
Lakie House 

Dom nasz znajduje się w małej kaszubskiej wiosce tuż nad jeziorem. Jednego z 
wielu, które się znajdują w okolicy, wśród last i pól, poprzecinanych urokliwymi 
dróżkami i szlakami, zapraszających do wielogodzinnych wypraw na pieszo lub 
rowerem. Można do nas łatwo dojechać samochodem. Jesteśmy 25 minut od 
Bytowa, godzinę i 20 minut z Ustki, dwie godziny z Gdańska i 5 godzin z 
Warszawy.  

Główny budynek służy nam jako dom, studio nagrań oraz pensjonat 
warsztatowy, gdzie oragnizujemy spotkania wokół naszej pasji do muzyki i 
edukacji holistycznej. 



Domek gościnny znajduje się tuż obok głównego domu i ma własny ogródek 
prywatny z meblami i grillem. Może pomieścić 6 osób. Można tutaj odpocząć, 
pójść na spacer, pojeździć na rowerze, popływać w naszym wyjątkowo czystym 
jeziorze czy też wziąć naszą łódkę na romantyczną przejażdżkę. Wspaniałe 
wyprawy kajakiem są w zasięgu 40-60 minut jazdy samochodem. Jest też 
wiele innych lokalnych atrakcji. 

Wejście do domku prowadzi do 
przytulnej kuchni na parterze, gdzie 
znajdziecie wszystko co trzeba do 
przygotowania smacznych potraw dla 
rodziny i przyjaciół. Pobliscy 
producenci dostarczą wspaniałe 
lokalne wyroby takie jak chleb, 
nabiał, jajka, drób czy ryby. 
Wegetarianie oraz weganie też nie 
będą zapomnieni :) 

Grill na zewnątrz zapewni wiele 
przemiłych wieczorów obleczonych 
w światło zachodzącego słońca. 
Można też sobie 
zorganizować ognisko nad jeziorem 
i w ten sposób pożegnać pięknie 
spędzony dzień.  



Schody zabiorą Was do wygodnego salonu na piętrze, w którym znajduje się 
rozkładaną kanapa oraz pojedyncze łóżko. Tam też znajduje się łazienka. 

Nie ma u nas telewizorów ale jest 
wifi. To od Was zależy czy spędzicie 
ten czas w naturze czy przed 
Netflixem :). Pobyt ten może 
być tak relaksujący jak aktywny 
wybór należy do Was! 

 

Z salonu wchodzimy do 
urokliwej sypialni z jednym 
podwójnym oraz jednym 
pojedynczym łóżkiem, oraz 
szafą. Po dobrze spędzonej 
nocy czas na przywitanie 
pięknego nowego dnia! 

Rano obudzi Cię kogut, gęsi lub melodyjne dźwięki trąbek z pobliskiego 
kościoła. Po relaksującym śniadaniu można zgubić się w bezkresnym lesie 
dookoła, wykąpać w czystym jeziorze, zagrać w siatkówkę na plaży, spędzić 
trochę czasu na łódce lub łowieniu ryb, a jeśli to nie wystarczy, popływać 
kajakiem lub odwiedzić jedną z wielu atrakcji turystycznych w regionie. 



Atrakcje turystyczne 

Kajaki 

Rejon Pojezierza Południowobałtyckiego zajmuje powierzchnię 77 tys. Km2, co 
stanowi 25% terytorium Polski. W krajobrazie regionu dominują wzgórza, 
poprzecinane dolinami i licznymi rzekami. W regionie swoje źródła ma szereg 
dużych rzek, które wpływają bezpośrednio do Bałtyku (Rega, Parseta, Wieprza, 
Słupia, Łupawa, Łeba). Cechą charakterystyczną Pojezierza 
Południowobałtyckiego jest mnogość jezior polodowcowych, z których 
największe to: Jeziorak, Gopło, Koronowskie, Wdzydze, Charzykowskie. 

Większą część tego regionu pokrywają lasy. Pojezierze posiada również 
znaczną liczbę obszarów chronionych, na których zachowane są stosunkowo 
niezmienione i najcenniejsze obszary. 

Rejon Południowego Pojezierza Bałtyckiego podzielony jest na 12 
makroregionów: Zachodniopomorski, Wschodniopomorski, Południowo-
Pomorski, Iławski, Chełmińsko-Dobrzyński, Wielkopolsko-Kujawski, Lubuski i 
Leszczyński. Pozostałe regiony to: Dolina Dolnej Wisły, Pradolina Toruńsko-
Eberswaldzka, Pradolina Warciansko-Odrzańska i Wzniesienia Zielonogorskie. 

Spływy kajakowe Kaszuby: 

• Brda 
• Chocina 
• Kłonecznica 
• Kulawa 
• Prusina 
• Wda 
• Zbrzyca 

http://magazynkaszuby.pl/2017/06/atrakcje-na-kaszubach-top-10/
http://www.kajaki.pl/rzeka,brda,pl,23.html
http://www.kajaki.pl/rzeka,chocina,pl,25.html
http://www.kajaki.pl/rzeka,k%C5%82onecznica,pl,75.html
http://www.kajaki.pl/rzeka,kulawa,pl,74.html
http://www.kajaki.pl/rzeka,prusina,pl,72.html
http://www.kajaki.pl/rzeka,wda,pl,24.html
http://www.kajaki.pl/rzeka,zbrzyca,pl,26.html


Cennik na rok 2021: 

Więcej informacji oraz rezerwacja: Jola, tel: +48 502 673 733, lub mail: 
jola.strzedzinska@gmail.com 

Witômë! 
 

Do 4 osób 5-6 osób

Czerwiec 1, 2021- Sierpień 31, 2021 450 PLN 600

Inne daty 300 PLN 450 PLN
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