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O kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej...
Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych obiekty noclegowe turystyki wiejskiej, powinny
spełniać minimalne wymagania co do poziomu wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej polega na
nadaniu poszczególnym obiektom noclegowym określonej kategorii, świadczącej o jakości
wyposażenia i oferowanych usług. Pozwala na uporządkowanie i uzyskanie przejrzystych
ofert oraz stworzenie produktów turystycznych o wysokiej jakości. Dla uzyskania potwierdzenia wyższych wymagań jakościowych Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” opracowała system kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej. Kategoryzacja jest narzędziem sprawowania kontroli nad jakością oferty w turystyce wiejskiej. System
kategoryzacji jest systemem dobrowolnym. Kategoryzacją objęte są obiekty znajdujące się
na terenach wiejskich, które nie podlegają ustawowemu obowiązkowi kategoryzacji. Skategoryzowane obiekty gwarantują odpowiednio wysoką jakość usług i są chętniej odwiedzane
przez gości, zaś kwaterodawca zyskuje prawo do zamieszczania swojej oferty w materiałach
promocyjnych PFTW „GG” oraz prawo do posługiwania się zastrzeżonym znakiem Polskiej
Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” przez okres czterech lat. Świadectwem sprawdzonej jakości kwater wiejskich są słoneczka (od jednego do trzech). Maksymalnie można uzyskać III kategorię, czyli trzy słoneczka.
O wysokości kategorii decyduje przede wszystkim odpowiednie urządzenie obiektu, zapewniające wygodny i bezpieczny pobyt. Na kategorię ma wpływ po pierwsze standard pokoi
noclegowych oraz innych pomieszczeń udostępnianych turystom oraz przygotowanie miejsc
do wypoczynku na terenie obiektu. Im większa ilość propozycji, oryginalnych form aktywności, tym wyższy standard. W przyznanej kategorii dużą rolę odgrywa odpowiednie urządzenie kuchni i jadalni oraz pokoju wypoczynkowego dla gości. Tradycyjna, regionalna, wiejska
kuchnia, wspólny stół do posiłków, rodzinna atmosfera gwarantują niepowtarzalny klimat
pobytu na wsi. Wyższa kategoria obiektu to atrakcyjne, nietuzinkowe formy wypoczynku
w obiekcie, poprzez uczestnictwo w pracach gospodarskich, imprezach i warsztatach edukacyjnych.
W 2012 roku ówczesny system kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej poddano gruntownej przebudowie, w wyniku której uległa zmniejszeniu skala ocen, zrezygnowano z dwóch
rodzajów bazy noclegowej: przyzagrodowych pól namiotowych i pokoi grupowych, pozostawiając jedynie pokoje gościnne i samodzielne jednostki mieszkalne. Ponadto zrezygnowano
z kategorii Standard. Wprowadzono dwa rodzaje kategorii w systemie kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej: „Wypoczynek u rolnika” i „Wypoczynek na wsi”

O szczegółowych wymaganiach dotyczących systemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej, który obowiązuje od 2013 roku można znaleźć informację na stronie internetowej
www.pftw.pl.
„Wypoczynek u rolnika” to propozycja dla tych, którzy chcą spędzić swój wolny czas w funkcjonującym gospodarstwie rolnym. Stanowi to jedną ze specjalizacji oferty wypoczynku
w systemie kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej. Podstawową usługą gospodarstwa są
noclegi w pokojach gościnnych lub mieszkaniach wakacyjnych wyposażonych funkcjonalnie,
często o tradycyjnym wystroju. Dużym atutem tej kategorii jest możliwość skorzystania ze
smacznych, domowych posiłków, przygotowanych według tradycyjnych, regionalnych receptur z produktów pochodzących z własnego gospodarstwa, często z ekologicznej uprawy
potwierdzonej certyfikatem.
Polska gościnność a na polskiej wsi jest to szczególny element tradycji, związanej z domową,
rodzinną atmosferą to duży walor w czasach, kiedy żyje się w pośpiechu i brakuje chwil dla
bliskich. Nasi goście mogą i chcą uczestniczyć w zajęciach gospodarskich, w pracach polowych: sianokosach, pieleniu ogródka warzywnego, zbieraniu płodów rolnych. Istnieje również możliwość poznania tradycyjnych lub ekologicznych metod produkcji żywności a także
tradycyjnego przetwórstwa, domowego wyrobu masła czy sera, wypieku chleba w oryginalnych piecach, sporządzania przetworów owocowych i warzywnych. „Wypoczynek u rolnika” to często turystyka rodzinna, gdzie goście mogą poświęcić dużo czasu swojej rodzinie,
wspólnie wypoczywając i bawiąc się w atrakcyjnie przygotowanym obiekcie z urozmaiconą
ofertą pobytową zarówno dla dorosłych jak i najmłodszych. Wszystko to zapewnia pobyt na
polskiej wsi z jej atmosferą, smakami i zapachami, tradycją kulturową i przyrodniczą a przede
wszystkim rodzimą gościnnością.
Zakwalifikowanie obiektu do kategorii „Wypoczynek u rolnika” następuje po spełnieniu wymagań dotyczących wyposażenia oraz dodatkowych warunków, takich jak:
• Siedlisko zagospodarowane tradycyjnie - dom, budynki gospodarskie, podwórze, ogród
przydomowy.
• Otaczające kwaterę tereny wiejskie - otoczenie kwatery to zabudowania gospodarskie,
pola, łąki, lasy.
• Ilość miejsc w kwaterze - do 30 osób.
• Prowadzona produkcja rolna: roślinna i / lub hodowlana, ogrodnicza, sadownicza, rybacka.
• Zwierzęta stanowiące atrakcję turystyczną gospodarstwa - min. 3.
• Ogród warzywny.
• Posiłki domowe wytwarzane na bazie produktów wiejskich - możliwość degustacji regionalnych potraw serwowanych w kwaterze dla gości.
• Elementy dekoracyjne w obiekcie oraz poszczególnych pokojach związane z kultywowaniem rodzimych tradycji, kultury, etnografii.
• Rozwiązania ekologiczne w gospodarstwie - np. segregacja śmieci, kompostownie, własna
oczyszczalnia ścieków, odnawialne źródła energii.

Podzielona na pięć regionów mapa przedstawiająca lokalizację kwater:
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Region Pomorski

Zachodnio-Pomorskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie

Dziedzictwo przyrodnicze
Pomorski region turystyczny położony jest w północno-zachodniej Polsce, na obszarze trzech krain geograficznych: Pobrzeża Bałtyku, Pojezierza Pomorskiego i wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego.
Region należy administracyjnie do trzech województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
Nizinne i równinne tereny Pobrzeża Bałtyku rozciągają się ponad 500-kilometrowym pasem. Jego centralną część zajmuje Pobrzeże Słowińskie; nazwa wywodzi się od tutejszej grupy etnicznej, jaką są Słowińcy.
Taki sam przymiotnik znajduje się w nazwie Słowińskiego Parku Narodowego, który jest położony w okolicy Łeby. Występują tu imponującej wielkości, wędrujące pod wpływem wiatru, wydmy śródlądowe,
najwyższe w Środkowej Europie. Nierzadko osiągają one 50 m wysokości. Towarzyszą im dwa duże jeziora
o ciekawej genezie: Gardno i Jamno, ponieważ powstały wskutek odcięcia od lądu zatok morskich przez
mierzeje. Ta niezwykła kraina z krajobrazem morskim, wydmowym i jeziorami, jest też miejscem występowania pięknych łąk i torfowisk, bogatych w osobliwą florę.
Zupełnie inne warunki geomorfologiczne występują w Wolińskim Parku Narodowym, który zajmuje część
wyspy Wolin i Uznam. Wysoki brzeg wyspy tworzy tzw. klif, o który uderzają z rozpędem fale Bałtyku,
niszcząc go i odsuwając od morza. Park porastają wspaniałe lasy z naturalnymi buczynami pomorskimi.
Miejscową osobliwością botaniczną jest flora
słonolubna.. Miłośników fauny zaprasza Park
Pokazowy Żubrów. Do kolejnych atrakcji należą: wyjątkowo urocze Jeziorko Turkusowe,
niezliczone ilości kamieni i głazów oraz latarnia
morska”Kikut”.
Kraina Pojezierza Pomorskiego położona jest
pomiędzy Odrą a Żuławami Wiślanymi. Prawie
w każdej tutejszej gminie znajduje się co najmniej jedno jezioro lub oczko polodowcowe.
Tam gdzie występuje ich największe zagęszczenie, wyodrębnione zostały lokalne Pojezierza, jak np. Pojezierze Kaszubskie. Obszary
pojezierne posiadają urozmaicone krajobrazy

polodowcowe. Lądolód skandynawski pozostawił po sobie wały i pagórki moren czołowych i dennych,
równinne pola piasków i żwirów. Na żyźniejszych glebach rozwinęło się rolnictwo, zaś na podłożu piaszczysto-gliniastym rosną lasy o zróżnicowanym drzewostanie. Do wiodących pod względem obszaru i bogactwa siedlisk należą Bory Tucholskie; najcenniejszy fragment kompleksu jest częścią Parku Narodowego
„Bory Tucholskie”. Zieleń drzew kontrastuje tu z błękitem jezior, z których największe, Charzy-kowskie,
znane jest dobrze turystom i wodniakom.
Wśród kilkunastu parków krajobrazowych Pojezierza Pomorskiego wyróżnia się walorami turystycznymi
Drawski PK koło Czaplinka z Jeziorem Drawskim - jednym najpiękniejszych na Pomorzu naturalnych akwenów, a także Kaszubski PK, w którym znajduje się najwyższe wzniesienie w północnej Polsce – Wieżyca
(329 m n.p.m.). Warto wejść na jej wierzchołek by nasycić oczy rozległym i pięknym widokiem „Szwajcarii
Kaszubskiej”.
Pobrzeże Bałtyku znane jest z wielu atrakcyjnych, piaszczystych plaż. Kąpiele słoneczne i morskie, a także
tutejszy mikroklimat działają bardzo korzystnie na organizm człowieka. W Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim, Dąbkach, Kołobrzegu i Sopocie istnieją liczne sanatoria dla dorosłych i dzieci. Do znanych miejscowości turystycznych należą także: Rewal, Dźwirzyno, Mielno, Darłowo, Ustka, Łeba, Jastrzębia Góra
oraz Władysławowo – położone u nasady Mierzei Helskiej. Zarówno na niej, jak i na Mierzei Wiślanej
ulokowane są znane letniska: Chałupy, Jastarnia, Jurata, Hel i Krynica Morska.
Przy ujściu Wisły do Bałtyku, leżą Żuławy – równinna kraina kanałów, wodnych młynów i intensywnego
rolnictwa, natomiast na wschód od niej, w pobliżu Elbląga, znajdują się malownicze wzgórza z najwyżej
położonym miejscem na polskim wybrzeżu, o wys. 197. Jest to strome wzniesienie polodowcowe, porośnięte buczyną pomorską.
Wschodnia część Pojezierza Wielkopolskiego ma krajobraz mniej zróżnicowany – przeważają tu równinne
obszary nizinne, jednak są to również atrakcyjne tereny. Urody krainie dodają żywiczne lasy i czyste jeziora.
Na lewym brzegu Wisły znajdują się dwa duże, dobrze zagospodarowane turystycznie kompleksy leśne:
Puszcza Bydgoska i Lasy Włocławsko – Gostynińskie. Natomiast tutejsze jeziora skupione są na Kujawach.
Największą sławą turystów cieszy się Jezioro Gopło, położone w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, nad
historyczną i legendarną Kruszwicą.
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Dziedzictwo kulturowe
Ziemie Regionu Pomorskiego były przedmiotem wielowiekowej rywalizacji pomiędzy Polską, Brandenburgią, Danią, Szwecją i Niemcami. Piastowscy władcy włączyli Pomorze Zachodnie do Polski, ale w następnych stuleciach tereny te przechodziły okresowo z rąk do rąk, aby w 1945 r. powrócić do Macierzy.
Dziedzictwo kulturowe Pomorza jest więc ukształtowane przez złożone procesy historyczne.
Do najstarszych zabytków w Polsce należy grodzisko Łużyczan w Biskupinie sprzed 2700 lat, położone na
Szlaku Piastowskim, w woj. kujawsko-pomorskim. Na szlaku znajduje się też Kruszwica z owianą legendami Mysią Wieżą i romańskim kościołem z XII w. W pobliskim Strzelnie i Mogilnie zachowały się kościoły
pamiętające początek I Tysiąclecia. Wśród zabytków
najdawniejszej architektury sakralnej wiodące miej-sce zajmuje katedra romańsko-gotycka w Kamieniu
Pomorskim, w której odbywają się Festiwale Muzyki Organowej. Wyjątkowo cenny jest też cysterski
zespół kościelno-klasztorny w Pelplinie z Muzeum
Diecezjalnym.
Do najokazalszych obiektów obronnych należy
zamek krzyżacki w Malborku – wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.
Popularny wśród turystów gotycko-renesansowy
zamek w Golubiu-Dobrzyniu słynie z turniejów ry-cerskich oraz pasjonujących konkursów krasomówczych dla przewodników.
Niektóre domy w miejscowościach uzdrowiskowych
i letniskowych są perełkami budownictwa pensjonatowego. Spotkamy je w Międzyzdrojach, Sopocie,
Jastarni, Juracie i Władysławowie nad Bałtykiem
oraz w Inowrocławiu i Ciechocinku na Kujawach.
Kto chciałby poznać osobliwe dziedzictwo kulturowe Kaszub powinien udać się do Kartuz, gdzie znajduje się Muzeum Kaszubskie z bogatymi zbiorami

etnograficznymi oraz do Wdzydz Kiszewskich by zwiedzić Kaszubski Park Etnograficzny; interesujący jest
też Skansen Słowińców w Klukach.
Polskie tradycje morskie kultywuje Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie można zwiedzić okręt bojowy „Błyskawica” i żaglowiec „Dar Pomorza” ponadto Muzeum Bursztynu w Gdańsku i Muzeum Rybackie
w Jastarni. Ciekawe są też placówki poświęcone kolejnictwu: Wystawa Pomorskich Kolei Wąskotorowych
w Gryficach, Skansen – Parowozownia w Kościerzynie oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji k.
Żnina, skąd można wyruszyć „ciuchcią” do grodziska w Biskupinie.
Wiejskie dziedzictwo kulturowe najlepiej poznamy w Zagrodach Edukacyjnych. Istnieje około 30 takich
zagród, które oferują szeroki wachlarz usług poznawczo – dydaktycznych. Wymieńmy przykładowo niektóre z nich.
Warsztaty dla gości, związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, prowadzi się w Dworku Tradycja
w Bełcznej. W Zielonej Farmie we wsi Żelimucha poznamy ciekawe rośliny i ich przydatność spożywczą;
U Garncarza w Polnicy pozwala się gościom lepić garnki; w gospodarstwie Turze we wsi o tej samej nazwie,
przyjrzymy się hodowli koni; w Parku Sienno zobaczymy ogród ekologiczny; w zagrodzie Gostkowo można
prześledzić proces wypieku chleba, a w gospodarstwie Boboludzie, leżącej w Parowej Falęckiej - uczestniczyć w zajęciach praktycznych: od owieczki do czapeczki.
Szczególnie godne polecenia są produkty turystyczne, które uzyskały status Hitów Turystyki Wiejskiej. Wyróżniają się one specyficznym i niepowtarzalnym dziedzictwem kulturowym o charakterze regionalnym,
prezentując przy tym bogactwa kulinarne i potencjał twórczy mieszkańców wsi. Kto zawita do miejscowości
Łowicz Wałecki, ten bez trudu odnajdzie zagrodę „7 ogrodów”, gdzie poczuje się jak w przysłowiowym
Edenie. W „Osadzie Karbówka” w Eliszewie nad rzeką Drwecą znajduje się piękny ogród, basen kąpielowy,
grota solna i szereg innych udogodnień rekreacyjno – zdrowotnych. W kwaterze o nazwie „Nad Jeziorem
Sopień” można poznać smak prawdziwego chleba – jak reklamują się gospodarze, ponadto wraz z nimi
uczestniczyć w procesie jego wypieku, jak również współtworzyć przetwory mleczne.
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Lokalne produkty tradycyjne
Zdecydowany wpływ klimatu atlantyckiego i średnio urodzajne gleby, wpływają na stan rolnictwa w Regionie Pomorskim. Uprawia się tu dużo zbóż, ziemniaków, kapusty, hoduje trzodę chlewną, bydło
mleczne i opasowe, a dostatek jezior i stawów ułatwia hodowlę gęsi i kaczek. Nie brakuje też pożytku
dla pszczół – w lasach, na łąkach, na rozległych polach rzepaku i wrzosowiskach. W Bałtyku i słodkich
wodach Pojezierza Pomorskiego łowi się różne gatunki ryb. Dzięki temu tutejsze gospodynie mają dostęp do szerokiej gamy kulinarnych surowców.
Kuchnia pomorska zawdzięcza także swój oryginalny charakter ludności napływowej, która osiedliła się
tu po II wojnie światowej. Lista produktów regionalnych w Regionie Pomorskim, które uzyskały Certyfikat Produktu Tradycyjnego przekroczyła 250 pozycji. Poznajmy niektóre
z nich, zaczynając od potraw rybnych.
Paprykarz szczeciński, spo-rządzony
z mięsa różnych gatunków ryb i pulpy
pomidorowej jest do ku-pienia w sklepach całej Polski, podobnie jak inne
przetwory rybne: śledź po szczecińsku, koreczki Neptuna z Niechorza,
czy sałatka śledziowa po kaszubsku.
Sielawa wędzona i „Pstrąg Ryby Lubie po Rybacku” to popisowe dania
na Pojezierzu Drawskim. Przykładem
potrawy „z importu” jest Kaziukowy
serduch czyli piernik z Koszalina, pochodzący z Wileńszczyzny. W Nowym
Koprzywnie piecze się smaczny, tradycyjny chleb razowy koprzywieński. Do
chleba przydałby się miód, o który na
Pomorzu nie-trudno. Są miody wałec-

