БАС – Београдска аутобуска станица а.д.,Београд, Железничка 4

Врњачка бања
Вила Ленка 2

Добра локација је једна од најважнијих карактеристика када је реч о било каквој врсти издавања локала,
стамбених простора или приватних апартмана у великим туристичким центрима, због тога ми са поносом
можемо рећи да се наш приватни смештај налази у строгом центру Врњачке Бање. Најзначајније
институције у овој бањи налазе се на свега пар минута шетње. Осим њих, на корак од нас су и чувена
бањска променада, пијаца, разни кафићи, пицерије и остали угоститељски објекти, паркови и наравно,
продавнице и пијаца, где се врло лако можете снабдети са неопходним намирницима (уколико Вам је у
плану да се сами бавите припремом хране). У апартманима налазе сви кухињски уређаји неопходни за
припрему квалитетног оброка – дакле, кухиња је у потпуности опремљена и поседује: шпорет, фрижидер,
пратеће кухињске елементе, посуђе и комплетан есцајг.
У оквиру приватног смештаја „Вила Ленка“ налази се чак девет комплетно опремљених, лепо
дизајнираних и пријатно уређених апартмана. Неки су двокреветни, а неки трокреветни; и једни и
други сигурно ће пружити потпуни комфор и удобност толиком броју људи за колико је намењен.
Сви апартмани имају своја засебна и савремено опремљена купатила. Осим стандардних
санитарија имају фен и грејалицу, како би и у хладним зимским данима било пријатно његово
коришћење. Пет апартмана има мале, лепо декорисане, француске балконе, док остала четири
имају велике терасе са нестварно лепим погледом на Гледићке планине и питоми Гоч. Савремена
технологија у виду бежичног интернета (WI-FI конекција), телевизор са кабловским програмима,
двд уређај и незаобилазна клима, се подразумевају у свим нашим апартманима. Комфор и удобност
наших гостију нам је увек на првом месту.
ЦЕНОВНИК СМЕШТАЈА
(по смештајној јединици у динарима дневно)

Вила ”Ленка 2”
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МОГУЋНОСТ ПЛАЋАЊА У 6 РАТА БЕЗ КАМАТЕ !
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