ogrodzony i wyposażony we wszelkie niezbędne akcesoria oraz sprzęt tenisowy.

The facility does not lack sports attractions. A modern tennis court awaits everyone. The court is fenced and
equipped with all necessary accessories and tennis equipment.

Udogodnienia / Amenities

Galanteria hotelowa i pościel wysokiej jakości, serwis sprzątający dbajacy o czystość apartamentów i części
wspólnych, wyjątkowa dbałość o szczegóły dopełniają komfortu pobytu, podnoszą jakość wypoczynku,
dopieszczają i pozostawiają miłe wrażenie.

Hotel accessories and high-quality bedding, cleaning service caring for the cleanliness of the apartments and
common areas, exceptional attention to details complete the comfort of stay, improve the quality of rest, pamper
and leave a pleasant impression.

Apartamenty / Apartments

Komfortowe apartamenty 1-4 pokojowe
• Apartamenty zaprojektowane i wykończone tak, aby idealnie spełniały
potrzeby zarówno najemców krótkoterminowych, jak i klientów Longstay
(> 30 dni), komfortowe powierzchnie 30 - 90 m2 to wygoda i przestrzeń
zarówno dla singli, jak i dla całej rodziny.
• Każdy apartament to nowoczesnie umeblowany lokal z w pełni wyposażoną
kuchnią bądź aneksem kuchennym (mały sprzęt AGD, przybory kuchenne,
sztućce, talerze etc), komfortową łazienką (prysznic/wanna, pralka),
telewizją i szybkim Internetem.

Komfortowe apartamenty 1-4 pokojowe
• Apartments designed and finished to perfectly meet the needs of both
short-term and Longstay customers (> 30 days), comfortable areas
30 - 90 m2 provide sufficient space for both singles and the whole family
• Each apartment from our offer is a modernly furnished flat with a fully
equipped kitchen or kitchenette (small household appliances, kitchen utensils,
cutlery, plates etc.), a comfortable bathroom (shower / bath tub, washing
machine), TV and high-speed Internet.

Typy apartamentów / Types of apartments

Apartamenty zostały ustandaryzowane pod względem metrażu, wykończenia, jak i wyposażenia by mogły sprostać
oczekiwaniom gości i najemców długoterminowych.

The apartments are standardized in terms of area, design and equipment to meet the expectations of both,
short-term and Longstay guests.

Typy apartamentów / Types of apartments

Apartament Classic
Classic Apartment

Wyposażenie apartamentu / Apartment equipment
wi fi, Internet
tv z płaskim ekranem,
tv kablowa / flat screen tv,
cable

aneks kuchenny / kitchenette
część wypoczynkowa/
seating area

szafa/ wardrobe

suszarka / hairdryer

prysznic / suszarka

lodówka / fridge

zestaw do parzenia kawy

ręczniki i zestaw kosmetyków/
towels and cosmetics set

i herbaty/ tea & coffe
making set

Typy apartamentów / Types of apartments

Apartament Classic
30 - 35 m2

max. 4 osoby

Apartament typu Classic - przeznaczony dla maks. 4 osób. Dzięki lekkiej
i nowoczesnej aranżacji wnętrza, każdy z gości poczuje się tu jak w domu.
Komfortowy i w pełni wyposażony, aby odpowiedzieć na codzienne potrzeby
gości. Apartament składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym oraz
oddzielnej sypialni, przestronnej łazienki wyposażonej w hotelowe kosmetyki
oraz ręczniki.

Classic Apartment
30 - 35 m2

max. 4 persons

Classic apartment - suitable for up to 4 people. Thanks to the light and
modern interior design, each guest will feel at home here. Comfortable and
fully equipped to answer the daily needs of guests. The apartment consists
of a living room with a kitchenette and a separate bedroom, spacious
bathroom equipped with hotel cosmetics and towels.

Typy apartamentów / Types of apartments

Apartament Classic S
Classic S Apartment

Wyposażenie apartamentu / Apartment equipment
wi fi, Internet
tv z płaskim ekranem,
tv kablowa / flat screen tv,
cable

aneks kuchenny /
kitchenette
część wypoczynkowa/
seating area

szafa/ wardrobe

suszarka / hairdryer

prysznic / suszarka

lodówka / fridge

zestaw do parzenia kawy

ręczniki i zestaw kosmetyków/
towels and cosmetics set

i herbaty/ tea & coffe
making set

Typy apartamentów / Types of apartments

Apartament Classic S
32 m2

max. 4 osoby

Apartament typu Classic S - przeznaczony dla maks. 4 osób. Dzięki modnemu
i wyjątkowemy design’owi, każdy z gości poczuje się komfortwo. Wygodny
i w pełni wyposażony, aby odpowiedzieć na codzienne potrzeby gości.
Apartament składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym oraz
oddzielnej sypialni, przestronnej łazienki wyposażonej w hotelowe kosmetyki
oraz ręczniki.