kie, akacjowy cedyński, kaszubski lipowy i drahimski, który przyjęto na Listę Chronionych Oznaczeń
Geograficznych przez Komisję Europejską. Smakosze lubią polewać kiszony ogórek miodem, więc można
sięgnąć po Jeziorowe ogórki kiszone z Kalisza, leżakowane na dnie Jeziora Młyńskiego. Do „miodowego” ogóreczka pasuje nalewka ze śliwek z Dębiny, wytwarzana w Chociwlu, lub nalewka Onisiówka,
której skład jest owiany tajemnicą od dziesięcioleci.
Niektóre potrawy mają lokalne nazwy, które warto wyjaśnić. I tak plince kaszubskie to placki ziemniaczane, gòlce – kluski z kartofli, pùlwerkùch – ciasto przypominające babkę piaskową, bałabuchy
marzęcińskie – bułki pszenne, ruchanki – placki z ciasta chlebowego, karbonada – kotlety schabowe.
Większość produktów tradycyjnych to laureaci licznych konkursów kulinarnych m.in. Smaki Regionów
oraz imprez regionalnych, np. Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego.
Ziemia kujawska ma łagodniejszy klimat, a miejscowa ludność mieszkająca tu od wieków, ma swoje
specjały kulinarne. Kultywuje się potrawy z gęsi, popularyzując je pod hasłem „Gęsina na Świętego
Marcina”. Smakosze z Polski i z krajów zachodnich cenią sobie takie specjały jak: półgęsek zwany pierśnikiem, smalczyk gęsi, gęś pieczoną z jabłkami i gęś po kołudzku. Chętnie spożywaną potrawą drobiową jest czernina z kaczki i kaczka nadziewana po kujawsku, żur kujawski, kujawska świąteczna
szynka z kością. Olej kujawski, wytłaczany z wyselekcjonowanych ziaren rzepaku i filtrowany na zimno,
ma Certyfikat Jakości Q.
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BAJKOWY ZAKĄTEK

Rólczyńscy Adam i Elżbieta
ul. Bajkowa 20
76-107 Rusinowo
tel. +48 601 704 659
e-mail: rusinowo1@wp.pl
N 54°30’44” E 16°30’58”

Ośrodek znajduje się niedaleko od czystej, rozległej,
dzikiej plaży, do której prowadzi atrakcyjna leśna ścieżka. Gospodarze organizują wieczorki integracyjne przy
grillu lub ognisku. Każdego dnia można tu nabyć pyszne, świeże pieczywo i wypieki, a także mleko prosto od
krowy, wiejskie masło i sery. W ofercie domki z kompletnym wyposażeniem, miejsca dla przyczep i namiotów. Na terenie posesji znajduje się plac zabaw dla
dzieci, gry, stół do tenisa, basen, kort tenisowy, boiska
do siatkówki i streetballa. Amatorzy wycieczek rowerowych znajdą tu liczne ścieżki rowerowe prowadzące do
pobliskich miejscowości: Jarosławca i Darłówka.
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SIEDLISKO ORLIK

Pensjonat Ekoturystyczny Wilczkiewicz Alicja
Chrapowo 70, 74-320 Barlinek
Pojezierze Myśliborskie
tel. +48 608 356 905
e-mail: wilczkiewicz@op.pl
N 53°2’43” E 15°14’30”

Obiekt położony w sercu zielonej Doliny Płoni, w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym. To klimatyczny, luksusowy pensjonat, oferujący wypoczynek
w komfortowych pokojach i apartamentach Dworku
i Villi Orlik. Do dyspozycji Gości jest jadalnia z kominkiem, taras widokowy, oraz magiczny, duży ogród ze
stawami i pomostami, altaną, miejscem na ognisko
i grill oraz placem zabaw dla dzieci. Kuchnia zapewnia
tradycyjne posiłki przygotowane z naturalnych składników. Okolica zachęca do aktywnego wypoczynku: wędrówek pieszych, nordic walking, wędkowania, wycieczek rowerowych, jazdy konnej, gry w golfa, pływania,
żeglowania, spływów kajakowych.
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Zachód Słońca

Diaków Ryszard
Dzikowo 20, 74-322 Mostkowo
Nizina Szczecińska
tel. +48 95 746 87 23, 693 700 340, 693 700 360
www.zachod-słonca.pl
N 52°59’8” E 15°7’19”

Gospodarstwo agroturystyczne leży na skraju niewielkiej wioski Dzikowo. Duży, nowy dom położony jest na
rozległej działce z pięknym sadem oraz ogrodem warzywnym. Z uzyskanych plonów gospodarze przygotowują smaczne i zdrowe posiłki. Warzywa uprawiane są
metodami ekologicznymi.
Dom otoczony jest przepięknymi lasami i rozległymi
łąkami. W pobliskich lasach ukryte są jeziora. W okolicy są piesze i rowerowe trasy wycieczkowe. Obok
znajduje się ogólnodostępny Park Dworski, wspaniałe
miejsce do wypoczynku z rodziną i przyjaciółmi. Przez
wieś przebiega zachodni szlak rowerowy prowadzący
z Rezerwatu Dębina do Przelewic.
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Bogdaniec

Bogdan Bernat
Winniki 14, 73-155 Węgorzyno
tel. + 48 508 655 722
e-mail: bogdaniec@poczta.onet.pl
www.bogdaniec.net
N 53°31’26” E 15°29’44”

Gospodarstwo położone jest pomiędzy lasami i jeziorami Pojezierza Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego. Największym atutem tego miejsca jest jego
urozmaicona rzeźba, uformowana podczas ostatniego
zlodowacenia. W lasach spotykamy dużo zwierzyny,
jagód, borówek, grzybów w tym rydzów. Teren ten
stanowi raj dla wędkarzy, grzybiarzy, myśliwych a także artystów malarzy. Do użytku gości oddano 4 pokoje. W obiekcie jest: wędzarnia, suszarnia do grzybów
i owoców, miejsce na ognisko, grill, plac zabaw, a także
ogród. Do dyspozycji gości udostępnione są rowery.
W gospodarstwie serwowane jest wyżywienie na bazie
własnych produktów.
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Agroturystyka Rodziny Wolarków

Franciszek Wolarek
Wygon 22, 73-240 BIERZWNIK
tel. +48 603 093 397
e-mail: anula-06@tlen.pl
www.agrowolarek.pl
N 53°5’11” E 15°46’51”

Farma znajduje się na skraju Drawieńskiego Parku Narodowego, słynącego z jezior, rzek, lasów oraz licznych
szlaków turystycznych. Dla gości w wolno stojącym budynku przygotowanych zostało 5 pokoi. Do dyspozycji
gości dostępna jest kuchnia, pokój kominkowy. Ponadto na terenie gospodarstwa znajduje się grill, miejsce
na ognisko, boisko do piłki nożnej i siatkówki, stół do
tenisa, bilard, pole namiotowe, rowery oraz sprzęt
wędkarski. Specjalnością obiektu jest organizowanie
aktywnego wypoczynku: spływy kajakowe urokliwą
rzeką Drawą i jeziorami, przejażdżki konne leśnymi
duktami, loty balonem, wędkarstwo, wycieczki rowerowe, zimą kuligi.
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Gościniec Pod Kasztanem

Łątka Zdzisław
Rokitnica, ul. Bałtycka 12, 83-021 Wiślina
tel. +48 58 682 10 22, 603 162 564, 665 545 334
e-mail: podkasztanem@gosciniec.pomorze.pl
www.gosciniec.pomorze.pl
N 54°17’27” E 18°43’25”

Gościniec leży na obszarze Żuław, niedaleko Gdańska
i stanowi doskonałe miejsce wypadowe dla tych, którzy
chcą zwiedzać Trójmiasto i jego okolice. Świetna baza
noclegowa w postaci pokoi gościnnych przygotowana
dla turystów, wczasowiczów i biznesmenów. Odpoczynek i relaks można znaleźć w otoczeniu wspaniałego
ogrodu, pełnego kwiatów, krzewów i drzew. Po aktywnym dniu, miło jest spędzić wieczór w otoczeniu pięknej natury przy grillu Naszą specjalnością są potrawy
z ryb wędzonych we własnej wędzarni. Goście mają do
dyspozycji pokoje dwuosobowe z łazienką i TV, boisko
do koszykówki i siatkówki oraz miejsce do parkowania.
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Pod Kogutkiem

Barczyk Iwona, Krzysztof
Czysta 16, 76-214 Smołdzino, Kaszuby
tel. +48 59 846 31 33, 501 454 191
e-mail: barczyk@vp.pl
www.agro-barczyk.superturystyka.pl
N 54°37’92” E 17°82’3”

Miejscowość leży na obrzeżach Słowińskiego Parku
Narodowego, w pobliżu jeziora Gardno, w niedalekiej odległości od Morza Bałtyckiego. Do dyspozycji
gości nowy dom, a w nim dwa mieszkania wakacyjne
składające się z sypialni, łazienki, kuchni i salonu. Dla
najmłodszych przygotowano, ogrodzony plac zabaw
z huśtawkami, zjeżdżalniami oraz piaskownicą. Turyści
mogą korzystać z boiska do gry w piłkę oraz z ogrodu
wypoczynkowego z altaną, grillem i miejscem na ognisko. Okolica sprzyja aktywnemu wypoczynkowi w czasie pieszych wędrówek, wycieczek rowerowych, grzybobrania, wędkowania czy windsurfingu. W obiekcie
można skorzystać z różnego rodzaju masaży.
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Cztery Świerki

Chwiałkowscy Bożena i Jerzy
Jeziorna 6, Swornegacie, Kaszuby
tel. +48 52 39 81 434, 507 248 653
e-mail: czteryswierki@agroturystyka.pl
www.czteryswierki.pl
N 53°51’30” E 17°29’40”

Miejscowość leży na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w otulinie Parku Narodowego Bory
Tucholskie. Obiekt jest położony na rozległej działce
w pobliżu jeziora Karsińskiego. Dla gości przygotowano na ogrodzonym terenie parking, ogród, miejsce na
ognisko i grilla oraz plac zabaw dla dzieci z huśtawką
i zabudowaną domkiem piaskownicą. Do dyspozycji turystów jest 5 pokoi z łazienkami z osobnym wejściem
a w drugim budynku: kuchnia, jadalnia, sala kominkowa. Są tu znakomite warunki dla amatorów: pieszych
wędrówek, wycieczek rowerowych, żeglarstwa i kajakarstwa. Obiekt stanowi doskonałą bazę wypadową do
Malborka, Torunia i Trójmiasta.
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Retrodom

Gonera Stanisław i Iwona
Retowo 4a, 76-214, Kaszuby,
tel. +48 502 561 701
e-mail: stanpago@poczta.onet.pl
www.retrodom.pl

N 54°37’52” E 17°07’22”

Retrodom położony jest nad brzegiem jeziora Gardno
w Słowińskim Parku Narodowym, światowym rezerwacie biosfery. To urokliwe siedlisko ogrodzone jest
wysokim żywopłotem, gdzie można znaleźć swoją intymną przestrzeń. Do dyspozycji gości jest cały dom
w stylu „retro”. W domu mieści się komfortowy salon
z kominkiem, kącik gier (tarcza do darta, gry planszowe). Na terenie ogrodzonej posesji jest plac zabaw dla
dzieci, „leśne” miejsce na ognisko, grill. Na wyposażeniu obiektu jest 6 nowych rowerów turystycznych,
z amortyzatorami i kompletem kamizelek i kasków oraz
2 foteliki dla najmłodszych. Okolica sprzyja aktywnemu
wypoczynkowi na rowerach.
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Pokoje Gościnne

Knitter Renata
Komnino 3b, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 846 3124, 603 449 826
e-mail: komnino@op.pl
www.komnino.pl
N 54°36’29” E 17°7’30”

Wieś położona jest w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego. W pobliżu jezioro Gardno, rozległe obszary
leśne, natomiast do morskiej plaży tylko 12 km – stwarza to znakomite możliwości wypoczynku i rekreacji.
Dla gości przygotowano 3 pokoje gościnne i mieszkanie wakacyjne. Posesja jest ogrodzona, z miejscami na
rozbicie namiotu i parkingiem. W bogatym w zieleń
i kwiaty ogrodzie przygotowano kąciki wypoczynkowe,
altany, miejsce na ognisko, grill oraz plac zabaw dla
dzieci Posiłki sporządzane są na bazie produktów lokalnych i według tradycyjnych receptur. Okolica sprzyja
wycieczkom rowerowym, pieszym wędrówkom, wędkowaniu i grzybobraniu.
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Gościnny Domek

Kowalczyk Helena
ul. Ks. Płk. Wryczy 80, 83-441 Wiele, Kaszuby
tel. +48 532 998 429
e-mail: kowalczyk80@op.pl
www.kowalczyk.agroturystyka.pl
N 53°55’32” E 17°51’44”

Wiele to malowniczo położona nad Jeziorem Wielewskim wieś turystyczno-wypoczynkowa. Pachnące
żywicą lasy oraz mnogość jezior leżących na terenie
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego zapewnia atrakcyjny pobyt. Na aktywny wypoczynek gospodyni zaprasza do wolnostojącego na dużej posesji, domku
letniskowego. Na piętrze 3 pokoje z łazienkami, w holu
aneks kuchenny, kącik wypoczynkowy oraz zabaw dla
dzieci. Duży ogród z miejscami do wypoczynku, grillem
i placem zabaw dla dzieci. Istnieje możliwość zamówienia masażu klasycznego, relaksacyjnego i leczniczego
oraz zorganizowania spływów kajakowych rzeką Wdą
i Brdą. Kwatera przyjazna dla rodzin z dziećmi.
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Gosp. Agroturystyczne Pod Lasem
Kałuc Grażyna i Karol
ul. Czysta 46, 76-214 Smołdzino
tel.: +48 59 846 31 27
e-mail: karol69@gmx.de
www.slowiniec.pl
N 54°39’46” E 17°12’50”

Dom położony na skraju wsi, pod lasem, na obszarze
Słowińskiego Parku Narodowego, w pobliżu jezior: Łebsko, Gardno. Bogata przyroda gminy Smołdzino sprzyja
wypoczynkowi i rekreacji. Tylko tutaj można podziwiać
w jednym miejscu morze, jeziora, rzeki, góry i niziny
oraz unikatowe w skali Europy tzw. ruchome wydmy.
Do dyspozycji gości tenis stołowy, kijki Nordic walking,
rowery, wędki oraz boisko do badmintona. Atutem
gminy jest czyste środowisko naturalne, interesująca
szata roślinna i liczna populacja dzikiej zwierzyny. Znakomite warunki do aktywnego wypoczynku: wędrówek
pieszych, jazdy na rowerach, uprawiania sportów wodnych.
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Jarzębinka

Drąg Krystyna
ul. Derdowskiego 15a, 83-441 Wiele
tel. +48 58 687 34 50, 602 305 330
e-mail: drag@agroturystyka.pl
www.jarzebinka.agroturystyka.pl
N 53°55’27” E 017°51’26”

Gospodarstwo położone w starej wsi kaszubskiej nad
Jeziorem Wielewskim. Miejsce przyjazne dla rodzin
z dziećmi. Nad jeziorem znajduje się piaszczysta, strzeżona plaża z kąpieliskiem i wypożyczalnią sprzętu wodnego a obok plac zabaw dla dzieci. Kaszuby to raj dla
miłośników lasów, pieszych wędrówek, rowerowych
wycieczek, kajakarzy, paralotniarzy oraz dla grzybiarzy.
W obiekcie są do wynajęcia pokoje z łazienkami oraz
mieszkanie wakacyjne. Do dyspozycji gości hol z kominkiem, aneksem wypoczynkowym i kuchennym, umożliwiającym przygotowanie śniadań i kolacji. Na wyposażeniu miejsce na obróbkę grzybów i suszarnia, grill oraz
plac zabaw dla dzieci.
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Nad Kanałem

Kowalczyk Krystyna i Andrzej
Orle, ul. Szkolna 37, 84-252 Zamostne
tel. +48 693 941 567
e-mail: andrzej.kowalczyk.63@wp.pl
N 54°38’03” E 18°10’18”

Gospodarstwo położone jest w kaszubskiej wsi nad jeziorem Orle, w pradolinie rzeki Redy, otoczonej lasami
bogatymi w grzyby. Dla gości przygotowano pokoje
gościnne gościnne w specjalnie wydzielonej części budynku. Na terenie posesji duży ogród z altaną, grillem
oraz tarasem i miejscem na ognisko. Atrakcją dla najmłodszych jest plac zabaw. Na miejscu można wypożyczyć rowery oraz wędki. Korzystanie z boiska do badmintona to doskonały sposób na aktywne spędzanie
wolnego czasu. Atrakcyjna okolica sprzyja wędrówkom
pieszym, wycieczkom rowerowym i wędkowaniu.
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Agroanna

