
 Pensjonat Kiel Wellingdorf 

  Pensjonat - Wellingdorf

Jest to starszy, cztero-piętrowy dom mieszkalny,  w ktorym są; 1 mieszkanie trzy-pokojowe, 5 miesz-

kań dwu-pokojowych, 2 apartamenty jedno-pokojowe i z jednym rozbudowanym poddaszem.

Budynek ten, znajduje się w spokojnej ulicy, w dzielnicy miasta Ellerbek/Wellingdorf.

  Pensjonat - Jütlandring

Jest to mieszkalny dom szeregowy  z 4 pokojami, w których znajduje sie do dyspozycji 7 łóżek. 

Budynek ten znajduje się w dzielnicy miasta Mettenhof.

Apartamenty i pokoje są szczególnie odpowiednio przystosowane dla rzemieślników i monterów, 

praktykantów zakladowych i dla uczestników kursów.

 Pokoje i apartamenty 

Wszystkie mieszkania są podobnie zbudowane i wyposażone, w jeden przedpokój, łazienkę z prysz-

nicem i WC. Każdy apartament posiada w pełni wyposażoną kuchnię z kuchenką, piekarnikiem, jest 

także lodówka z zamrażarką, mikrofalówka, ekspres do kawy, toster, naczynia, sztućce, oraz  naczynia 

do gotowania i inne przybory kuchenne. Pokoje tych mieszkań urządzone są dla jednej lub dwóch 

osób. Niektóre pokoje mogą być urządzone dla trzech osob ,czyli dodatkowo wyposażone w 3 lóżka.

W pasie postojowym przy ulicy, jest dostępny duży bezpłatny parking na oznaczonych do tego celu 

miejscach. Dostępne w pobliżu, są tu również miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych, 

dostawczych i przyczep.

Dalsze informacje znajduja sie na naszej stronie internetowej 

www.gaestehaus-kiel wellingdorf.de

Gästehaus Kiel Wellingdorf



 Ceny 

Cena zależy od wielkości i wyposażenia pokoi, ilości zarejestrowanych osób, oraz zarezerwowanej licz-

by noclegów. Można zarezerwować pokoje  jedno-, dwu- i trzy-osobowe, jak również całe mieszkania.

Ceny za nocleg, są aktualne od 01.stycznia 2016 r.

cena za dobę za 7% VAT cena netto

pokój jedno-osobowy 30,00 € 28,04 €

pokój dwu-osobowy 20,00 € za osobę 18,69 €

pokój  z 3 łóżkami 18,00 € za osobę 16,82 €

apartament jedno-pokojowy od 35,00 € 32,71 €

mieszkanie dwu-pokojowe od 55,00 € 51,40 €

mieszkanie wczasowe od 99,00 €

promocyjna cena od 30 noclegów i co 

najmniej 4 osób. Wyślemy Ci ofertę.

Tylko przy ciąglym pobycie włacznie z 

weekendem w pokoju dwu-osobowym

15,50 €

Pościele, ręczniki i sprzątanie są ujęte w cenie

Opłata za nocleg jest obowiązkowo z góry pobierana, a najpóźniej w dniu przyjazdu w gotówce. Karty 

nie są akceptowane.  Podwyższone stawki są pobierane w ostatnim tygodniu czerwca (podczas tygod-

nia „Kielr Woche“)  proszę pytać.

 Rezerwacja i informacja 

Rezerwacja za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej

lub telefon komórkowy; +49 (0) 172- 472 0 472

www.gaestehaus-kiel wellingdorf.de

Gästehaus Kiel Wellingdorf