Classic S Apartment
32 m2

max. 4 persons

Classic S apartment - suitable for up to 4 people. Thanks to themodern and
exceptional design, each guest will feel at home here. Comfortable and fully
equipped to answer the daily needs of guests. The apartment consists of a
living room with a kitchenette and a separate bedroom, spacious bathroom
equipped with hotel cosmetics and towels.

Typy apartamentów / Types of apartments

Apartament Comfort
Comfort Apartment

Wyposażenie apartamentu / Apartment equipment
wi fi, Internet
tv z płaskim ekranem,
tv kablowa / flat screen tv,
cable

aneks kuchenny /
kitchenette
część wypoczynkowa/
seating area

szafa/ wardrobe

suszarka / hairdryer

prysznic / suszarka

lodówka / fridge

zestaw do parzenia kawy

ręczniki i zestaw kosmetyków/
towels and cosmetics set

i herbaty/ tea & coffe
making set

Typy apartamentów / Types of apartments

Apartament Comfort
38 - 44 m2

max. 4 osoby

Apartament typu Comfort - przeznaczony dla maks. 4 osób o większej
powierzchni. Modny i nowoczesny design skupiony na ergonomii
pomieszczeń. Wygodny i w pełni wyposażony apartament, odpowiada
na codzienne potrzeby gości. Apartament składa się z pokoju dziennego
z aneksem kuchennym oraz oddzielnej sypialni, przestronnej łazienki
wyposażonej w hotelowe kosmetyki oraz ręczniki.

Comfort Apartment
38 -44 m2

max. 4 persons

Comfort apartment - more spacious and suitable for up to 4 people. Modern
and fashinable design that focuses on ergonomics. Comfortable and fully
equipped apartment answers the daily needs of guests. The apartment
consists of a living room with a kitchenette and a separate bedroom,
spacious bathroom equipped with hotel cosmetics and towels.

Typy apartamentów / Types of apartments

Apartament Comfort S z widokiem
Comfort S Apartment with a view

Wyposażenie apartamentu / Apartment equipment
wi fi, Internet
tv z płaskim ekranem,
tv kablowa / flat screen tv,
cable

aneks kuchenny /
kitchenette
część wypoczynkowa/
seating area

szafa/ wardrobe

suszarka / hairdryer

prysznic / suszarka

lodówka / fridge

zestaw do parzenia kawy

ręczniki i zestaw kosmetyków/

i herbaty/ tea & coffe
making set

towels and cosmetics set

Typy apartamentów / Types of apartments

Apartament Comfort S z widokiem
40m2

max. 4 osoby

Apartament typu Comfort S z widokiem - przeznaczony dla maks. 4 osób
Słoneczny, jasny i zaprojektowany z myślą o ergonomi. Wyjątkowy design
i żywe kolory we wnętrzu tworzą wyjątkową atmosferę. Wygodny i w pełni
wyposażony apartament, odpowiada na codzienne potrzeby gości.
Apartament składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym oraz
oddzielnej sypialni, przestronnej łazienki wyposażonej w hotelowe kosmetyki
oraz ręczniki.

Comfort S Apartment with a view
40 m2

max. 4 persons

Comfort S apartment with a view - suitable for up to 4 people. Sunny, bright
and designed with ergonomics in mind. Unique interior and vivid colors
icreate a special atmosphere. Comfortable and fully equipped apartment
answers the daily needs of guests. The apartment consists of a living room
with a kitchenette and a separate bedroom, spacious bathroom equipped
with hotel cosmetics and towels.

