Pytania i odpowiedzi

- Ile osób maksymalnie wypoczywa w waszym gospodarstwie?
Mamy 8 pokoi 2-osobowych z możliwością dostawki w pokojach z łazienką. dysponujemy 9
miejscami w 3 pokojach ze wspólną łazienką. Maksymalnie gościmy 33 osoby.
- Jak dokonać rezerwacji?
Przez telefon lub e-mail podamy nr konta, na które prosimy wpłacić 30% zaliczki.
Rezerwacja jest ważna od chwili przybycia pieniędzy na konto. Uwaga: jeśli goście nie
przybędą, zaliczka nie będzie zwracana.
- Jakie dodatkowe atrakcje oferuje Sielawka?
Naszym gościom oddajemy do dyspozycji 2 łódki 3-osobowe, plac zabaw dla dzieci,
wędki, oferujemy 3 kajaki 2-osobowe, 4 komplety kijków Nordic Walking, 2 rowery turystyczne,
bilard, piłkarzyki. Można łowić ryby (jezioro Wulpińskie – nasz własny pomost), grillować,
rozpalać ognisko, a także oglądać TV. Oferujemy Gościom salę biesiadną z kominkiem. Istnieje
możliwość spożywania posiłków na molo w specjalnie przygotowanym ogródku.
- Jak daleko znajduje się Agroturystyka Sielawka od dworca PKP lub PKS?
Najbliższa stacja PKP lub PKS jest w Olsztynie, skąd bezpośrednio kursują autobusy oraz
minibusy do Dorotowa. Na życzenie możemy odebrać i odwieźć Gości (samochodem) za
dodatkową opłatą.
- Jakie są możliwości wędkowania?
Nasza agroturystyka położona jest bezpośrednio nad jeziorem Wulpińskim, można
wędkować za wykupieniem kart wędkarskich. Okoliczne stawy hodowlane są odpłatne. Można
przyrządzić i upiec zdobycz na grillu.
- Czy Państwa agroturystyka posiada parking ?
Na podwórzu znajdują się wydzielone miejsca parkingowe, tylko do dyspozycji gości.
- Czy latem jest minimalny czas pobytu?
Nie mamy żadnych ograniczeń czasowych. Latem preferujemy jednak pobyty minimum 3
dniowe. Średnio goście wypoczywają 10-14 dni.
- Czy jest dostęp do kuchni?
Dostęp do kuchni – na zasadzie wypożyczenia – talerze i sztućce. Do dyspozycji gości w
każdym pokoju jest czajnik, lodówka, kubki.
- Czy można przyjechać z psem lub kotem?
W trosce o bezpieczeństwo gości oraz ze względu na powszechność alergii, prosimy o
zorganizowanie opieki swoim pupilom w domu.
- Jak dojechać?
Do GPS wpisz: N+53º 41’ 40’’, E+20º 24’ 37’'
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