
Pani Beata 2018-07-18 

Gorąco polecam wypoczynek w Willi Barwnej!!! To miejsce z duszą i kochaną Panią Ewą !! Dbającą o 

swoich gości pod każdym względem !!!!!! Pobyt porównujemy z córkami do pobytu wakacyjnego jak 

u mamy !!!!! Pokoje czyste z łazienkami , kuchnia wyposażona , ogród przystosowany do gier i zabaw 

, możliwość ogniska ,korzystania z rowerów itp. idealne miejsce na odpoczynek od miejskiego 

zgiełku!! Wspomnienia pozostaną na długo , dziękujemy Pani Ewie za okazałą pomoc i empatię !!!!! 

Wrócimy z przyjemnością ! Dziękujemy i pozdrawiamy !! Koke również!! Przepiękna okolica 

Pan Piotr 2018-07-17 

Serdecznie polecam pobyt w Willi Barwnej! Piękny i ogromny ogród z placem zabaw dla dzieci, daje 

najmłodszym oraz towarzyszącym nam zwierzętom możliwość wybiegania się. Jednocześnie 

lokalizacja obiektu gwarantuje spokojny odpoczynek po pełnym wrażeń dniu. Oczywiście nie można 

nie wspomnieć o przeuroczej Właścicielce, która gdyby mogła oddałaby serce wypoczywającym. 

Pani Łucja 2017-07-01 

Jestem w Willi Barwnej już kolejny raz. Uwielbiam tu wracać, by wyciszyć nerwy od miejskiego 

zgiełku. Mój synek jest zachwycony atrakcjami. Teren do wypoczynku ogromny. Okolica piękna, 

spokojna...i ten cudowny śpiew ptaków o poranku :) Pokoje są przytulne, czyste. Polecam wszystkim i 

dziękuję Pani Ewo za wspaniały wypoczynek :). 

Pani Agata 2016-11-18 

Jak najbardziej POLECAM ! 

Staramy się odwiedzać Panią Ewe raz do roku. Miejsce idealne do odpoczynku, weekendowego czy 

wakacyjnego. Położone z dala od zgiełku centrum Ustki. Ogromny teren do szaleństw dla dzieci jak i 

młodzieży czy nawet dorosłych !. Blisko do plaży zachodniej ok 2/3 min samochodem do centrum ok 

4min. 

Pani Edyta 2016-08-18 

To już moja trzecia wizyta w Willi Barwnej, w zeszłym roku wraz z rodziną byłam tu aż dwukrotnie. 

Nie bez powodu: przytulne, czyste i zadbane pokoje z pełnym wyposażeniem i bardzo wygodnymi 

łóżkami, okolica spokojna, oddalona nieco od plaży ale także i wszelkich hałasów- można wpaniale 

odpocząć nawet bez wychodzenia na plażę! Otoczenie Willi idealne dla dzieci, ogromna trawiasta 

przestrzeń z boiskiem do piłki nożnej, miejscem do gry w siatkówkę, badmintona, a także placem 

zabaw i trampoliną. Ponadto altana z możliwością urządzenia wieczornego grilla. Dla 

zmotoryzowanych całkiem spory parking, zaś dla pragnących poruszać się bez aut- możliwość 

pożyczenia rowerów. Właścicielka zaś, to przemiła i niezwykle ciepła, a zarazem profesjonalna osoba, 

zawsze chętna by porozmawiać, pomóc czy doradzić, gdzie wybrać się na pyszną rybę :) 

Zdecydowanie polecam! 

Edyta z Kielc 

 

 

 

 



 

Pani Joanna Palińska 2016-08-13 

Przyjeżdżamy do Willi Barwnej z dziećmi od kilku lat. Jest to dla nas to samo miejsce co roku: 

sprawdzone, pewne. Na codzień mieszkamy w dużym mieście w bloku, wokół betony; dlatego Willa 

Barwna to idealne miejsce na letni wypoczynek. Lokalizacja poza miastem pozwala uciec od zgiełku i 

tłumu turystów w centrum miasteczka, słychać kumkanie żab i grę świerszczy. Dzieci po powrocie z 

plaży zapominają o tym, że istnieją rodzice- nie wiszą na nas: mają do dyspozycji duży ogrodzony 

teren, ładnie zagospodarowany i idealne dla siebie towarzystwo- inne dzieciaki z całej Polski, które 

przyjechały tu ze swoimi rodzicami. Bardzo często, są to te same rodziny, co w poprzednich latach. 

Między dziećmi nawiązują się przyjaźnie. To miejsce to taki mój dom marzeń. I co bardzo ważne z 

Panią Ewą- właścicielką kontakt jest rewelacyjny: jest otwartą i życzliwą osobą. Gorąco polecamy. 

Joanna i Janusz z Warszawy. 

Pani Iwona Siekiera 2016-08-13 

Szczerze polecam cudowne miejsce Willa Barwna,cisza,spokój,relaksujacy szum wody z oczka 

wodnego nieopodal apartamentów,miejsce idealne dla wszystkich,kazdy tutaj znajdzie cos dla siebie 

! Właścicielka obiektu bardzo kontkatowa i sympatyczna ;) 

Pan Leszek Wojciechowski 2016-08-12 

Willa Barwna to godne polecenia miejsce dla osób , które po zgiełku plaży i gwarze miasta chcą też 

spokojnie wypocząć. Bardzo miła gospodyni,pełna swoboda, czysto, przytulnie, doskonałe domowe 

warunki. Teren duży, ogrodzony, place zabaw, boiska zapewniają bezpieczną zabawę dla dzieciaków i 

co bardziej aktywnych dorosłych. Wszyscy pozostali mogą się zrelaksować przy ognisku lub grillu 

mając dzieci na oku i jednocześnie święty spokój. Wspaniałe warunki do miło spędzonego czasu. 

Pani Agnieszka 2014-07-11 

Bardzo polecam to miejsce! Byłam tam z rodzinką przez 3 tygodnie i fantastycznie odpoczywaliśmy. 

Miła, troskliwa właścicielka, ogromy plac, gdzie dzieciaki mogą szaleć do woli i wieczorne ogniska. 

Wbrew pozorom odległość od morza była plusem, bo z przyjemnością jechaliśmy na plażę rowerami 

(a rano po bułki, takie jak kiedyś pieczono...) 

Pani Katarzyna Jasińska 2014-07-14 

serdecznie polecam. Bardzo przyjemna i atrakcyjna okolica. Idealna dla rodzin z dziećmi, ale i nie 

tylko. Duży teren pozwala na wypoczynek, pomocni właściciele spełniają każdą prośbę, czyste i 

dobrze zaopatrzone pokoje w pełni zgodne z opisem. POLECAM !!! 

 

Pani Helena Twarowska 2014-08-15 

Willa Barwna to super miejsce, idealny dojazd na zachodnią plażę, blisko sklepy. Willa otoczona jest 

zielenią. Jest tu miejsce do pogrillowania /nawet jeśli pada, bo jest altanka :) ogromne boisko, placyk 

zabaw dla dzieci; cały teren otoczony drzewkami - idealne miejsce do zabaw w chowanego :) 

Jest też parking dla aut /właściciel pilnuje, aby zamykać bramę :) 

To nasz kolejny pobyt u Pani Ewy i na pewno nie ostatni... 

 


