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O¶rodek Wczasowy Ma³a Szarlota

widok od strony jeziora
Kategoria: o¶rodki wypoczynkowe
Wczasy nad jeziorem
RYBAKI
Ko¶cierzyna, Pomorskie, 83-400

Plac Integracyjny

min. 45z³
Tel.: 058-6864290
Dzieñ Dobry! Zanlaz³em Pañstwa og³oszenie na stronie
www.123polska.pl....
Tel. dla obcokrajowców (+48)586864290
Fax: 058-6864290
Inne telefony: 0601990050
Strona www: http://www.szarlota.home.pl

Plac Zabaw dla dzieci

• W pobli¿u pla¿y
• Nad jeziorem / jeziorami
• W lesie
• Poza miastem / przedmie¶cie
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Standard obiektu (ilo¶æ gwiazdek): ***
Obiekt: sezonowy
Pe³en opis obiektu
O¶rodek Wypoczynkowy \'Ma³a Szarlota\' usytuowany jest nad jeziorem
Osuszyno przy drodze do Wdzydz Kiszewskich, 3 km na po³udnie od
Domek drewniany 4-ro os. Ko¶cierzyny. Po³o¿ony w otoczeniu lasów sosnowych i mieszanych,
które tworz± mikroklimat sprzyjaj±cy wypoczynkowi - daje mo¿liwo¶æ
wytchnienia i relaksu. Wystarczy zjechaæ z g³ównej drogi, by znale¼æ
siê w ¶wiecie, gdzie czas p³ynie wolniej; gdzie otaczaj± malownicze
jeziora- piêkne tereny Kaszubskiej Szwajcarii.Go¶cie maj± do swojej
dyspozycji w pe³ni wyposa¿one domki 2,3,4 i 5-osobowe z ³azienk± i
aneksem kuchennym. Dla osób preferuj±cych czynny wypoczynek:tenis
sto³owy, wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego i rowerów/katamarany,ró¿ne
typy ¿aglówek,deski itp.sala gier,plac zabaw nowoczesny/. O¶rodek
Przystañ wodna z k±pieliskiem
udostêpnia dla go¶ci równie¿ saunê i solarium. Istnieje mo¿liwo¶æ
urz±dzenia na terenie o¶rodka ogniska i grilla.O¶rodek posiada pla¿ê z
pomostem dla amatorów k±pieli wodnych i s³onecznych.UWAGA
Amatorzy Morskich Po³owów Dorsza
!!!===================================O¶rodek posiada w³asny
statek pasa¿erski o nazwie Ma³a Szarlota bazuj±cy w Porcie £eba,
dostosowany do po³owów morskich dorsza w ci±gu ca³ego
roku.Rezerwacja telefoniczna nr.kom.0601990050 lub 058/6864290
Wnêtrz domku

Oferowane pokoje:
2-osobowe: 7 pokoi(-je)
3-osobowe: 3 pokoi(-je)
4-osobowe: - pokoi(-je)
5 (i wiêcej) osobowe: 20 pokoi (-je)
Cena za ca³o¶æ:
Cena za dobê (za ca³o¶æ): - z³
Cena za miesi±c (za ca³o¶æ): - z³
Ca³kowieta ilo¶c miejsc noclegowych:
ok.&nbsp133
Cena za osobê (w SEZONIE):
w pokoju 1-osob: - z³
w pokoju 2-osob: 90/110 z³
w pokoju 3-osob: 140/160 z³
w pokoju 4 osob: 160/180 z³
w pokoju 5 (i wiêcej) osob: 160/200 z³
Cena za ma³e dzieci: - dzieci do 3 lat GRATIS !
Wy¿ywienie:
• Kawiarnia w obiekcie
• Bar lub punkt gastronomiczny w obiekcie
• DrinkBar w obiekcie
• Mo¿liwo¶æ zorganizowania obiadów (w innym obiekcie)
• Aneks kuchenny w pokojach/domkach
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Na terenie obiektu:
• dostêp do internetu
• salka TV
• billard
• gry zrêczno¶ciowe
• grill
• miejsce na ognisko
• sauna
• solarium
• plac zabaw
• boisko do pi³ki siatkowej
• tenis sto³owy
• mo¿liwo¶æ przechowania rowerów
• wypo¿yczalnia sprzetu sportowego
• parking zabezpieczony (zamykany)
Pozosta³e:
• wystawiamy faktury VAT
• akceptujemy zwierzêta
• mówimy po rosyjsku
W KA¯DYM pokoju apartamencie domku:
• toaleta
• ³azienka
• prysznic
• aneks kuchenny
• lodówka
• czajnik elektryczny
• garnki
• podstawowe naczynia
• sztuæce
• telewizor
• balkon
Opis otoczenia
Zarezerwowaæ wczasy w O¶rodku Wczasowym \"MA£A SZARLOTA\"
wystarczy skontaktowaæ siê z nami telefonicznie (058 686-42-90 lub
kom.0601990050 , aby wstêpnie zarezerwowaæ okre¶lony termin.
Nastêpnie nale¿y potwierdziæ rezerwacjê wp³at± zadatku w wysoko¶ci
oko³o 30% (mo¿liwo¶æ ustalenia indywidualnie wysoko¶ci zadatku) na
adres O¶rodka i konto bankowe podane podczas telefonicznej
rezerwacji. Przekaz pocztowy lub przelew bankowy na adres O¶rodek
Wczasowy "MA£A SZARLOTA" u Jab³onki RYBAKI 83-400 Ko¶cierzyna i
na odwrocie napisaæ termin i Nr.domku. Reszta nale¿no¶ci regulowana
jest w dniu przyjazdu do o¶rodka. Brak wp³aty w umówionym terminie
powoduje jej anulowanie.Do kosztów wynajmu domku dolicza siê op³atê
za pr±d wg.stanu licznika po 0,52 z³.za kwh Wczasy w sezonie zaczynaj±
siê zawsze w sobotê od godziny 1600 i koñcz± siê w dniu wyjazdu
(równie¿ sobota) o godzinie 1100. Poza sezonem zapraszamy w
weekendy mo¿na wybraæ dowoln± ilo¶æ dni, w dowolnym terminie.
Cena wczasów obejmuje nocleg oraz bezp³atny, niestrze¿ony lecz
dozorowany parking na ogrodzonym terenie o¶rodka dla jednego
samochodu osobowego na ka¿dy domek. Cena wczasów nie obejmuje
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op³aty klimatycznej pobieranej przez Urz±d Gminy Ko¶cierzyna oraz
zu±ytego pr±du p³atnego extra przy wyjê¿dzie.