Typy apartamentów / Types of apartments

Apartament Comfort Plus S z widokiem
Comfort Plus S Apartment with a view

Wyposażenie apartamentu / Apartment equipment
wi fi, Internet
tv z płaskim ekranem,
tv kablowa / flat screen tv,
cable

aneks kuchenny /
kitchenette
część wypoczynkowa/
seating area

szafa/ wardrobe

suszarka / hairdryer

prysznic / suszarka

lodówka / fridge

zestaw do parzenia kawy

ręczniki i zestaw kosmetyków/

i herbaty/ tea & coffe
making set

towels and cosmetics set

Typy apartamentów / Types of apartments

Apartament Comfort Plus S z widokiem
40m2

max. 4 osoby

Apartament typu Comfort S z widokiem - przeznaczony dla maks. 4 osób.
Słoneczny, jasny i zaprojektowany z myślą o ergonomii. Unikalny design
i żywe kolory we wnętrzu tworzą wyjątkową atmosferę. Wygodny i w pełni
wyposażony apartament, odpowiada na codzienne potrzeby gości.
Apartament składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym oraz
oddzielnej sypialni, przestronnej łazienki wyposażonej w hotelowe kosmetyki
oraz ręczniki.

Comfort Plus S Apartment with a view
40 m2

max. 4 persons

Comfort S apartment with a view - suitable for up to 4 people. Sunny, bright
and designed with ergonomics in mind. Unique interior and vivid colors
create special atmosphere. Comfortable and fully equipped apartment
answers the daily needs of guests. The apartment consists of a living room
with a kitchenette and a separate bedroom, spacious bathroom equipped
with hotel cosmetics and towels.

Typy apartamentów / Types of apartments

Apartament Deluxe
Deluxe Apartment

Wyposażenie apartamentu / Apartment equipment
wi fi, Internet
tv z płaskim ekranem,
tv kablowa / flat screen tv,
cable

aneks kuchenny /
kitchenette
część wypoczynkowa/
seating area

szafa/ wardrobe

suszarka / hairdryer

prysznic / suszarka

lodówka / fridge

zestaw do parzenia kawy

ręczniki i zestaw kosmetyków/

i herbaty/ tea & coffe
making set

towels and cosmetics set

Typy apartamentów / Types of apartments

Apartament Deluxe
58 m2

max. 5 osób

Apartament typu Deluxe - przeznaczony dla maks. 5 osób. Neutralne kolory
wnętrza, nowoczesny i stonowany design tworzą prawdziwie domową
atmosferę. Wygodny i w pełni wyposażony apartament, odpowiada
na codzienne potrzeby gości. Apartament składa się z pokoju dziennego
z aneksem kuchennym oraz dwóch oddzielnych sypialni, przestronnej łazienki
wyposażonej w hotelowe kosmetyki oraz ręczniki.

Deluxe Apartment
58 m2

max. 5 persons

Deluxe apartment with a view - suitable for up to 5 people. Neutral interior
colors, modern and toned design create a truly homely atmosphere.
Comfortable and fully equipped apartment answers the daily needs
of guests. The apartment consists of a living room with a kitchenette and
two separate bedrooms, spacious bathroom equipped with hotel cosmetics
and towels.

Typy apartamentów / Types of apartments

Apartament Family Suite S z widokiem na morze
Family Suite S Apartment with a sea view

Wyposażenie apartamentu / Apartment equipment
wi fi, Internet
tv z płaskim ekranem,
tv kablowa / flat screen tv,
cable

aneks kuchenny /
kitchenette
część wypoczynkowa/
seating area

szafa/ wardrobe

suszarka / hairdryer

prysznic / suszarka

lodówka / fridge

zestaw do parzenia kawy

ręczniki i zestaw kosmetyków/
towels and cosmetics set

i herbaty/ tea & coffe
making set

Typy apartamentów / Types of apartments

Apartament Family Suite S z widokiem na morze
70 m2

max. 6 osób

Apartament typu Family Suite S z widokiem na morze - przeznaczony dla
maks. 6 osób. Nowoczesny, odważny i przykuwajacy wzrok design stwarza
wyjątkową atmosferę. Wygodny i w pełni wyposażony apartament. Wyogdny
i w pełny wyposażony apartament odpowiada na codzienne potrzeby gości.
Apartament składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym,
wydzieloną częścią sypialną, oraz drugą oddzielną sypialnią, przestronnej
łazienki wyposażonej w hotelowe kosmetyki oraz ręczniki.

Family Suite S Apartment with a sea view
70 m2

max. 6 persons

Family Suite S apartment with a sew view - suitable for up to 6 people.
Modern, bold and eye-catching design creates a unique atmosphere.
Comfortable and fully equipped apartment answers the daily needs
of guests. The apartment consists of a living room with a kitchenette,
separate sleeping area and one additional bedroom, spacious bathroom
equipped with hotel cosmetics and towels.

Kontakt/Contact:
+48 530 999 365
balticatowers@symphony.com.pl
balticatowers.pl
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