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Szukasz najlepszej trasy z Gdańska na Stare Miasto? Pomożemy Ci wybrać właściwą trasę i obliczyć odległość oraz, ile przybliżony czas podróży będzie do Starego Miasta. Możesz również użyć naszego narzędzia do obliczenia kosztu paliwa, jeśli zdecydujesz się na podróż samochodem. Szukasz najlepszej trasy ze Starego Miasta do
Gdańska? Pomożemy Ci wybrać odpowiednią trasę i obliczyć odległość oraz, ile wyniesie przybliżony czas podróży do Gdańska. Możesz również użyć naszego narzędzia do obliczenia kosztu paliwa, jeśli zdecydujesz się na podróż samochodem. Zaledwie 200 metrów od Neptuna i Długiego Targu, a po drodze jest jeszcze większa
cukiernia W-ck. Nowoczesne apartamenty typu studio, które są w pełni niezależne i prywatne. Z drugiej strony, można je wynająć w ogóle (w parach) i przekształcić w mieszkanie. Duże studia będą idealne dla par. Mniejsze doskonale wykonują swoją rolę podczas podróży służbowej. Bardzo dobra lokalizacja, blisko dworca kolejowego i
lotniska. Trochę... inny Areszt Domowy znajduje się w centrum Gdańska, 10 minut spacerem od Dworca Głównego w Gdańsku, 5 minut od dworca autobusowego, 10 minut od Starego Miasta i w pobliżu ośrodka detencyjnego przy ulicy Kurkowej;) Kilka sekund od wspaniałego kompleksu parkowego z bardzo ciekawymi fortyfikacjami i
zabytkami góry Gradova i centrum Hevelyanum, które jest atrakcją turystyczną zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Place zabaw, urocze alejki z pięknym widokiem,... Większe apartamenty Mackie on Khmelna znajdują się na nowo wybudowanej, nowoczesnej posiadłości Khmelna Park na wyspie Granari, w pobliżu głównego miasta.
Główne atrakcje Gdańska, takie jak ulica Długa, Długi Targ, Fontanna Neptuna czy ul. Mariaka, dostajesz z apartamentu 10 minut spacerem. Goście mogą aktywnie zrelaksować się przy okolicznych ścieżkach rowerowych lub kajakach. W pobliżu znajduje się klub kajakowy... Więcej Villa AgaTomDom Midwife znajduje się na wzgórzu w
cichej i zielonej okolicy Gdańsk Siedlce, z przepięknym widokiem na Stare Miasto w Gdańsku i zielone wzgórza morenowe. Odległość od centrum Gdańska wynosi 1,2 km, a najbliższy przystanek tramwajowy – o zaledwie 400 metrów. Oferujemy pokoje z łazienkami wyposażonymi w podwójne łóżka lub pojedyncze łóżka, miejsce do
pracy (stół, krzesło), szybkie łącze internetowe (WiFi) i telewizor LCD z programami telewizji kablowej. W pokojach zasłon... bardziej elegancki i komfortowy apartament z dwiema sypialniami w samym sercu Starego Miasta. Apartament jest w pełni wyposażony i dostępny dla 4 osób. Doskonała lokalizacja w centrum Gdańska, z widok na
ceglaną bibliotekę Gdańska. Udaj się do Europejskiego Centrum Solidarności i stoczni Gdan, dworca kolejowego i centrum handlowego Madison. Cena za noc 270 zł za całe mieszkanie dla 4 osób. Zachęcamy do kontaktu z innymi apartamentami położonymi na malowniczej wyspie Granari w zabytkowym centrum Gdańska, zaledwie 300
metrów od Starego Miasta. Apartament znajduje się 700 metrów od Długiego Targu i 0,6 km od Crane-on-Motawa. Główny dworzec kolejowy w Gdańsku oddalony jest o 0,9 km, a lotnisko Lech Wałęsa – 15 km,... Z przyjemnością zapraszamy do naszego apartamentu, położonego w samym sercu Gdańska, obok najcenniejszych
