
Wakacje z psem

Jeśli szukasz pensjonatu albo
agroturystyki, gdzie odpoczniesz

ze swoim czworonożnym
przyjacielem, zajrzyj na stronę

Doginclusive.com, którą
założyła Marta Roszkowska. 

Zostawiłabyś swojego psa w hotelu dla zwierząt?
Pewnie tak, w sprawdzonym, poleconym. Jest mnóstwo dobrych
miejsc. Ale znacznie fajniej jest być razem.

Doginclusive to strona dla ludzi, którzy nie wyobrażają sobie
wakacji bez swojego psa. Skąd ten pomysł?
Zawsze byłam psiarą. Gdy zamieszkałam z chłopakiem, zaczęłam
go oczywiście namawiać na psa. I wtedy okazało się, że rodzina
nas przestrzega: „Nie bierzcie psa, bo co będzie z wakacjami?”.
Kot może siedzieć sam w domu, ale z psem tak się nie da. Tym-
czasem wtedy, gdy jeździliśmy jeszcze sami, widzieliśmy mnóstwo
ludzi podróżujących z pupilami i wiele miejsc przyjaznych dla
czworonogów. Doszliśmy do wniosku, że da się tak jeździć, a stro-
na z adresami psiolubnych hoteli czy miejsc z agroturystyką może

DOBRY POMYSŁ

130 | LIPIEC 2019

130-133 WAKACJE Z PSEM TOK G KL R P mk.qxp  23.05.2019  15:37  Page 130



RO
ZM

AW
IA

ŁA
:J

O
A

N
N

A
 H

A
LE

N
A

  Z
D

JĘ
CI

A
A

LI
CJ

A
 L

ED
W

IG
, N

O
U

N
 P

RO
JE

CT
, N

AT
A

LI
A

 K
A

RP
IŃ

SK
A

/P
RO

JE
K

T 
V

EN
TO

 O
RA

Z 
M

AT
ER

IA
ŁY

 P
RA

SO
W

E 
PE

N
SJ

O
N

AT
Ó

W
 D

O
M

Y 
M

O
RS

K
IE

 I 
SZ

EP
TU

N
 B

A
SE

N
 P

RZ
ES

IE
K

A
 

się przydać wielu ludziom. Dobrze jest spędzić wczasy tam, gdzie
jesteś mile widziana. I to w sezonie, gdy jest pogoda, bo niektó-
re pensjonaty akceptują psy tylko po sezonie.

Jeździsz na wakacje z Felą?
Oczywiście! Ona przecież należy do rodziny. Ale do takiej wypra-
wy trzeba się przygotować. I wybrać właściwe miejsce. My
na przykład nie jeździmy do dużych miast, bo i my, i Fela chcemy
odpocząć. Wybieramy miejsca, gdzie możemy chodzić na długie
spacery, ona oczywiście bez smyczy.

Co ci dają takie wspólne wyjazdy?
Nigdy nie wstawałabym o świcie i rosie, gdyby nie Fela i nasze spa-
cery. Uczę się patrzeć jej oczami, czyli częściej pod nogi. Widzę
kwiaty, jeże, każda wiewiórka to ekscytacja. Poza tym poznaję
ludzi, którzy też kochają zwierzęta. 

Na co jeszcze trzeba zwracać uwagę, wyjeżdżając z psem?
Taki wyjazd przypomina planowanie wakacji z dzieckiem. Jedni
szukają miejsca z kąpieliskiem, bo pies lubi pływać, inni niezależ-
nego domku z ogrodem. Jedni chcą pobiegać razem po plaży, inni
pochodzić po górach albo nawet zdobywać szczyty. U nas nie
na wszystkie szlaki można zabrać psa, trzeba to sprawdzić.
W Czechach i na Słowacji jest łatwiej.

Wiem już, co chcę robić w wakacje. Następny krok?
Sprawdzasz, czy możesz zabrać psa. Tu nasza strona jest nieoce-
niona, bo wszystkie miejsca, które znajdziesz na mapie – a jest ich
około 80 – akceptują zwierzęta. Ale i tak warto dopytać, czy tylko
ty wybierasz się w towarzystwie czworonoga, czy ktoś jeszcze, albo
czy właściciele mają swoje zwierzaki. Fela nie ma z tym problemu,
ale lepiej wiedzieć wcześniej, czy na miejscu są na przykład koty.
Warto dopytać, czy ktoś przyjedzie z małymi dziećmi, bo nie
wszystkie psy za nimi przepadają. Wszyscy chcemy przecież odpo-
cząć, nie wywoływać niepotrzebnych konfliktów. Trzeba dopytać,
czy można psa zabierać do restauracji na posiłki. Fela na przykład
boi się stromych schodów. Kiedyś byłyśmy w pięknym miejscu, ale
na piętro prowadziły ażurowe schody i musiałam ją nosić, a jest
labradorką. No i opłaty. Dobrze wiedzieć, gdzie pies wypoczywa
za darmo, a gdzie nie.

