Stare Miasto:
ul. Podmurna 63
87-100 Toruń
Dlaczego warto wybrać Nova Apartamenty ?
- wysoki standard apartamentów w dopiero co wyremontowanej gotyckiej kamienicy z
1871 r.
- rewelacyjna lokalizacja - w samym sercu Starego Miasta wpisanego na listę UNESCO
- ogrodzone podwórze, gdzie można zaparkować swój samochód !
- przytulnie i komfortowo wyposażone mieszkania
- bezpłatny dostęp do internetu WiFi
- zaledwie 2 minuty spacerem od głównego deptaka - ul. Szerokiej
- wiele różnorodnych restauracji, kawiarni, pubów i sklepów, jak i gotyckich zabytków w
zasięgu ręki
Odległości od ważnych lokalizacji:
Stare Miasto – 0 m
Muzeum Toruńskiego Piernika - 180 m
Ratusz – 200 m
Ruiny Zamku Krzyżackiego – 300 m
Planetarium – 400 m
Dom Mikołaja Kopernika – 500 m
Krzywa Wieża – 650 m
Kontakt
 e-mail: nova@nova-apartamenty.pl
 Tel. +48 603785714
 Tel. +48 603383007
W cenie:
- pościel, ręczniki, w pełni wyposażona kuchnia, kawa/herbata, podstawowe przyprawy,
suszarka do włosów, TV LCD, WiFi, żelazko i deska do prasowania oraz w Ap. nr 3/5/6
– klimatyzacja.
Zwierzęta:
Zwierzęta domowe są przyjmowane po uzgodnieniu i za dodatkowa opłatą.
Check-in/ check-out:
Doba zaczyna się od godz. 14.00, a kończy się o godz. 12.00.
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 – 8.00.
WAŻNE:
Koniecznie prosimy o kontakt: najlepiej e-mailowy - w celu uzgodnienia godziny odbioru
kluczy do apartamentu od naszego przedstawiciela.

Instrukcja dojazdu samochodem:
Współrzędne GPS: 53.011237, 18.606884
1. Należy wjechać w ul. Dominikańską od strony Wałów Gen. Sikorskiego (po prawej
stronie będzie mały kościół, po lewej Straż Pożarna).
2. Potem prosimy skręcić w pierwszą ulicę w prawo – jechać nią do końca - ul. Zaułek
Prosowy zmienia się w ul. Most Pauliński (trzeba minąć po prawej stronie Pierogarnię
“Stary Toruń”). Zakaz wjazdu nie dotyczy mieszkańców.
3. Dojadą Państwo do skrzyżowania z ul. Podmurną – tutaj prosimy skręcić w lewo – już
są Państwo prawie na miejscu.
Instrukcja dojazdu z Dworca PKP Toruń Główny:
Autobus miejski nr: 12 / 13 / 14 / 22 / 27
można wysiąść na drugim przystanku: Pl. Rapackiego lub
trzecim przystanku: Al. Solidarności
http://torun.jakdojade.pl

– bardziej w centrum Torunia już nie można mieszkać !