Liss Anna
ul. Lecha Wałęsy 6a
83-322 Stężyca, Kaszuby
tel. +48 58 351 20 85, 698 302 767
e-mail: liss@agroturystyka.pl
N 54°12’19” E 15°56’57”

Obiekt położony przy lesie, nad jeziorem Raduńskim
Górnym, na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, przy szlaku wodnym Kółko Raduńskie i turystycznym Wzgórz Szymbarskich, w pobliżu Stężycy i Węsin
słynących z tajemniczych kamiennych kręgów. Gospodarstwo o tradycyjnej zabudowie z rozległym ogrodem
pełnym kwiatów i warzywnikiem a na wybiegu atrakcja dla dzieci: kury, kaczki, bażanty, gęsi. Gospodyni
serwuje potrawy według domowych i regionalnych
przepisów oparte na produktach z gospodarstwa. Dla
gości przygotowano pokoje z łazienkami a w ogrodzie:
basen, altany, boisko do siatkówki i koszykówki, grill
i kącik zabaw dla dzieci.
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Trzy Dęby

Malinowscy Jolanta i Dariusz
ul. Leśna 6, Sasino
84-210 Choczewo, Kaszuby
tel. +48 58 676 33 56, 697 337 727
e-mail: malina 144@onet.eu
N 54°45’33” E 17°45’08”

Nadmorska Gmina Choczewo ma bezpośredni dostęp
do morza, lasy, bogate w grzyby i jagody, piękne i zasobne w ryby jeziora: Choczewskie i Kopalińskie. Morskie powietrze z dużą zawartością jodu, czyste plaże, to
także atuty tej gminy. Kwatera agroturystyczna znajduje się w otoczeniu pięknych lasów. To idealne miejsce
dla grzybiarzy. Gospodarze udostępniają domki wyposażone w aneks kuchenny, sypialnie, łazienkę oraz
uroczy salon. Dla gości przygotowano: grill z klimatem,
plac zabaw dla dzieci, świetlicę ze stołem do tenisa,
w ofercie warsztaty z decoupage, malarskie, kulinarne
oraz modelowania z masy solnej. Okolica zaprasza na
wycieczki rowerowe.
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Chata Gburska, Dom Kaszubski

Trawicka Krystyna
Dymnica 4, 84-352 Wicko, Pomorze
tel. +48 604 698 048
e-mail: rtawicki@wp.pl
www.nadmorzem.agrowakacje.pl
N 4°45’49” E 17°43’8”

Obiekty do wyłącznej dyspozycji gości, położone są na
Kaszubach, w Otulinie Słowińskiego Parku Narodowego. Tereny czyste ekologicznie, piękne dzikie puste plaże, wokół lasy bogate w grzyby, jagody, borówki. Obydwa domy znajdują się w rozległym ogrodzie a w nim
kąciki wypoczynkowe, sad, grill, wędzarnia, altanka,
plac zabaw. Cały teren wraz z parkingiem został ogrodzony. Wokół lasy, niedaleko latarnia morska, morze
i puste, dzikie plaże oraz liczne trasy rowerowe. Gospodarze częstują owocami z przydomowego sadu a także
zapraszają do wspólnego wędzenia ryb. Domy idealne
do zjazdów rodzinnych, imprez integracyjnych oraz wypoczynku wakacyjnego.
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Ola

Zacharewicz Katarzyna i Henryk
Słajszewo 29, 84-210 Choczewo
tel. +48 507 386 754
e-mail: kzacharewicz@o2.pl
www.ola.agrowczasy.afr.pl
N 54°46’12” E 17°47’55”

Gospodarstwo położone we wsi oddalonej 4 km od
morza. Okolica bardzo spokojna, wokół dużo lasów
i doskonałe warunki dla uprawiania aktywnej turystyki.
Urozmaicony teren służy spacerom, wyprawom rowerowym oraz przejażdżkom konnym. Pobliskie lasy bogate są w runo leśne. Można też tu powędkować. Dużym
walorem jest ładna i niezatłoczona plaża oraz nieskażone powietrze bogate w jod. W ogrodzie przygotowano
plac zabaw dla dzieci, kącik wypoczynkowy, oczko wodne, miejsce na ognisko, grilla, wędzarnię, piec chlebowy pod wiatą. Posiłki oparte są na produktach z własnego gospodarstwa. Gospodyni przygotowuje dania
oparte na tradycyjnej kuchni Pomorza.
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U Danusi

Dzwonkowska Danuta
ul. Majkowskiego 15a
83-322 Stężyca, Kaszuby
tel. +48 600 577 821, 58 684 35 09
e-mail: wczasy2006@wp.pl
www.stezyca.agrowakacje.pl
N 54°12’21” E 17°57’21”

Obiekt położony nad jeziorem Stężyckim i Raduńskim,
niedaleko lasu, ogrodzony z parkingiem. W ofercie
znajdują się komfortowo wyposażone mieszkania wakacyjne oraz pokoje gościnne. W ogrodzie do dyspozycji gości altana, oczko wodne, grill, miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci. Gospodarze zapraszają na
wspólne biesiady, grzybobranie, interesujące wycieczki
piesze i rowerowe a pętla jezior raduńskich zapewnia
doskonałe warunki do spływów kajakowych. Istnieje
możliwość zakupu produktów rolnych z gospodarstwa.
We wnętrzu domu ekspozycja prac malarskich gospodyni, które można nie tylko podziwiać, ale kupić.
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Nad Jeziorem

Kiedrowski Andrzej
Owink 1, 89-608 Swornegacie, Kaszuby
tel.+ 48 605 466 960
e-mail: agroturystyka1@vp.pl
www.kiedrowski.agroturystyka.pl
www.nadjezioremowink.superturystyka.pl
N 53°51’24” E 17°30’58”

Kwatera położona w Borach Tucholskich z pięknym widokiem na jezioro, w Światowym Rezerwacie Biosfery.
Wokół domu rozległy teren do wypoczynku i rekreacji,
własny i bezpośredni dostęp do jeziora, z piaszczystym brzegiem, kąpieliskiem i pomostami. Przy domu
parking i duża altana, plac zabaw dla dzieci i do gier
sportowych, kąciki wypoczynkowe, grille, wędzarnia
do ryb, suszarnie do grzybów, miejsce na ognisko i namiot, różnorodny sprzęt pływający i rowery terenowe
. W najbliższej okolicy dużo jezior i lasów, warunki do
czynnego wypoczynku i rekreacji na licznych szlakach
pieszych, rowerowych i wodnych, możliwość zbierania
jagód i grzybów.
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Puk Puk Eko

Pajdo Agnieszka
ul. Słowackiego 32, 76-213 Gardna Wielka
tel. +48 603 548 994
e-mail: agnieszkapajdo@wp.pl
www.pukpukeko.pl
N 54°38’12” E 17°9’59”

Gardna Wielka to stara, słowińska wieś rybacka położona w gminie Smołdzino na Wybrzeżu Słowińskim,
nad jeziorem Gardno. Dom usytuowany jest w na górce, z której roztacza się krajobraz na górę Rowokół,
ruchome wydmy w Czołpinie, na jezioro a wieczorami
widać pracującą latarnię w Czołpinie. Obiekt z ekologiczną żywnością pozyskiwaną z lokalnych rynków zbytu i z własnych źródeł: masło, swojski chleb, warzywa.
Z pobliskiej wędzarni pochodzą wędzone ryby. W odległości 6 km jest plaża, na którą można się dostać pieszo
lub rowerem. Gmina Smołdzino należy do miejsc unikatowych, większa część gminy należy do Słowińskiego
Parku Narodowego.
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Gościniec Malinówka

Sikorska Iwona
Krzeszna 114, 83-316 Gołubie, Kaszuby
tel. +48 604 978 067
e-mail: darek@gosciniecmalinowka.pl
www.gosciniecmalinowka.pl
N 54°13’46,” E 17°54’53”

Pensjonat usytuowany jest w jednym z najpiękniejszych zakątków Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
To doskonałe miejsce na rodzinny wypoczynek, jak
i koleżeński wypad. Region ten chętnie odwiedzany jest
przez kajakarzy, fanów sportów wodnych, jazdy konnej,
nordic walkingu i wędkarstwa, a zimą – również przez
narciarzy i miłośników kuligów. Do dyspozycji gości
jezioro z pomostem, przejazdy bryczką i wozem drabiniastym, wypożyczalnia rowerów oraz rowerków wodnych, kajaków i łódek do wędkowania, miejsce zabaw
dla dzieci oraz sala na imprezy okolicznościowe i szkolenia. Bardzo smaczne domowe posiłki z tradycyjnymi
daniami kuchni kaszubskiej.
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Wichrowe Wzgórze

Maria i Andrzej Kostuch
Wichrowe Wzgórze 13, 83-333 Chmielno
tel. +48 604 595 130
e-mail: biuro@wichrowe.info
www.wichrowe.info
N 54°19’30” E 18°6’9”N

Wichrowe Wzgórze leży w kaszubskiej wsi, nad samym jeziorem. Gospodarze słyną ze swojej gościnności
i umiejętności tworzenia rodzinnej atmosfery. Smaki
wyśmienitych, regionalnych potraw na długo zapadają
w pamięci. W ofercie turnusy zdrowotne, imprezy integracyjne dla firm, pobyty świąteczne i sylwestrowe,
wspólne biesiady, przejażdżki konne, kuligi, marsze
Nordic Walking, zajęcia na basenie, zajęcia ruchowe,
zabiegi SPA, edukacja prozdrowotna, spotkania z folklorem kaszubskim. W ofercie warsztaty edukacyjne: Od
ziarenka do chleba, Janko Muzykant, Wykręć się siankiem, Na szkle malowane i pokazy np. robienie masła
czy gotowanie dyniowej zupy.
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Zula

Urszula Zimorska
Wilcze Błota Kościerskie 19
83-430 Stara Kiszewa
tel. +48 602 615 279
e-mail: ulazula200@gmail.com
www.zula.pl
N 54°1’0.407”N, 18°10’54.746”

Krajobrazy gminy Stara Kiszewa należą do najbardziej
malowniczych, pofałdowane tereny z rynnowymi
nieckami jezior stwarzają idealne warunki do rozwoju
turystyki pieszej, wypoczynkowej a także uprawiania
żeglarstwa, kajakarstwa i wędkarstwa. Osada wypoczynkowo - artystyczna leżąca na pograniczu Kaszub
i Kociewia, jest miejscem, które pozwala odzyskać
pełnię sił i naładować pozytywną energią. W obiekcie
znajduje się naturalny, zarybiony staw, serwuje się tradycyjną domową kuchnię. Do dyspozycji gości mieszkanie wakacyjne dla 4 osób z aneksem kuchennym.
Osada zaprasza do pracowni malarskiej na warsztaty
artystyczne i do galerii autorskiej Zuli.
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U Basi

Narloch Barbara
ul. Derdowskiego 15a, 83-441 Wiele
tel.: +48 58 687 34 50, 608 150 107
e-mail: bara72@op.pl
N 53°55’30” E 17°51’21”

Gospodarstwo położone nad jeziorem Wielewskim, na
Kaszubach. Dla gości przygotowano w pawilonie 5 pokoi, na parterze kuchnię, małe podwórko z piaskownicą
dla dzieci, bramki przy wejściu i zejściu do pawilonu.
Nad jeziorem boiska do piłki plażowej, nożnej i siatkowej, strzeżona plaża, kąpielisko dla dzieci. W pobliżu sosnowy lasek. W gospodarstwie dla miłośników grzybobrania znajduje się suszarnia, a na wieczorne biesiady
grill. Można zamówić różnorodne masaże oraz organizację spływów kajakowych rzeką Wdą, Brdą i kanałami.
Dla wędkarzy przygotowano specjalną ofertę weekendową z wędkowaniem, obróbką ryb, wędzeniem i przygotowaniem rybnych potraw.
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Gościniec Kaszub

Barbara Chechłowska
Wdzydze Tucholskie 40
83-442 Karsin, Kaszuby
tel. +48 58 687 34 24, 604 880 644
e-mail: wczasy.info@gmail.com
www.kaszub.net
N 53°55’49” E 17°49’27”

Gościniec Kaszub położony jest na skraju wsi, nad jeziorem Wdzydzkim, w pobliżu Borów Tucholskich. Jest
to urocze miejsce do wypoczynku dla tych, którzy cenią kontakt z przyrodą, sosnowe lasy i czyste jeziora.
Jezioro Wdzydzkie leży na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Na ogrodzonej posesji znajduje
się kort tenisowy i parking. Dla Gości przygotowano
ognisko przy muzyce z lekcją języka kaszubskiego, rejs
wycieczkowy po jeziorze, oraz spływ kajakowy Wdą do
Kamiennych Kręgów w Odrach, pieczenie drożdżówek
w/g starych przepisów w piecu chlebowym wraz z ich
degustacją. Doskonałe miejsce wypadowe do zwiedzania atrakcji Kaszub i Kociewia.
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Siedlisko Lipy

Wacholc Alicja
Lipy 2, 83-430 Stara Kiszewa, Kaszuby
tel. +48 58 687 65 15, 696 531 765
e-mail: awacholc@wp.pl
www.wacholclipy-starakiszewa.pl
N 53°59’24” E 18°10’9”

Wieś Lipy, położona w regionie turystycznym Kaszuby, na Kociewiu, otoczona jest lasem pełnym jagód
i grzybów. Gospodarze oferują zarybione stawy, gdzie
istnieje możliwość wędkowania, wiatę z murowanym
grillem, rozległy ogród z sadem, urządzenia rekreacyjne, tarasy słoneczne, przejażdżki bryczką, kontakt ze
zwierzętami (kaczki, kury, konik). Dla aktywnie spędzających czas do dyspozycji jest boisko sportowe, oraz
możliwość wypożyczenia rowerów. Gospodyni serwuje
obiady korzystając z dziedzictwa kulinarnego Kociewia
np. zupę kociewską, naleśniki z kapustą. Okoliczne jeziora umożliwiają aktywny wypoczynek na wodzie: kajakarstwo, żeglarstwo.

28

U Maryli

Szalewska Maryla
ul. Droga Kaszubska 19B, 83-311 Ostrzyce
tel. +48 58 684 16 18, 695 538 563
e-mail: biuro@umaryli.pl
www.umaryli.pl
www.szalewska.agroturystyka.pl
N 54°15’25” E 18°6’41”

Położenie Ostrzyc w sercu Szwajcarii Kaszubskiej, bliskość jeziora Ostrzyckiego, rzeki Raduni, kompleksu
lasów sprzyja wypoczynkowi nad wodą a także jest doskonałe dla grzybiarzy i wędkarzy. Atrakcyjny również
dla amatorów sportów zimowych - w pobliżu wyciąg
narciarski i trasy biegowe. Właściciele obiektu prowadzą gospodarstwo rolne z chowem zwierząt. Dla gości
przygotowano osobny budynek z 26 pokojami, duży
ogród z grillem, miejscem na ognisko, placem zabaw
dla dzieci, boiskiem i parkingiem. Gospodyni poleca smaczną kuchnię z regionalnymi potrawami. Zimą
atrakcją są kuligi z ogniskiem. Obiekt dla rodzin, grup
zorganizowanych i Zielonych Szkół.
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Kwatera Agroturystyczna

Pastwa Elżbieta
ul. Młyńska 3, Gołubie, 83-316 Gołubie
tel. +48 58 684 37 21
e-mail: magusia101@wp.pl
N 54°12’51” E 18°01’25”

Miejscowość Gołubie położona jest nad Jeziorem Dąbrowskim, na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Jest to malownicze jezioro polodowcowe. Wokół jeziora rozciągają się rozległe obszary leśne. Teren
bogaty jest w ryby, grzyby, jagody, jeżyny, a także jest
tutaj dużo ptactwa wodnego i zwierzyny. Atrakcyjne
położenie kwatery na terenie pagórkowatym nad jeziorem sprzyja aktywnej formie wypoczynku: pieszym wędrówkom, wycieczkom rowerowym, sportom wodnym,
wędkowaniu i grzybobraniu. Nad brzegiem jeziora jest
wypożyczalnia sprzętu wodnego. Gospodarstwo zapewnia spokój, ciszę. W obiekcie wyznaczone miejsce
na grilla i ognisko.
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Gospodarstwo U Rychertów
Rychert Hanna
ul. Starowiejska 14, 83-307 Kiełpino, Kaszuby
tel. +48 58 694 22 31, 603 863 665
e-mail: hanna@rychert.gdan.pl
www.rychert.gdan.pl
N 54°17’1” E 18°13’26”

Gospodarstwo położone nad jeziorem. Istnieje, więc
możliwość łowienia ryb i uprawiania sportów wodnych
dzięki sprzętowi będącemu na wyposażeniu obiektu.
Organizowane są spływy kajakowe po rzece Raduni.
Właściciele posiadają 10 koni i proponują naukę jazdy
konnej, przejażdżki bryczką i wozem drabiniastym oraz
kuligi. Prowadzą Zielone Szkoły. Na terenie gospodarstwa jest dużo miejsca do gry w piłkę i innych zabaw.
W ofercie pokaz wypiekania pieczywa, robienia masła
oraz dojenia krów. Dzieci mogą poznać pracę rolnika,
karmić króliki, kozy a nawet je doić oraz korzystać z placu zabaw. Gospodyni serwuje smaczne dania kuchni
kaszubskiej.
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POD DĘBEM

Żmudzińska Bernadetta
ul. Turystyczna 9a, Aleksandrowo 86-022 Dobrcz
tel: +48 607 761 508
e-mail: k.j.zmudzinscy@gmail.com
N 53°13’36” E 18°08’45”

Gospodarstwo agroturystyczne położone w malowniczej gminie, w pradolinie Wisły gwarantuje atrakcyjny
wypoczynek. Dom otoczony zielenią trawników i krzewów ozdobnych posiada taras wypoczynkowy. W cieniu dużego dębu można znaleźć doskonałe miejsce do
relaksu w upalne dni a w ogrodzie miejsce do grillowania. Teren sprzyja turystyce aktywnej: pieszym i rowerowym wycieczkom, wśród pól i lasów, niedaleko jest
także do jeziora. Zbiorniki wodne w Dobrczu i Kusowie
to doskonałe miejsce dla wędkarzy. Dodatkową atrakcją jest możliwość obserwacji prac polowych, a dla
najmłodszych - kontakt ze zwierzętami gospodarskimi.
Garaż samochodowy dla gości.
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POD LIPAMI

Tylicka Stanisława
ul. Nowe Osiedle 6a, 87-320 Górzno
tel.: +48 56 498 91 31, 606 953 728
e-mail: podlipami1906@interia.eu
N 53°11’74” E 19°38’95”

Gospodarstwo położone jest w malowniczej miejscowości, na skraju dużego kompleksu leśnego z licznymi
rezerwatami przyrody Górznieńsko —Lidzbarskiego
Parku Krajobrazowego. W pobliżu znajdują się jeziora
Młyńskie i Górznieńskie. W obiekcie przygotowano
komfortowy wypoczynek w pokojach 1,2 i 3 osobowych
z łazienkami. Wędkowanie we własnym zarybionym
stawie jest bezpłatne, istnieje możliwość wypożyczenia
wędek. Gospodyni przygotowuje śniadania i obiadokolacje na życzenie gości. Przydomowy ogród ma miejsce
zabaw dla dzieci, altanę i grilla. Prywatny las jest pełen grzybów. Gospodyni organizuje przejażdżki bryczką
i kuligi po okolicy.