zabytków starego miasta Gdańska, a jednocześnie do cichego, cichego i odległego miejsca od turystycznego zgiełku. Zaledwie kilka kroków od obiektu znajduje się wiele muzeów, zabytków, restauracji i pubów. W pobliżu znajduje się główny dworzec kolejowy, przystanki tramwajowe i przystanki autobusowe, a lotnisko oddalone jest o
zaledwie 12 km. Z przyjemnością zapraszamy do naszego apartamentu, położonego w samym sercu Gdańska, obok najcenniejszych zabytków starego miasta Gdańska, a jednocześnie do cichego, cichego i odległego miejsca od turystycznego zgiełku. Zaledwie kilka kroków od obiektu znajduje się wiele muzeów, zabytków, restauracji i
pubów. W pobliżu znajduje się główny dworzec kolejowy, przystanki tramwajowe i przystanki autobusowe, a lotnisko oddalone jest o zaledwie 12 km. więcej Paradise Apartment. Terminy wolne lato 2020 Cena od 150 zł do 400 zł za noc. Cena zależy od liczby osób, dni i terminów. Oferujemy również cotygodniowe pobyty promocyjne. 1
tydzień - 1500 zł 2 tygodnie - 2500 zł 3 tygodnie - 3500 zł 4 tygodnie - 4500 zł Cena jest omawiana w zależności od liczby osób i tygodni. Tygodniowy pobyt rozpoczyna się w każdą sobotę. 3-pokojowa łazienka kuchnia Jest pełna 2 x TV Internet Wi-Fi zmywarka do zamknięcia centrum. Obok parkingów. Apartamenty... WIĘCEJ
GRODZKA. Mamy trzy pokoje dwuosobowe z łazienkami, dodatkowo: kuchnia, TV (lcd). Bardzo atrakcyjna lokalizacja w hotelu Hilton nad Motawą. Centrum Starego Miasta. Pokoje na ten sezon zostaną odnowione. Aktualne zdjęcia przed remontem. Zapraszamy więcej apartamentów Grega położonych w najpiękniejszej części Gdańska
koło Motawy, tuż za hotelem Gdańsk i Szafarniey... Zaledwie 100 metrów od budynku, w którym znajduje się mieszkanie, rzeka Motawa płynie, za rogiem znajdują się restauracje, deptak dla turystów, w pobliżu Filharmonii Bałtyckiej, The Circle Wyspa Granari, Żuraw... Więcej Zapraszamy do miast liberum! Liberum Gdańsk to adaptacja
pięciu budynków mieszkalnych na Starym Mieście u podnóża Złotej Bramy. W murach starej fabryki stworzyliśmy nowoczesny obiekt oferujący zakwaterowanie dla gości, którzy cenią sobie komfort i atrakcyjną ofertę hotelu. Apartamenty w Liberum szczyci się doskonałą lokalizacją. Niewiele hoteli ma tak atrakcyjną lokalizację w samym
sercu Starego Miasta w Gdańsku! Liberum to nie tylko hotel, który jest z dnia na dzień... Chmielna 73 znajduje się w samym sercu Gdańska, około 600 metrów od zielonych bram i Long Shore, niecałe 850 km od Długiego Targu z barami, klubami i restauracjami. W apartamencie znajduje się telewizor z płaskim ekranem, w pełni
wyposażona kuchnia (zmywarka, kaptur, lodówka, kuchenka, kuchenka), wygodna sypialnia z dużym łóżkiem, garderoba oraz czysta i elegancka duża łazienka. Pralka jest do dyspozycji naszych gości. Apartament dysponuje balkonem z widokiem na okolicę... Więcej Oferujemy: Piękny, jasny, słoneczny apartament około 30 m2 dla 2-4
