Ważne informacje
i usługi
RECEPCJA
nie. - czw.

10:00 - 20:00

pt. - sob.

10:00 - 21:00

houseboats

RESTAURACJA KUBRYK
LOBBY BAR I KAWIARNIA
nie. - czw.

13:00 - 20:00

pt. - sob.

13:00 - 21:00

poza godzinami recepcji prosimy
o kontakt w formie wiadomości SMS

SUSHI
pt. - sob. 15:00 - 21:00

DOBA HOTELOWA

TELEFONY

Doba hotelowa zaczyna się o godzinie
16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się
o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Przy
wymeldowaniu prosimy o pozostawienie
kluczyka w domku.

RECEPCJA I RESTAURACJA
+48 531 777 111

WI-FI

KODY DO FURTEK
Brama wjazdowa

0202

Sieć:

Furtka przy recepcji

0101

Hasło:

Furtki przy jeziorze

0101

HT_Tech
Morze 2021!

NETFLIX - bezpłatnie
ŚNIADANIE
pn. - ndz. 9:00 - 9:30 (przynoszone do domku)
Po skończonym posiłki prosimy o wystawienie kosza wraz z naczyniami, które znajdowały się
w koszu. Możliwość wyboru śniadania w wersji: bezglutenowej, bez laktozy, wegetariańskiej
i wegańskiej oraz zmiany godziny śniadania. Dodatkowa opłata 20 zł/os./dobę

RESTAURACJA KUBRYK
OBIADOKOLACJA
Zamówienia w formie SMS lub w recepcji do godziny 13., przynoszone do domku lub serwowana
w restauracji na wybraną godzinę)
Zestaw składa się z dania głównego, pysznego deseru i domowej roboty lemoniady.
À LA CARTE
Kubryk zaprasza na dania à la carte. Przysmak znad morza, domowe desery, drinki i wiele innych.
SUSHI
Rolki kręcimy na miejscu

ROWERY MIEJSKIE

ATRAKCJE

W przypadku korzystania z rowerów
miejskich
obowiązkowy
kontakt
z obsługą. Wypożyczenie sprzętu jest
bezpłatne - w przypadku braku
kontaktu z recepcją mogą obowiązywać opłaty.

Bezpłatne atrakcje i udogodnienia:
rowery miejskie, boisko, kort do
tenisa, ping pong, bilard, stół do
piłkarzyków, miejsca na ognisko, grill,
mini park linowy, gry planszowe, plac
zabaw dla dzieci oraz wewnętrzny
kącik dla dzieci z basenem kulkowym.

AKCESORIA

SPRZĄTANIE W DOMKU

Akcesoria dostępne w Recepcji: podpałki, zapalniczki, papier toaletowy, papier
kuchenny.

Usługa sprzątania domku, wymiana
ręczników i pościeli dostępna jest na
życzenie. W tym celu prosimy skontaktować się z Recepcją. Usługa jest
bezpłatna.

DREWNO

SAUNA NA WODZIE

Drewno dostępne jest na pomoście
oraz na terenie obiektu w wyznaczonych miejscach. Drewno jest bezpłatne.

Sauna jest ogólnodostępna i bezpłatna.
Możliwość rezerwacji prywatnych seansów.

UDOGODNIENIA DLA
ZWIERZĄT
Akcesoria dostępne w Recepcji: miska,
koc, ręczniki, kapoki, koszyk do
roweru, apteczka, maty higieniczne.
Akcesoria są bezpłatne.

pon. - ndz.

18:00 - 20:00

UDOGODNIENIA DLA DZIECI
Akcesoria dostępne w Recepcji:
elektroniczna niania, nocnik i nakładka na deskę, apteczka. Akcesoria są
bezpłatne. Łóżeczko, krzesełko i wanienka - 30 zł/szt.

SZLAFROK

BUKIET KWIATÓW

TORT ZE ŚWIECZKAMI

40 zł/szt.

150 zł/szt.

100 zł/szt.

SAUNA NA WODZIE
NA WYŁĄCZNOŚĆ

CZEKOLADOWE FONDUE
Z OWOCAMI

1h - 75 zł / os.)

60 zł/szt.

OGNISKO
Organizacja ogniska z jedzeniem
50 zł / os.

Atrakcje
w okolicy

houseboats

LATARNIA MORSKA GĄSKI
Gąski, ul. Latarników 7 (tel. 604 803 266) - Latania w Gąskach została zbudowana w 1878 roku i ma wysokość 50,2 metra. Jest drugą, pod względem wysokości, latarnią na polskim wybrzeżu.

LEŚNA PĘTLA PRZYGÓD I TAJEMNIC W MIELNIE
Jest to rodzaj ścieżki przyrodniczej, która prowadzi przez charakterystyczne dla nadmorskiego lasu
stare wydmy oraz inne obiekty: grodziska i bunkry.

TRAMWAJ WODNY „KOSZAŁEK”
Przystań przy ul. Prądno, Unieście (tel. 94 342 30 29) - Tramwaj wodny, który drogą wodną zapewnia
połączenie pomiędzy Koszalinem a Mielnem. Rejsy odbywają się jedynie w sezonie.

STATEK WYCIECZKOWY „MILA”
Przystań „Tramp” przy ul. Chrobrego 32 , Mielno (tel. 692 553 520) - Statek wycieczkowy po jeziorze
Jamno. Rejsy odbywają się jedynie w sezonie.

MUZEUM AUT ZABYTKOWYCH W MŚCICACH
Koszalińska 1A, Mścice (tel. 94 317 08 00) - Prywatne muzeum położone w Mścicach, znajdujące się na
terenie Hotelu Verde.

WAKE PARK KOSZALIN
Sybiraków Zalew Wodna Dolina, 75-708 Koszalin (tel. 530 559 007) - Centrum rekreacji i sportów wodnych na świeżym powietrzu

Atrakcje
w okolicy

houseboats

OGRODY TEMATYCZNE HORTULUS
Dobrzyca 76, Dobrzyca. Godziny otwarcia zależne od sezonowosci. Kompleks składa się z dwóch
zespołów ogrodowych o odmiennym charakterze - Ogrodów Tematycznych Hortulus oraz Ogrodów
Hortulus Spectabilis. Ogrody Hortulus Spectabilis z największym na świecie labiryntem grabowym
i wieżą widokową

PLAYPARK KOSZALIN
Bohaterów Warszawy 24-26, Koszalin (tel. 730 073 730) - Park trampolin to największe centrum
rozrywki w Koszalinie i okolicy.

AQUAPARK W KOSZALINIE
Rolna 14, Koszalin (tel. 94 721 60 06) - Park Wodny Koszalin to jeden z najnowocześniejszych i największych aquaparków w Polsce

SKARBNICA WIOSKI RYBACKIEJ W CHŁOPACH
Ul. Morska 37, Chłopy (tel. 664 365 205) - Można tam nie tylko wysłuchać historii osady, zobaczyć
dawne eksponaty, ale również za pomocą nowoczesnych narzędzi multimedialnych doświadczyć
pracy rybaków.

MOLO W CHŁOPACH

PRZYSTAŃ RYBACKA
UNIEŚCIE

PROMENADA
W SARBINOWIE