Region Wielkopolski

Wielkopolskie, Lubuskie

Dziedzictwo przyrodnicze
Nazwa regionu wywodzi się od historycznej krainy jaką jest Wielkopolska ze stolicą w Poznaniu. Obejmuje on województwo wielkopolskie i lubuskie.
Wielkopolska zajmuje nizinne tereny dorzecza Odry, wraz z jej dopływami: Notecią, Wartą i Baryczą.
Opiewana przez poetów Warta toczy swoje wody przez centralną część regionu, odwiedzając po drodze tak znaczące miasta jak: Konin, Śrem, Poznań i stolicę woj. lubuskiego - Gorzów Wielkopolski, by
w Kostrzynie połączyć się z Odrą.
Polodowcowy krajobraz Wielkopolski tworzą interesujące formy geomorfologiczne w postaci pradolin, jezior i wzniesień o znacznej niekiedy wysokości. Najwyższe z nich znajdują się na Nizinie Śląskiej;
Kobyla Góra ma 284 m n.p.m. – jest to najwyżej położone miejsce w regionie i wspaniały punkt widokowy na okoliczne pola i lasy. Nazwa miasta Zielona Góra wywodzi się od jednego z takich wzgórz oraz
od rosnących na nim winnic.
W środkowej i północnej części regionu leży Pojezierze Wielkopolskie
– jedno z trzech największych i najładniejszych w Polsce. To kraina kilkaset jezior, które tworzą kilka
mniejszych obszarowo i ilościowo
pojezierzy. Najczęściej odwiedzane jest Pojezierze Poznańskie, ze
względu na wyjątkowe walory przyrodnicze i rekreacyjne oraz na bliskości aglomeracji poznańskiej.
W pobliżu Poznania położony jest
Wielkopolski Park Narodowy, na
którego obszarze występują urocze lasy należące do Nadleśnictwa
Puszczykowo i malownicze jeziora.
Maja one wydłużone kształty i cha-

rakteryzują się stosunkowo dużą głębokością, przy tym położone są pośród leśnych uroczysk. Na turystów czekają atrakcyjne szlaki piesze, rowerowe, konne i kajakowe o różnej długości i stopniu trudności.
Jeziora położone w okolicy Gniezna przyciągaja rzesze turystów nie tylko swoimi walorami przyrodniczymi, ale też piastowskim dziedzictwem kulturowym. Jeziora te, z największym w Wielkopolsce
Jezioro Trzemeszno (1175 ha), tworzą łańcuch powiązanych rzekami akwenów, dzięki czemu stanowią
popularny szlak wodny o długości 25 km.
Ziemia lubuska wyróżnia się urozmaiconym, ładnym krajobrazem; jeziora otaczają zalesione, wysokie
wzgórza, z kulminacją Bukowca (227 m). Najpiękniejszy jest tzw. kompleks Jezior Łagowskich, tworzący
szlak wodny. Ten obszar Wielkopolski ,odznacza się największym zalesieniem w Polsce. Puszcze – Lubuska i Gorzowska oraz inne obszary leśne zajmują prawie połowę powierzchni województwa lubuskiego. Duże znaczenie turystyczne ma rozległa i tajemnicza Puszcza Notecka. W jej ostępach, nad rzeką
Drawą i Płociczną, skrywa sie Drawieński Park Narodowy. Jego niezwykłość krajobrazowa i przyrodnicza wynika z istnienia kilku uroczych jezior, które są położone łańcuchowo. Do tutejszych mateczników
flory i fauny prowadzi kilka ścieżek poznawczych. Na turystów czekają miejsca do parkowania, zadaszenia z ławkami i stołami – dogodne do wypoczynku i rekreacji.
W pobliżu Kostrzynia utworzony został w 2001 r. najmłodszy Park Narodowy w Polsce o nazwie „Ujście Warty”. Chroni on obszerne rozlewiska, łąki i pastwiska, które należą do jednych z najważniejszych
w Europie ostoi ptactwa wodno - błotnego. Miłośnicy ornitologii mogą podpatrywać rzadkie okazy
skrzydlatej fauny ze ścieżek, schronów i wież obserwacyjnych.

Region Wielkopolski

Wielkopolskie, Lubuskie

Dziedzictwo kulturowe
Wielkopolska jest kolebką Polan, którzy przyłączyli sąsiednie ziemie do tworzonego przez nich państwa
polskiego. W Muzeum Pierwszych Piastów nad Jeziorem Lednickim eksponowane są obiekty archeologiczne dokumentujące zaranie dziejów Polski. W najstarszej stolicy naszego kraju - Gnieźnie, zachowały
się pozostałości zespołu grodowego, a także romańsko-gotycka architektura. Wewnątrz katedry przechowywane są szczątki św. Wojciecha.
Starym rodowodem piastowskim może poszczycić się wiele miast Wielkopolski. W Poznaniu przetrwał
kompleks sędziwych budowli sakralnych na Ostrowie Tumskim; w kryptach tutejszej katedry spoczywają pierwsi władcy Polski. Cenne pamiątki dziedzictwa kulturowego posiadają także: Gostyń - zespół
klasztorny oo. Filipinów na Św. Górze, Łagów - XV-wieczny zamek, Międzyrzec - Zamek Piastowski,
Nowa Sól – średniowieczna osada warzelników (magazyny solne). W rezydencji pałacowej w Gołuchowie zachwyt zwiedzających wzbudzają kolekcje waz greckich, gobeliny
flamandzkie i liczne eksponaty sztuki wschodniej.
Zamek magnacki w Kórniku słynie ze wspaniałej biblioteki, okazałych
ogrodów, parku oraz arboretum. Do Lichenia – największej świątyni w Polsce
– przybywają niezliczone
rzesze pielgrzymów, darząc kultem sanktuarium
maryjne oraz zwiedzając
miejsca o patriotycznej
wymowie.
Nad Jeziorem Lednickim
znajduje się atrakcyjnie

urządzony Wielkopolski Park Etnograficzny. We wsi Ochla k. Zielonej Góry ma siedzibę Muzeum Etnograficzne, w którym zgromadzono obiekty budownictwa ludowego z Wielkopolski, Łużyc i ziemi lubuskiej. Na tzw. „Pólku” we wsi Bralin odbywają się najsłynniejsze odpusty w regionie. Muzeum Stanisława Staszica w Pile poświęcone jest życiu i twórczości niezwykłego księdza – prekursora polskiego
przemysłu i ruchu spółdzielczego. Tradycje kolejarskie kultywuje Skansen-Parowozownia w Wolsztynie, organizując niezwykle widowiskowe parady lokomotyw „na wodę i węgiel” oraz przejazdy „retro”.
W Regionie znajduje się kilkanaście zagród edukacyjnych, w których kultywuje się tradycje dziedzictwa
kulturowego polskiej wsi. Każda z zagród oferuje turystom niezapomniane przeżycia a jednocześnie
ciekawy program poznawczo – dydaktyczny. Na przykład warsztaty kulinarne prowadzone są w gospodarstwie „Dereniówka” w Lubieni Wielkiej. Warsztaty artystyczne, w tym lepienie z gliny i wykonywanie ozdób świątecznych są domeną gospodarstwa agroturystycznego w Czarnej. Program edukacyjny „od ziarenka do bochenka” realizuje gospodarstwo „Borowiecka Łąka” we wsi Borowiec, a zajęcia
praktyczne w stajni i naukę jazdy konnej „Folwark Konny” Hermanów. „W Zagrodzie pod Szczupakiem” młodzież przedszkolna i szkolna może uczestniczyć w bardzo pouczających lekcjach teoretycznych i praktycznych pod hasłami: co to jest pole? co to jest łąka? itp.
Biuro Turystyki Przyrodniczej „Dudek” w Słońsku organizuje Wczasy w Rzeczpospolitej Ptasiej, czyli program edukacyjny w Parku Narodowym „Ujście Warty”. Oferta ta uzyskała status Hitu Turystyki
Wiejskiej.

Region Wielkopolski

Wielkopolskie, Lubuskie

Lokalne produkty tradycyjne
W Regionie Wielkopolskim ponad 130 potraw zostało wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych.
Największą popularność uzyskały rogale świętomarcińskie, które związane są z ciekawą legendą.
Otóż pewnemu cukiernikowi poznańskiemu przyśniło się, że koń św. Marcina zgubił złotą podkowę
przy wjeździe do miasta. Cukiernik zaczął piec ciastka w kształcie podkowy a opowiadany sen stał się
skutecznym zabiegiem marketingowym. Rogal świętomarciński został zarejestrowany jako Chronione
Oznaczenie Geograficzne w 2008 r. Rok później ten sam zaszczyt spotkał andruty kaliskie – słodkie,
chrupiące wafle spożywane od XVIII w - a także wielkopolski ser smażony, wytwarzany w Nowym Tomyślu od początku XIX w. Według tradycji recepturę sera przywieźli do Wielkopolski osadnicy z Niemiec
i Holandii. Potrawę sporządza
się z tzw. zgliwiałego twarogu,
często dodając kminek. Smażenie odbywa się na tłuszczu.
Gdyby użyć do tego oleju rydzowego to mielibyśmy do
czynienia z potrawą, którą
wpisano do unijnego rejestru
Gwarantowanych
Tradycyjnych Specjalności. Olej rydzowy nie jest bynajmniej wytwarzany z grzybów, a wytłaczany
z lnianki, zwanej rydzem. Jest
to najstarsza i rzadka dzisiaj
roślina oleista, spokrewniona
z rzepakiem, znana już 3 tys.
lat temu.
Smakoszom wędlin i mięsiw
polecamy wędzonkę krotoszyńską, udziec pieczony ze

świni złotnickiej białej, salceson wiejski kruszewski, kiełbasę jałowcową rokietnicką. Wśród ryb króluje sielawa wędzona z Jeziora Powidzkiego. Konsumentów może zmylić nazwa zupy, zwanej ślepe
ryby. To określenie gwarowe oznacza, że w postnej zupie ziemniaczanej nie pływa nawet jedno oczko
tłuszczu... Można też skosztować polewki z warzyw o egzotycznej nazwie rumpuć, albo bambrzoków
czyli placków ziemniaczanych z blachy, a na deser sięgnąć po napój z hyćki, tj. kwiatu czarnego bzu lub
po kusztyczek miodówki witosławskiej. Jednak prawdziwym potentatem w produkcji tradycyjnych
napojów alkoholowych jest ziemia lubuska, z zielonogórskim zagłębiem winiarskim. Tu cieszą oczy
plantacje winogron, tu przetwarza się owoce w szlachetny trunek, tu istnieje zawód winogrodnika i tu
powstał Lubuski Szlak Wina i Miodu. W kwaterach na szlaku można przenocować, dobrze zjeść, zwiedzić plantacje winnic, zobaczyć metody przetwarzania winnych gron w trunek, a ponadto posmakować
win musujących, białych, czerwonych, deserowych, półsłodkich, półwytrawnych i słodkich ze szczepów
niemieckich, mołdawskich, słowackich i innych. Na trasie szlaku znajduje się „Winnica Kinga” – najstarsza na ziemi lubuskiej, licząca kilka tysięcy krzewów. Podczas konkursów winiarskich i różnego rodzaju
festynów kulinarnych, a także Dni Zielonej Góry, degustuje się nie tylko trunki z lubuskich piwnic, ale
też gołąbki z liści winogron.
Tradycje pszczelarskie, podobnie jak winiarskie, sięgają również piastowskich czasów. Producenci miodu pitnego nawiązują do tradycyjnych receptur miodosytniczych, wytwarzając szlachetny trójniak
w Zielonej Górze i okolicach. Tutejszy ziołomiód pokrzywowy cieszy się dużą popularnością ze względu na wyjątkowe właściwości zdrowotne, szczególnie krwiotwórcze, immunologiczne i oczyszczające
przewód moczowy.
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Rezydencja Nad Jeziorem

Jarczyńscy Katarzyna i Michał
Pestkowica 1, 64-763 Kuźnica
tel. +48 502 606 847
e-mail: katarzyna.jarczynska@wp.eu
www.pestkownica.com.pl
N 53°1’15” E 16°2’35”

Obiekt położony w środku lasu, nad jeziorem na terenie Puszczy Drawskiej. Oaza ciszy i spokoju. Mile widziane rodziny z dziećmi, dla których przygotowano
wiele atrakcji: obserwatorium astronomiczne, plac
zabaw, zestaw dla poszukiwaczy złota, trampolina,
basen, wypożyczalnia sprzętu sportowego dla dzieci
i dorosłych, piaszczysta plaża nad jeziorem, łódki, rowery wodne, wędkowanie z pomostu. Do dyspozycji
gości noclegi w pokojach gościnnych, apartamentach
i w domku myśliwskim a także kort tenisowy i miejsce
na grilla i ognisko. Można tu także organizować wesela,
imprezy integracyjne i gry terenowe.
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MIRABELKA

Anna Koniewicz Kruk, Kazimierz Kruk
Piła 10a, 63-313 Chocz, Wielkopolska
tel. +48 602 582 800
e-mail: agroturystyka@mirabelka.eu
www.mirabelka.eu

N 51°57’7” E 17°55’6”

Południowa Wielkopolska to bardzo atrakcyjna okolica
dla osób lubiących aktywny wypoczynek. W pobliżu
znajduje się pałac Izabeli Czartoryskiej w Gołuchowie
z rozległym parkiem i zagrodą żubrów, danieli, dzików
i koników polskich. W gospodarstwie istnieje możliwość zorganizowania spływów kajakowych rzeką Prosną. W stawie można łowić ryby a w pobliskich lasach
zbierać grzyby. Okolice pełne są dzikich zwierząt. Na
krótkim spacerze można zobaczyć stada saren, zające,
czaple, żurawie. Dla chętnych gospodarstwo oferuje
naukę jazdy konnej w stylu western, a dla zaawansowanych jazdy konne po lesie. Zimą organizowane są kuligi.
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Chata Miłkowska

Czubaszewska Paulina
Miłkowo 61D, 64-720 Lubasz, Pojezierze,
tel. +48 604 550 195
e-mail: milkowo@o2.pl
www.milkowo.pl
N 52°48’51” E 16°30’42”

Kwatera znajduje się na terenie Puszczy Noteckiej. To
siedlisko stworzone dla miłośników przyrody, przygotowane ze szczególną troską o potrzeby rodzin z małymi
dziećmi. Poruszając się po leśnych szlakach pieszych,
konnych i rowerowych natknąć się można na jelenie,
sarny, dziki, lisy, zające. Jesienią lasy pełne są grzybów.
W pobliżu znajduje się jezioro. Warto odwiedzić wiatrak – koźlak a także przemierzyć malownicze wzgórza
Szwajcarii Czarnkowskiej i przepłynąć kajakiem odcinek
Noteci. Do dyspozycji gości salon, kuchnia, parking i teren zielony z placem zabaw, grillem, miejscem na ognisko. W gospodarstwie mieszkają zwierzęta.
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Ranczo Żurawia Kuźnia

