BARKA
OPINIE

Justyna Jończyk
Super pensjonat blisko do morza pokoje czyściutkie łazienki
również spędziliśmy tam wspaniały urlop przesympatyczna
właścicielka, na pewno tam wrócimy.

Radosław
Bardzo czysto, pokoje i cały pensjonat fajnie urządzone, mili
właściciele, blisko nad morze. Dodatkowym dużym plusem jest
miejsce do zabaw dla dzieci, wewnątrz i na świeżym powietrzu.
My z rodziną pewnie jeszcze wrócimy, szczerze polecam.

Tomek
Ponownie Barka i ponownie jesteśmy bardzo zadowoleni. Gospodarze na szóstkę,
niekonfliktowi,elastyczni, prawie ich nie widać, zawsze uśmiechnięci i chętni do pomocy
jak trzeba, po prostu miód. Podwórko czyste i zadbane, mnóstwo atrakcji dla dzieci, gril i
super wiata dla gości gdzie spokojnie nawet w niesprzyjającą pogodę można coś zjeść.
Pokoje też bardzo czyste i elegancko urządzone, łazienka taka jak byc powinna, do
dyspozycji parawan, leżak i co tam chcesz. Cały obiekt jest elegancki. Jest nawet pokój
zabaw dla dzieci. Grzeczna właścicielka dba o to aby każdy był zadowolony, a jak ktoś
przesadza to nie boi sie taktownie zwrócić uwagi. I to właśnie jest dodatkowym atutem
tego obiektu. Wszyscy mają być zadowoleni, ale łobuzerii dziękujemy. Oczywiście jest
pełna swoboda i całkowicie miła atmosfera. Szacunek wymagany jednak w obie strony.
Serdecznie polecamy ten obiekt. Jak przyjedziesz będziesz zadowolony i twoje dzieci też.
Sam sie przekonaj bo warto. Pozdrawiamy. Kasia,Tomek,Mateusz.

Agnieszka
Polecam ten obiekt. Pokoje czyste, ładne, dość miejsca na 2 osoby. Myślę, że w dwuoosobwym
pokoju zmieści się również łóżeczko dla dziecka. Spokojna okolica, cicha. Nie daleko do
morza. Blisko do knajpki z dobrym jedzeniem (Bar Smakosz- polecam). Super wyposażony
plac zabaw dla dzieci oraz pokój zabaw. Na terenie obiektu również znajduje się altana dla
dorosłych, w której można odpocząć gdy dzieci się bawią w ogrodzie. W pokoju dużym
udogodnieniem jest znajdująca się mała lodóweczka. Polecam w 100%.

Justyna Jończyk
Joanna
Serdecznie polecamy nocleg w BARCE. Byliśmy na wczasach pierwszy tydzień lipca 2017,
pokoje jak na zdjęciach, bawialnia i super plac zabaw dla dzieciaków. 2 minuty od Barki
piekarnia codziennie świeże bułeczki, po sąsiedzku wędzarnia świeżych rybek cud miód
malina po prostu rewelacyjne. Polecamy Barkę dla rodzin z dziećmi !!! na pewno jeszcze tam
wrócimy :) Pozdrawiamy Asia, Leszek i Jaś :):):)

Ewa Pyrzak
Mieliśmy przyjemność gościć w Barce podczas naszego tygodniowego.pobytu nad morzem
wraz z półtoraroczną córeczką. Nie tylko wybór miejscowości okazał się strzałem w 10, ale
również Ośrodka! Barka to miejsce stworzone dla Rodzin z dziećmi - fantastyczny plac zabaw
i wyposażenie całego obiektu - Właściciele zadbali o wszystko: miejsce do "zaparkowania"
wózka w głównym holu, krzesełka do karmienia młodszych pociech, świetnie wyposażony
aneks kuchenny na każdym piętrze, a także pełne wyposażenie pokoi gościnnych sprawia, że
nie trzeba taszczyć ze sobą całego domu ;-) w dodatku istnieje chyba nawet.możliwość
wypożyczenia łóżeczka turystycznego dla dziecka, więc nawet ten bagaż można zostawić w
domu :-)
Pokoje, łazienki i części wspólne obiektu są utrzymane w czystości i z ogromną dbałością o
komfort gości. Wszędobylski piasek z plaży w końcu.nie wraca z nami do domu, ponieważ
można bez problemu skorzystać z odkurzacza! Wygnieciona w walizce sukienka również nada
się do założenia, bo przewidująca Pani Emilia przygotowała na holu żelazko wraz deską :-)
Chyba nawet pogoda jest zawarta w cenie noclegu :-) Duży Parking dla gości jest też
niezaprzeczalnie atutem.
Genialna lokalizacja - niby ciut na uboczu, co gwarantuje ciszę i spokój, a jednak wszędzie
bliziutko - zarówno do licznych sklepów jak i na.samą plażę.
Nie mogliśmy trafić lepiej! Będziemy polecać i z całą pewnością sami wracać w to miejsce!

