
 

Informacje o  Starej Szkole, naszych cenach, kuchni i rezerwacjach. 

 

Pokoje: 

Przygotowaliśmy dla Państwa pięć pokoi: 

Zielnik (pokój dwuosobowy – 1+1) 

Rycerski (pokój trzyosobowy z możliwością dostawki – 2+2 ) 

Ptasi (pokój pięcioosobowy – 2+1+1+1) 

Szkolny  (pokój trzyosobowy – 2+1) 

Żeglarski (pokój trzyosobowy – 2+1) 

Łóżka podwójne mają wymiary: 200x160cm, łóżka pojedyncze: 200x90cm. Każdy pokój ma swoją 
łazienkę, w której  poza ręcznikami dla naszych Gości przygotowaliśmy suszarkę do włosów oraz 
jednorazowe kosmetyki. Dla rodzin z małymi dziećmi mamy do dyspozycji wanienkę do kąpieli 

niemowląt, dwa łóżeczka oraz dwa foteliki do karmienia. 

Posiłki: 

W Starej Szkole proponujemy Państwu śniadania (w cenie  pokoju) oraz obiadokolacje (dodatkowo 
płatne). 

Śniadania 

Zaczynamy od 9 rano, ale na dobrą kawę, którą sprowadzamy ze sprawdzonej łódzkiej palarni, 
zapraszamy wcześniej. Na śniadanie, poza trzema rodzajami serów, które sami robimy, podajemy 

własnej  produkcji jogurty, pieczony przez nas chleb i bułki. Prawdziwe wiejskie jajka dostajemy od 
sąsiadki Joli lub Marysi, a mleko przywozi nam Zdzisiek. Pasztety, musy i pasty także przygotowywane 
są przez nas, a wędliny robione na zamówienie dla Starej Szkoły ze świni złotnickiej. Podczas śniadań 

nie zabraknie również owsianki, jaglanki, bezglutenowego pieczywa , miodu od sąsiada Kurta oraz 
własnych dżemów, konfitur i chutney’i. W sezonie na stole pojawiają się także warzywa i owoce z 

prosto z naszego ogrodu. 

Obiadokolacje 

Składają się z czterech dań, które można zjeść wieczorem o umówionej godzinie (zwykle około 
godziny 18-19) lub też podzielić je na dwie części (np. zupę z przystawką zjeść  w porze lunchu, a 

danie główne i deser wieczorem). 

Kawa, herbata, zioła, woda dostępna jest przez cały dzień w cenie pokoju. 

Nasza kuchnia jest różnorodna, inspiracje czerpiemy z podróży (które są naszą pasją), ale bazą 
pozostaje kuchnia francuska, gdyż naszym zdaniem jest najlepsza na świecie. Chętnie sięgamy 



również po dania kuchni włoskiej, izraelskiej czy japońskiej. Bez względu na inspiracje podstawą 
zawsze jest dla nas lokalny, dobry produkt. Mamy sprawdzonych miejscowych dostawców między 

innymi jagnięciny, gęsiny i wołowiny. Ryby, jak szczupaki, sandacze , liny czy karasie pochodzą z 
okolicznych jezior. Gotujemy też wegańsko i z uwzględnieniem specyficznych diet (po wcześniejszym 
uzgodnieniu). Czasem gotuje u nas nasza córka, która jako pierwsza Polka ukończyła Instytut Paula 

Bocouse’a w Lyonie i była pierwszą kobietą sous-chefem w gwiazdkowych restauracjach  Joela 
Robuchona. Jej kuchnia to zupełnie inny, nieznany w Polsce, poziom kulinarnej finezji. 

Czas wolny 

W Starej Szkole gościmy zarówno tych, którzy chcą się wyciszyć i po prostu odpocząć , jak i chętnych 
na aktywne, sportowe bądź rekreacyjne spędzanie wolnego czasu. Wszystkich gości łączy wspólny, 

długi stół stojący w kuchni, która kiedyś była klasą lekcyjną. 

