
Informacje ogólne  
 

Siedlisko Letnia Kuchnia to agroturystyczny pensjonat położony na Warmii, 15 km od Olsztyna. 

Przyjmujemy Gości w formule nocleg + śniadanie i obiadokolacja 

Wynajmujemy 5 pokoi. Jesteśmy otwarci od początku maja do końca września. W okresie wakacji szkolnych przyjmujemy 
rezerwacje na minimum 7 noclegów – od soboty do soboty. Poza wakacjami minimalny pobyt to 2 doby. 

Cena  
Bez względu na ilość noclegów, cena za jedną osobę dorosłą to 170 zł/doba 

Cena dla dzieci poniżej 3 lat :   0 zł 

Cena dla dzieci 3-12 lat :   70 zł/doba 

Cena obejmuje – śniadanie, obiadokolację i sprzęt do rekreacji na miejscu. 

Jak zarezerwować? 
Rezerwacje przyjmujemy drogą mailową info@letniakuchnia.com   lub przez formularz na stronie www.letniakuchnia.com 
w zakładce rezerwacja. Dostępność terminu potwierdzamy w ciągu 48 h. Telefonicznie +48533824440 udzielamy 
informacji na temat dostępnych terminów.  

Potwierdzeniem rezerwacji jest zadatek w wysokości 40% wartości całej rezerwacji, wpłacony na konto:  
 

57 1090 1043 0000 0000 0510 0958 , Elżbieta Legros 
 
W tytule przelewu prosimy podać termin rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej. Pozostała płatność powinna 
zostać uregulowana gotówką lub przelewem bankowym pierwszego dnia pobytu. Nie obsługujemy kart płatniczych.  

Zmiana rezerwacji 
Zmiany rezerwacji mogą być dokonywane w zależności od dostępności pokoi. Nie przenosimy rezerwacji na kolejne lata.  

Anulowanie rezerwacji 
W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek jest bezzwrotny. Obowiązuje tu ustawa o zadatku. 

Czas przyjazdu i wyjazdu 
Pokoje dostępne są od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.  Zameldowanie najpóźniej do 
godziny 18:00, ze względu na serwowaną o 18:00 kolację.  

Rezerwując pokój prosimy o podanie orientacyjnej godziny przyjazdu.  



Transport 
Dla gości przyjeżdżających samochodem oferujemy parking zewnętrzny, niestrzeżony.  

Dla gości przyjeżdżających pociągiem oferujemy transport z/do Dworca Głównego w Olsztynie. Samochód osobowy w 
jedną stronę to koszt 50 zł. 

Zwierzęta 
Akceptujemy pobyt ze zwierzętami domowymi. Jednorazowa, dodatkowa opłata za taki pobyt to 50 zł. 

Letnią Kuchnię zamieszkuje kotka Beksa i pies Sikkim. Przyjeżdżając do nas z czworonożnym przyjacielem musicie 
pamiętać o tym, że mieszkamy przy lesie, który zamieszkują dzikie zwierzęta – dziki, wilki, sarny, łosie, borsuki i inne 
mniejsze stworzenia. Teren siedliska jest tylko częściowo ogrodzony. Przed przyjazdem rekomendujemy zabezpieczyć 
pupila przed kleszczami.  

Sztuka gotowania, życia i użytkowania miejsc 
Jedzenie serwowane w Siedlisku Letnia Kuchnia jest przygotowywane przez nas na miejscu. Bazą menu są świeże warzywa 
z ekologicznego ogródka oraz ziarna, kasze. Na śniadanie spróbujecie chleba pieczonego w domu. Wszystkie konfitury, 
dżemy, pasty i przeciery są domowe. Kolacje to kuchnia międzynarodowa w dużej części wegetariańska. Najczęściej 
serwujemy zupę, danie główne i deser. Czasem rozpalamy grilla albo ognisko, wówczas menu jest dostosowane do 
okoliczności.  

Wychodząc z założenia, że zdrowe i urozmaicone jedzenie jest tym czego może brakować na co dzień dzieciom, menu 
przygotowujemy tak, aby zawsze znalazły coś dla siebie. 

Wszystkie posiłki jemy przy wspólnym stole. Śniadania serwujemy między 8:00 a 10:00, kolacje zawsze o godzinie 19:00. 
W ciągu dnia możecie skorzystać z dodatkowego serwisu – kawa, herbata, napoje zimne i coś do przekąszenia.  

Będąc Gośćmi siedliska Letnia Kuchnia akceptujecie i zgadzacie się korzystać z pokoi i udostępnionych Wam miejsc na 
zasadzie dbałości i odpowiedzialności za nie. We wszystkich pomieszczeniach siedliska obowiązuje całkowity zakaz 
palenia. 

Prosimy Was o uszanowanie ciszy nocnej między godziną 22:00 a 7:00, zwłaszcza w stodole gdzie znajdują się pokoje.   

Pokoje oddajecie w takim stanie w jakim je otrzymaliście. Tym samym ponosicie odpowiedzialność  za ewentualne szkody. 
Sprzątaniem pokoi zajmujemy się my.  

Dzieci i osoby nieletnie znajdujące się na terenie Letniej Kuchni pozostają pod wyłączną i całkowitą opieką rodziców bądź 
opiekunów.  

Każde zachowanie sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa i/lub higieny, dobrych obyczajów i porządku może 
spowodować, że poprosimy o wcześniejsze opuszczenie siedliska bez zwrotu kosztów pobytu. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki powstałe z winy Gości oraz za mienie pozostawione w siedlisku.  


