
 

 
      Serdecznie zapraszamy do spędzenia wyjątkowych wakacji w Domu Gościnnym „Lilianna” 

przy ulicy Pogodnej 5 w malowniczej i pełnej zieleni, nadmorskiej miejscowości Jarosławiec. Jest 

to małe i spokojne miasteczko położone w środkowej części wybrzeża Bałtyckiego pomiędzy Ustką 

a Darłowem. Unikalne walory krajobrazowo – klimatyczne, klif morski, bogactwo lasów i czysta 

morska woda tworzą idealne miejsce do udanego wypoczynku.  

     Nasz nowo wybudowany dom położony jest w sosnowym lesie. Jego komfortowe wnętrza 

tworzą niepowtarzalny i ciepły charakter. Pobyt u nas na długo pozostanie w Państwa pamięci.  

     Dom Gościnny "Lilianna" to nie tylko miejsce wypoczynku… to miejsce do którego chce się 

wracać… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lokalizacja 

Jarosławiec położony jest w środkowej części naszego wybrzeża pomiędzy Ustką a Darłowem. Na 

wschód od Jarosławca leży jezioro Wicko o powierzchni 1058 ha, które kanałem łączy się z 

Bałtykiem. Miejscowość otaczają sosnowe lasy - raj dla grzybiarzy i amatorów turystyki 

rowerowej. Z przystani w Jarosławcu wypływa w morze pasażerski stateczek wycieczkowy, 

oferując rejsy dla dzieci i dorosłych. Latarnia morska o wysokości 33,3m z tarasem widokowym 

stanowi dodatkową atrakcję dla wczasowiczów.  

      Dużym atutem Jarosławca jest największy na wybrzeżu kompleks basenów zewnętrznych z 

podgrzewaną wodą i wodnymi atrakcjami Aquapark "Panorama Morska" czynny od maja do 

września. 

 

ODLEGŁOŚCI: 

• Morze – 500m (najbliższa plaża) 

• Przystań rybacka – 600m 

• Latarnia morska – 700m 

• Najbliższy sklep – 200m 

• Najbliższy bar – 60m 

• Apteka – 400m 

• Punkt informacyjny – 800m 

• Poczta – 800m 

• Jezioro Wicko – 1000m 

 

 

 

 

 

 

http://www.aquapark.jaroslawiec.biz.pl/


 

Oferta 

Do dyspozycji naszych gości oferujemy, dwa pokoje cztero osobowe, oraz dwa apartamenty sześcio 

osobowe. 

Jest też możliwość wynajęcia całego piętra domu z niezależnym wejściem - trzy pokoje, dwie 

łazienki oraz dwa aneksy kuchenne dla dziesięciu osób. 

Pokoje są komfortowe z TV/SAT, balkonami, tarasem a aneksy kuchenne w pełni wyposażone. 

 

Apartament na parterze z pokojem dziennym, sypialnią, łazienką, aneksem kuchennym, posiada 

osobne niezależne wejście oraz taras. 

 

Pokój czteroosobowy na parterze z łazienką, posiada osobne niezależne wejście. 

 

Aneksy kuchenne mają na wyposażeniu czajnik, chłodziarkę, kuchenkę elektryczną, mikrofalówkę, 

komplety naczyń i sztućcy. Na posesji znajduje się kącik biesiadny i grille do dyspozycji gości.  

 

Posesja jest ogrodzona z miejscami parkingowymi i miejscem zabaw dla dzieci.  

CENNIK: 

 
POKOJE APARTAMENTY 

WEEKEND MAJOWY 30zł / osobodoba 180zł / doba 

CZERWIEC 30zł / osobodoba 180zł / doba 

LIPIEC-SIERPIEŃ 50zł / osobodoba 300zł / doba 

WRZESIEŃ 30zł / osobodoba  180zł / doba  

 

Zniżki dla dzieci do lat siedmiu. Pobyt dodatkowej osoby możliwy po uzgodnieniu z właścicielem. 

 

DODATKOWE OPŁATY: 
Energia elektryczna wg. wskazań licznika 0,60gr za KW. 

Lokalna opłata klimatyczna. 

 

 

 

 

 

 

 



Rezerwacje 

e-mail: liliannah@o2.pl 

tel.kom: 502-463-402 

Rezerwacja ważna jest po dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości 30%, 

na konto PKO BP S.A. nr 20 1020 4027 0000 1702 0237 9428  

 

Lilianna Hudak 

ul. Turniowa 38 

60-116 Poznań. 

W przypadku rezygnacji z przyjazdu zaliczka przepada. 

 

Turnusy wakacyjne rozpoczynają się i kończą w soboty. 