W drugiej „klasie” na parterze przygotowaliśmy strefę wypoczynku z  kominkiem, fotelami, kanapami 
i książkami. Do Starej Szkoły  przylega bezpieczna i zadbana dwuhektarowa działka, na której można 
znaleźć wiele miejsc z ławkami, hamakami i leżakami, zachęcającymi do błogiego „nicnierobienia”. 

Mamy też plac zabaw dla dzieci  ze zjeżdżalnią, piaskownicą, huśtawką i domkami na drzewie. Tym z 
gości, którzy mają ochotę na aktywne spędzanie czasu proponujemy  spacery, nordic walking, 

bieganie, rowery (mamy sześć na miejscu), kajakowanie ( najczęściej polecamy spływ rzeką Marózką), 
a nawet nartorolki. Zimą zapraszamy na narty biegowe (mamy 30 par w naszej wypożyczalni). Sami 

wytyczamy i przygotowujemy trasy biegowe w okolicy Starej Szkoły. Wieczorem lub w ciągu dnia 
można obejrzeć film (udostępniamy biblioteczkę z ponad 500 płytami z filmami)  bądź oddać się 

lekturze jednej z niemal 1000 książek. Część z nich to unikalne pozycje w języku angielskim. W Starej 
Szkole można również pograć w piłkarzyki oraz w planszówki. 

Niedaleko (około 500m od Starej Szkoły) znajduje się hotel  SPA Dr Irena Eris, gdzie można korzystać z 
zabiegów instytutu kosmetycznego oraz lekcji jazdy konnej i kortu tenisowego. Dla tych, którzy lubią 

zwiedzać polecamy m.in. rejs po kanale Elbląskim ze zwiedzaniem unikalnych na skalę europejską 
pochylni,  pole bitwy pod Grunwaldem oraz piękny skansen w Olsztynku. 

Informacje organizacyjne 

Pokoje są dostępne  od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11:30 w dniu wyjazdu. Późniejsze 
przyjazdy (po godzinie 22) muszą być uzgodnione wcześniej. 

Jeśli nie przebywają Państwo sami w domu (lub w zorganizowanej grupie wynajmującej cały dom) to 
po godzinie 22 należy szanować spokój innych gości. Nie udostępniamy gościom kuchni poza 

oczywistymi sytuacjami, jak przechowanie leków czy przygotowywanie posiłków dla niemowląt. 
Kawa, herbata i woda  dostępne są cały dzień w cenie pokoju. Przyjmujemy zwierzęta domowe (po 
wcześniejszym uzgodnieniu) bez psów tzw. ras agresywnych. Doliczamy wtedy jednorazową opłatę 

do ceny pokoju w wysokości 40 złotych. Parking i wifi są w cenie pokoju. 

Ceny 

Nocleg ze śniadaniem: 

- w pokoju jednoosobowym: 200 złotych  (za osobę) 



- w pokoju dwuosobowym:  280 złotych (za dwie osoby) 

- w pokoju trzyosobowym:  360 złotych (za trzy osoby) 

Zniżki dla dzieci: dzieci w wieku do 3 lat bezpłatnie; w wieku od 4 do 12 lat - 70 złotych; w wieku od 
13 do 16 lat - 90 złotych. 

Czterodaniowa obiadokolacja kosztuje 100 złotych dla osoby dorosłej oraz 50 złotych dla dzieci. 
Przyjmujemy płatności  gotówką oraz kartą kredytową. 

Rezerwacje 

Rezerwacji można dokonać telefonicznie ( +48 89 6471523; +48 502053807) najlepiej   w godzinach 
10-13 i 15-18 lub mailowo (ewa@dylewska.pl). Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku  w 

wysokości  200 złotych na nasze konto bankowe. 

W weekendy przyjmujemy gości  na minimum dwudniowe pobyty, z co najmniej jedną obiadokolacją. 

Nasz numer konta : 

Jacek i Ewa Tracz 

PKO BP 67 1020 3613 0000 6102 0113 5953 

 


