Osada na Skraju Puszczy
Noteckiej - Pakawie

Regulamin pobytu w Osadzie

1. Doba pobytu rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
2. Gospodarze służą Państwu wszelką pomocą.
3. Parking znajduje się na terenie posesji.
4. W domu panuje całkowity zakaz palenia papierosów w tym również e-papierosów itp.. Palenie dozwolone jest tylko
na zewnątrz budynku.
5. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Prosimy pamiętać o zamknięciu domu na czas spacerów
i wycieczek podczas pobytu.
6. Pobyt ze zwierzętami musi być zgłoszony podczas rezerwacji. Prosimy o sprzątnie nieczystości pozostawionych po
zwierzętach na terenie domu i ogrodu.
7. Rozpalenie ogniska jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego miejscu.
8. Prosimy nie wchodzić do środka woliery z kurami i ptakami.
9. Prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas spacerów z dziećmi na pomost.
10. Podczas pobytu jest możliwość łowienia ryb tak z pomostu jak i łodzi.
11. Wszelkie usterki i niedogodności prosimy zgłaszać bezpośrednio do gospodarzy osobiście podczas wymeldowania,
telefonicznie lub wysyłając wiadomość.
12. Po zakończonym pobycie należy zabrać wszystkie swoje artykuły spożywcze z lodówki i kuchni.
Gospodarze:
Alina i Juliusz Gustowscy
www.osadawpakawiu.pl
juliusz.gustowski@gusma.com.pl
tel. 601 706 157 lub 607 651 455
Dom w osadzie w Pakawiu jest przeznaczony do całorocznego pobyty wypoczynkowego. W domu znajdują się:
- pokój na parterze dla 3 osób
- pokój z łazienką na piętrze dla 2 osób
- pokój z łazienką na piętrze dla 4 osób
- pokój z łazienką na piętrze dla 3 osób
- salon na parterze
- łazienka na parterze
- w pełni wyposażona kuchnia
Do Państwa dyspozycji jest przepiękny obszar przy domu w tym: grill, miejsce na ognisko, mały plac zabaw dla dzieci, rowery
oraz leżaki.
Przy domu jest jezioro Mylinek przeznaczone do łowienia ryb. Można skorzystać z łodzi lub rowerka wodnego.
Każdorazowo należy zakładać kamizelki ratunkowe. Panuje całkowity zakaz kąpieli w jeziorze.
Najbliższe sąsiedztwo w Pakawiu, drogą polną spacerem 800 metrów. Spacerując przed pierwszą zabudową miną
Państwo dwa wiekowe dęby, które są pomnikami przyrody. Miejscowość Pakawie jest malutka, cicha i urokliwa.
Legenda głosi, że pod dębem zatrzymał się Napoleon. Zapytany kiedy wyruszą w dalszą drogę odpowiedział: „po
kawie” i być może stąd nazwa miejscowości.
Okolica:
Jezioro Chojno, Radziszewskie, Rzędzińskie.
Jezioro wraz z ośrodkiem wypoczynkowym w Sierakowie ok. 17 km
Najbliższe większe miasto to Wronki ok. 10 km
Okolica Pakawia to ostoja ptaków i zwierząt. Bliskość lasów i jezior sprzyja rekreacji na powietrzu. Spokój oraz brak
bezpośredniego sąsiedztwa pozwoli Państwu w pełni wypocząć. Proszę pamiętać, że Gospodarze służą pomocą
i w przypadku potrzeby proszę podczas pobytu się z nimi kontaktować.