Atrakcje turystyczne:
Atrakcje Turystyczne Ko¶cierzyny i okolicEkspozycja Muzealna
\"Ko¶cierzyna i ziemia ko¶cierska\" w Ratuszu Miejskim w
Ko¶cierzynie.Na ekspozycji zgromadzono najstarsze zabytki dotycz±ce
miasta Ko¶cierzyna i ziemi ko¶cierskiej oraz wystawê przyrodnicz±, gdzie
zgromadzono p³azy, gady i inne zwierzêta z terenu Kaszub. Ko¶cierzyna,
ul. Rynek 9, Bilet normalny: 3 z³, ulgowy: 1,50 z³ Ekspozycja Muzealna
PCKNa wystawie mo¿na zobaczyæ m.in. eksponaty o charakterze
ró¿norodnym z emblematem czerwonokrzyskim jak: nosze do transportu
rannych , torby sanitarne, plakaty, ulotki, wydawnictwa ksi±¿kowe,
kalendarze ma³e i du¿e, naklejki, proporczyki, flagi, sztandary PCK,
gad¿ety, parasol z emblematem Cz. K., puchary okoliczno¶ciowe,
wazony, patery, talerze ozdobne, maskotki, odznaki, oznaki i medale
polskiego Czerwonego Krzy¿a oraz jego prekursorów itp. Skansen
Parowozownia Ko¶cierzynaSkansen znajduje siê obok dworca PKP przy
ulicy Towarowej na terenie starej parowozowni z pocz±tku XIX wieku.
Zgromadzono tu zabytkowy transport kolejowy jaki porusza³ siê w dobie
kolei ¿elaznej, bez elektryczno¶ci: autentyczne parowozy, lokomotywy
czy drezyny . oraz wyposa¿enie i zabudowê typow± dla tego okresu.Bilet
normalny: 3 z³, ulgowy: 2 z³. Czynne od 1.V-30.IX w godz. 10.00.-18.00.
(codziennie) OD 1.X-30..IV w godz. 10.00.-13.00 (pn.-pt.) Skansen
Etnograficzny im. T. I. Gulgowskich we Wdzydzach KiszewskichJedno z
najbardziej znanych i odwiedzanych miejsc w Szwajcarii Kaszubskiej.
Skansen za³o¿ony zosta³ na pocz±tku XX wieku. Jest on zbiorem
budynków mieszkalnych i gospodarczych, zagród, wiatraków i innych
przedmiotów pochodz±cych z rozleg³ych terenów kaszubszczyzny; na
terenie Skansenu znajduje siê równie¿ XVII-wieczny drewniany ko¶ció³
¶w. Barbary, w którym w ka¿d± niedzielê o godz. 800 odbywa siê msza
¶wiêta. Jest to najstarszy skansen na wolnym powietrzu w
Polsce.Cennik: przewodnik - 1,22 z³. od osoby, min. liczba 10 osób; bilet
normalny 8,50 z³, ulgowy: 6,50 z³, wycieczkowy 6,00 z³. Czynne: od
15.IV-15.X w godz. 9.00 - 16.00; od VII-VIII w godz.10.00 - 18.00; od
16.X-14.IV w godz. 10.00 - 15.00 Muzeum Hymnu Narodowego w
BêdominieTo jedyne w Polsce i w Europie Muzeum Hymnu Narodowego.
Muzeum jest po¶wiêcone historii i losom powstania \"Mazurka
D±browskiego\" oraz autorowi hymnu Józefowi Wybickiemu, który swoja
m³odo¶æ spêdzi³ w Bêdominie. Wart± obejrzenia jest wystawa Or³a
Bia³ego, na której zgromadzono ponad 1300 kart z wizerunkiem or³a, jak
równie¿ rze¼by, odznaki, medale i proporczyki oraz mo¿liwo¶æ
wys³uchania Mazurka D±browskiego z oryginalnej pozytywki.Cennik:
przewodnik - 30 z³ od 40 osób; bilet normalny: 6,42 z³, ulgowy: 3,21 z³,
rodzinny: 12,84 z³, filmy: 30 z³ od grupy. Czynne: od 2.V-30.IX (wt-so) w