Jeszke Danuta
Kuźnica Czarnkowska, ul. Wyzwolenia 63
64-700 Czarnków
tel. +48 605 677 691, 503 779 447
e-mail: info@ranczozurawiakuznia.pl
www.ranczozurawiakuznia.pl
N 52°57’40” E 16°30’39”

Siedlisko malowniczo położone w Pradolinie Noteci.
Ranczo zaprasza amatorów aktywnego wypoczynku,
jak również gości pragnących ciszy i spokoju oraz wysokiego standardu pobytu. Rozległa działka siedliskowa jest przystosowana do wypoczynku, biesiad, zabaw.
Kulinarną specjalnością gospodarzy są pstrągi. Goście
mogą korzystać z łowiska z pomostem, ze smażalnią
oraz wędzarnią, z ogrodu wypoczynkowego z tarasami, miejscem na ognisko i grilla, mini ZOO, sadu oraz
rowerów. Właściciele organizują przyjęcia rodzinne,
spotkania integracyjne i szkolenia. W pobliżu grzybny
las i tereny do uprawiania turystyki aktywnej: pieszej,
rowerowej i konnej.
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Dworek nad Drawą

Reizig Elżbieta
Stefanowo 1, 64-761 Krzyż Wlkp
tel. +48 72 884 38 39
e-mail: elzbieta-reitzig@gmx.de
www.dworek-nad-drawa.pl
N 52°54’7” E 15°58’38”

Dworek leży nad rzeką Drawą, niedaleko od Krzyża
Wielkopolskiego. W pobliżu piękne tereny Drawieńskiego Parku Narodowego z bogatą florą i fauną,
w którym wylęga się ponad połowa wszystkich ptaków polskich. Na obszarze parku znajduje się około 20
jezior, z czego największe ma ponad 10 km długości,
natomiast rzeka Drawa w 2008 roku uznana była za najczystszą rzekę naszego kraju. Dworek nad Drawą posiada certyfikat gospodarstwa ekologicznego, w którym
właściciele prowadzą hodowlę bydła mięsnego. Atrakcyjna okolica sprzyja turystyce aktywnej: jeździe konnej, pieszym wędrówkom, wędkowaniu, grzybobraniu,
sportom wodnym a teren wokół domu wypoczynkowi.
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Fąferek Janusz

Osuch 6a
ul. Staromiejska 24
64-700 Czarnków
tel. +48 661 944 344
www.agroturystyka.com
N 52°54’19” E 16°34’7”

Miasto Czarnków położone jest na skraju Puszczy Noteckiej nad rzeką Noteć, w pobliżu pięknych jezior. To
jeden z najatrakcyjniejszych zakątków regionu tzw.
Szwajcaria Czarnkowska. Obiekt położony na przedmieściu, zaprasza do aktywnego wypoczynku w oparciu o 7 stawów rybnych. Do dyspozycji trzy pokoje
z łazienkami lub pole namiotowe. Istnieje możliwość
pełnego wyżywienia opartego o produkty z gospodarstwa. W lecie odbywa się tu wielkie wędkowanie. Ryby
można zakupić a także uwędzić, lub przygotować na
grillu. Pobliskie lasy pełne są grzybów, jagód i zwierząt.
Gospodarze organizują spływy kajakowe oraz imprezy
okolicznościowe.
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DOM WŚRÓD LASÓW

Piechowiak Jacek
Przyłęg 5, 64-980 Trzcianka, Wielkopolska
tel. +48 67 216 26 77
e-mail: jpiechowiak@wp.pl
www.agroturystyka.trz.pl
N 53°2’28” E 16°19’21”

Polsko-niemiecka rodzina oferuje atrakcyjny wypoczynek w gospodarstwie położonym w środku lasu, na
styku Puszczy Noteckiej i Puszczy Nad Drawą. Dla gości
przygotowano pokoje i miejsca campingowe. Obiekt
nadaje się także na spotkania biznesowe i warsztaty.
W upalne dni można się wykąpać w niedużym jeziorku
koło domu, lub popływać łódką. Dla turystów przygotowano: miejsce na ognisko, altanę do biesiadowania,
wypożyczalnię rowerów oraz łódek. W okolicy znajduje
się wiele jezior i lasów. To doskonałe tereny na wyprawy rowerowe. Obiekt nagrodzony w konkursie Urzędu
Marszałkowskiego na najlepszy obiekt agroturystyczny
województwa.
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Leśna Podkowa

Podskarbi Piotr
Rychlik 23, 64-980 Trzcianka
tel. +48 508 246 430, 603 098 189
e-mail: monika@lesna-podkowa.pl
www.lesna-podkowa.pl
N 53°1’29” E 16°21’36,9”

Piękny, rozległy teren przylegający do lasu nad rzeką
Bukówką skłania do wypoczynku o każdej porze roku.
Malowniczo położone gospodarstwo na pograniczu
Pojezierza Wałeckiego i Pradoliny Noteckiej. Do dyspozycji gości przygotowano pokoje 2-3 osobowe z pełnym
węzłem sanitarnym, jadalnię, pokojem kominkowym,
pokojem dziennym z kącikiem zabaw dla dzieci, salę bilardową, mini bilardem, piłkarzykami, siłownię, kajaki,
rowery wodne i łódkę. Gospodarze oferują całodzienne
wyżywienie: tradycyjne, dietetyczne i wegeteriańskie.
W gospodarstwie można skorzystać z jazdy konnej, kuligów i przejażdżek bryczką. Prowadzony jest pensjonat
dla koni.
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Kwiejce-Karpniki

Ratajczak Aleksandra
Kwiejce 35, 63-733 Drawsko Wielkopolska,
tel. +48 67 256 33 55, 605 076 526
e-mail: poczta@kwiejce.pl
www.kwiejce.pl
N 52°46,5” E 15°55,9”

Dom położony jest w malowniczej okolicy nad rzeczką
i rozległymi stawami rybnymi, w środku Puszczy Noteckiej. Do wynajęcia pokoje 2- i 4- osobowe z łazienkami.
Gospodarze dysponują wypożyczalnią rowerów, łodzi
i roweru wodnego. W ofercie gospodarstwa: możliwość kąpania się, łowienia ryb oraz zbierania i suszenia
grzybów. Atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny sprzyjają turystyce aktywnej: wędrówkom pieszym,
wycieczkom rowerowym, rajdom konnym, sportom
wodnym. Właściciele serdecznie zapraszają osoby niepełnosprawne.
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Nad stawem

Smug Barbara
Stajkowo 87b, 64-720 Lubasz,
Puszcza Nadnotecka
tel. +48 67 255 61 21, 503 647 014
e-mail: stajkowo78b@o2.pl
www.stajkowo.pl
N 52°50’16” E 16°29’31”

Gospodarstwo agroturystyczne Nad Stawem położone
jest w centrum małej, spokojnej i cichej wsi Strajkowo,
otoczonej lasami Puszczy Nadnoteckiej, polami i łąkami. Do dyspozycji gości 5 pokoi z łazienkami. Niedaleko
budynku znajduje się staw, gdzie można łowić ryb takie
jak karpie, amury, liny, czy płotki. Na terenie obiektu
usytuowano dla chcących wypoczywać gości altanki
oraz ogród zimowy, a także domek z rybami, czyli coś
dla wędkarzy i nie tylko. Własnoręcznie złowione ryby
można przygotować w kuchni udostępnionej dla gości.
Atrakcyjną okolicę można zwiedzać na wypożyczonych
od gospodarzy rowerach lub w czasie wędrówek pieszych.
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Willa Sobieski

Sobieska Marta
Dzierżązno Wielkie 129, 64-730 Wieleń
tel. +48 672 560 324
e-mail: artemis.zoo@wp.pl
www.willasobieski.pl

N 52°59’20” E 16°12’34”

Duży drewniany dom usytuowany na wzgórzu, otoczony dziewiczymi lasami. Z tarasu widok rozciągający się
na staw, dalej jezioro a za nim nieskończony horyzont
lasów. To niesamowite miejsce, idealne dla osób pragnących odpocząć od miejskiego zgiełku. Całoroczny
apartament rodzinny, w którego skład wchodzi salon,
doskonale wyposażona kuchnia, trzy klimatyzowane
sypialnie, dwie wygodne łazienki. Duży taras z widokiem na jezioro. Do dyspozycji gości sauna i staw kąpielowy. Możliwość wykupienia wyżywienia. Specjalność
domu dziczyzna i warzywa z ekologicznego ogrodu,
a także chleb wypiekany w piecu opalonym drewnem.
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Lucyna

Andrzejczak Lucyna, Wincenty Mórka
ul. Spokojna 19, 63-100 Śrem
tel. +48 694 718 180
e-mail: agrolucyna@interia.pl

N 52°0’53.78” E 16°57’36.11”

Mórka to spokojna wieś na terenie Pojezierza Leszczyńskiego, usytuowana w atrakcyjnej okolicy, z dużą ilością
czystych jezior i lasów. Gospodarstwo położone na uboczu wsi, z dala od innych zabudowań, zapewnia to ciszę
i wypoczynek na łonie natury. Obok domu znajduje się
ogród oraz niewielki sad owocowy, wspaniałe miejsce
do relaksu. Na aktywnych czeka boisko do siatkówki,
a dla osób preferujących bierny wypoczynek – idealne
warunki do kąpieli słonecznych lub odpoczynku pod
gruszą. Malownicza i urozmaicona okolica sprzyja wycieczkom rowerowym, pieszym wędrówkom, sportom
wodnym, wędkowaniu i grzybobraniu.

45

DĘBINA

Cieślik Marzena
Sarbka 14, 64-700 Czarnków,
tel. +48 67 255 12 18, 603 832 151
e-mail: debinasarbka@tlen.pl
www.debina.abc.pl
N 52°55’46” E 16°38’45”

Gospodarstwo rolne zajmujące się hodowlą koni Huculskich i trzody chlewnej, położone jest na terenie
Nadleśnictwa Sarbia. Na gości czekają pokoje z łazienkami i aneksem kuchennym. Świetną rozrywkę stanowi
jazda konna, istnieje możliwość nauki dla początkujących. Dookoła rozciągają się, należące do gospodarzy
pola oraz lasy, więc każdy adept jeździectwa może
sprawdzić swoje umiejętności w terenie. Na posesji
znajduje się basen oraz kort tenisowy i miejsce na ognisko. Okolicę można poznać w czasie wycieczek rowerowych. Pobliskie lasy bogate są w grzyby, jagody i dziką
zwierzynę. Można łowić ryby w śródleśnym zalewie.
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Pogoda

Daszkiewicz Andrzej
Wieś Słonawy 14, 64-600 Oborniki, Północna
tel. +48 61 296 38 21, 501 467 967
e-mail: i.daszek@op.pl
N 52°39’42” E 16°45’58”

Wieś Słonawy położona jest na skraju Puszczy Nadnoteckiej, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty.
Gospodarstwo umożliwia rodzinom wypoczynek weekendowy. W ofercie przygotowano wiele atrakcji: wędkowanie, grillowanie, organizacja spływów kajakowych,
gry i zabawy wojenne w naturalnym terenie (paintball).
Do wynajęcia, w okresie od wiosny do wczesnej jesieni:
domek letni typu”Brda” z możliwością zakwaterowania
ośmiu osób i domek camping dla czterech osób oraz
uzbrojone (woda, prąd, sanitariaty, punkty ogniskowe)
pole biwakowe na 50 namiotów. Okoliczne lasy bogate
są w grzyby i sprzyjają pieszym wędrówkom oraz wycieczkom rowerowym.
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Niedźwiedzia Gawra

Gasperowicz Romuald,
Kruteczek 29, 64-720 Lubasz
tel. +48 67 255 79 97, 504 164 864
e-mail: biuro@niedzwiedziagawra.pl
N 52°49’11.1” E 16°24’20.3”

Ośrodek oferuje noclegi, zarówno w pokojach jak i na
campingu. Atrakcją są loty widokowe motolotnią nad
Puszczą Notecką i Pradoliną Noteci. Istnieje możliwość
korzystania z kąpieliska nad jeziorem Kruteckim oraz
wędkowania w prywatnych zarybionych stawach. Na
terenie ośrodka znajduje się boisko do siatkówki i stół
do tenisa. Dla gości przygotowano: kajaki, łódki, samochód terenowy oraz rowery górskie. Organizowane są
polowania oraz grzybobrania i ogniska. Malownicze
tereny sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi w czasie
wycieczek rowerowych, samochodowych i spływów
kajakowych. W pobliskim ośrodku jeździeckim istnieje
możliwość nauki jazdy konnej.
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Kmiecikówka

Kmiecik Zofia
Lubiatówko 43, 63-140 Dolsk
tel. +48 61 282 56 80, 608 664 633
e-mail: agrokmiecik@poczta.onet.pl
www.kmiecik.agroturystyka.pl
N 51°59’47” E 17°2’9”

Okolice Lubiatówka należą do najpiękniejszych zakątków regionu. Położenie wśród jezior i lasów stwarza
wspaniałe warunki do wypoczynku. Szczególną atrakcyjną jest leśna trasa prowadząca do”Folwarku Soplicowo”pierwszego w Polsce skansenu filmowego. Dla gości przygotowano parter domku z osobnym wejściem
oraz tradycyjną chatę. Do dyspozycji turystów udostępniono: ogród z miejscem na ognisko i grilla, sad, a także
stawy rybne, boisko do siatkówki, rowery, żaglówkę.
W gospodarstwie żyje wiele zwierząt. Żywienie gości
oparte na własnych produktach.Za sprawą trzech połączonych ze sobą jezior, miłośnicy sportów wodnych
znajdą dobre warunki.
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Gospodarstwo Na Łęgach
Paluszkiewicz Anna i Piotr
Lubcz Mały 17
64-761 Krzyż Wielkopolski
tel. +48 67 253 31 59, 602 302 382
e-mail: legilubcz@wp.pl
www.ekotouristfarm.pl
N 52°57’17” E 16°8’45”

Krajobraz gminy, w której leży wieś Lubcz Mały jest
bardzo urozmaicony. Szczególnie urokliwe są głęboko
wcięte doliny Drawy i Płocicznej. Piękne lasy, jeziora tworzą wspaniałe krajobrazy Drawieńskiego Parku
Narodowego. Gospodarstwo rolne prowadzone jest
metodami ekologicznymi i posiada atest. Właściciele zajmują się ekoturystyką, hodują drób, uprawiają
ziemniaki, zboża oraz warzywa na potrzeby własne
oraz gości. Gospodarze zapraszają od kwietnia do końca października. W ofercie noclegowej: camping oraz
pokoje do wynajęcia. Właściciele organizują: spływy
kajakowe, grzybobrania, przejażdżki konne oraz przeloty samolotami turystycznymi.
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Debina

Pawłowski Tomasz
Staszica 2/1, 64-761 Krzyż Wielkopolski
tel. +48 67 256 52 99, 502 130 143
e-mail: niko1@poczta.onet.eu
www.debina.agroturystyka.pl
N 16°0’58” E 20°39’16”

Obiekt znajduje się w środku lasów dębowych, w pobliżu rzeki Drawy. Jest to raj dla grzybiarzy, wędkarzy,
oraz dla wszystkich tych, którzy chcą spędzić wolny
czas w spokoju i ciszy, w pobliżu atrakcyjnej przyrody.
Do dyspozycji gości urządzono pięć pokoi z łazienkami oraz kuchnię. Na upalne dni przygotowano basen,
a dla dzieci plac zabaw. Na miejscu istnieje możliwość
wypożyczenia rowerów i odbycia niezapomnianych wycieczek rowerowych leśnymi trasami. Właściciele organizują również spływy kajakowe rzeką Drawą, która
płynie przez piękny Drawski Park Krajobrazowy i dziewiczy Drawieński Park Narodowy.
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Rancho Bonanza

Piątek Zdzisław
Kamiennik 6, 64 - 733 Drawsko
tel.+48 67 256 32 80, 604 261 664
e-mail: ranchobonanza@interia.pl
www.bonanzaz.republika.pl
N 52°48’36” E 15°58’24”

Rancho Bonanza to rozległy kompleks wypoczynkowy,
położony w malowniczej wsi, na skraju Puszczy Noteckiej nad rzeką Miałką. Gospodarstwo przygotowało
wiele atrakcji dla gości: przejażdżki bryczkami, jazda
konna, basen, siłownię, tenis stołowy, boisko do siatkówki, koszykówki, kort tenisowy, ruady. Gospodarze
oferują miejsce do grillowania i na ognisko oraz wędkowanie w pobliskim stawie. Organizowane są również
imprezy rekreacyjno-wypoczynkowe oraz okolicznościowe, spływy kajakowe, paintball, miasteczko alpinistyczne. Atrakcyjna okolica sprzyja wędrówkom pieszym, rajdom rowerowym, a lasy grzybobraniu.
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Wiejska Baza Noclegowa

Sozański Marcin
Łokacz Mały, ul. M. Konopnickiej 21,
64-761 Krzyż Wielkopolski, Dolina Noteci
tel.+48 512 977 999
e-mail: wiejskabaza@wp.pl
wiejskabaza.dobrynocleg.pl
N 52°53’23” E 16°0’56”

