Domki Letniskowe: oferta nr 032
Sul?czyno i okolice; Struga

Numer oferty:
Cena za tydzień:

032
900 zł Sezon A
700 zł Sezon B
region:
Sulęczyno i okolice
miejscowość:
Struga
jezioro:
Jasień
liczba osób:
6
odległość od wody:
800 m
powierzchnia użytkowa: 50 m2
powierzchnia działki:
1000 m2
liczba sypialni:
2
akceptacja zwierząt:
TAK
(tylko małe zwierzę)

Domek letniskowy całoroczny położony w Parku Krajobrazowym Doliny Słupi w okolicy Soszycy, 5 km
od Jasienia, 12 km od miasta Bytów. Domek znajduje się na zapleczu domu właściciela w odległości
nie zakłócającej prywatności pobytu. Na działce znajduje się także drugi domek przeznaczony do
wynajmu. Powierzchnia działki to 1000 m2, na której znajduje się boisko do siatkówki, huśtawki dla
dzieci, pawilon grillowy oraz miejsce do parkowania 2 samochodów. Do zespołu 5 uroczych jezior
położonych w lesie jest około 800 m. Nad najbliższym jeziorem znajduje się kąpielisko z pomostem i
łagodnym wejściem do wody. Do brzegu jeziora Jasień jest 2 km.
Opis domu
Domek parterowy drewniany o powierzchni 50 m2, z zadaszonym tarasem wejściowym. Na parterze
znajdują się: salon z kominkiem o powierzchni 25 m2 ze stołem do posiłków; 2 sypialnie, wyposażony
aneks kuchenny, łazienka z prysznicem i toaletą.
Atrakcje
Okolicę przecinają liczne szlaki piesze, rowerowe i kajakowe, miedzy innymi Szlak Pięciu Jezior Doliny
Słupi. Dużym atutem wypoczynku jest możliwość wynajmu kajaków i zorganizowania spływów.
Można również odbyć wycieczkę do rezerwatu orlika białego znajdującego się niedaleko miejsca
wypoczynku. Zainteresowanie wynajmujących budzi również elektrownia wodna, oddalona od domku
ok. 50 m, będąca także obiektem turystycznym. Nad jeziorem Jasień znajduje się ośrodek wczasowy
z wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz stołówką - odległość do ośrodka 4 km.
Okolica słynie z obfitości grzybów, a rzeka Słupia i okoliczne jeziora to dobre miejsca dla wędkarzy.
Zalecamy także zabranie rowerów, by móc zachwycać się urokami Parku Krajobrazowego Doliny
Słupi.
Charakterystyka obiektu:
- Maksymalna liczba osób: 6
- 1 Sypialnia: tapczan 2 os. + tapczan 1
os.
- 2 Sypialnia: tapczan 2 os. + tapczan 1
os.
- Dodatkowe spanie: salon, 1 os.
- Bielizna pościelowa: tak
- Kominek: salon
- Lodówka: tak
- Aneks kuchenny: parter
- Kuchenka: gaz, 4 palniki
- Czajnik: tak
- Łazienka: z prysznic + WC
- Ciepła woda: tak

Charakterystyka obiektu, c.d.:
- Ogrzewanie: Kominek
- Zwierzęta: tylko małe
- TV: Polsat cyfrowy
- Meble ogrodowe: tak
- Grill ogrodowy: tak
- Kąpiel w jeziorze: 800 m
- Wypożyczalnia sprzętu wodnego: 4
km
- Wędkowanie: wykup zezwolenia
- Restauracja: 2 km
- Lekarz, ośr. zdrowia: 12 km
- Sklep spożywczy: 700 m
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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:

900 zł/tydz

700 zł/tydz

530 zł za 3 doby
640 zł za 4 doby

- rezerwacja

200 zł/tydz

200 zł/tydz

200 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 50 zł jeżeli najemca nie chce sam wykonać tej pracy.
3. Każde zwierzę 50 zł/tydzień
4. 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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