godz. 9.00.-16.00.; niedziela w godz.10.00 - 16.00; od 1.X-30.IV (wt-so)
w godz. 9.00 - 15.00; niedziela w godz. 10.00 - 16.00. Diabelski Kamieñ
w Ow¶nicachTo jeden z najwiêkszych g³azów narzutowych na
Kaszubach. Legenda g³osi, ¿e swego czasu czarci diabe³, chc±c
zniszczyæ jeden ze stoj±cych obiektów sakralnych na tym terenie,
podniós³ diabelski kamieñ i lecia³ z nim w kierunku ko¶cio³a. Podczas
lotu w diab³a z nieba uderzy³ Jasny Grom i ten upu¶ci³ kamieñ. Gdy
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próbowa³ go jeszcze raz podnie¶æ wówczas za¶wieci³o s³oñce. Diabe³
chcia³ schowaæ siê przed zabójczymi promieniami boskiego ¶wiat³a i
wskoczy³ przez otwór do ¶rodka kamienia. Miejscowy duchowny w
miejscu, w którym Diabe³ mia³ wej¶cie, wbi³ krzy¿ i najprawdopodobniej
do dzi¶ Diabelski Czart siedzi tam w ¶rodku. Wysoko¶æ kamienia wynosi
ponad 2 m, za¶ obwód przekracza 13 m. Kalwaria we WieluJest to
miejsce kultu religijnego. Kalwaria powsta³a w latach 1915 - 1927 dziêki
¶rodkom w³asnym parafii oraz licznym ofiarom i darowiznom. Farma
strusi afrykañskich w GarczynieTo pierwsza w Polsce hodowla strusi
afrykañskich, zosta³a za³o¿ona w 1993 roku. Dzi¶ stado liczy sobie
ponad 100 sztuk osobników doros³ych. Atrakcj± fermy jest jej zwiedzanie,
a tak¿e mo¿liwo¶æ skosztowania jajecznicy ze strusiego jaja, czy
przeja¿d¿ki na grzbiecie wielb³±da lub strusia.Cennik: przewodnik w
cenie biletu; bilet normalny: 4 z³, ulgowy: 2 z³. Czynne: Codziennie w
godz. 9.00.-17.00. Kamienne Krêgi w WêsiorachRezerwat Kamiennych
Krêgów zawiera ponad 140 grobów, 20 kurhanów i 4 charakterystyczne
kamienne krêgi.. Miejsce to jest bardzo ciekawe, czêsto u
odwiedzaj±cych powoduje ró¿ne reakcje, miêdzy innymi niektórzy
uwa¿aj±, ¿e miejsce to ma negatywne oddzia³ywanie na cz³owieka.
Kamienne Krêgi w OdrachKamiennych krêgów to pozosta³o¶ci po
kulturze Gotów. Na terenie rezerwatu mo¿na obejrzeæ groby, kurhany i
charakterystyczne kamienne krêgi.Cennik: przewodnik - oko³o 30 minut
kosztuje 20 z³; bilet normalny: w Sezonie VII i VIII 2 z³, bilet ulgowy: w
sezonie: 1,50 z³. Czynne: od VII-VIII w godz. 8.00 - 20.00. W pozosta³ych
miesi±cach w dni powszed. od 10 - 16, a niedz. i ¶wiêta 11 - 17. Ogród
botaniczny w Go³ubiu KaszubskimOgród Botaniczny zosta³ za³o¿ony w
1972 roku i obejmuje powierzchniê 2 ha. Zgromadzono tu ponad 4000
gatunków ro¶lin z ró¿nych stron ¶wiata, z czego ponad 130 gatunków
jest prawnie chronionych.Cennik: przewodnik - 40,00 z³. Spacer ? 1
godzinny. Mo¿liwe warsztaty. Bilet normalny: 4 z³, ulgowy: 2 z³. Czynne:
od pn. - pt. w godz. 14.00 - 18.00; od sob. - niedz. w godz. 10.00 - 18.00;
od maja codziennie 10 - 18. Najd³u¿sza deska ¶wiata w SzymbarkuW
miejscowym tartaku \"Danmar\" znajduje siê najd³u¿sza deska o d³ugo¶ci
36,83 m. Deska pochodzi z iglastego drzewa daglezji, ¶ciêtego w 2002