Gospodarstwo położone jest w malowniczej okolicy.
Gościom oferuje 3 pokoje z łazienkami i kuchnię. Posiada również miejsce na grilla i ognisko a także miejsca
parkingowe. Swoja ofertę kieruje przede wszystkim do
aktywnie wypoczywających gości: wędkarzy, grzybiarzy, kajakarzy, rowerzystów, ornitologów i przyrodników oraz wszystkich tych, którzy chcą odpocząć blisko
dzikiej przyrody. Odpowiednia lokalizacja obiektu dostarcza niezapomnianych wrażeń wszystkim wypoczywającym tu turystom. Bliskość rzek Drawy i Noteci,
a także Jeziora Królewskiego i Puszczy Drawskiej świadczy o atrakcyjności tego miejsca.
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Jędrusiowa Chata

Wojciechowska Zofia i Andrzej
Kocień Wielki 33, 64-730 Wieleń nad Notecią
tel. +48 67 256 34 20, 505 996 010
e-mail: jedrusiowachata@poczta.onet.pl
www.jedrusiowa.chata.republika.pl
N 52°57’46” E 16°14’49”

Gospodarstwo położone w ekologicznie czystym rejonie, w północnej części Puszczy Noteckiej, przygotowało ofertę dla gości chcących aktywnie wypoczywać.
W programie pobytu posiada następujące propozycje: jazdę konną, hipoterapię, przejażdżki bryczką lub
wozem, a zimą kuligi. Na terenie posesji znajduje się
„leśne” boisko do siatkówki i badmintona, stół do tenisa, tablica do kosza oraz rowery. Do dyspozycji gości
przygotowano miejsce do grillowania i na ognisko, piec
chlebowy i wędzarnię. Niedaleko gospodarstwa przebiega piękna dolina rzeki Bukówki i znajduje się jezioro
Dzierżązno i zarybione stawy. Lasy zachęcają do spacerów i grzybobrania.
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Agrokuźnica

Żółkiewicz Mariusz
Kuźnica Żelichowska 51
64-763 Kuźnica Żelichowska
tel. +48 882 827 955, 788 700 090
www.agrokuznica.pl
N 52°59’21.2” E 16°4’38”

Wolnostojący budynek mieszkalny zaprasza na wypoczynek w pobliżu lasów, jezior i rzeki. Miejsce przeznaczone dla osób szukających ciszy i spokoju. Wieczorem
możliwość zorganizowania ogniska, grilla. Niepowtarzalne walory miejsca sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi – wycieczkom rowerowym i pieszym. Całe gospodarstwo położone jest wśród przepięknych lasów,
w pobliżu Drawieńskiego Parku Narodowego. Pobliskie
lasy bogate są w grzyby i dziką zwierzynę. Na terenie
gospodarstwa znajduje się: suszarnia grzybów, bar”Leśny”. Gospodarze oferują przejazdy bryczką i konno.
W pobliżu znajduje się wiele jezior, które dają możliwość wypoczynku nad wodą.
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U Barbary Bielice

Haydn Izabela
Nowe 19, 64-761 Krzyż Wielkopolski
tel. +48 672 564 365, 693 984 365
www.agrokuznica.pl
N 52°52’46” E 16°0’49”

Gospodarstwo położone na skraju lasu przy ujściu rzeki Drawy do Noteci. Atutami tego miejsca jest cisza
i spokój. Duża ilość grzybów, jagód, możliwość łowienia
ryb w rzekach, jeziorach oraz oczkach wodnych należących do gospodarstwa to nie jedyne atrakcje, jakie
daje pobyt w kwaterze. Dzieciom na pewno sprawi radość obecność zwierząt w gospodarstwie. Wspaniałe
widoki sprzyjają wycieczkom pieszym i rowerowym,
zapewniając niezapomniane chwile. Akweny sprzyjają również sportom wodnym.. Zwolennikom turystyki
kajakowej śmiało można polecić spływy Drawą, rzeką
o czystej i bystrej wodzie, płynącą wśród przepastnych
lasów i cudownych wręcz krajobrazów.
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Na leśnym rozdrożu

Jerenkiewicz Elżbieta i Tadeusz
Przyłęg 1, 64-980 Trzcianka
tel. +48 672 162 130
www.nalesnymrozdrozu.pl
N 53°03’18” E 16°20’02,83”

Gospodarstwo położone w puszczy Drawskiej wśród
wspaniałych lasów mieszanych, bogatych w grzyby.
Idealne miejsce do wypoczynku na łonie natury. Przy
domu jest duża, słoneczna łąka z bocianim gniazdem.
Istnieje możliwość obserwacji licznych zwierząt i ptaków. Gościom towarzyszą koncerty ptaków leśnych
i malownicze zachody słońca. Dla turystów przygotowano: stół do tenisa, piłkarzyki, basen oraz dmuchane
baseniki dla dzieci. Atrakcją dla najmłodszych jest również: szopa pełna strachów, huśtawki i piaskownica. Na
terenie posesji znajduje się kosz, boisko do siatkówki
i badmintona, rowery i łódka oraz miejsce na ognisko
i altanki do wypoczynku.
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Ranczo w Dolinie

Matkowscy Kazimiera i Józef
Straduń 20 A
64- 980 Trzcianka
tel. +48 607 046 885

N 53°3’1” E 16°22’52”

Gospodarstwo leży nad jeziorem Straduńskim na terenie Puszczy Noteckiej. Posiada własne molo, które
może służyć do leżakowania i łowienia ryb. Do dyspozycji gości jest sprzęt pływający, rowery, grill, suszarnia
grzybów, ogrodzone stawy hodowlane. Zapewnione są
doskonałe warunki do nauki jazdy konnej. Piękne tereny gwarantują wypoczynek na łonie natury, szczególnie
popularne są tutaj grzybobrania, wypady wędkarskie
i rowerowe. Ranczo oferuje noclegi w 15 pokojach oraz
możliwość korzystania z posiłków w stołówce. Do największych atrakcji należy: pływanie łódkami i kajakami
oraz żaglówką, a także wycieczki rowerowe.
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Za torem

Przywara Marek
Goraj 21C, 64-700 Czarnków
tel.+48 67 255 67 49, 605 085 780, 693 364 484
e-mail: marek-7-68@o2.pl
www.za_torem.republika.pl
N 52°51’56” E 16°29’33“

Miejscowość położona w północno-zachodnim krańcu Wielkopolski, w pobliżu Puszczy Noteckiej, bogatej
w runo leśne oraz dzikie zwierzęta. Gospodarstwo leży
w atrakcyjnym terenie, dookoła pola, łąki. Gospodarze
organizują imprezy okolicznościowe i integracyjne do
35 osób. Do dyspozycji gości łowisko, przejażdżki bryczką i kuligi z ogniskiem, bezpieczny parking. Do dyspozycji najmłodszych plac zabaw i piaskownica.
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Przystań kajakowa Meta na Drawie
Rybarczyk Wojciech
Łokacz Wielki, 64-761 Krzyż Wlkp
tel. 502 606 847
e-mail: pracowniawr@interia.pl
www.metanadrawie.eu
N 52°52’35” E 15°59’26”

Gospodarstwo położone jest wśród drzew w pobliżu
rzeki Drawy. Miejsce na rekreację w kajaku po najładniejszych rzekach regionu: Drawa, Korytnica, Mierzęcinka, Bukówka, Noteć, Miałka, Piława, Rurzyca, Gwda.
Przystań wyposażona jest w zaplecze sanitarne, bar
z domowymi posiłkami, zadaszone miejsce na biesiady,
ognisko, grill, dostęp do lodówki, bezpieczny parking
i miejsce na rozbicie namiotów. W obiekcie wypożyczalnia kajaków, namiotów, śpiworów i innego sprzętu
turystycznego. Atrakcje zapewnione są także dla tych,
którzy nie pływają kajakami. Należy do nich jazda konna, grzybobrania, wyprawy rowerowe, wędrówki z kijkami.
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U Artystki

Szynkowska Magdalena
Jędrzejewo 103, 64-713 Jędrzejewo
tel. +48 785 955 112

N 52°54’27” E 16°23’56”

Dla gości przygotowano piękny, 150-letni dom, w typie
starej chaty wiejskiej. W okolicy lasy, bogate w runo.
Właścicielka - absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych
w Poznaniu, a także absolwentka UAM na kierunku
historia sztuki jest autorką kopii ikon prawosławnych
oraz obrazów starych mistrzów. Dla gości przygotowano 10 miejsc noclegowych z dostępem do kuchni.
W ogrodzie plac zabaw dla dzieci. Właścicielka prowadzi zajęcia w prywatnej pracowni, organizuje warsztaty
artystyczne - malarstwo, rzeźbiarstwo dla dorosłych
i dla dzieci. Atrakcją są również wędrówki piesze po lesie połączone z grzybobraniem.
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Rodzinne Gospodarstwo
Agroturystyczne

Ściepura Józef
Jedrzejewo - Piaski 40, 64-713 Jędrzejewo,
tel. +48 67 256 62 01, 602 668 757
N 52°54’27” E 16°23’56”

Gospodarstwo agroturystyczne położone jest na skraju Puszczy Noteckiej. Można tu obserwować dzikie
zwierzęta i ptactwo: żurawie, sarny, dziki, jelenie i lisy.
Obiekt posiada 3 pokoje i 2 łazienki do dyspozycji gości.
Istnieje możliwość korzystania z kuchni i pokoju wypoczynkowego, wyposażonego w bilard. Główną atrakcją
są wędrówki po lesie, grzybobranie i zbieranie ziół oraz
wyprawy rowerowe. Gospodarz zapewnia domową,
wiejską kuchnię. Zielony, rozległy teren gospodarstwa
zaprasza na grilla lub ogniska. Dużo miejsca do zabawy
w czasie organizowanych imprez integracyjnych i okolicznościowych.
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Dwór i stajnia Dębogóra

Rau-Heina Maria
Dębogóra 18, 64-730 Wieleń
tel.+48 67 256 03 26, 609 610 147
e-mail: rezerwacje@debogora.pl
www.debogora.pl
N 52°58’30” E 16°7’49”

Dębogóra jest miejscowością położoną na skraju Puszczy Noteckiej, gdzie kryształowo czyste powietrze
i przyroda pozwala na wspaniały wypoczynek. Otoczenie pól, lasów, śpiew ptaków i żabi rechot przenoszą
gości w sielankową atmosferę. Dwór wypełniają pamiątki rodzinne, trofea myśliwskie i stylowe meble.
Kuchnia serwuje smaczne dania z własnych produktów. Okoliczne lasy, pełne grzybów, oczek wodnych,
strumieni, wzniesień, wąwozów i przygotowanych szlaków turystycznych przyciągają: rowerzystów, kajakarzy,
wędkarzy i koniarzy. Właściciele organizują spływy kajakowe rzeką Drawą. W ofercie wypoczynek dla gości
indywidualnych i pobyty grupowe.
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Dom nad Zalewem

Violetta Wawszczak
Radzyny, ul. Krańcowa 3, 64 – 530 Kaźmierz
tel. +48 606 466 748
e-mail: violetta.wawszczak@gmail.com
www.agroturystyka-radzyny.pl
N 52°32’11” E 16°34’17”

Gospodarstwo agroturystyczne położone 35 km od Poznania, w malowniczej okolicy nad Zalewem w dolinie
rzeki Somy, otoczonej lasami. Gospodarstwo prowadzi
hodowlę koni oraz naukę jazdy konnej. Rozpościera
się stąd wyjątkowy widok na Zalew Radzyny i okoliczne lasy. Dla gości urządzono ogród z altaną, grillem,
miejscem na ognisko, placem zabaw dla dzieci i małym
basenem. W obiekcie jest sauna i jacuzzi, a także można skorzystać z masaży leczniczych i limfatycznych. Do
dyspozycji turystów są rowery i rowery wodne. Dla gości gospodyni przygotowała kursy rysunku, malarstwa
na szkle i batiku. Radzyny to także raj dla wędkarzy.
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Karczma Kaliska

Nowak Janusz
Szadek 44, 62-834 Ceków
Południowa Wielkopolska
tel. +48 62 763 12 55, 602 833 324
e-mail: novim@interia.pl
www.agroturystyka.kalisz.pl
N 51°52’2” E 18°15’57”

Obiekt położny jest w pobliżu najstarszego miasta
w Polsce – Kalisza. Zabudowa gospodarstwa nawiązuje
do historycznego miejsca związanego z ostatnim miejscem postoju przed granicą imperium pruskiego i rosyjskiego. Znajduje się tu wiele obiektów związanych
z tym okresem: zagroda ziemiańska, karczma, ruska
bania, kuźnia, spichlerz, rekonstrukcje przejść granicznych. Oferta ta stanowi połączenie historii, dziedzictwa
kulinarnego i rekreacji. W ofercie warsztaty, prelekcje,
pokazy przygotowania żywności. Gospodarze polecają
pakiet turystyczny – pobyt i udział w biesiadzie regionalnej, zwiedzanie Kalisza oraz dworku w Russowie.
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Dom Pod Sosnami

Mazurek Aneta i Paweł
Gręzawa 21, 68-219 Tuplice
tel. +48 501 774 502
e-mail: dompodsosnami@interia.pl
www.dompodsosnami.agrowakacje.pl
N 51°42’30,” E 14°51’33”

Certyfikowane gospodarstwo ekologiczne położone tuż
przy lesie. Dla gości przygotowano domek mieszczący
się w ogrodzie, z widokiem na las oraz pokoje w adaptowanej części stodoły. Na terenie gospodarstwa znajduje się basen kąpielowy, miejsce na ognisko, suszarnia
z grillem i wędzarnią, wypożyczalnia rowerów. Gospodarze serwują wiejską kuchnię na bazie własnych warzyw ekologicznych. Goście jadają wyłącznie pieczony
na miejscu wiejski chleb. W ofercie wędkowanie i grzybobranie, wędrówki piesze i rowerowe oraz penetrowanie największej moreny czołowej na świecie, wpisanej na listę UNESCO. Gospodarstwo stanowi doskonałą
bazę wypadową do Niemiec.

Region Mazowiecko-Podlaski i Warmińsko-Mazurski

Mazowieckie, Łódzkie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie

Dziedzictwo przyrodnicze
Region obejmuje obszary czterech województw: mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego
i podlaskiego, a geograficznie trzy krainy: Pojezierze Mazurskie, Nizinę Mazowiecką i Nizinę Podlaską.
Atrakcyjność turystyczna Mazur znana jest od dawna. Nigdzie w Polsce nie występują tak licznie jeziora
skupione w dużych grupach, ponadto tu znajdują się największe i najgłębsze z nich: Jezioro Śniardwy
o pow. 113 km² i Jezioro Hańcza o gł. 113 m. Pomiędzy Węgorzewem a Rucianem można naliczyć
kilkadziesiąt jezior, a każde z nich wyróżnia się swoistą urodą, kształtem, piaszczystym lub kamienistym
brzegiem. Jeziora: Mamry, Niegocin, Tałty, Śniardwy, Nidzkie i inne są połączone siecią kanałów, które
umożliwiają wodniakom pokonywanie dalekich odległości. Podobne ciągi jezior, chociaż w mniejszej
skali, znajdują się w innych zakątkach Mazur. Ozdobą krainy jest Jezioro Wigry. Ma ono niezwykle
rozwiniętą linię brzegową, z wieloma zatokami, cyplami i półwyspami - jeden z nich jest siedzibą zakonu kamedułów. Jezioro Wigry, wraz z fragmentem Puszczy Augustowskiej znajduje się w granicach
Wigierskiego Parku Narodowego.
Oko turysty cieszy nie tylko wodna
toń jezior, ale też dynamiczny krajobraz lądowy, powstały wskutek
rzeźbotwórczej działalności lodowca skandynawskiego. Usypał on
tysiące wzgórz, wałów, pagórków
a także równinnych piaszczystych
pól, na których zadomowiły się
lasy i rozległe kompleksy takie jak:
Puszcza Nidzicka, Augustowska
i Piska.
Przylegająca do Mazur, Warmia
jest krainą nadmorską, jako że okolice Fromborka i Braniewa leżą nad
Zalewem Wiślanym. Tutejsze lasy
i rzeki, mają przeważnie naturalny
charakter, są siedliskiem wielu

cennych gatunków roślin i zwierząt. Miejscowe rezerwaty przyrody należą do wyjątkowo atrakcyjnych,
jak np. Rezerwat Bobrów na rzece Pasłęce czy Rezerwat Dolina Wałszy k. Pieniężna w przełomowym
odcinku rzeki.
Na Nizinie Podlaskiej istnieją aż trzy parki narodowe, co świadczy o wyjątkowych walorach przyrodniczych tej krainy. Niezwykle cenny jest Biebrzański Park Narodowy, największy w Polsce, o pow. 590
km². Obejmuje on dolinę wolno płynącej Biebrzy, z obszernymi łąkami i torfowiskami, które uchodzą
za najbardziej naturalne w Europie. Przyrodę Parku, a przede wszystkim bezcenną awifaunę, najlepiej
podpatrywać i fotografować ze ścieżek przyrodniczych i łodzi – wypożycza je miejscowa ludność wraz
z przewoźnikiem.
Część doliny Narwi o skomplikowanym układzie rozlewisk, starorzeczy i bujnej roślinności, określa się
mianem polskiej Amazonii. Ten unikalny matecznik przyrody włączono do Narwiańskiego Parku Narodowego. Natomiast Białowieski Park Narodowy chroni pradawną puszczę – jedną z ostatnich Europie.
Przyjezdni podziwiają tu sędziwe drzewa, leśne głusze, a także okazy ssaków zgromadzone w Rezerwacie Pokazowym Zwierząt, jak: żubry, wilki, łosie czy tarpany. Puszcza Białowieska jest wpisana na Listę
Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.
Puszcza Knyszyńska na Podlasiu była dawniej ulubionym miejscem polowań polskich królów
i możnowładców. Nadal szumią w niej prastare drzewa, powietrze pachnie żywicą, a oko cieszą sędziwe
drzewa iglaste i liściaste.
Mazowsze charakteryzują nizinne i równinne tereny urozmaicone wzniesieniami wysoczyzn, wydm
i doliną Wisły oraz jej dopływów: Bugu, Narwi, Bzury, Pilicy. To kraina romantycznych wierzb, łąk, sosnowych zagajników, lasów i puszcz: Kampinoskiej, Białej, Kozienickiej czy Lasów Spalskich, które są popularnym terenem wypoczynku mieszkańców Łodzi i Radomia. Jednak największym hitem przyrodniczym Mazowsza jest Kampinoski Park Narodowy, sąsiadujący z Warszawą. Większość jego obszaru
zajmuje Puszcza Kampinoska – prawdziwe dobrodziejstwo dla stolicy – dzięki przewadze wiatrów zachodnich, które wtłaczają do miasta żywiczne, leśne powietrze.