Anna
Fantastyczny obiekt dla rodzin z dziećmi. Pokoje bardzo czyste i dobrze wyposażone.
Świetny plac zabaw - nasza roczna córeczka była zachwycona. Doskonała lokalizacja wszędzie blisko a jednocześnie cisza i spokój. Jeśli miałabym spędzać znowu urlop nad
morzem to tylko w Barce. Polecam!

Jarosław
Wczoraj wróciliśmy z Barki i nasze odczucia po pobycie w tym miejscu są zdecydowanie
pozytywne. Obiekt i teren wokół odznaczają się dużą czystością, świeżością i dbałością o
każdy szczegół. Dla dzieci również znajdzie się wiele atrakcji i to zarówno w środku, jak i na
zewnątrz. Właściciele mili i pomocni, w razie jakiegoś problemu chętnie służą pomocą.
Aneksy kuchenne na korytarzach wyposażone we wszystko, co potrzebne, więc nie trzeba
niczego zabierać z domu. Obiekt położony z dala od gwaru głównej ulicy, a jednak dojście
na plażę zajmuje jedynie 5 minut. Opis i zdjęcia całkowicie pokrywają się z rzeczywistością.
Jeśli w przyszłości na naszym wakacyjnym szlaku znajdzie się Karwia, to pobyt tylko w Barce.
Polecamy!
Marta
Dzisiaj wróciliśmy z Barki, jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu w tym miejscu. W pokoju jest
wszystko, czego potrzeba wczasowiczom :-) aneks kuchenny, balkon, przestronna łazienka.
Nasz pokój był bardzo gustowny i funkcjonalny, a do tego czysty. Pani właścicielka bardzo
dba o porządek w całym obiekcie jak i wokół niego. Dzieci mogą miło spędzać czas w
świetlicy lub na świetnie wyposażonym placu zabaw obok którego znajduje się altana z
grillem. Na terenie obiektu parking dla gości Barki. Ogólnodostępne: żelazko, deska do
prasowania, mikrofalówka. W sąsiedztwie piekarnia, sklepy, wędzone rybki, wypożyczalnia
gokartów. Do morza bliziutko, plaża czysta i bezpieczna - to za sprawą przesympatycznych i
pomocnych ratowników.
Jeśli urlop to tylko w tym miejscu (my już zarezerwowaliśmy pokój na następny rok :-))!!!
Ewelina W.
Właśnie wróciliśmy z Barki i pomimo, że pojechaliśmy tam pierwszy raz to jesteśmy mega
zadowoleni. Obiekt ogrodzony, duży i piękny plac zabaw dla dzieci oraz w środku fajna
świetlica dla dzieciaków. Obok obiektu znajduje się parking bezpieczny a nie jak na mieście
samochody po parkowane jeden za drugim i narażone są na zarysowania tu tego nie ma.
Miła atmosfera tam panuje. Obiekt zgodny ze zdjęciami, pokoje czyściutkie, zadbane , nowe,
wszystko jest na miejscu jak garnki, szklanki, sztućce, żelazka, deska do prasowania,
mikrofalówka czy kuchenka i lodówka. Wszystko czego nam trzeba jest na miejscu więc nie
trzeba wieźć tego z domu dla maluszków jest łóżeczko turystyczne, wanienka oraz krzesełko
do karmienia. Na balkonach krzesełka do posiedzenia. Mili i sympatyczni właściciele. Blisko
do plaży, plaża czyściutka, bialutki i drobny piasek, woda czysta. Blisko piekarnia, apteka i
sklepy spożywczo-przemysłowe. Gorąco polecamy my jesteśmy mega zadowoleni i wracamy
tam za rok bo warto.
Marta
Spędziliśmy razem z mężem w Barce niestety tylko 5 dni , a chciałoby się więcej :-) Super
miejsce , wszystko zgodne z opisem .Pokoje oraz łazienki czyściutkie :-) Wystrój nowoczesny (
a nie PRL ) Kwatera jest w centrum Karwi w zacisznym miejscu , ale do morza blisko :-) No i
najważniejsze ! Cudowni Właściciele :-) Mieliśmy małą przygodę z samochodem , nie
zdążyliśmy jeszcze wejść do pokoju , a właściciele już zorganizowali nam pomoc :-) Jeśli
będę tylko w Karwi to tylko w Barce :-)
Sylwia
Obiekt godny polecenia szczególnie dla rodzin z dziećmi i wszystkich tych, którzy cenią
sobie ciszę i spokojny wypoczynek z dala od ścisłego centrum Karwi. Czyste i zadbane
pokoje w pełni wyposażone, atrakcyjny plac zabaw i pokój zabaw dla dzieci, bliskość morza,
punktów gastronomicznych jak i sklepów i piekarni, no i oczywiście przemili właściciele to
tylko nieliczne plusy tego obiektu. Jestem z rodzinką bardzo zadowolona z pobytu i pewnie
tu jeszcze wrócimy.

