Come enjoy a relaxing vacation at our guesthouse Na Fali in Rewal.
The guest house is located in a quiet section of the town, very close to the
center and to the beach. We have 2, 3 and 4 person rooms, with the option
of an additional bed for 50 to 70 z ł per person.
On the property we have free parking as well as places to relax and grill.
Serdecznie zapraszamy na wypoczynek do pokoi "Na Fali" w Rewalu. Dom
położony jest w spokojnej okolicy a jednocześnie blisko centrum i zejścia
na piaszczystą plażę. Oferujemy pokoje 2, 3 i 4 osobowe z możliwością
dostawki w cenie od 50 do 75 zł.
Na terenie posesji znajduje się bezpłatne miejsce do parkowania aut
osobowych oraz miejsce do wypoczynku i grilowania.

There is a community playground for children with a small park located
about 30 meters from our property. To the center of our magical town is
~300 meters, and to the sea is ~200 meters, a sports center and bicycle
rental are ~100 meters. Within 150 meters is a health clinic, pharmacy and
ATM.
Gminny plac zabaw dla dzieci połączony ze skawerem zieleni znajduje się w
odległości ok. 30m. Do 0centrum naszej uroczej miejscowości jest około 300
m,do morza ok. 200 m, do centrum sportowego i wypożyczalni rowerów ok.
100 m. W odległości około 150m znajduje się Ośrodek Zdrowia, apteka i
bankomat.

Facilities
We have 2, 3 and 4 person rooms with the option of adding an
extra bed. In each room is an in-suite bathroom, TV set and

beach equipment. On every floor there is a kitchenette available
for guest use. WiFi internet is available free of charge.
Tel. +48 605 058 356
Check-in begins at 2 PM and we require our guests to check-out
by 10 AM.
Oferujemy pokoje 2, 3 i 4-osobowe z możliwością dostawki. W pokojach
znajduje się łazienka, TV, sprzęty plażowe. Aneks kuchenny do dyspozycji
gości - na każdym piętrze.
Na terenie obiektu można korzystać z bezpłatnego internetu Wi – Fi. Tel.
605058356
Doba hotelowa trwa od godz. 14 do 10.

Prices
Prices for Summer 2019:
2-person room w/o balcony:
• 30.06 - 06.07 - 110 zł,
• 06.07 - 19.08 - 130 zł
2-person room w/ balcony:
•
•

30.06 - 06.07 - 120 zł,
06.07 - 19.08 - 150 zł

3-person room w/ balcony:
• 30.06 - 06.07 - 165 zł,
• 06.07 - 19.08 - 195 zł
4-person room:
•
•

30.06 - 06.07 - 190 zł,
06.07 - 19.08 - 220 zł

PRICES ARE NEGOTIABLE
After 19.08 - 50 zł per person, per night (min. two-night stay)

Rewal
Rewal is a small seaside town, with just under 1000 year-round
residents. It is located at the Baltic Sea, on the Szczecin coast.
Rewal is on a high cliff, with a wide sandy beach and a
wonderful microclimate, for this reason it is one of the most
popular destinations for Polish vacationers and foreign visitors
alike.
Historically, Rewal was a small fishing village that has been in
existence since the 15th century. The first beach goers arrived in
1830, and as the years have passed, the town has grown in
popularity and more amenities have been added.
Today Rewal is the administrative, cultural and educational
center of the area. It is widely considered to be a very well-kept

town with beautiful gardens and walkways. You’ll find tons of
attractions in Rewal for all ages, such as our carnival, choo choo
ride Retro-Express, fish fries, pubs and cafes. The town is
exceptionally designed for leisure and recreation. At any time
when you may tire of lazing on the beach, you can take a horse
ride, ride a narrow-gauge train, or visit the lighthouse in
Niechorze, or get in a game of tennis.
Rewal jest nadmorską, niewielką miejscowością wypoczynkową mającą
niecałe 1000 stałych mieszkańców. Położony jest nad Morzem Bałtyckim, na
Pobrzeżu Szczecińskim. Jest to jedna z najpopularniejszych nadmorskich
miejscowości województwa zachodniopomorskiego.
Rewal, położony na wysokim brzegu klifowym, z szeroką, piaszczystą plażą i
wspaniałym mikroklimatem, przyciąga co roku wielu turystów.
Historia Rewala jako osady rybackiej sięga II połowy XV wieku. Pierwsi
letnicy pojawili się w 1830 r, a z biegiem lat powstał tu park zdrojowy i
zakład kąpielowy.
Dziś Rewal stanowi administracyjne, kulturalne i oświatowe centrum gminy.
Oceniany jest na bardzo zadbaną miejscowość z ładnymi, przydomowymi
ogródkami i placami zieleni oraz dobrze utrzymanymi chodnikami. W Rewalu
znajdziesz wiele atrakcji takich jak wesołe miasteczko, ciuchcia RetroExpres, smażalnie ryb, puby i kafejki. Miejscowość posiada rozbudowaną
bazę wypoczynkowo – rekreacyjną. W wolnej chwili od opalania w Rewalu
można jeździć konno, odbyć wycieczkę koleją wąskotorową lub zwiedzić
latarnię morską w Niechorzu lub rozegrać mecz na pobliskich kortach
tenisowych.

