NAGRODA GŁÓWNA ŻTC BIKE RACE 2021
RADOWID12
- tygodniowy pobyt w Zakopanem z możliwością wymiany na pobyt w Bułgarii

apartamentowiec KALIA w Słonecznym Brzegu
wybór należy do zwycięzcy

RADOWID12
Zapraszamy do ekskluzywnego studia mieszczącego się w eleganckim
apartamentowcu Radowid. Stylowo urządzony apartament, w którym może
wypoczywać do 4 osób. W jego skład wchodzą: salon z telewizorem, rozkładaną sofą
i dużym podwójnym łóżkiem, w pełni wyposażony aneks kuchenny z częścią jadalną,
łazienka z prysznicem. Apartament wyposażony jest w internet bezprzewodowy.
Przed budynkiem znajduje się ogrodzony parking, a sam apartamentowiec
wyposażony jest w windę.
W budynku znajduje się pełnowymiarowy basen, czynny w godz. 16.00–21.00

Radowid znajduje się w samym centrum Zakopanego. Zaledwie 5 min pieszo od
Krupówek, niemal przy słynnej Równi Krupowej. 5 minut zajmuje dojście do dworców
PKP i PKS. W 10 minut można dojść do Aquaparku Zakopane, podobnie jak pod
Gubałówkę. Z Radowida jest wszędzie blisko. Do Kuźnic zaledwie 10 minut
komunikacją lokalną, jest to idealne miejsce zarówno dla tych, którzy chcą korzystać
z zalet Zakopanego jak i dla tych ceniących aktywny wypoczynek. Można stąd
równie łatwo dostać się w Tatry Zachodnie jak i Wysokie, a 5 minut jazdy

samochodem jest do stoków narciarskich Szymoszkowa i Harenda.
Podobnie 5 minut jest do tras biegowych wyznaczanych na Równi Krupowej zimą i
sezonowego lodowiska, które także w tym rejonie jest otwierane. W pobliżu jest kilka
długo otwartych sklepów spożywczych, w tym dyskontów i delikatesów. Dodatkowo
w okolicy jest wiele interesujących restauracji.

Alternatywnie zwycięzca może pojechać do Bułgarii.

Apartamentowiec KALIA w Słonecznym Brzegu – Bułgaria

Apartamentowiec Kalia w Słonecznym Brzegu. Apartament B21 na 4 piętrze z windą
położony 400 m od plaży oraz głównego deptaku przy molo. Nie ma nazw ulic
lokalizacja przez mapy Google. Lotnisko Burgas oddalone na bezpieczne 25km. Z
Warszawy najkrótszą drogą 1600km przez malowniczą Słowację, Węgry oraz
Rumunię.
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