Jolanta Gruchot
Miejsce godne polecenia.Pokoje czyste,bardzo mili wlasciciele.Blisko do
plazy,sklepow,gastronomii i jednoczesnie bardzo spokojna okolica.Na pewno tam wrocimy.
Rodzina z Bawarii
Andrzej Grzybowski
Z całą pewnością obiekt wart polecenia!!Jesteśmy po bardzo mile spędzonym pobycie w
tym pensjonacie i wszystko było zgodne z opisem-wysoki standard obiektu,wszystko
czyste,pokoje wygodne i gustownie urządzone,ładny i bezpieczny plac zabaw dla
dzieci,wydzielony parking dla samochodów,no i przede wszystkim mili i pomocni
właściciele(dziękuję za bezpiecznik :)).Andrzej z rodziną ze Stalowej Woli.

Marianna Skowrońska
Właśnie wróciliśmy z wakacji z Barki w Karwii. Pokoje i łazienki czyściutkie, wszystko zgodne
z opisem . Bardzo mili właściciele . Jednym słowem super . Zadowolenie 100 mega. Jednym
słowem super.
Łukasz Sitko
Właśnie wróciliśmy z wakacji. Bardzo polecamy miejscówkę - spokój, niedaleko na plażę,
wieczorem zapach z piekarni. Bardzo dobrze wyposażone pokoje, plac zabaw, bardzo
dobry standard, budynek jeszcze pachnie świeżością. Bardzo mili właściciele. Brakuje tylko
troszkę lepszego dojazdu, ale to już pewnie miasto nad tym pracuje :)

Joanna Błażejewska
Fantastyczne miejsce! Piękne pokoje, spokój, cisza. Mili właściciele, wszystko zgodnie z
opisem :)Asia i Micha
Monika Lewinska
Wczoraj wróciliśmy z 2 tyg pobytu w Barce. Jestem pod dużym wrażeniem obiektu, pokoju,
placu zabaw. Właściciele bardzo mili. Pokoje piękne, nowoczesne, czyste, komfortowe. Plac
zabaw najładniejszy i najlepiej wyposażony w całej okolicy. Cicho i spokojnie a jednocześnie
blisko do jadłodajni i plaży. Bardzo polecam.

Basia Laskowska-Zagumna
Miejsce na wypoczynek I klasa:cisza,spokój,obok stadnina koni,niedaleko piekarnia i zapach
świeżego chleba; dla dzieci dobrze wyposażony plac zabaw i pokój bawialny; pokój i
łazienka ładny,czysty,zadbany.Mili właściciele- polecam, parking,grill,wifi-jest wszystko co
potrzeba na plażę.Wszędzie blisko a jednocześnie z dala od zgiełku i tłumów ludziwspaniale położenie:do centrum 5 min,do plaży 10min spacerkiem.W mieście można dobrze
zjeść,np w Złotej Rybce. Jeśli będziemy planować wypoczynek w tym regionie to na pewno
tam wrócimy! Polecam. Basia
Rozalia, Sebastian i Alek
Gorąco polecamy. "Barka" w Karwi to bardzo zadbany pensjonat z gustownie urządzonymi
pokojami z balkonami i łazienkami. W każdym pokoju znajduje się telewizor z płaskim
ekranem, lodówka i czajnik bezprzewodowy. Na życzenie gości właściciele udostępniają
łóżeczko turystyczne dla małych dzieci, krzesełko do karmienia oraz wanienkę. Każdy pokój
ma również na stanie parawan i leżak. Mieszkaliśmy w pokoju bez aneksu kuchennego, ale
mogliśmy korzystać z ogólnodostępnej, w pełni wyposażonej kuchni. Do naszej dyspozycji był
również pokój gościnny z telewizorem ok. 50" i dużą ilością zabawek. Na terenie pensjonatu
"Barka" znajduje się również bardzo dobrze wyposażony plac zabaw z trampoliną,
huśtawką, zjeżdżalniami, rowerkami, domkiem plastikowym, który upodobał sobie nasz synek,
... Oczywiście jest również miejsce do grillowania. Do plaży idzie się nie dłużej niż 10 min.
spacerkiem. Dla nas dużym plusem była lokalizacja pensjonatu. Znajduje się on z dala od
ruchliwej głównej ulicy Karwi, co w przypadku rodzin z małymi dziećmi jest bardzo dużym
udogodnieniem. Pozdrawiamy miłych właścicieli, którzy sami zaproponowali nam, abyśmy po
zdaniu pokoju w dniu wyjazdu korzystali z pokoju gościnnego, w przypadku gdyby padał
deszcz. (Nasz synek nie lubi jeździć długo w foteliku, więc musieliśmy wyjechać z Karwi
późnym wieczorem, aby mógł przespać podróż.)