Region Mazowiecko-Podlaski i Warmińsko-Mazurski

Mazowieckie, Łódzkie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie

Dziedzictwo kulturowe
W pierwszych wiekach polskiej państwowości Mazowsze było ośrodkiem władzy książęcej, posiadając
szeroką autonomię. Malownicze zamki książąt mazowieckich wznoszą się w Czersku, Ciechanowie i Liwie. Romańska kolegiata w Tumie pod Łęczycą pochodzi z XII w., podobnie jak kościół w Czerwińsku,
który zadziwia najlepiej zachowanymi malowidłami romańskimi w Polsce. Wielu turystów podąża
Europejskim Szlakiem Cystersów by dotrzeć do Sulejowa k. Piotrkowa Trybunalskiego i zobaczyć
średniowieczne opactwo - jedno z najlepiej zachowanych sakralnych założeń obronnych Europie.
W nieodległym Inowłodzu zachwyca prostotą stylu kościółek św. Idziego z XI wieku. Na wschodnim Mazowszu i ziemi podlaskiej znajdują się prawosławne świątynie, ze Świętą Górą w Grabarce z tysiącami
drewnianych krzyży, cerkwiami w: Supraślu, Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim i Suwałkach. Białostocki
Szlak Tatarski wiedzie przez Bohoniki i Kruszyniany, gdzie tutejsi wierni modlą się w meczetach. W wielu
miejscowościach można spotkać kościoły w pobliżu cerkwi, a w ich sąsiedztwie synagogi. Przykładem
koegzystencji ludności katolickiej i żydowskiej jest Tykocin; część miasteczka należała dawniej do
ludności polskiej a część do żydowskiej. Tutejsza synagoga należy do jednej z najpiękniejszych w Polsce
a barokowy kościół jest także wybitnym dziełem architektury.
Najokazalsze zespoły pałacowo-parkowe znajdziemy w Nieborowie, Siedlcach, Białymstoku, Mińsku
Mazowieckim, Starej Wsi k. Węgrowa, Korczewie i Opinogórze (Muzeum Romantyzmu). W Żelazowej
Woli czeka na nas dworek – Muzeum Fryderyka Chopina, w Sulejówku – willa Józefa Piłsudskiego,
w Łowiczu i Opocznie –imprezy folklorystyczne, w Otwocku czy Konstancinie-Jeziornej – zabytkowe
podwarszaw-skie wille, Uniejowie – gotycki zamek
nad Wartą, w Modlinie – słynna twierdza, w Nowogrodzie – Skansen Kurpiowski.
Warmia i Mazury były przez kilka stuleci pod panowaniem Prus i Niemiec co uwidacznia się w architekturze miast i wsi. Krzyżackie zamki w Olsztynie, Nidzicy, Ostródzie, Prabutach, Lidzbarku
Warmińskim i Kętrzynie współtworzą samochodowy Szlak Zamków Gotyckich. Na grunwaldzkim
polu bitewnym utworzono pomnikowy kompleks
historyczny, składający się m.in. z obelisku, amfiteatru, sal kinowych i kopca Jagiełły.

Turyści przybywający na ziemię warmińską zwiedzają prawie zawsze wspaniałą katedrę gotycką we
Fromborku, w której znajduje się grób Mikołaja Kopernika. Wybitne obiekty architektury gotyckiej spotkamy w Braniewie, Pieniężnie, Ornecie, Olsztynie, Dobrym Mieście. Lidzbark Warmiński słynie z gotyckiego zamku z arkadowym krużgankiem i dlatego jest nazywany Wawelem Północy. Rezydowali w nim
biskupi warmińscy: Dantyszek, Kremer, Krasicki; przebywał Mikołaj Kopernik – więc obiekt włączono
do Szlaku Kopernikowskiego.
Znanym miejscem pielgrzymkowym Warmii jest sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie, natomiast na
Mazurach – Święta Lipka z barokową bazyliką.
Tradycje ziemi warmińskiej i mazurskiej znakomicie demonstruje Park Etnograficzny – Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.
Niektóre gospodarstwa agroturystyczne, tworzące listę Hitów Turystyki Wiejskiej, również kultywują
tradycje naszych przodków. W „Garncarskiej Wiosce” w Kamionce organizowane są dla gości warsztaty
lepienia i wypalania naczyń z gliny, szycia strojów mazurskich, a także wyrobu papieru czerpanego.
„Stodoła Babci Julci” w Julianowie jest pełna dawnych sprzętów gospodarskich; w zagrodzie można
pobrać praktyczną lekcje prania na tarze lub nauczyć się plecionkarstwa. Bardzo pomysłowe zajęcia
dla dzieci prowadzi się w Siedlisku „Synowcówka” w Tkaczewskiej Górze: wykonywane na stolnicy ciasteczka, służą do przyswojenia pojęć matematycznych jak: wymiary, proporcje, figury geometryczne
i inne. Hitem są również oferty przyrodniczych warsztatów w formie wypraw na ptasie fotosafari, realizowane przez „Piątkę znad Biebrzy” czyli 5 gospodarstw w: Okopach, Sztabinie, Harmulce, Kopytkowie
i Jeziewie.
Ponad 40 Zagród Edukacyjnych w Regionie oferuje bardzo różnorodne i ciekawe zajęcia, zarówno dla
dorosłych jak i dla młodzieży. Umiejętności wytwarzanie beczek i antałków nabędziemy w „Zagrodzie
Bednarza” w Bednarach, wyplatania koszy nauczymy się w „Plantacji Wikliny” w Konarzewie, zbierania ziół i ich wykorzystania w życiu codziennym w „Ziołowym Zakątku” we wsi Koryciny na Podlasiu,
a rozpoznawania nazw motyli i innych owadów - w gospodarstwie „Ogrody Markiewicz” w Marcinkowie. Dla pasjonatów historii Mazur gospodarstwo agroturystyczne „Kamez” w Wawrochach przygotowało
warsztaty nawiązujące do powieści reportażowej Melchiora Wańkowicza „Na tropach Smętka”, a gospodarstwo „U Bursztyna” - prowadzące Muzeum w Wachu, organizuje warsztaty czesania i międlenia lnu,
a także kopanie bursztynu i naukę jego obróbki.

Region Mazowiecko-Podlaski i Warmińsko-Mazurski

Mazowieckie, Łódzkie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie

Lokalne produkty tradycyjne
W Regionie mieszka największa liczebnie w Polsce
społeczność białoruska i litewska, a także ukraińska
i łemkowska, przeniesiona tu po wojnie z Beskidu
Niskiego i Bieszczadów. Nic więc dziwnego, że dziedzictwo kulinarne Mazowsza, Podlasia, Warmii
i Mazur jest tak bogate i zróżnicowane.
Wielowiekowe tradycje pszczelarskie na Kurpiach
demonstrowane są w Zawodziu koło Myszyńca
podczas imprezy folklorystycznej „Kurpiowskie miodobranie”, połączone z targami pszczelich produktów. Można wówczas posmakować wielu lokalnych
specjałów: chleba na zakwasie, piwa miodowego,
no i oczywiście tutejszego miodu nektarowego,
który zarejestrowano w Unii Europejskiej jako
Chronione Oznaczenie Geograficzne. Podobne imprezy kulinarne organizowane są w kilkudziesięciu
miejscowościach Regionu.
Na długiej liście lokalnych produktów kulinarnych
Podlasia, znajdują się potrawy litewskie: chołodziec,
kumb nadbużański, kołduny i kindziuk z Puńska.
Natomiast polskie potrawy reprezentują m.in.:
ogórki kwaszone znad Narwi, dojrzewająca szynka
zwana kumpią, ser z Wiżajn, ser klinek dąbrowski,
lipiec czyli miód białowieski, a także miód augustowski i wielokwiatowy z Sejneńszczyzny. Ziemia
sejneńska może poszczyć się największą ilością
produktów tradycyjnych. Rekordzistą pod tym

względem jest wieś o egzotycznej nazwie Ejszeryszki, położona w gminie Rutka Tartak w powiecie
augustowskim. Wytwarza się tu wspaniałe mięsiwa i wędliny, jak: karkówka, szynka, boczek, kiełbasy,
polędwica, golonka faszerowana – wszystkie wędzone. Wymienione potrawy można skosztować
w gospodarstwach agroturystycznych, a także w specjalistycznych restauracjach: „Domu Litewskim”
w Sejnach, „Tatarskiej Jurcie” w Kruszynianach czy „Restauracji Carskiej” w Białowieży.
Mazury - kraina obfitująca w jeziora ma bogate tradycje rybackie. Również na Warmii nie brakuje
wód słodkowodnych, a ponadto można łowić ryby w Zalewie Wiślanym. Nikogo wiec nie dziwi, że
laureatami lokalnych produktów tradycyjnych są dania rybne. W malowniczo położonej Tradycyjnej
Wędzarni Warmińskiej w gminie Purda k. Olsztyna, wędzi się pstrągi, sielawy, sieje, sumy, jesiotry,
leszcze, a ponadto węgorze. Węgorz wędzony w skórce i smażony w marynacie wyróżniono „Perłą”,
zupa rybna z węgorza, bażant pieczony i gęś faszerowana po warmińsku – serwowane przez Firmę
Gastronomiczną Krys-stan, to również laureaci „Perły”.
Na zwolenników dań sycących czekają mazurskie wędzonki: szynka, kiełbasa, polędwica i boczek, a ponadto karkówka, baleron i słonina.
Specjały alkoholowe: niedźwiedziówka mazurska i okowita miodowa warmińska, mogą być
uzupełnieniem biesiady opartej na tutejszych produktach tradycyjnych.
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Bania na Mazowszu

Kuligowska-Roman Barbara
Brzeźnik 2a, 07-111 Wierzbno
tel.: +48 602 410 720
e-mail: bania.mazowsze@wp.pl
www. bania.mazowsze.pl

N 52°19’57” E 21°45’22”

Gospodarstwo położone niedaleko od Warszawy, na
skraju wsi, przylega do rzeczki Ossównica i graniczy
z pięknymi lasami. Przyjazne dla rodzin dziećmi. Goście
mogą poznać tajemnicze miejsce wokół Węgrowa
„Krainę Mistrza Twardowskiego”. Dla dzieci atrakcją
jest kontakt ze zwierzętami: kozami, królikami i drobiem, które można dokarmiać i próbować swojskiego
mleka, jajek i serków. Aktywny wypoczynek: tenis
stołowy, basen, nordic walking, huśtawki, wędki, rowery, narty, boisko do siatkówki, piłki nożnej i do badmintona, zajęcia artystyczne z ceramiką i wikliną. Regionalna kuchnia z własnych produktów i przetworów
stanowi następny walor tego miejsca.
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Halina Wyrwa

Holendry 21
09-550 Szczawin Kościelny
tel. +48 24 236 53 75, 602 579 714
www.holendry21.eu
N 52°6’32.111” E 20°27’36.119”

Gospodarstwo położone jest wśród lasów i łąk na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Gostynińskiego.
W ofercie: wczasy z pełnym wyżywieniem, plenery
i warsztaty artystyczne, obozy młodzieżowe, zielone
szkoły, biwaki, seminaria, szkolenia, konferencje, imprezy integracyjne i okolicznościowe. Na rozległej,
ogrodzonej posesji znajdują się 2 zarybione stawy do
wędkowania, kąpieli oraz pływania łódkami i rowerami
wodnymi, plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki siatkowej i nożnej, ścieżki spacerowe, miejsce na ognisko,
duża altana na wyspie. Istnieje możliwość korzystania
z kilkunastu rowerów turystycznych do przejażdżek
trasami rowerowymi.
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Gosp. Agroturystyczne Złote Brzozy
Ilda Andrzejczak
Stanisławów Skrzański 14, 09-500 Gostynin
tel.: +48 24 235 59 62, 500 848 908
e-mail: zlotebrzozy@wp.pl
N 52°23’5.01” E 19°29’47”

Gospodarstwo położone jest w małej śródleśnej
wiosce, na terenie Pojezierza Gostynińskiego. Otaczają
go piękne sosnowe i brzozowe lasy zasobne w runo
leśne: grzyby i jagody. Na terenie gospodarstwa znajduje się zarybiony staw, w którym można wędkować
a w ogrodzie plac zabaw dla dzieci, basen, 2 altany do
wypoczynku i jedna biesiadna, boisko do siatkówki
i mała siłownia. Do dyspozycji gości duża jadalnia, która
służy jako świetlica. Gospodarze przygotowują posiłki
z własnych produktów i od okolicznych rolników.
Piękna i atrakcyjna okolica sprzyja spacerom po lesie,
grzybobraniu, wycieczkom rowerowym, uprawianiu
sportów wodnych.
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Dorota Samsel

Czarnia 72, 07-431 Czarnia
tel.: +48 694 168 849, 29 7727087
e-mail: agrodorota@o2.pl
www.agrodorota.pl
N 53°21’14.46” E 21°11’3.6”

Czarnia to miejscowość położona na obrzeżach dziewiczej Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Bliskość natury
i malownicze krajobrazy sprawiają, że gospodarstwo agroturystyczne to idealne miejsce na rodzinny
wypoczynek oraz organizację różnego rodzaju imprez
integracyjnych i szkoleń. Piękno i wyjątkowość tych
terenów można poznać podczas wędrówek pieszych,
pokonując malowniczo położone trasy rowerowe lub
kajakowe. Zimą największą atrakcją są kuligi połączone
z ogniskiem. Lasy obfitują w grzyby, jeżyny, jagody.
Specjalnością gospodarstwa jest tradycyjna kuchnia
kurpiowska ze specjałami takimi jak: rejbak, fafernuchy, smalczyk i psiwo kozicowe.
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Gosp. agroturystyczne Jabłonka
Barbara Jabłońska
Czersk ul. Warszawska 3, 05-530 Góra Kalwaria
tel.: +48 22 72 73 438, 603 403 875
e-mail: czersk@o2.pl
www.jablonka.com.pl
N 51°58’8” E 21°14’54”

Gospodarstwo „Jabłonka” to gospodarstwo sadownicze z uprawą jabłoni, wiśni, grusz i śliw, położone
w historycznej miejscowości Czersk, w pobliżu Zamku
Książąt Mazowieckich, jeziora i lasu. Czersk był dawną
stolicą Mazowsza Południowego i jedną z nielicznych
miejscowości w Polsce, w której zachował się układ
ulic średniowiecznego miasta. Na górującym nad
doliną Wisły wzgórzu wznoszą się wieże zamku, gdzie
odbywają się imprezy z turniejami rycerskimi. Atrakcją
gospodarstwa jest „Piwnica pod smokiem”. Miejsce,
w którym prowadzone są spotkania z „żywą historią”,
twórcami ludowymi, spotkania integracyjne a w sadzie
wspólne zbieranie owoców.
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Agroturystyka Łasiczka

Łasica Jadwiga, Dorota, Sławomir
Gongolina 45/47, 96-314 Baranów
tel.: +48 691 539 476
e-mail: inf.dorota.lasica@o2.pl
N 52°11’17” E 20°27’7”

Gospodarstwo położone jest blisko Puszczy Kampinoskiej i Lasów Teresińskich. Stąd niedaleko również
do Żelazowej Woli, Niepokalanowa i Nieborowa.
Obiekt leży wśród pachnących łąk i zagajników. Jest
to miejsce wypoczynku dla całych rodzin. Dla gości przygotowano dużo atrakcji: staw z wyspą i mini plażą,
miejsce na biesiady przy ognisku, boisko do piłki
nożnej, recyklingowy plac zabaw stworzony z pozornie
bezużytecznych przedmiotów. Oryginalną propozycją
są seanse filmowe na sianie w stodole. W okolicznych
lasach można zbierać grzyby a w stawie wędkować.
Na wyposażeniu gospodarstwa są kijki Nordic walking,
huśtawki, hamak, wędki, rowery.
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Pokoje pod Świerkami

