Domki Letniskowe: oferta nr 015
Szwajcaria Kaszubska; Za?akowo

Numer oferty:
Cena za tydzień:

015
2349 zł Sezon A
1749 zł Sezon B
region:
Szwajcaria Kaszubska
miejscowość:
Załakowo
jezioro:
Święte
liczba osób:
6/8
odległość od wody:
350
powierzchnia użytkowa: 75 m2
powierzchnia działki:
450 m2
liczba sypialni:
3
akceptacja zwierząt:
NIE

Znajdujący się bezpośrednio przy lesie, nowy, klimatyzowany, wygodnie wyposażony, dom
całoroczny o powierzchni użytkowej około 75 m2. Położony w Załakowie, w sąsiedztwie Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego, jest doskonałą bazą wypadową zarówno nad morze, do lasu, jak i nad jeziora.
Do Trójmiasta mamy stąd około 60 km, niecałe 50 km do Łeby i 6 km do Sierakowic. Dom znajduje
się na terenie wioski wakacyjnej, na działce o powierzchni 450 m2. Działka z oświetlonym,
kolorowym ogrodem jest słoneczna i zadbana, na jej terenie znajduje się: bezpieczne miejsce na
ognisko i grill, kącik z hamakiem, plac zabaw dla małych dzieci (wspólny z sąsiednim domkiem - w
naszej ofercie nr 009). Do dyspozycji gości pozostaje drewniany taras i zadaszona weranda z
huśtawką i meblami ogrodowymi. Miejsce do zaparkowania samochodu znajduje się bezpośrednio
przy posesji. Do Jeziora Świętego, nad którym leży wioska i kąpielisko, jest w linii prostej około 350
m.
Domek można także wynająć na Wielkanoc i Boże Narodzenie. W okresach świątecznych możliwość
zamówienia cateringu, wystrój świąteczny w cenie.
Opis domu:
Dom dwupoziomowy z dużym tarasem i werandą. Na parterze znajduje się jadalnia z kominkiem, TV
LED i soundbarem, dobrze wyposażona kuchnia, wygodna łazienka z WC, prysznicem i sypialnia
2-osobowa. Na piętrze znajdują się dwie sypialnie: jedna 4 – osobowa i druga 2-osobowa z
możliwością wstawienia łóżeczka dziecięcego (dostępnego na życzenie) oraz łazienka z WC i
prysznicem. Dom wyposażony jest w kominek na drewno i nowoczesne ogrzewanie inwerterowe,
może być ogrzewany przez cały rok. Jadalnia i wszystkie sypialnie są klimatyzowane.
Ważne informacje:
Ze względów organizacyjnych prosimy Gości o przyjazd w godzinach 14.30-17.00 w dniu
rozpoczęcia wypoczynku i o opuszczenie domku do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

Atrakcje:
Dom jest położony w sąsiedztwie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego z licznymi rezerwatami
przyrody, okolice idealnie nadają się do wycieczek pieszych i rowerowych. Okoliczne lasy obfitują w
jagody i grzyby. W najbliższym otoczeniu znajduje się kilka jezior, nad którymi można wędkować i
korzystać z kąpieli, polecane dla wędkarzy jezioro Okonko oddalone jest się około 250 m od domku.
Dla miłośników sportów wodnych polecamy na miejscu przy plaży na Gwizdówce przystań z
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wypożyczalnią sprzętu motorowodnego i wakeboard znajdujące się w odległości 350m. W kompleksie
nad jeziorem zlokalizowane są też bezpieczna plaża, pomost, bar, kręgielnia, stoły bilardowe,
piłkarzyki i cymbergaj. Wieczorami w letnie weekendy nad jeziorem grają lokalni DJ-e.
W niedalekich Sierakowicach organizowane są sezonowe imprezy tematyczne, w Gminnym Ośrodku
Kultury odbywają się warsztaty ceramiczne i plastyczne, a w środy i soboty odbywa się lokalny targ.
W odległości około 15 km znajduje się egzotyczne zoo w Tuchlinie, a w odległym o 16 km Mirachowie
park miniatur, do którego prowadzi piękna trasa, także rowerowa, przez Lasy Mirachowskie.
Charakterystyka obiektu:
- Maksymalna liczba osób: 6/8
- 1 Sypialnia: 2x łóżko 1 os.: parter,
możliwość połączenia łóżek
- 2 Sypialnia: 1x łóżko 2 os. piętro
- 3 Sypialnia: 4x łóżko 1 os: piętro,
możliwość połączenia 2 łóżek

Charakterystyka obiektu, c.d.:
- Ogrzewanie: inwerterowe + kominek z
rozprowadzeniem
- Ciepła woda: bojler
- Zwierzęta: NIE
- TV: naziemna
- łóżeczko i krzesełko dziecięce:
dostępne na życzenie

- Bielizna pościelowa: w cenie
- Ognisko na działce: tak
- Jadalnia z kominkiem i kuchnią: parter - Grill ogrodowy: tak
- Lodówko - zamrażarka: tak
- Meble ogrodowe: tak
- Zmywarka: tak
- Kuchenka: płyta indukcyjna 4 pola
- Piekarnik: elektryczny z mikrofalą
- Mikrofalówka: tak
- Ekspres do kawy, toster, czajnik
elektryczny, deska do prasowania,
żelazko
- Klimatyzacja: tak
- 1 łazienka: z prysznicem + WC: parter
- 2 łazienka: z prysznicem + WC: piętro

- Kąpiel w jeziorze: 250m/350m
- Wędkowanie: wykup zezwolenia
Sierakowice (6km)
- Wypożyczalnia sprzętu
pływającego, kręgielnia, bilard,
wakeboard: 350 m
- park linowy, 3 trasy w tym 1 dla
dzieci: 250m
- Restauracja/bar: 350 m
- Lekarz, ośr. zdrowia: 6km,
Sierakowice
- Sklep spożywczy: 2km/3km
- Bankomat: 6km, Sierakowice
- Szpital (SOR): Lębork, 18,5km

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:

2349 zł/tydz

1749 zł/tydz

1399 zł za 4 doby
1699 zł za 5 dób

- rezerwacja

399 zł/tydz

299 zł/tydz

299 zł/pobyt
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- zaliczka

300 zł/tydz

300 zł/tydz

300 zł/pobyt

Wynajem na przedłużone weekendy - minimum 4 doby

OPŁATY DODATKOWE:
1. Sprzątanie domu po zakończeniu turnusu 150 zł - koszt obowiązkowy, opłata odliczana z kaucji.
2. Zużycie energii elekt. wg wskazań licznika; koszt 79gr za 1 kWh.
3. Opłata klimatyczna wg stawki określanej przez gminę: 2,10zł /osoba/dzień

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. Kaucja nie jest tożsama z zaliczką.
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