Domki Letniskowe: oferta nr 021
Sul?czyno i okolice; Borek

Numer oferty:
Cena za tydzień:

021
1800 zł Sezon A
1599 zł Sezon B
region:
Sulęczyno i okolice
miejscowość:
Borek
jezioro:
Gowidlińskie
liczba osób:
6/8
odległość od wody:
300 m
powierzchnia użytkowa: 230 m2
powierzchnia działki:
1250 m2
liczba sypialni:
4
akceptacja zwierząt:
NIE

Dom letniskowy o powierzchni 230 m2, położony nad jeziorem Gowidlińskim. Odległość od
Gdańska 70 km, od Sierakowic 15 km. Dom oddalony jest od trawiastej plaży nad jeziorem o 300m.
Nad jezioro prowadzi droga. Na ogrodzonej działce, za zamykaną bramą, jest miejsce do
zaparkowania 2 samochodów. Dom otacza staranie utrzymany ogród. Na działce znajduje się
huśtawka dla dzieci ze zjeżdżalnią, piaskownica, kosz do koszykówki z małym boiskiem oraz altanka.
Na zapleczu domu znajduje się osobne pomieszczenie gospodarcze nie udostępniane gościom.
Opis domu
Dom trzy-poziomowy, murowany, z dużą oranżerią oraz tarasem ogrodowym na poziomie parteru.
Na poziomie parteru znajdują się: obszerna oranżeria z dużym stołem, salon z kominkiem, kuchnia
oraz łazienka z prysznicem. Z salonu jest wyjście do oranżerii. Na piętro prowadzą wygodne schody.
Na piętrze znajduje się drugi, salon z kompletem wypoczynkowym i tv oraz trzy dwuosobowe
sypialnie i toaleta. Na II piętrze znajdują się 1 dwuosobowa sypialnia oraz toaleta. Na wyposażeniu
domu jest także łóżeczko dziecięce. W domu może wygodnie nocować 6 osób (+ ewentualnie 2
dzieci).
UWAGA: Właściciele nie zapewnią bielizny pościelowej - poszewki należy zabrać ze sobą.
Atrakcje
Obiekt jest przeznaczony dla osób pragnących spędzić urlop z dala od zgiełku miejskiego oraz
zatłoczonych ośrodków wypoczynkowych. Duża i zadbana działka umożliwia relaks w otoczeniu
zieleni. W Gowidlinku, odległym 8 km, znajduje ośrodek wypoczynkowy z zorganizowanym
kąpieliskiem, wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz terenami do zabaw sportowych. W odległości
około 8km znajduje się kompleks Kiston z kręgielnią, sauną, basenem i jacuzzi. Godna polecenia jest
wycieczka do "Kręgów Kamiennych" w Węsiorach oraz do zajazdu " BARYŁA" w Zdunowicach ze
stadniną koni, trenem do zabaw dla dzieci oraz kortami tenisowymi i restauracją.
Charakterystyka obiektu:
- Maksymalna liczba osób: 6 (+ 2
dzieci)
- 1 Sypialnia: łóżko małżeńskie os:
piętro
- 2 Sypialnia: łóżko małżeńskie: piętro
- 3 Sypialnia: łóżko małżeńskie: piętro

Charakterystyka
obiektu, c.d.:
- Kuchenka
mikrofalowa: tak
- Pralka
automatyczna: tak

- 4 Sypialnia: łóżko małżeńskie: II
- Ciepła woda: piętro
bojler elektryczny
- Bielizna pościelowa: nie
- TV: cyfra+
- Łazienka
z prysznicem + WC: parter
- Ogrzewanie:
- 2 Łazienka: WC: piętro
kominkowe
- 3 Łazienka: WC: II piętro
- Zwierzęta
- Salon z kominkiem: parter
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domowe:- nie
Kuchnia: parter
- Grill przenośny:
- Zmywarka: tak
- Lodówka
tak
z zamrażarką: tak
- Ognisko na
- działce:
Kuchenka:
nieelektryczna, 4 palniki z
- Kąpiel w jeziorze:
piekarnikiem
300m
- Meble tarasowe 2
kpl: tak
- Restauracja: 15
km
- Lekarz: 15 km
- Sklep spożywczy:
2 km
- Stadniny koni: 20
km

CENNIK:
Podana poniżej i wyróżniona na pomarańczowo cena jest całkowitą ceną wynajmu domu na 1
tydzień - od soboty do soboty (zawiera w sobie kwotę rezerwacji i zaliczki). Dodatkowo dolicza się
podane niżej opłady obowiązkowe i/lub nieobowiązkowe.
Sezon A

Sezon B

TYLKO Weekendy:

25.06. - 20.08.2011.

Poza sezonem A

29.04 - 03.05 (4 doby)

wynajem za 1 tydzień
w tym:

1800 zł/tydz

1599 zł/tydz

1040 zł za 3 doby
1270 zł za 4 doby

- rezerwacja

400 zł/tydz

399 zł/tydz

350 zł/pobyt

- zaliczka

200 zł/tydz

200 zł/tydz

200 zł/pobyt

OPŁATY DODATKOWE:
1. Zużycie energii elekt. wg wskazań licznika; koszt 60 gr. za 1 kWh.
2. Sprzątanie domu po zakończeniu turnusu 150 zł jeżeli najemca nie chce sam wykonać tej pracy.
3. Drewno do kominka 1 wsad gratis, dodatkowa wiązka 30 zł

KAUCJA 300 zł - Płatna w dniu przyjazdu
Kaucja, pobierana przez właściciela w momencie przekazania kluczy w dniu przyjazdu, jest zwracana
najemcy po potrąceniu kwoty opłat dodatkowych oraz ewentualnych uzasadnionych kosztów szkód
powstałych z jego winy. Potrącenie z kaucji kwoty opłat dodatkowych następuje w dniu wyjazdu i
dotyczy opłat, których wysokość zależy od zużycia (np. opłata za energię elektryczną, zużyte drewno
itp). Opłaty dodatkowe stałe (np. za dodatkowe osoby, za pobyt zwierzęcia, wypożyczenie sprzętu,
sprzątanie, bieliznę pościelową, opłaty zryczałtowane itp.) są pobierane w dniu przyjazdu wraz z
czynszem najmu. Kaucja nie jest tożsama z zaliczką.
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