JAKOŚCIOWY ODPOCZYNEK W NASZYM SIEDLISKU

Jak się u nas śpi:
Przygotowaliśmy dla Was pięć pokoi dwuosobowych oraz apartament z kuchnią. Możliwe jest
wstawienie dodatkowych łóżek dla dzieci, zarówno dla niemowląt (60 x 120 cm), jak i starszych (80
x 180 cm). We wszystkich pokojach są łazienki, w których oprócz ręczników znajdziecie suszarkę do
włosów. Udostępniamy też wanienkę dla niemowląt, przewijak oraz ręczniki dla dzieci.
Mamy też do dyspozycji jeden apartament, który ma oddzielne wejście. W apartamencie są dwa
pomieszczenia: sypialnia z łazienką oraz salon z kuchnią. Apartament jest na tyle przestronny, że
przyjmie duże rodziny z dziećmi. Polecamy go również gościom odwiedzającym nas ze
zwierzętami.
Jak się u nas je:
Serwujemy dwa posiłki dziennie: śniadania (w cenie noclegu) i obiadokolacje (dodatkowo
płatne). W naszej kuchni bazujemy na lokalnych produktach, zazwyczaj ekologicznych:
spróbujecie u nas zagrodowych serów owczych, kozich i krowich, jagnięciny rasy “wrzosówka”,
wołowiny rasy Hereford, ryb z okolicznych jezior, sezonowych warzyw z naszego ogrodu oraz
naszych przetworów. Przy odpowiedniej pogodzie rozpalamy grill oraz piec do pizzy.
Spróbujecie też naszego cydru, który jest niefiltrowany, niesiarkowany, niepasteryzowany i
powstaje z ekologicznych jabłek.
Gości, którzy są na diecie bezglutenowej, wegetariańskiej lub wegańskiej, prosimy o
poinformowanie nas o tym podczas rezerwacji.
Co zjesz na śniadanie:
Z łóżka wyciągnie Cię zapach świeżo pieczonego chleba oraz aromat parzonej kawy z lokalnej
palarni. Śniadania są dla nas esencją dobrze rozpoczętego dnia, więc serwujemy na nie zawsze coś
ciepłego, coś zdrowego, coś konkretnego oraz coś słodkiego. Do wspólnego stołu zapraszamy o 9
rano.
Co zjesz na obiadokolację:
Lubimy różnorodność, menu komponujemy pod wpływem sezonowej dostępności produktów,
współpracujemy z kilkoma kucharzami. Zawsze zjesz u nas przystawki/ zupy, danie główne,
któremu towarzyszy wybór sałat i warzyw na ciepło, deser oraz napoje/ napary. Często pojawiają się:
pizza z naszego pieca, domowe burgery na sałacie, grillowane costoletti jagnięce, makarony
własnej produkcji.
Obiadokolacje zazwyczaj serwujemy około 18, w sezonie również na świeżym powietrzu, pod
jabłonią.
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Co będziesz u nas robić:
Nasze siedlisko tętni życiem! Kwaśne Jabłko to nie tylko Agroturystyka: powstaje u nas wytrawny
cydr a prace w sadach czy w naszej tłoczni można podglądać cały rok. To również rodzinna
ekologiczna farma, uprawiamy warzywa, siejemy zboża, mamy plantację malin. Otoczenie naszego
Siedliska sprzyja wyciszeniu, jak również aktywnemu spędzaniu czasu. Możesz zapaść się w
hamaku lub na leżaku pod jabłonią. Jesteśmy otoczoni sadami, uprawami, lasem oraz łąkami,
także możesz wziąć koc piknikowy i wybrać takie miejsce, jakie najbardziej Ci odpowiada.
W okolicy jest wiele jezior zarówno dzikich, jak i tych z zapleczem turystycznym, z atrakcjami dla
dorosłych (nurkowanie, windsurfing, żeglowanie, narty wodne), jak i dla dzieci (plaże z łagodnym
zejściem, zjeżdżalnie). Nad jezioro dojedziesz rowerem, albo samochodem (najbliższe jest 2 km od
nas). Polecamy też wycieczkę nad morze – na najbliższą plażę jedzie się 1,5 godz. samochodem.