osób. Elegancki, stylowy i przytulny salon z nową rozkładaną sofą (szerokość snu 140 cm) i wygodnym krzesłem, na którym można się zrelaksować po intensywnej wycieczce po mieście. Telewizor LCD z maksymalnie 100 kanałami satelitarnymi, WIFI. Mała sypialnia z łóżkiem podwójnym (150 cm szerokości). Dobrze wyposażona
kuchnia z możliwością przygotowania własnych potraw, kuchenka mikrofalowa, przykład dla... Zarezerwuj więcej noclegów w samym sercu Gdańska. Hostel Elewator położony jest w centrum Gdańska, 100 metrów od Long Market, najbardziej prestiżowej ulicy na Starym Mieście. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajduje się wiele
zabytków, takich jak Fontanna Neptuna, zielona brama, żuraw lub ratusz. Jesteśmy idealnym miejscem dla osób, które biorą aktywny urlop. Najbliższe lotnisko to Lech Wałęsa, 18 km od hotelu. Bardziej komfortowe mieszkanie Hugo składa się z salonu z aneksem kuchennym i kominkiem, sypialni z łóżkiem typu king-size, przedpokoju,
łazienki, słonecznego balkonu i parkingu należącego do apartamentu. Hotel jest słoneczny, położony w samym sercu infrastruktury, a stare miasto, które jest doskonałym miejscem na pobyt w połączeniu z zwiedzaniem najciekawszych miejsc w Troi. 5 minut spacerem do Fontanny Neptuna, 200 metrów... Apartament znajduje się w
budynku apartamentowym AURA na wyspie Granari, w otoczeniu wód Kanału Motawa na Starym Mieście. Nowoczesny budynek z przestronnym holem, ochroną. Wygląd stylizowany na starym spichlerzu jest bardzo ciekawie połączony z antycznym Miasta. Apartament składa się z dwóch pokoi. W salonie znajduje się kuchnia i sofa,
która ma 2 łóżka. Sypialnia z łóżkiem podwójnym. W łazience znajduje się prysznic i... Więcej Apartamenty w centrum Starego Miasta - Gdańsk - Nowy apartament Sensational Lokalizacja - Śródmieście, 500 metrów do Marina gda'skia i Wyspa Spichrzów - Pyszne i eleganckie wykończenie - Apartament umeblowany i wyposażony w
telewizor, lodówka głośników Bluetooth, piekarnik, kuchenka indukcyjna, przybory kuchenne, sztućce, bezprzewodowy czajnik, pościel. Apartament znajduje się przy ulicy Długiej Grobli w spokojnej części centrum Gdańska. W pobliżu głównych zabytków Starego Miasta... Więcej Zapraszamy do bufetu Glamour. Apartament znajduje się
dziś w jednej z najmodniejszych dzielnic Gdańska: Młodym Mieście. Położony w samym sercu zabytkowej, pełnej specyficznej, niepowtarzalnej atmosfery starej stoczni. To tutaj w latach 80., że wydarzenia historyczne, które doprowadziły do obalenia komunizmu rozpoczął, i to tutaj, że najwięksi architekci ówczesnych zmian pozostał i
pracował. Dziś, w tym wspaniałym obszarze przemysłowym, robią ... Więcej wynajmuję od 1 lipca przestronny apartament z dwiema sypialniami 64m2 w fantastycznej lokalizacji, a funkcjonalność tego przytulnego apartamentu sprawi, że będzie to udany pobyt! Znajduje się on w samym sercu Starego Miasta, na nowej posesji SADOVA,
obok nowo wybudowanego hotelu z basenem SADOVA. Tuż obok rzeki Motawa i przystani jachtowej. Zaledwie 150 metrów do centrum życia turystycznego i społecznego starego miasta Gdańska! Liczne restauracje i bary, sklepy z pamiątkami, muzea i inne... więcej parkingi gdańsk stare miasto mapa. gdańsk stare miasto parking mapa.
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