Domki Letniskowe: oferta nr 073
okolice Trójmiasta; Pr?gowo

Numer oferty:
Cena za tydzień:

073
3100 zł Sezon A
2399 zł Sezon B
region:
okolice Trójmiasta
miejscowość:
Pręgowo
jezioro:
Basen
liczba osób:
8
odległość od wody:
Basen na działce
powierzchnia użytkowa: 200 m2
powierzchnia działki:
2500 m2
liczba sypialni:
4
akceptacja zwierząt:
NIE

Świetnie wyposażony dom o powierzchni użytkowej 200 m2, położony w miejscowości Pręgowo, tylko
20 km od Gdańska. Działka o powierzchni 2 500 m2 jest usytuowana jest na wzgórzu, skąd roztacza
się piękny widok na sąsiednie lasy i łąkę, gdzie wypasają się owieczki. Dom otoczony jest zadbanym
ogrodem, w którym znajduje się otwarty, podgrzewany basen oraz oczko wodne z kaskadą . Basen
otoczony jest dużym drewnianym podestem na którym można się opalać. Basen (7,1m x 3,0m
x1,3m) jest podświetlany i podgrzewany oraz zamykany. Do dyspozycji gości jest także stół do tenisa
stołowego i własna wędzarnia oraz wiata na samochód. Działka jest ogrodzona.
Bliska odległość do Trójmiasta umożliwia korzystanie z bogatej oferty aktywnego wypoczynku oraz
wypady nad morze. Jednocześnie usytuowanie na obrzeżu Szwajcarii Kaszubskiej pozwala na
wypoczynek z daleka od zgiełku miejskiego i w kontakcie z przyrodą. Najbliższe jeziora położone są:
w Kolbudach, ok.3 km lub Łapinie, ok.5 km.
Opis domu:
Przestronny dom piętrowy z dużym, częściowo zadaszonym tarasem. Na parterze znajdują się:
obszerny salon z kominkiem i aneksem - jadalnią, wyposażona kuchnia, jednoosobowa sypialnia oraz
toaleta. Na piętro prowadzą wygodne schody. Na piętrze znajdują się 3 sypialnie: 2 dwuosobowe,
jedna 3 osobowa oraz łazienka z wanną i prysznicem. Dom jest nowy, luksusowo i gustownie
wyposażony. Na życzenie gości udostępniane jest łóżeczko dziecięce. Dodatkowo na działce znajduje
się piaskownica dla dzieci.
Atrakcje:
Bliskie położenie od Trójmiasta stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania Gdańska, Sopotu i
Gdyni. Bogata infrastruktura turystyczna Trójmiasta oraz liczne imprezy zapewniają urozmaicenie
pobytu i aktywny wypoczynek.
Do serca Szwajcarii Kaszubskiej - Szymbarku, Wieżycy, Stężycy jest około 30km. W Szymbarku
znajduje się słynny Dom Do Góry Nogami, Najdłuższa Deska Świata oraz skansen. W okolicy
Szymbarku, ok. 3 km, znajduje się Wieżyca z wieżą widokową oraz wyciągiem narciarskim.
W Przywidzu, odległym o ok. 15km, znajduje się także wyciąg narciarski i park przygody (park linowy,
paintball, ścianki, quady) oraz duże kąpielisko z wypożyczalnią sprzętu wodnego.
Dom jest idealną propozycją dla ludzi chcących odpocząć w spokojnej okolicy, z dala od miasta, a
jednocześnie korzystać z bogactwa atrakcji turystycznych oferowanych przez Trójmiasto.
Charakterystyka obiektu:
- Maksymalna liczba osób: 8
- 1 Sypialnia: kanapa 1 os.: parter

Charakterystyka obiektu, c.d.:
- Pralka: tak
- Ogrzewanie: kominkowe + gazowe
podłogowe

- 2 Sypialnia: łóżko 2os.: piętro
- Ciepła woda: podgrzewacz
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- 3 Sypialnia: łóżko 2os: piętro
- 4 Sypialnia: łóżko 2os. + łóżko 1 os.:
piętro
- Bielizna pościelowa: 10 zł/os/pobyt
- Toaleta: parter
- Łazienka z prysznicem i wanną:
piętro
- Salon z kominkiem: parter
- Kuchnia z wyposażeniem: parter
- Kuchenka elektryczna: 4 palniki z
piekarnikiem
- Czajnik: tak
- Lodówka - zamrażarka: tak
- Zmywarka: tak

przepływowy
- TV satelitarna: tak
- Zwierzęta domowe: NIE
- Meble ogrodowe, leżaki: tak
- Grill ogrodowy: tak
- Ognisko na działce: nie
- Stół do tenisa stołowego: do
dyspozycji
- Wędzarnia: do dyspozycji
- Otwarty, podgrzewany basen
- Restauracja: 5 km
- Lekarz: 5 km
- Sklep spożywczy: 700 m
- Stadnina koni: Kolbudy, Otomin

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.

wynajem za 1 tydzień
w tym:

Sezon A

Sezon B

TYLKO Weekendy:

25.06. - 20.08.2011.

Poza sezonem A

29.04 - 03.05 (4 doby)

3100 zł/tydz

2399 zł/tydz

1590 zł za 3 doby
1990 zł za 4 doby

- rezerwacja

500 zł/tydz

399 zł/tydz

390 zł/tydz

- zaliczka

200 zł/tydz

200 zł/tydz

200 zł/tydz

OPŁATY DODATKOWE:
1.Zużycie energii elekt. wg wskazań licznika; koszt 80 gr. za 1 kWh.
2. Sprzątanie domu po zakończeniu turnusu 150 - opłata obowiązkowa
3. Drewno do kominka 1 wsad gratis, dodatkowa wiązka 30 zł
4. Bielizna pościelowa 10 zł/osoba/pobyt
5. Ręcznik kąpielowy na basen: 8 zł/osoba/pobyt

KAUCJA 500 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
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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.

strona 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

