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Ubytovanie v Liptovskom Trnovci
Ubytovacie zariadenie „Apartmánové domčeky RAVENCE“ tvorí 11 domčekov apartmánového typu.
Každý z nich má ubytovaciu kapacitu 9 lôžok, spolu 99 lôžok. Apartmánové domčeky RAVENCE sa
nachádzajú v blízkosti autokempu ATC v Liptovskom Trnovci, v bezprostrednej blízkosti Liptovskej Mary a
5 km od Liptovského Mikuláša.
Vzhľadom na ich vhodne priestorové členenie sú ideálnym miestom pre Vašu dovolenku s početnou
rodinou, či s priateľmi. Pocit pohody Vám umocní estetická sadová úprava okolia domčeka a výhľad na
panorámu Západných Tatier či na pokojnú hladinu Liptovskej Mary.

Interiér
Ubytovacia kapacita domčeka: 9 lôžok
Prízemie: vstupná hala, spálňa, denná miestnosť s kuchynkou a s jedálenským kútikom, wc, kúpelňa,
terasa

Vstupná hala a chodba, kúpeľňa so sprchovacím kútom samostatné wc.Jedna izba - spálňa - s oknom
orientovaným na sever s 2 lôžkami.

Kompletne vybavená kuchyňa - kuchynský stôl so 6 stoličkami, kuchynská linka - chladnička, mikrovlnka,
sklokeramický elektrický sporák, rýchlovarná kanvica, kuchynslé riady.
Obývacia miestnosť s rozkladacou sedacou súpravou (2 lôžka), farebný TV prijímač so satelitom, HiFi
súprava, vstavaný krb. Z obývačky je vstup na vonkajšiu terasu s výhľadom na vodnú plochu Liptovskej
Mary a hrebeň Nízkych Tatier.
Poschodie: spálňa 4 lôžková, spálňa 2 lôžková, kúpelňa, wc

Na poschodí je veľká priestranná izba - spálňa - s 4 lôžkami a balkónom, orientovaná na juh s výhľadom na
vodnú plochu Liptovskej Mary.
Vľavo je umiestnená menšia izba s 2 lôžkami s oknom orientovaným na sever s výhľadom na hrebeň
Západných Tatier.
Kúpeľňa so sprchou, umývadlom a WC.

Exteriér
Každý domček má prístrešok pre 2 autá. Na terasách domčekov je umiestnený drevený záhradný nábytok, a
od jari do jesene je hosťom k dispozícii prenosný záhradný gril.