Na czym polega psi all inclusive?
Miski to standard, w wielu miejscach są ręczniki do łap. Domy Mor-
skie przygotowują powitalne pudła z zabawkami i jakimś przy-
smakiem, w HT Houseboats śniadania dla nas są przynoszone
do domu plus zawsze coś dla psa. Psi pakiet proponuje Villa Tos-
cana Boutique. W Zielonym Jaju pan Antoni wybiera specjalne
kawałki drewna do kominka, które psy mogą gryźć.
Mamy dwa pensjonaty z basenami – w Prze-
siece można się razem kąpać. W Grenlan-
dzie jest psia plaża i kucyki, z którymi cho-
dzimy na spacery. W Drewnianym Domu
na Kaszubach przygotowano tor do agili-
ty z trzema tunelami, można też zabrać psy
na kajak lub ponton. 

Luksusowe całoroczne domy na środkowym wybrzeżu, między
Darłowem a Ustką, w spokojnej wsi Jezierzany. Każdy z dobrze
wyposażoną kuchnią, salonem, sauną i tarasem. Cudowne
miejsce do spacerów z psami (można zabrać więcej niż
jednego). Do plaży w Jarosławcu zaledwie 2,5 km, a do jeziora
Wicko można iść w kapciach. W sezonie restauracja z rybami,
które sami łowimy (prowadzimy gospodarstwo rybackie). 

JEZIOROWNIA
jeziorownia.pl

Wyjątkowe psiolubne miejsce z widokiem na Tatry. 
Wymarzone dla osób, które kochają góry i nie wyobrażają
sobie zostawienia swojego czworonożnego przyjaciela w domu
w czasie wakacji. Na wyposażeniu pokoi bogaty psi pakiet
z legowiskiem, kocykami, miseczką i przysmakami. Dodatkowo
zewnętrzny, ogrodzony „pokój” dla psów. W recepcji czeka
PSIEwodnik z wyznaczonymi trasami spacerowymi. 

VILLA TOSCANA BOUTIQUE
villatoscana.pl
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A posłanie? Wozicie własne?
Tak jest lepiej, żeby Fela miała kawałek domu i znajomy zapach.
Łatwiej jest się jej wtedy oswoić z nowym miejscem.

Co jeszcze dla niej bierzesz?
Miskę zawsze mamy własną, nawet na spacerach, gryzaki,
kości, zabawki, choć interesuje się wszystkim, co nowe i nie śpi
z wrażenia w nocy. Jeśli jedziemy autem, bierzemy matę na sie-
dzenie i pas bezpieczeństwa. I książeczkę zdrowia. Pies musi być
zaszczepiony.  

Nawet w psiolubnych pensjonatach właściciele psów mają
zapewne nie tylko prawa, ale i obowiązki?
Oczywiście, że tak. Trzeba pilnować, żeby pies nie wchodził
na łóżko, do pościeli. Gdy jest szkodnikiem i gryzie, nie wolno go
zostawiać samego w pokoju. Pilnujemy, żeby nie kopał dołów, nie
przeszkadzał innym. Wychowujemy go. Żeby nie wył, nie ujadał,
nie szczekał. Sprzątamy po nim – ale to chyba oczywiste. Nie tylko
kupy, także sierść, jeśli linieje. Trzeba szanować takie miejsca i ich
gospodarzy. 

A jeśli jednak pies narozrabia?
Przyznajemy się do tego. To najlepszy sposób. Fela raz przegryzła
winorośl w ogrodzie, raz róg dywanu. Powiedziałam o tym gos-
podarzom. Byli wyrozumiali, nie chcieli zadośćuczynienia. Ale nie
wolno tego nadużywać. Niektórzy właściciele pensjonatów mają
bardzo niemiłe doświadczenia z psami.

Fela lubi wyjazdy?
Bardzo, gdy tylko biorę plecak, zaraz przy mnie siada i pilnuje,
żebym o niej nie zapomniała. 
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