Uroki Domów na Jeziorze
Jesteśmy blisko natury i staramy się ingerować w nią w jak najmniejszym stopniu. Nie
wybetonowaliśmy chodników, nie używamy chemii na chwasty czy komary, nie
postawiliśmy lamp oświetlających cały nasz teren. Ta bliskość ma swoje zalety, ale
również wady.
Zanim zdecydujecie się na przyjazd do nas musicie wiedzieć, że:
•

Odwiedzają nas dzikie zwierzęta. Nie tylko łabędzie i czaple, ale również polne
myszy, szczury i owady. Nie zdarza się to często, ale kilka razy w roku je
widujemy. W okolicy można spotkać również łosie, żurawie, bobry, borsuki,
sarny oraz lisy. A także wiele innych.

•

Mamy komary i pająki. Pająki pomagają nam walczyć z komarami, a my nie
walczymy z pająkami. Dlatego na tarasach domów możesz je spotkać. Nawet
jeśli zniszczysz sieć pajęczą wieczorem, rano będzie gotowa jeszcze większa.
Tak to już jest z pająkami i niewiele możemy z tym zrobić.

•

Nie przyjmujemy gości ze zwierzętami. Mimo, że sami jesteśmy właścicielami i
miłośnikami czworonogów, nie możemy zaoferować im gościny. Dlaczego? Ze
względu na zdrowie gości z alergiami - domki mają bardzo małą powierzchnię,
a psów i kotów nie ma gdzie wyprowadzać. Psy zamknięte na małej
powierzchni niszczą ją. Ponieważ woda bardzo dobrze niesie dźwięki,
szczekanie psa (nawet zamkniętego w domku) może niepokoić innych gości
oraz płoszyć dzikie ptaki. Sami również nie zabieramy ze sobą naszych
czworonożnych przyjaciół.

•

Domy unoszą się na otwartym jeziorze. Każdy może do nich podpłynąć wpław
lub łódką. To nie zdarza się często, ale któregoś poranka może pozdrowić Was
przepływający obok wędkarz. Głównie dlatego, ale również z powodów
opisanych dalej nie jesteśmy miejscem dla osób poszukujących absolutnej
prywatności.

•

Nasz domy są jachtami i mimo, że nie można nimi odpłynąć od pomostu to
zdarzają się żeglarskie przygody. Czasami wiatr lekko przechyla dom a fala
mocno go kołysze. Czasami woda zaleje pomost a trap wpadnie do jeziora.
Bliskość wody zapewnia czasami sporo emocji, mimo że nie wypływamy w rejsy.

•

Domy stoją niedaleko siebie a woda bardzo dobrze niesie dźwięk. Głośniejsza
rozmowa na tarasie będzie słyszana w domu obok. Przestrzegamy ciszy nocnej
w godz. 2200 – 0800 dlatego nie jesteśmy miejscem na imprezy z głośną
muzyką.

•

Nasze domy wyposażone są w zbiorniki-przepompownie ścieków. Pompa
włącza się automatycznie. Gdy to się stanie, słychać ją przez około 1-2 minuty.
Gdy załączy się w nocy, może obudzić obdarzonych lżejszym snem
domowników. Czasem pompowanie możesz poczuć również nosem. Ponadto
są dwa bardzo ważne ograniczenia związane z pompami: do sedesu nie
można wrzucać nic poza specjalnym papierem toaletowym oraz gdy

zabraknie w domach prądu (co zdarza się najczęściej po burzy) nie można
korzystać z prysznica i spuszczać wody w toalecie, ponieważ nie działają
pompy a zbiorniki mają niewielką pojemność.
•

Nie posiadamy klimatyzacji co latem osobom, które źle znoszą upały może
sprawiać problem.

•

Nasze domy są małe - zerknijcie na zdjęcia i opisy na stronie internetowej.
Dzwońcie lub piszcie jeśli przed rezerwacją macie wątpliwości czy się
zmieścicie.

•

Nasze domy nie są nowe i posiadają ślady użytkowania. Uszkodzenia staramy
się naprawiać natychmiast, ale nie zawsze wymieniamy uszkodzone elementy
na nowe. Często wystarczy odmalować lub zaszyć. Staramy się, aby było
estetycznie i przyjemnie, ale przede wszystkim wygodnie. Poważne usterki
suwamy tak szybko jak jest to możliwe.

•

Sprzęt wodny (dostępny w sezonie letnim) oraz grill są do podziału między gości
wszystkich domków. Czasami trzeba się więc dogadać z innymi, w czym
chętnie pomożemy. Prosimy tylko o zgłoszenie takiej potrzeby.

•

Parking obok naszych domów nie jest strzeżony, ale w okolicy jest bardzo mało
obcych osób i jeszcze nigdy nie zdarzyła nam się kradzież lub zniszczenie
samochodu.

•

Przed przyjazdem trzeba się zaopatrzyć w produkty spożywcze oraz napoje,
ponieważ w miejscowości Lisewo, gdzie stacjonujemy nie ma sklepu ani
restauracji. Nie ma też gdzie wyskoczyć na drinka. Najbliższy, wiejski sklep z
nieco ograniczonym asortymentem jest w Borzymach oddalonych od nas o 7
kilometrów.

•

Nie posiadamy na miejscu recepcji, ale jesteśmy w pobliżu i czuwamy nad
komfortem gości. Jeśli potrzebujecie czegoś lub pojawi się awaria – dzwońcie.
Odebranie telefony w nocy zajmie nam chwilę dłużej, ale w przypadku dużych
kłopotów też można dzwonić. Choć lepiej w dzień ☺ Uwagi, awarie lub
reklamacje prosimy zgłaszać niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia po
zdarzeniu abyśmy mogli je usunąć.

•

Zgłoszenia reklamacji czy żądania zwrotu pieniędzy po wyjeździe nie będą
przyjmowane.

Powyższe uroki są u nas standardem. Zdecydowana większość gości rozumie je i
akceptuje i wystawia nam super recenzje po pobycie. Nielicznym mogą
przeszkadzać, dlatego szczerze piszemy jak u nas jest. Jeśli masz wątpliwości –
zadzwoń i dopytaj przed przyjazdem. Serdecznie zapraszamy!

