
APARTAMENT BRONOWICE



DZIELNICA BRONOWICE

Bronowice to miejsce wyjątkowe na mapie Krakowa. 
Historia tej dzielnicy sięga niemalże XIII wieku. 
 

Bronowice  związane są jednocześnie z historią i
literaturą. To tutaj  znajduje się Rydlówka, czyli dworek
wybudowany przez malarza Włodzimierza Tetmajera.  
Właśnie tam odbyła się uroczystość zaślubin opisywana
w dramacie “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego! 
Do dziś w dworku zachowały się m.in. strój panny
młodej czy zdjęcia pary Rydlów z  ówczesnych czasów.
 
W tak malowniczym otoczeniu Szkoła Języków Prolog
od lat naucza obcokrajowców języka polskiego.
Jesteśmy bardzo dumni, że możemy zaproponować
Państwu szeroką ofertę edukacyjną oraz
wyjątkowe miejsce zakwaterowania, które będzie
idealne do spokojnej nauki i relaksu po zajęciach.
 
 
Zapraszamy serdecznie do naszego nowoczesnego
Apartamentu przy ulicy Rydla 32.
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Nasz nowoczesny apartament w sercu Bronowic posiada
wszelkie udogodnienia i spełni oczekiwania najbardziej
wymagających mieszkańców. Jest on zlokalizowan, na nowym
osiedlu z ochroną 200 metrów od Prologu,  a z okien
apartamentu można zobaczyć budynek naszej szkoły. 
Droga na zajęcia z polskiego jeszcze nigdy nie była tak krótka.
Mieszkanie znajduje się na parterze i posiada rolety
antywłamaniowe we wszystkich oknach.  Do dyspozycji
mieszkańców jest taras oraz nieduży ogródek. 
 
Największym atutem jest  znakomita  komunikacja 
tramwajowa i autobusowa w kierunku Rynku Głównego oraz 
na lotnisko Balice im. Jana Pawła II.  W okolicy znajdują się
sklepy spożywcze, piekarnia, pralnia, bankomat oraz lokale
gastronomiczne.  W pobliżu dostępne są piękne tereny
spacerowe i rekreacyjne.

Nowoczesność w sercu Bronowic
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W każdym pokoju do dyspozycji studenta jest: 
komfortowe biurko z lampką, wygodne krzesło, 

pomoce naukowe.

Miejsce sprzyjające nauce polskiego
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Miejsce sprzyjające relaksowi

W każdej sypialni znajdują się: podwójne łóżko, dostęp do
Internetu, pojemna szafa z lustrem, stolik nocny, płaski

telewizor.
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Miejsce sprzyjające pasji gotowania

Do dyspozycji studenci mają w pełni wyposażony 
aneks kuchenny.  Znajdują się tutaj: zmywarka, pralka,

piekarnik i płyta indukcyjna, czajnik, zestaw naczyń i
wszystkiego czego potrzebujesz, aby samodzielnie

przygotować posiłek.Jasny kącik kuchenny składający się
 ze stolika i krzeseł.
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Miejsce na małe domowe SPA

Chwile relaksu będą przyjemniejsze dzięki nowoczesnej
łazience z przestronną kabiną prysznicową. Jest tu też
duża umywalka i lustro, suszarka do włosów, ręczniki i

zestawy kosmetyków do kąpieli i pielęgnacji.
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Posiada następujące udogodnienia:

2 pokoje dwuosobowe (zamykane na klucz)
wspólna łazienka
pralka
deska do prasowania
żelazko
telewizja i Internet 
suszarka na pranie
suszarka do włosów
pościel w standardzie hotelowym
białe ręczniki
zestaw startowy kosmetyków, papier
toaletowy, mydło
wieszaki, dodatkowe poduszki i koce

Apartament 1 raz w tygodniu jest obsługiwany przez
serwis sprzątający (ze zmianą pościeli i ręczników)


