
Połącz opis ze zdjęciem
Romantyczna oaza, z zabytkowymi meblami i ceglanymi ścianami i

kamiennym sufitem. Dzięki prawie oryginalnemu wystrojowi,
poczujecie ducha historii. W sypialni z prywatną łazienką znajdziecie

podwójne łóżko. Istnieje możliwość dostawienia łóżeczka dla dziecka. 

Miejsce o powierzchni 800 m2 zaprojektowane specjalnie dla Ciebie,
abyś Ty i Twoi bliscy mogli cieszyć się spokojem i naturą. Spędzaj czas 

 w ogrodzie, grilluj, opalaj się, pływaj w prywatnym basenie, a nawet
jedz owoce z różnych drzew owocowych z naszego sadu.

Oddajemy w twoje ręce nasz mały, ale przytulny dom - mieszkaliśmy
na nim przez ostatnie cztery lata. Na nim możesz zwiedzać piękne

zatoki wokół  Kaş, Kalkan, Kekova.  Oferujemy ci elegancję i luksus za
rozsądną cenę. Na pokładzie znajduje się jedna sypialnia z łazienką i

kuchnią wyposażoną w nowy i niezawodny sprzęt jak mała lodówka i
ekspres do kawy na kapsułki.

 Nasz lokal znajduje się na wzgórzu, skąd rozciąga się piękny
widok na góry, pole i alejkę. W środku znajdą państwo łóżko
200x220 z pościelą, kuchnię z naczyniami, sprzęt kuchenny,

krzesła ogrodowe, grill. W środku jest też prysznic, ale w kranie
jest tylko zimna woda. 

Który lokal jest najdroższy? 
Który wybierzesz dla siebie?

O co jeszcze musisz zapytać?
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Wiadomość do wynajmującego

Czy w budynku jest .......................... lub czy mieszkanie jest na parterze? Mam
problemy z poruszaniem się i nie mogę wchodzić po schodach.

Czy mieszkanie jest przy ......................................... ulicy? Nie mają Państwo jeszcze wielu
recenzji, a w .......................... nie ma informacji o okolicy. To będzie nasz pierwszy

pobyt w Krakowie.
Czy jest możliwość późniejszego ...............................................................? W opisie jest

napisane, że powinniśmy oddać klucze o 11, ale mamy samolot o 18 i chętnie
zostalibyśmy trochę dłużej. Jeśli nie, czy moglibyśmy zostawić gdzieś

................................ tak do 15?

Dzień dobry!
Razem z żoną planujemy tygodniowy ............................ w Krakowie. Spodobało nam się

Pana mieszkanie, ale zanim ........................................................., mam kilka pytań. 
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Dziękuję z góry za szybką odpowiedź.
Terry 

opisie, winda, zarezerwujemy, hałaśliwej, walizki, pobyt, wymeldowania się



Sms "Jak dostać się do mieszkania"

Drogi Gościu! 
Witamy w Krakowie! Dzisiaj zameldujesz się w Słonecznym Apartamencie na

P...............................u Zabytkowej Kamienicy. 
Apartament znajduje się na ulicy Floriańskiej 15. Aby do niego dotrzeć musisz wejść

do salonu tajskiego masażu. Kiedy przejdziesz przez salon zobaczysz klatkę
s.........................ą. Wejdź na pierwsze p........................o Są tam skrzynki p.....................................e

mieszkańców. Skrzynka numer 15 ma kłódkę. Aby otworzyć kłódkę zainstaluj
aplikację SKUNKS, wpisz w niej adres i kod 14071410. Wyświetli ci się kod do kłódki.
Otwórz kłódkę i skrzynkę. W skrzynce jest k..........z i karta do otwarcia drzwi. Zejdź na
dół, przejdź przez p..............................o. do oficyny z tyłu. Otwórz drzwi kluczem. Musisz je

mocno pociągnąć, bo to zabytkowe drzwi. Wejdź na trzecie piętro. Po prawej
znajduje się apartament numer 5. Przyłóż kartę do z..............a i wpisz kod:

895644457812254. Voila! Jesteś w Słonecznym Apartamencie! 
Życzymy ci udanego pobytu! 

Administracja Słonecznych Apartamentów



Opinia
1.Czyste i przytulne/chłodne mieszkanie na Starym Mieście. Przyjazny i bardzo pomocny
gość/gospodarz. Perfekcyjna lokalizacja/ubikacja, wszędzie blisko. Minusem/zaletą jest
hałas - okna mieszkania wychodzą na rynek, i nawet jeśli się je zamknie w środku i tak

jest dość głośno. 
 

2.Zdjęcia nie oddają piękna tego dworku! Wnętrza urządzone tak, że czuliśmy się jak
podróżnicy w czasie, a jednocześnie było komfortowo jak w pięciogwiazdkowym / 
 pięcioksiężycowym hotelu. Poza tym ten cudowny ogród i sad! Byłam wzruszona

widząc, jak dobrze bawiły się dzieci biegając boso po ogrodzie. Na początku mieliśmy
szczeście/kłopot z internetem, ale to zrozumiałe blisko / z dala od cywilizacji. Na szczęście

lokatorka / właścicielka, pani Zenobia, szybko rozwiązała problem. 
 

Ten lokal to jakaś wygrana/porażka! Miał być romantyczny apartament przy plaży, a kiedy
dojechaliśmy na miejsce dostaliśmy ciasny /przestronny pokój z widokiem na śmietniki i
ulicę. Na plażę mieliśmy 10 minut na piechotę. W mieszkaniu nie było zmywarki/ żelazka,

chociaż w opisie było. Właściciel nie odbierał telefonu, a narzeczona miała wszystkie
sukienki do prasowania. Baliśmy się, że spędzi cały wyjazd/ przejazd wymięta. Poza tym

pilot/ remik do klimatyzacji nie miał baterii. Nie polecam.