roku, wa¿y ona oko³o 1100 kilogramów. Jako ciekawostkê - mo¿na
powiedzieæ, ¿e deskê przecinano 9 dni po 16 godzin dziennie i zu¿yto
do tego celu 14 pi³, czego efektem jest stó³ dla 200 osób. Rekordowa
deska zosta³a wpisana do ksiêgi rekordów Guinessa 12 czerwca 2002
roku. Muzeum Ceramiki Kaszubskiej w ChmielnieMuzeum przedstawia
historiê rodu Neclów z Chmielna, którzy na tych terenach od ponad stu
lat zajmowali siê wyrobem ceramiki. Przede wszystkim z gliny. Na
miejscu mo¿na podejrzeæ pracê przy warsztacie i samodzielnie
uczestniczyæ w rêcznej produkcji ceramiki.Cennik: przewodnik - w cenie
biletu; Bilet normalny i ulgowy: 3 z³. Czynne: od (pn. - sob.) w godz. 9.00
- 18.00. Niedziela i ¶wiêta do uzgodnienia. Wie¿a Widokowa w
Wie¿ycyWie¿yca, to najwy¿szy szczyt moreny czo³owej na ca³ym Ni¿u
¦rodkowoeuropejskim w tej szeroko¶ci geograficznej 329 m n. p. m. Na
szczycie znajduje siê wie¿a im. Jana Paw³a II widokowa o wysoko¶ci 35
metrów, z której mo¿na ogl±daæ piêkn± panoramê Kaszub.Cennik: bilet
normalny: 2,50 z³, ulgowy: 1,20 z³ (do 16 lat). Czynne: ca³y rok w godz.
9.00 - 19.00. Z³ota Góra \"Rêboszewo\" BrodnicaW miejscu tym znajduje
siê punk widokowy na panoramê jezior: Brodno i Ostrzyckiego oraz
pomnik ku czci Partyzantów Kaszubskich walcz±cych podczas II Wojny
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¦wiatowej. Ko¶ció³ poklasztorny w Kartuzach Ko¶ció³ zosta³ zbudowany
w latach b1383- 1403; naoko³o powsta³o równie¿ 18 zakonnych pustelni
tzw. \"eremów\". Ko¶ció³ wybudowali Kartuzi, pierwsi zakonnicy na tym
terenie, którzy przybyli wraz z Janem z Rusocina z Czech. Wewn±trz
klasztoru znajduj± siê niepowtarzalne zabytki sakralne: gotycki o³tarz z
1444 roku, barokowy o³tarz, figurki ¶wiêtych, tron celebransa z 1677 r.,
cenne i niespotykane w Polsce skórzane kordybany ora wiele innych
ciekawych zabytków. Na po³udniowej ¶cianie prezbiterium znajduje siê
zegar s³oneczny z napisem \"Memento Mori\" - pamiêtaj o ¶mierci.
Zamek Krzy¿acki w Bytowie Zamek zosta³ wybudowany w latach 1398 1405 przez Krzy¿aków. Jest to jeden z najbardziej okaza³ych ocala³ych
budynków pokrzy¿ackich. W zamku znajduje siê muzeum prezentuj±ce
zamierzch³e czasy i dorobek kaszubszczyzny.
W pobli¿u:
do sklepu: 3 km
do supermarketu / marketu: 3 km
do morza: 50 km
do pla¿y strze¿onej: 0 km
do wypozyczalni sprzêtu wodnego: 0 km
szlaki turystyczne: 0 km
do wyci±gu narciarskiego: - km
do tras zjazdowych: - km
stoki sztucznie na¶nie¿ane: - km
restauracje / kawiarnie / bary: 3 km
dyskoteka / dancing / klub nocny: 3 km
s³u¿by medyczne: 2 km
poczta: 3 km
bank / bankomat: 3 km
budka telefoniczna: 0,5 km
Internet Cafe: - km
dworzec / przystanek PKS: 3 km
dworzec PKP: 3 km
parking strze¿ony (je¿eli brak w obiekcie): - km
parking bezp³atny (je¿eli brak w obiekcie): - km

