Dom Sośniak
W Konarzynach, spokojnej wsi położonej
w województwie pomorskim, w gminie Stara Kiszewa,
na pograniczu Kaszub, Kociewia oraz Borów
Tucholskich, nad jeziorem Krąg znajduje się
Dom Sośniak — nowoczesny, całoroczny,
drewniany, zbudowany w skandynawskim stylu.

Pachnący drewnem Sośniak powstał z pasji i marzeń gospodarzy o życiu
w zgodzie z naturą. Znaczący wpływ na jego ostateczny kształt miało też architektoniczne doświadczenie — Agaty i Kuby.
Obiekt otacza sosnowy las, trzy jeziora (Krąg, Drzęczno, Wygonin) i łąki.
Piękna okolica jest gwarancją niczym niezmąconego odpoczynku wśród
pięknych krajobrazów. Położone blisko domu jezioro Krąg objęte jest ochroną obszaru Natura 2000 i stanowi ostoję ptactwa wodnego. Tuż za rogiem
rozciągają się spore tereny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, zawierające
cenne zasoby przyrodnicze, w tym wiele naturalnych ekosystemów wodnych,
torfowiskowych i leśnych.
To wymarzone miejsce na odpoczynek, zwłaszcza dla osób pragnących
zwolnić tempo i odetchnąć od prozy codziennego życia.
W samych Konarzynach i okolicy znajdują się kilometry lasów, leśnych
duktów oraz kilka dobrze oznakowanych szlaków pieszych i rowerowych, odpowiednich zarówno na te dłuższe, jak i krótsze wycieczki. W odległości około

Szczególne wymagania gospodarzy obiektu w stosunku

10 kilometrów od Konarzyn można też wynająć łódkę i oddać się przyjemności

do opiekunów zwierząt:

żeglowania po Jeziorze Wdzydzkim. Okoliczne rzeki Wda i Wierzyca to doskonałe miejsca na spływy kajakowe.

• Agata i Kuba zapraszają gości zarówno z psami,

Do dyspozycji gości Agata i Kuba oddali komfortowo wyposażony dom

jak i kotami, bez względu na rodzaj okrywy

o powierzchni 75 m2 (powierzchnia użytkowa), położony na działce o po-

włosowej.

wierzchni 1000 m2. Mieszczą się w nim trzy sypialnie 2-osobowe, przestronny

• Zamiar przyjazdu ze zwierzakiem należy zgłosić

salon z kozą i dużą witryną z widokiem na sosnowy las, dobrze wyposażona

w momencie dokonywania rezerwacji.

kuchnia i jadalnia z dużym stołem, zaciszna antresola, łazienka oraz 2 drew-

• Dom jest oddawany do wyłącznej dyspozycji

niane tarasy z miejscem do spożywania posiłków.

gości.

W sezonie letnim goście mogą korzystać z miejsca na grill oraz hamaków

• Psy nie mogą być pozostawiane same w domu

w ogrodzie.

podczas nieobecności swoich właścicieli.
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• Na terenie obiektu nie mieszkają inne zwierzęta.
• Na antresolę znajdującą się na piętrze prowadzą
dość strome schody, co należy wziąć pod uwagę
podczas pobytu z psami, które ze względów
zdrowotnych nie powinny się po nich poruszać.
• Właściciele czworonogów odpowiadają za
wszelkie szkody i zniszczenia poczynione przez
zwierzęta oraz są zobowiązani do sprzątania
odchodów po swoich pupilach.

Pomorskie

Dom Sośniak

Maksymalna ilość zwierząt w domu:
3

• Zwierzęta mogą poruszać się po terenie
nieruchomości bez smyczy, pod nadzorem swoich
właścicieli. Teren nieruchomości jest ogrodzony

Minimalna długość pobytu:

— ogrodzenie drewniane z prześwitem ok. 10–15 cm.

• W sezonie: pobyty tylko tygodniowe

• Na miejscu miski dla zwierząt.

• Poza sezonem: 4 doby

• Podczas pobytu gości dom nie jest sprzątany,
stąd pewność, że nikt obcy nie będzie niepokoił

Kontakt i rezerwacja:

zwierzaka swoją obecnością.

www.domsosniak.pl
Wi-Fi:
Czy można wziąć kota:

Wi-Fi dostępne w obiekcie.

TAK
Książeczka szczepień:
Czy można wziąć psa:

Gospodarze wymagają od gości okazania

TAK

aktualnej książeczki szczepień psa.

Opłata za pobyt czworonoga:

Najbliższe gabinety weterynaryjne:

Nie jest pobierana tylko w przypadku psów

Znajdują się w miejscowości: Stara Kiszewa.

i kotów przygarniętych ze schroniska.
W przypadku zwierząt rasowych opłata wynosi

Opłata za dodatkowe sprzątanie:

100 PLN za cały pobyt.

Gospodarze nie pobierają dodatkowej opłaty
za sprzątanie po pobycie zwierząt na terenie

Zabezpieczenia okien:

nieruchomości.

BRAK
Czy pies może zostać sam w pokoju
Kaucja:

podczas nieobecności gości:

Nie jest pobierana.

NIE

Wielkość psa:

Adres:

mały, średni, duży

Konarzyny k. Zblewa 74F,
GPS: 53°58’08.6”N 18°05’46.2”E

Udogodnienia dla czworonogów:
• Nieruchomość położona jest z dala od ruchliwej
ulicy, w bliskiej odległości od jeziora, w pobliżu
terenów, po których pies może biegać swobodnie
(łąki, pola, las).
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Pomorskie