Gdy pogoda nie pozwala na kąpiele w plenerze, polecamy Termy w Lidzbarku Warmińskim. Możesz
też wybrać się na wycieczkę rowerową przez malownicze wzgórza polodowcowe, spłynąć
kajakiem po rzece Pasłęce, pojechać do Pasłęka na pole golfowe. Polecamy też odwiedzanie
zaprzyjaźnionych manufaktur w naszej okolicy (sery kozie, owcze, lawenda, chleb) oraz Spa na
łonie natury (sauna, balia, masaże).
Z czego możesz korzystać na terenie siedliska:
Będąc u nas możesz korzystać z rowerów, przyczepki i fotelika rowerowego dla dzieci, kijków do
“nordic walking”. Mamy zestaw do gry w badmingtona, siatkówki oraz bouli. Na podwórzu jest
piaskownica z zabawkami. Nad małym jeziorkiem jest piaszczysta mini-plaża. Mamy leżaki, hamak,
parasole oraz miejsca do siedzenia na kilku tarasach w różnych miejscach siedliska. Wszystkie te
rzeczy udostępniamy gościom bez dodatkowych opłat.
Z czego możesz korzystać w środku:
Osią naszego siedliska jest wspólny stół, przy którym goście spotykają się przez cały dzień.
Jadalnia jest otwarta na kuchnię, w której przygotowujemy dla Was posiłki.
Obok jest przestronna strefa kanapowa, gdzie można czytać (przygotowaliśmy dla Was wybór
książek i czasopism), słuchać muzyki,
bawić się z dziećmi (mamy kącik z zabawkami , książki dla dzieci, chusty/nosidełka).
Gościom, którzy chcą gotować samodzielnie, polecamy apartament z kuchnią do własnej
dyspozycji.
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Trochę informacji organizacyjnych
Pokoje są dostępne w dniu przyjazdu od godziny 15, a w dniu wyjazdu do godziny 11.
Oczywiście cała pozostała przestrzeń siedliska jest dostępna dla Was przez cały dzień.
Ze względu na kameralny charakter siedliska prosimy uszanować
nadejście nocy o 22.00.
Ile to kosztuje:
Spanie i śniadanie –
• w pokoju nr 1 -280 zł/ za parę,
• w pokoju nr 2 oraz 3 – 300 zł/ parę
• w pokoju nr 4 – 320 zł/ parę
• w pokoju nr 5 – 290 zł/ parę
• w apartamencie – 380 zł/ za parę
Spanie i śniadanie dopłata za dzieci – 0-3 lata 0 zł/ 4-12 lat 70 zł / 13-16 lat 90 zł
Obiadokolacja – 85 zł/ osobę
Obiadokolacja porcja dla dzieci – 45 zł
W sezonie wakacyjnym (15 czerwca – 14 września 2019) przyjmujemy gości
na tygodniowe pobyty od soboty do soboty.
Jak możesz zarezerwować pobyt
Aby wybrać termin, skontaktuj się z Ewą, (+48 602 576 795, ewa@kwasnejablko.pl).
Ewa zazwyczaj jest w naszym biurze od poniedziałku do piątku między 12 a 16.
Potwierdzeniem rezerwacji jest dla nas wpłacenie zadatku na nasze konto w wysokości 50% ceny
pobytu oraz wysłanie potwierdzenia przelewu e-mailem
w ciągu 4 dni.
Jeśli odwołasz pobyt do 2 tygodni przed terminem przyjazdu zwrócimy Ci połowę zadatku. W
innym przypadku zadatek jest niezwrotny. Pozostałą kwotę za Wasz pobyt prosimy wpłacić w dniu
przyjazdu.
Podajcie też proszę numer kontaktowy do siebie.
Ewa i Marcin Wiechowscy Siedlisko Kwaśne Jabłko
Raiffeisen POLBANK SA
PL30 1750 0009 0000 0000 1328 9913
tytuł przelewu: imię i nazwisko osoby kontaktującej się w sprawie rezerwacji, data pobytu
Z góry dziękujemy i do zobaczenia!

