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Villa Beata - Noclegi Nowy Sącz
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Zapraszamy wszystkich do nocowania w naszym obiekcie. Oferujemy tanie noclegi Nowy Sącz nie tylko dla
turystów. U nas znajdziecie Państwo także noclegi dla pracowników Nowy Sącz. Przy dłuższych pobytach,
oferujemy bardzo atrakcyjne rabaty. Znajdziecie Państwo u nas kilkadziesiąt pokoi, wśród nich znajdziecie
pokoje jednoosobowe ale i pokoje wieloosobowe. Tańsze, które oferujemy to pokoje ze wspólna łazienką. Dla
klientów, którzy oczekują nieco więcej, oferujemy pokoje z łazienką w środku. Dla szukających luksusu,
oferujemy apartamenty Nowy Sącz w doskonałych cenach. 

W naszym obiekcie znajdują się także kuchnie, dzięki czemu nie musicie jadać na mieście. Bez problemu
przygotujecie Państwo u nas smaczne posiłki. Oczywiście to nie jest obowiązek. Ci, którzy nie chcą gotować,
mogą zjeść w jednej z wielu restauracji znajdujących się w okolicach naszego obiektu. Od nas wszędzie jest
blisko., Bezproblemowo dotrzecie Państwo do centrum miasta i w inne miejsca. Zapraszamy do nas. Jesteśmy
pewni, że u nas się Państwu spodoba. 
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