
Abraham's Farmhouses 
 

 
Abraham's Gozo Farmhouse-  pensjonat oferujący 
mieszkania i domy do wynajęcia przez Abrahama i 
jego żonę, Michelle. Nazwy miejsc noclegowych nie 
zostały wybrane losowo, pierwsze dwa domy; Ta 
'Peppa i Ta' Filomena, noszą imię jego ukochanej 
babci i cioci.  
 

Rodzaje apartamentów 
 

• Sąd Il Vigneto- prawdziwie wyjątkowy, 
niedawno ukończony luksusowy prywatny 
kompleks znajdujący się w malowniczej wiosce 
Xaghra na wyspie Gozo. 

• Apartament Carmenere- piękny 2-pokojowy 
apartament dla maksymalnie 4 osób. Ten 
apartament jest w pełni wyposażony w kuchnię 
w zatoczce, połączony salon / jadalnię, 
wszystkie urządzone według najwyższych 
standardów. 

• Serkuzan- tradycyjnie zbudowany z kamienia dom z prywatnym basenem z miejscem 
do grillowania, gdzie można się zrelaksować i spotkać z przyjaciółmi. Obejmuje on 
2 sypialnie z łóżkiem podwójnym i 1 sypialnię z 2 łóżkami pojedynczymi, wszystkie 
z łazienką, może pomieścić 7 osób dorosłych i 1 dziecko. 

• Apartament Vermentino- piękny, luksusowy i nowoczesny apartament z zapierającym 
dech w piersiach widokiem na zatokę Ramla i okolicę, które można podziwiać.  

• Ta 'Filomena- wygodne, przestronne, duże gospodarstwo z wyżywieniem we własnym 
zakresie, idealne na spotkania rodzinne i grupowe, długie weekendy i idealne miejsce 
do zwiedzania Gozo 

• Ta 'Peppa- 300-letni wiejski dom został całkowicie odnowiony w najwyższym 
standardzie i zachowany w oryginalnych, wiejskich wnętrzach. 

• Inzolia-Zakwaterowanie składa się z części dziennej i jadalnej, w pełni wyposażonej 
kuchni, 3 sypialni dwuosobowych - jednej na parterze, jednej na pierwszym piętrze 
i drugiej na drugim piętrze. 

• Ġellewża-  jest przestronna i urządzona w spokojnym, nowoczesnym stylu. Wszystkie 
pokoje są klimatyzowane. 2 pokoje dwuosobowe i 1 łóżko podwójne mają łazienkę 
z prysznicem / wanną i wanną z hydromasażem w głównej sypialni. 

• Girgentina- to przestronny, komfortowy i spokojny dom. Ten prywatny 2-piętrowy 
dom oferuje wysoki standard luksusowego zakwaterowania. 

 
 

 
 
 



 
Moje wrażenia 

 
Pani Michelle wraz z mężem zawsze starali się, aby zapewnić nam jak 
najbardziej komfortowe warunki. W razie problemów i wątpliwości 
zawsze chętnie pomagali i wykazywali się uprzejmością. Pani Michelle 
codziennie rano przynosiła nam świeże produkty na śniadanie. Nasze 
apartamenty Inzolia oraz Serkuzan były na wysokim poziomie i posiadały 
wszystko co nam było potrzebne, zapewniając komfort pobytu. Do naszej 
dyspozycji był basen, w którym mogliśmy się zrelaksować po ciężkim dniu 
pracy. Po miesięcznym pobycie w apartamentach o wysokim standardzie 
mogę z czystym sumieniem każdemu je polecić. 
 

 
 

Oliwia Danecka grupa 5 


