
SŁONECZNA    Dom nad jeziorem 

Dom położony jest tuż nad brzegiem jeziora bystrzyckiego, oddalony od FREGATY około 800m. Posiada 

bezpośredni dostęp do szerokiej plaży. Idealny na wakacje, spotkania w gronie przyjaciół 

i rodziny, wszelkiego rodzaju warsztaty czy też spotkania biznesowe. Dom jest całoroczny,  niezwykle klimatycznie 

urządzony, komfortowy,  przeznaczony dla 12 osób. Po dołożeniu dodatkowych łóżek maksymalnie pomieści 18 

osób. 

Okolica jest idealna do spacerów, pieszych wędrówek w góry, wycieczek rowerowych, a przede wszystkim jako 

baza wypadowa do zwiedzania fascynującego Dolnego Śląska. 

   
Krótka charakterystyka: 

 6 sypialni; 

 3 łazienki; 

 przestronna kuchnia; 

 duży salon z kominkiem; 

 taras wypoczynkowy, z którego rozpościera się piękny widok na jezioro; 

 ogrodzony ogród z bezpośrednim wyjściem na plażę… 

Dom przeznaczony jest na wynajem długoterminowy: najkrótszy weekendowy, ale preferowane minimum 

tygodniowe. 

   
Cena wynajęcia Domu na wyłączność  do 12 osób: 

 od poniedziałku do piątku: 2000zł/doba (minimum 3 doby) 

 weekend:  3000zł/doba (minimum 2 doby) 

 oferty specjalne np. Święta, Sylwester, długie weekendy:  4000zł/doba 

 możliwość dokwaterowania 5 osób,  każda osoba to koszt 100 zł / doba 



   
Wyżywienie: 

Śniadania: 

Śniadanie w Restauracji Fregata, serwowane w godzinach  9:00-11:00 cena:  40zł/os./dzień 

Śniadanie z dowozem do ,,Słoneczna,,  cena:  50zł/os./dzień 

Obiadokolacja: 

Obiadokolacja w Restauracji Fregata, cena:  75zł/os./dzień 

Obiadokolacja z dowozem do ,,Słonecznej,, cena : 85zł/os./dzień 

* oferty specjalne np. Święta, Sylwester, długie weekendy – wyżywienie zgodnie z obowiązującym pakietem 

  
Kaucja:  Kaucja zwrotna: 2000zł przekazana podczas meldunku w formie gotówki do depozytu. Przy wymeldowywaniu 

kaucja jest zwracana. Wszelkie awarie oraz usterki należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Recepcji Fregaty. 

Balia:  Wymaga zgłoszenia chęci skorzystania minimum dzień wcześniej. Wynajęcie ręcznika + szlafroka wynosi 

30zł/komplet 

Kwestia sprzątania:  Prosimy o pozostawienie umytych naczyń i wystawienie śmieci na zewnątrz. Reszta po naszej 

stronie  Przy dłuższym pobycie istnieje możliwość odświeżenia Domu w kwocie 100 zł. 

Doba hotelowa:  Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o 11:00. O możliwość przedłużenia doby 

hotelowej proszę pytać w recepcji. 

W cenie:  WIFI; parking; pakiet startowy drewna do kominka i rozpałka. Dodatkowe pakiety drewna w cenie 40 zł. 

Zwierzęta:  W Domu nad jeziorem Słoneczna akceptujemy zwierzęta. Dodatkowa opłata wynosi  80 zł za dobę.  

 
Kontakt i rezerwacja:  

recepcja@fregata.org 

tel. +48/ 74 850 99 25 

tel. kom. +48/ 513 827 988 


