Domki Letniskowe: oferta nr 108
Sul?czyno i okolice; Widna Góra

Numer oferty:
Cena za tydzień:

108
1549 zł Sezon A
1330 zł Sezon B
region:
Sulęczyno i okolice
miejscowość:
Widna Góra
jezioro:
Gowidlińskie
liczba osób:
4/5
odległość od wody:
400 m
powierzchnia użytkowa: 84 m2
powierzchnia działki:
820 m2
liczba sypialni:
2
akceptacja zwierząt:
NIE

Dom położony w okolicy Widnej Góry nad jeziorem Gowidlińskim, 30 km do Kartuz, 60 km do
Trójmiasta. Do Sierakowic, gdzie jest pełne zaopatrzenie, ośrodek zdrowia oraz organizowane są
sezonowe imprezy jest około 8 km. Dom położony jest na w pełni ogrodzonej działce o powierzchni
820 m2. Na działce znajduje się piaskownica, domek ze zjeżdżalnia oraz huśtawka dla dzieci. Do
jeziora i najbliższego kąpieliska jest 400m, kąpielisko jest z łagodnym wejściem. W Gowidlinku, po
drugiej stronie jeziora (ok 8km) jest ośrodek wczasowy, gdzie można wypożyczyć sprzęt pływający.
W Gowidlinie (odległość 3km) znajduje się punkt przedszkolny, gdzie można oddać dziecko pod
opiekę na godziny.
UWAGA: cena zależy od terminu - szczegóły w tabelce na końcu strony
Opis domu
Dwupoziomowy dom murowany, z tarasem. Na parterze znajdują się salon z kominkiem z funkcją
rozprowadzania ciepła i stołem do spożywania posiłków, wyposażona kuchnia oraz łazienka z toaletą
i prysznicem z głębokim brodzikiem umożliwiającym kąpiel małych dzieci. Z salonu prowadzą strome
schody na piętro, gdzie znajduje się przechodnia sypialnia z rozkładaną kanapą oraz bezpośrednim
wejściem do drugiej sypialni z dwoma łóżkami i łóżeczkiem niemowlęcym. W domu mogą nocować 4
osoby + niemowlę. Dom jest świetnie przystosowany do pobytu z małymi dziećmi: schody z góry są
zabezpieczane bramką, na wyposażeniu jest łóżeczko, wanienka i krzesełko.
Atrakcje
Polecamy wycieczkę do "Kręgów Kamiennych" w Węsiorach oraz do zajazdu "BARYŁA" w
Zdunowicach ze stadniną koni, terenem do zabaw dla dzieci oraz kortami tenisowymi i
restauracją. W odległości około 8km znajduje się kompleks Kiston z kręgielnią, sauną,
basenem i jacuzzi. Do atrakcji należy także możliwość uprawiania sportów wodnych,
wędkowania, spacerów i wycieczek rowerowych (zaleca się zabranie rowerów). Jezioro Gowidlińskie
to jezioro rynnowe, o powierzchni 401 ha, długości 6,2 km, z dwoma wyspami i licznymi zatokami i
półwyspami. W okolicy rozciągają się malownicze wzgórza morenowe. Okolica stanowi bardzo
atrakcyjne miejsce dla turystyki wodnej, rowerowej i pieszej. Nad jeziorem są trzy ośrodki. Najbliższy
w Amalce (3 km) ze szkółką żeglarską. W sezonie są organizowane rejsy jachtem dla turystów. W
Sierakowicach organizowane są sezonowe imprezy tematyczne, w Gminnym Ośrodku Kultury
odbywają się warsztaty ceramiczne i plastyczne. W odległości ok 8km jest małe Zoo w Tuchlinie, a w
odległości 20km park miniatur w Mirachowie.

Charakterystyka obiektu:
- Maksymalna liczba osób: 4/5*
- 1 Sypialnia: 2 łóżka 1os. + łóżeczko

Charakterystyka obiektu, c.d.:
- Ogrzewanie: kominkowe + grzejniki
elektryczne
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niemowlęce: piętro
- Zwierzęta domowe: nie
- 2 Sypialnia, przechodnia: kanapa 2 os: - Meble ogrodowe: kpl. + 3 leżaki
piętro
- Bielizna pościelowa: odpłatnie
- Grill przenośny: tak
- Łazienka z prysznicem i toaletą:
- Kąpiel w jeziorze: 400 m
parter
- Wypożyczalnia sprzętu wodnego: 8
- Salon z kominkiem: parter
km
- Wydzielona kuchnia: parter
- Wędkowanie: wykup zezwolenia na
- Kuchenka: 2 palniki, gazowa
miejscu
- Czajnik: elektryczny
- Ciepła woda: podgrzewacz
- Bar: 1,5 km
przepływowy
- Lekarz: 8 km
- Lodówka: tak
- Sklep spożywczy: 1,5 km
- TV: satelitarna
- Stadnina koni: 7/12 km

*) 4 osoby + niemowlę
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:

1549 zł/tydz

1330 zł/tydz

820 zł za 3 doby
1010 zł za 4 doby

- rezerwacja

349 zł/tydz

250 zł/tydz

250 zł/pobyt

- zaliczka

200 zł/tydz

200 zł/tydz

200 zł/pobyt

OPŁATY DODATKOWE:
1. Zużycie energii elekt. wg wskazań licznika; koszt 70 gr. za 1 kWh.
2. Opłata za zużytą wodę: 5zł/m3
3. Dopłata za worek śmieci: 20zł/worek
4. Sprzątanie domu po zakończeniu turnusu 100 zł jeżeli najemca nie chce sam wykonać tej pracy
5. Bielizna pościelowa 10 zł/osoba/pobyt
6. Drewno do kominka: każda wiązka umowna 30zł

KAUCJA 400 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
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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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