Biuro Przewodnickie Gdansktur
Willa Pomorzanka

Lokalizacja
Obiekt położony stosunkowo blisko morza – do plaży dystans ok. 700 m. Władysławowo jest miejscem
ciekawym, w wolnym czasie można np. wspiąć się na wieżę tzw. Domu Rybaka czy też przespacerować
się do rybackiego portu – największego na polskim Wybrzeżu. Interesującym miejscem jest też Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, gdzie od lat do najważniejszych imprez przygotowują się polscy
sportowcy. Ta tematyka jest ciekawie upamiętniona przez tzw. Aleję Gwiazd. Z Władysławowa dogodny
dojazd na Półwysep Helski, do Trójmiasta i Łeby.

Opis
O zaletach lokalizacji wspomniano już powyżej. Tu jeszcze dodamy, ze nazwa miejscowości odwołuje się
do polskiego króla Władysława IV, który nakazał wybudowanie w tych okolicach obronnego fortu. Przez
wiele stuleci okolicę określano jako Wielka Wieś, po wojnie okoliczne wsie objęto zbiorczą nazwą
Władysławowo. Jedną z dzielnic Władysławowa są Chałupy – rozsławione utworem Zbigniewa
Wodeckiego „Chałupy welcome to”. Atrakcji w mieście jak też w okolicy nie brakuje, nocleg w
„Pomorzance” będzie z pewnością dobrą okazją poznania tych wszystkich historii i ciekawostek….

Pokoje
Oferta noclegowa jest wyjątkowo rozbudowana. Najważniejsze są oczywiście pokoje – 2,3 i 4 osobowe, z
pełnym węzłem sanitarnym. Do tego imponujące zaplecze sportowo-rekreacyjne: boisko do koszykówki i
siatkówki, sala sportowa ze sprzętem do ćwiczeń, stołami do bilarda i ping-ponga. I spore możliwości
imprezowe, a to dzięki udostępnieniu restauracyjnej Sali Zielonej, balowej Sali Weneckiej, Sali Biesiadnej
i Sali Kaszubskiej. Mankamentem wielu ośrodków są zbyt małe parkingi – tutaj tego problemu nie ma. Na
obszernym parkingu bez problemu mogą się jednocześnie zmieścić cztery autokary.
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