Informacje praktyczne
Kontakt do gospodarzy. Marysia 504 246 976, Kamil 530 530 881.
Numer rachunku bankowego. 11 1020 1332 0000 1702 0989 5303 (Maria Przyszychowska)
Przyjazd i wyjazd. Na gości czekamy w dniu przyjazdu od 16.00. W dniu wyjazdu goście mogą korzystać
z pokoju do 12.00 – potem zaczynamy już sprzątanie.
Posiłki. Przynosimy je w słomianych koszach – i od tego momentu działa już samoobsługa, tzn. goście
sami decydują, jakich naczyń użyć, czego napić się do posiłku i kiedy wstawić naczynia do zmywarki.
Posiłki trzeba zamawiać co najmniej dzień wcześniej, najlepiej rano. Posiłki wydajemy na umówioną
godzinę – śniadania najwcześniej od 8.00, obiadokolacje od 17.00. Poza sezonem posiłki serwujemy
tylko w weekendy. Można zamawiać posiłki bezglutenowe, ale są nieco droższe niż standardowe.
Mięso. Dom Dobry to miejsce wegetariańskie. Prosimy o nieprzechowywanie produktów mięsnych
w lodówce, a także o nieprzygotowywanie posiłków mięsnych w salonokuchni.
Woda z kranu. Można ją śmiało pić.
Kawa i herbata. Są gratis :). Ale trzeba sobie samemu zrobić. Kawa jest ekologiczna, fair-trade.
Śmieci. Wymagają starannego segregowania. Kosze są w kuchni pod zlewem, odpowiednio opisane.
Wifi. Mogą zgłaszać się trzy sieci – z każdej można korzystać i do każdej jest takie samo hasło. Na czas
burzy dla bezpieczeństwa wyłączamy antenę i router.
Roaming. Warto wyłączyć go w telefonie, bo czasem (zwłaszcza w lesie) zgłasza się sieć białoruska.
Niezauważenie tego może skutkować wysokim rachunkiem. Zmiana sieci na białoruską powoduje
również zmianę godziny w telefonie (na późniejszą).
Dokumenty. Trzeba je mieć ze sobą na wycieczce w kierunku granicy – do której w linii prostej jest od
nas 4,8 km. Jesteśmy w strefie przygranicznej i Straż Graniczna chętnie zatrzymuje i kontroluje osoby
przyjezdne. Warto pamiętać adres Domu Dobrego (Werstok 30D), bo pogranicznicy mogą zapytać
o miejsce pobytu.
Klucz. Można zabierać ze sobą klucz od pokoju. Klucza od drzwi do salonokuchni nie wolno zabierać, bo
jest tylko jeden, unikatowy i zabytkowy :).
Pies. Mieszka z nami Panda. Panda bardzo lubi ludzi. Zwykle dobrze dogaduje się z psimi facetami,
ale czasem trochę gorzej z psimi facetkami. Jeśli chcesz przyjechać z psem, zadzwoń lub napisz do nas
wcześniej i przekaż kilka słów o pupilu. Wspólnie ocenimy, czy wspólny wypoczynek psów ma szansę
być wspaniały.
Pająki. Nie wolno zabijać, to współmieszkańcy i sprzymierzeńcy. Można samodzielnie wyrzucić na dwór
– albo zawiadomić gospodarzy.

Światło na schodach i w podcieniu. Nie ma wyłącznika czasowego. Trzeba je gasić ręcznie, zwłaszcza
na noc.
Lokalne produkty. W Werstoku można kupić ekologiczne oleje tłoczone na zimno oraz miody – Karolina
Sztukowska, dom nr 25, tel. 606 276 198. U Karoliny można zamówić również sery krowie i kozie.
Zakupy. W Werstoku nie ma sklepu. W dni robocze między 10.00 a 11.00 przyjeżdża sklep
samochodowy, trąbi i przystaje przy domach, z których wyszły osoby zainteresowane zakupami. Małe
zakupy można zrobić w wiejskim sklepiku w Dubiczach Cerkiewnych (6 km), średnie – w Kleszczelach
lub Orli (16 km), a duże – w Hajnówce (22 km). Doraźne zakupy alkoholowo-przekąskowe można zrobić
na stacji benzynowej w Dubiczach.
Posiłki „na mieście”. Najbliżej jest Zajazd u Jana (Białoruskie Smaki Podlasia) – w Dubiczach
Cerkiewnych (6 km). W Kleszczelach można zjeść w Karczmie u Walentego (16 km). W Hajnówce (22 km)
jest Babushka, Leśny Dworek, Niezapominajka, Smaki Podlasia, Vera Pizza, Wilcze Jadło i kilka innych
knajp. W Białowieży (38 km) jest Babushka, Biesiada, Carska, Leśna, Pizzeria Siciliana, Pokusa, Stoczek
i inne lokale.

