
+48 784 440 780 

Monika Wacikowska Gospodarz domu

"Niebo do wynajęcia" to prywatny dom rodzinny, nie hotel i nie pensjonat, nie posiada personelu 

obecnego 24 godz. na dobę na miejscu, możesz liczyć na kameralność i prywatność. 

Czujmy się jak w domu, szanujmy miejsce i innych gości. 

 

1. Apartamenty i pokoje w dniu przyjazdu czekają na Was od godz. 14:00,  w dniu wyjazdu do godziny 

11:00. Wszystkie wspólne części Nieba są dostępne przez cały dzień.  

2. Noc w Niebie przychodzi o godz. 22:00. Prosimy o uszanowanie jej ciszy. 

3. Śniadanie zjesz w godzinach 8:30 - 10:30.  

4. Od czerwca do sierpnia, możesz u nas zamówić obiad dzień wcześniej, wydawany codziennie w godz. 

13:30 - 14:30. Poza sezonem wydajemy obiady tylko w soboty. 

5. Nie odwiedzamy apartamentów w celu ich sprzątnięcia, czy wyrzucenia śmieci (śmietnik znajduje się 

przy bramie wjazdowej). Po 4 dobach wymieniamy ręczniki.  

6. Jeśli zauważysz jakieś usterki, lub coś się popsuje, skontaktuj się z Gospodarzem domu. Postaramy się 

jak najszybciej to naprawić. 

7. Łódkę (bezpłatnie) i saunę (40 zł za godzinę) zarezerwujesz u Gospodarza domu (najlepiej dzień 

wcześniej), w miarę dostępności, przygotujemy je dla Ciebie na wskazaną godzinę.  

8. Niebo jest otwarte na zwierzaki, poza pomieszczeniem kuchni wspólnej, piaskownicą i plażą. 

Dostępne w pokojach koce i pledy, nie służą jako ich posłanie, a zastawa w kuchni nie jest przeznaczona 

dla zwierząt. Pamiętaj proszę o miseczce dla swojego zwierzaka. 

9. Przed wyjazdem, karty dostępu należy pozostawić w pokoju po rozliczeniu 

lub oddać Gospodarzowi domu.  

10. Aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i komfort wypoczynku, w Niebie nie palimy papierosów w 

apartamentach i na tarasach. Osoby palące prosimy o niegaszenie papierosów na deskach tarasowych. 

11. Kuchnia wspólna jest dostępna dla wszystkich gości. Korzystaj z niej, pozostawiając ją w zastanym 

stanie. Pamiętaj proszę, aby przed wyjazdem opróżnić lodówkę w kuchni wspólnej. 

12. W przypadku skrócenia terminu pobytu, w czasie jego trwania, zwracamy kwotę równą wartości 

niewykorzystanych posiłków (śniadanie, obiad - 35 pln, dzieci - 15 pln). 

13. Dzieci do 4 lat, nocują w Niebie bezpłatnie. Przygotowanie łóżeczka z dziecięcą pościelą i ręcznikami 

to jednorazowy koszt 50 zł. Wanienka, mini przewijak, nocnik, nakładka - dostępne bezpłatnie w miarę 

dostępności, po uprzedniej rezerwacji. 

14. Przyjazd późniejszy niż godz. 20:00, uzgadniamy indywidualnie :) 

 

 

 

 

Dziękujemy :) 

Niebo do wynajęcia

MIŁY GOŚCIU,


