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Apartamenty Kielce
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Zapraszamy apartamenty Kielce, gdzie czekają na Państwa 3 apartamenty o wysokim standardzie za niską
cenę. W każdym apartamencie znajduje się łazienka, kuchnia z pełnym wyposażeniem oraz telewizor z DVD.
Nasze apartamenty hotel jest świetną bazą do wypadów w góry zarówno latem jak i zimą. Zapraszamy
serdecznie do zapoznania się z naszą ofertą na stronie www. Jeśli szukasz nocleg, pokój lub hotel nasz
apartament z pewnością sprawi że Kielce będą długo kojarzone z miłą atmosferą naszego apartamentu. U nas
wynajem w pełni wyposażonych mieszkań, nie pokoje hotelowe, nasze apartamenty są wygodne, znakomicie
położone komfortowe i wyposażone . Mieszkanie jak w domu w Kielcach. Czy to podróż na TARGI Kielce
czy wypoczynek w górach świętokrzyskich nasz nie hotel jest czymś więcej. Na narty w świętokrzyskie czy
na rower czy też biznesowe spotkanie w Kielcach wynajem apartamentu to znakomite rozwiązanie. Taka
lokalizacja gwarantuje świetną komunikację nie tylko zmotoryzowanym. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci
autobusowej (około 30 linii) szybko dotrzemy do wszystkich rejonów miasta. Położenie zaledwie 800 metrów
od ścisłego centrum Kielc zapewnia mieszkańcom pełną infrastrukturę. W pobliżu znajdują się szkoły,
przedszkola, przychodnie lekarskie, szpitale, banki, poczta, punkty usługowe i sklepy. Galeria Echo -
największe w Kielcach i woj. Świętokrzyskim centrum handlowe - oddalona jest zaledwie ok. 4 km od
inwestycji. Osoby preferujące aktywny wypoczynek mogą skorzystać z obiektów sportowych, m.in. basenu na
Ślichowicach (około 2 km) czy atrakcji organizowanych przez halę widowiskowo - sportową przy ulicy
Żytniej, takie jak liczne zajęcia taneczno-rekreacyjne czy koncerty największych gwiazd polskiej estrady. Z
kolei na spokojny spacer warto udać się na Górę Karczówkę - najwyższe wzniesienie należące do Pasma
Kadzielniańskiego.
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