Jackiewicz Dariusz
Ładzyń 41a, 05-304 Stanisławów
tel.: +48 535 035 081, 606196006
e-mail: basiajack@o2.pl
N 52°14’30” E 21°32’31”

Zapraszamy do malowniczej miejscowości Ładzyń. Blisko
kwatery znajduje się jeziorko Bagno, bujne lasy oraz szlak
turystyczny Wielki Gościniec Litewski. Podróż szlakiem to
poszukiwanie dawnej, wielokulturowej Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, wiedzie przez niezwykle urokliwe okolice. Tereny te są atrakcyjne dla grzybiarzy, myśliwych,
wędkarzy oraz miłośników turystyki aktywnej. Cisza,
czyste powietrze, bliskość lasu – to główne atuty oferty.
Wspaniałe miejsce na relaksujące wyprawy w poszukiwaniu leśnych skarbów. Istnieje możliwość suszenia
zebranych grzybów oraz robienia z nich pysznych przetworów, które wzbogacą smak wielu potraw.
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Złote Pole

Alina Czaplicka
Łaguny 1 - Złote Pole, 06-406 Opinogóra Dolna
tel.:+ 48 23 672 32 66, 600 449 198,
e-mail: zlotepole@zlotepole.pl
www.zlotepole.pl
N 52°54’0.9” E 20°44’46.3”

Złote Pole to historyczna nazwa posiadłości przodków
właścicielki. Gospodarstwo agroturystyczne z Karczmą
na Złotym Polu to dom malowniczo położony z dala od
miejskiego zgiełku. Jest to okolica o niezwykłych walorach przyrodniczych, na które składa się urozmaicony
krajobraz, bogactwo rzadkich gatunków flory i fauny. Pobyt w otulinie zieleni daje gościom możliwość
nieskrępowanego relaksu i możliwości uprawiania
aktywnego wypoczynku. Złote Pole stanowi także
doskonałą bazę wypadową do zwiedzania regionu.
Kuchnia oparta na ziołowym ogródku przypraw, na
życzenie turystów kuchnia wegetariańska, domowy
nabiał, własne kompozycje i wybór przetworów.
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Lasocka Danuta

Miszewo Wielkie 36
09-120 Nowe Miasto
tel.: +48 664 559 782
+48 600 072 550, +48 23 661 45 50
N 52°38’15” E 20°35’59”

Gospodarstwo znajduje się na terenie atrakcyjnej turystycznie gminy. Położone pośród lasów pełnych grzybów, jagód i dzikiej zwierzyny, niedaleko rzeka Sona
i majestatycznie rosnący wielowiekowy dąb. Do dyspozycji gości przygotowano myśliwski dworek, teren
do rekreacji oraz staw, gdzie można wędkować i pływać
na rowerze wodnym i łódce. To doskonałe miejsce do
wypoczynku dla miłośników przyrody oraz myśliwych.
Atrakcyjna okolica zachęca do spacerów, wycieczek
rowerowych oraz grzybobrania. Na wyposażeniu: stół
do tenisa, kijki Nordic walking, huśtawki, kajaki, wędki,
rowery, boisko do siatkówki. Specjalnością pani domu
jest kuchnia myśliwska.

75

Barbara Wrońska

Mokrzyce Włościańskie 7
05-191 Nasielsk
tel. +4823 693 51 40, 692 099 936
e-mail: barbarawro@wp.pl
www.agroturystykaubasi.pl
N 52°34’52.679” E 20°44’12.557”

Gospodarstwo położone w otoczeniu pól i lasów
Wysoczyzny Ciechanowskiej. Gospodarze prowadzą
wielokierunkowe gospodarstwo rolne z uprawą zbóż,
chowem koni, kóz i gęsi. W wiejskim domu dla gości
przygotowano 4 pokoje z łazienkami. W ofercie tradycyjne wyżywienie z własnych produktów. Oprócz
wypoczynku w altanie ogrodowej, dodatkowy relaks
zapewnia grzybobranie, wędrówki po lesie, jazdy
konne oraz wędkowanie. Istnieje również możliwość
uczestniczenia w pracach związanych z pielęgnacją
i obsługą zwierząt gospodarskich oraz w uprawie
i pielęgnowaniu ziół i warzyw w ogrodzie a następnie
wspólnym przygotowywaniu przetworów.
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Chata za Wsią

Anna Paradowska
Nowe Skaszewo 23, 06-126 Gzy
tel: +48 23 691 52 12, 608 096 330, 604 582 982
e-mail: info@chatazawsia.pl
www.chatazawsia.pl
N 52°12’44” E 20°19’52”

Gospodarstwo agroturystyczne położone jest w sercu
Mazowsza, w pobliżu Puszczy Białej, pośród łąk, pól
i lasów. Obiekt zapewnia komfortowe warunki zakwaterowania oraz zdrowe i smaczne swojskie jadło.
Gospodarstwo należy do sieci Zagród” Edukacyjnych.
Prowadzi dużą ilość różnorodnych warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wyposażone jest w plac zabaw, boisko do gry w piłkę i zwierzyniec. W ofercie zabawy dydaktyczno-ruchowe w plenerze: przeciąganie
liny, zawody zręcznościowe, opowieści o wsi dawnej
połączone z wystawą zabytkowego sprzętu rolniczego.
Organizowane są również ogniska, wspólne grillowanie
a w zarybionych stawach wędkowanie.
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Myszogród

Agnieszka i Dariusz Myszkowscy
Osiny 22, 09-500 Gostynin
tel.: +48 600 442 201
e-mail: dmyszkowski@interia.pl
www.myszogrod.pl
N 52°11’15” E 21°36’43”

Gospodarstwo położone na skraju wsi, w Obszarze
Ochronnym Doliny Skrwy Lewej. W okolicznych lasach
bogate runo: grzyby, jagody, maliny, jeżyny. Gospodarze uprawiają zboże, hodują konie a także, kozy
i kury metodami ekologicznymi. Atrakcyjność terenu
sprzyja uprawianiu turystyki pieszej, rowerowej i konnej. W okolicy znajduje się rezerwat ścisły, a w nim
żeremia bobrów, źródła krystalicznie czystej wody.
W ofercie są: spotkania integracyjne, warsztaty, biesiady, uroczystości rodzinne. Aktywny wypoczynek: tenis
stołowy, kijki do nordic walking, huśtawki lub hamak,
kajaki, wędki, rowery, boisko do siatkówki, piłki nożnej,
badmintona.
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Leśniczówka Paryż

Oliszewscy Anna i Arkadiusz
Rzy 45, 09-110 Sochocin
tel.:+48 23 671-83-70, 509 669 391
e-mail: annaoliszewska@wp.pl
N 52°41’14” E 20°28’20”

Gospodarstwo położone na Mazowszu, na obszarze
lasów leśnictwa Paryż. Stara leśniczówka jest urokliwie
usytuowana wśród wspaniałych lasów, niedaleko rzeki
Sony i zalewu w Nowym Mieście. W leśniczówce do
wynajęcia: niezależne mieszkanie rodzinne z łazienką
i wyposażoną kuchnią oraz pokoje z łazienkami. Posiłki
można zamówić na miejscu. Cisza, spokój i wspaniałe
leśne powietrze to gwarancja udanego relaksu,
urozmaiconego wędrówkami po lesie, spacerami z kijkami, grzybobraniem i wycieczkami rowerowymi. Na
miejscu dla gości przygotowano: boisko do siatkówki,
boisko do badmintona, stół do tenisa a na wieczorne
biesiady miejsce na ognisko i grill.
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Mitowska Ewa

Seroczyn 71, 08-320 Sterdyń
tel.: +48 505 224 782
e-mail: ewa.mitowska@op.pl
www. ewaagroart.pl
N 52°34’22” E 22°21’13”

Gospodarstwo położone jest w centrum wsi, na terenie
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. W pobliskich
lasach jest pełno grzybów a w stawach ryb. Polne ścieżki
sprzyjają turystyce pieszej i rowerowej. Dom otacza
duże podwórko, które może służyć jako miejsce zabaw
dla dzieci. W gospodarstwie wyznaczono miejsce na
ognisko i grilla. W jednym z budynków zgromadzono
kolekcje sprzętów, mebli i narzędzi z minionej epoki,
których dawniej używano w gospodarstwie wiejskim.
Gospodyni prowadzi warsztaty z plastyki obrzędowej
i pieczenia sękaczy. Na wyposażeniu gospodarstwo
posiada: huśtawki, hamak, wędki, rowery, boisko do
siatkówki.
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Gospodarstwo Żabi Raj

Łempicka Beata
Trzepowo 62, 06-114 Pokrzywnica
tel.: +48 600 325 333
e-mail: 600325333@wp.pl
www.trzepowo.pl
N 54°12’43” E 22°49’52”

Gospodarstwo położone jest w pobliżu Nadbużańskiego
Parku Krajobrazowego oraz rezerwatu przyrody Kępa
Dzierżeńska. Rezerwat obejmuje teren wyspy rzecznej, która ze względu na położenie w szerokim nurcie
Narwi stanowi miejsce gniazdowania ptaków wodnobłotnych. W drewnianym wiejskim domu przygotowane są miejsca noclegowe. Oferta skierowana jest
przede wszystkim dla rodzin z dziećmi. Na terenie
znajduje się łowisko złożone z jeziorka i kilku pojedynczych stawów, miejsce na ustawienie namiotów, na ognisko oraz grilla. Aktywny wypoczynek: tenis stołowy,
wypożyczalna kijków Nordic walking, huśtawki, kajaki,
wędki, rowery, boisko do siatkówki
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Agroela

Elżbieta Żebrowska
Wydmusy 59, 07-430 Myszyniec, Mazowsze
tel. +48 29 772 19 12, 609 858 698
e-mail: agroela@o2.pl
www.agroela.pl
N 53°20’52.223” E 21°22’50.05”

Zwarty kompleks Puszczy Zielonej, czyste środowisko
naturalne, rozległe otwarte przestrzenie, kurpiowskie tradycje kulturowe, rzeki i strumienie, 2 zbiorniki wodne to walory gminy, w której położony jest
obiekt. Właściciele gospodarstwa rolnego zajmują
się produkcją roślinną i zwierzęcą, posiadają pasiekę,
prowadzą zagrodę edukacyjną realizując programy
z zakresu dziedzictwa kulturowego Kurpi, w tym
z dziedzictwa kulinarnego. Istnieje możliwość uczestniczenia w pracach w gospodarstwie. Okolica zaprasza
na piesze wędrówki i wycieczki rowerowe, grzybobranie i wędkowanie. Dla gości przygotowano miejsce
na ognisko, grill, kort tenisowy.
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Gosp. Agroturystyczne Stokrotka
Oglęcka Milena
Żochy 33, 06-456 Ojrzeń
tel.: +48 508-361-084
e-mail: marcysia12@o2.pl
www.stokrotka.katalogturystyki.pl
N 52°46’2” E 20°35’9”

Gospodarstwo położone jest w samym środku Mazowsza, pośród lasów i pól. Dla gości przygotowano 5
pokoi, 3 łazienki, kuchnię z wyposażeniem oraz salon
z kominkiem. Specjalnością gospodyni jest kuchnia regionalna. Można też samodzielnie przygotować sobie
posiłki. Na terenie gospodarstwa znajduje się miejsce
na pole namiotowe. W ofercie turystyka rodzinna, spotkania integracyjne, imprezy plenerowe oraz zielone
szkoły. Warto wybrać się na wędrówki po lesie, na grzybobranie, wycieczki rowerowe i na wędkowanie. Dla
gości przygotowano boisko do siatkówki i koszykówki,
stół do tenisa, huśtawki, hamak, wędki, kajaki.
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Nad Bugiem

Jakoniuk Elżbieta
Zabuże 41, 08-220 Sarnaki
tel.: +48 83 359 88 29, 604 138 760
e-mail: rolawj@poczta.onet.pl
www.zabuze24.pl
N 52°18’39” E 23°2’34”

Gospodarstwo położone nad rzeką Bug, na obszarze
Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”.
W okolicy lasy bogate w grzyby i ścieżki przyrodnicze.
Atrakcją gospodarstwa jest basen kąpielowy. Kuchnia
regionalna oparta na produktach własnych i z okolicznych gospodarstw. W gospodarstwie są zwierzęta,
wśród nich lubiane przez dzieci króliki. W ofercie imprezy integracyjne „Pod Strzechą” z muzyką ludową,
grillem i ogniskiem. Rzeka zapewnia możliwość
wędkowania i pływania łodzią, statkiem i tratwami.
Aktywny wypoczynek: tenis stołowy, kijki nordic walking, huśtawki, hamak, kajaki, wędki, rowery, boisko do
siatkówki, piłki nożnej, badmintona.
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Gościniec nad Wkrą

Bożena i Ryszard Pietrucha
Błędowo 30a, 05-180 Pomiechówek
tel. +48 22 78 55 444, 695 774 073, 695 774 074
e-mail: riko1@op.pl
www.gosciniecnadwkra.pl
N 52°31´36” E 20°40´44”

Gościniec położony jest w widłach rzeki Wkry i Narwi.
Na terenie ogrodzonego i rozległego terenu leżącego
przy lesie, z piękną aleją brzozową, znajduje się:
parking, plac zabaw, miejsce do grillowania i kuchnia
z wyposażeniem. Przestronne pokoje z łazienkami
mają osobne wejścia z zewnątrz. Piękna okolica, rzeka, jezioro, las oraz wypożyczalnia kajaków i okoliczne
stadniny koni sprawiają, że jest doskonałe miejsce
do aktywnego wypoczynku: wycieczek rowerowych
i pieszych, jazdy konnej, grzybobrania, wędkowania
czy też spływów kajakowych. W ofercie są propozycje
spotkań integracyjnych i okolicznościowych, pobyty
świąteczne, wczasy, weekendy.
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Witold Zmysłowski

Aleksandrowo 4
06-445 Strzegowo
tel.: +48 507 463 655
e-mail: gnitczynski@gmail.com
N 52°51’7” E 20°17’58”

Gospodarstwo znajduje się w małej, urokliwej
miejscowości nad rzeką Wkrą. Położenie czyni go
atrakcyjnym dla amatorów wędkowania i wypoczynku na wodzie np. spływów kajakowych. Wokół
lasy sprzyjające pieszym bądź rowerowym wycieczkom. Doskonałe miejsce do wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Dla dzieci przygotowano plac zabaw
z plażą i kąpieliskiem. Pobliskie lasy, obfite w grzyby,
to wspaniałe miejsce dla miłośników grzybobrania.
W ofercie: domowa kuchnia z potrawami regionalnymi
z produktów z gospodarstwa, możliwość organizowania ogniska i grilla oraz boiska i urządzenia do zajęć
i gier sportowych a zimą kuligi z ogniskiem.
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U Gertrudy nad Bugiem
Krasnodębski Józef
Bużyska 27, 08-108 Korczew
tel.: +48 501 218 381
e-mail: krasmil@wp.pl

N 52°23’12” E 22°38’10”

Gospodarstwo położone jest na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, nad rzeką Bug.
W pobliżu lasy pełne grzybów, można tam spotkać
rzadkie gatunki ptaków i leśnej zwierzyny. Bliskość
rzeki sprawia, że miejsce to jest idealne dla wędkarzy.
Wśród ryb najczęściej spotykanych w Bugu są szczupaki, sumy, płocie, okonie, klenie i sandacze. Gospodarze
organizują ogniska, grill, imprezy okolicznościowe.
W okolicy bezkresne przestrzenie łąk i pól, zachowały
się stare chaty, kapliczki, dwory i pałace. Warto zwiedzić
Pałac Ostrowskich w Korczewie, zabytkowe kościoły
i cerkiew w Drohiczynie, Świętą Górę Grabarkę, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
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U Ani

Goliszewska Anna
Kawęczyn 39, 08-480 Maciejowice
tel.: +48 25 682 59 36, 506 257 260
e-mail: agrokaweczyn@wp.pl
www.agrokaweczyn.pl
N 51°56’26” E 20°54’37”

Gospodarstwo położone na skraju cichej wsi. Lasy, rzeki i pola zachęcają do spacerów pieszych i wycieczek
rowerowych. Okolice Kawęczyna związane są z historią
Polski. W 1794 roku odbyła się tu bitwa pod Maciejowicami. Z tym wydarzeniem wiąże się wiele miejsc, które można zwiedzać. Dom otacza piękny ogród
z altaną, huśtawkami, placem zabaw i basenem dla
dzieci, oczkiem wodnym oraz grillem. Do dyspozycji
gości 4 pokoje, siłownia, wypożyczalnia rowerów, ogniska, kuligi. Gospodarze serwują swoje produkty: mleko, warzywa, swojskie wędliny. Okoliczne lasy są bogate w grzyby i jagody. Można uczestniczyć w pracach
gospodarskich i robieniu przetworów.
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Sobota Zbigniew

Gospodarstwo Agroturystyczne
Magnuszew ul. Ar. WP 26
26-910 Magnuszew
tel. +48 621 71 63, 602 814 599
N 51°45’42.408” E 21°23’1.658”

Atrakcje turystyczne Gminy Magnuszew wynikają z jej
położenia w widłach trzech rzek Wisły, Pilicy i Radomki
oraz bliskie sąsiedztwo Puszczy Kozienickiej i Puszczy
Stromieckiej. Jest to rejon atrakcyjny przyrodniczo
i krajobrazowo, z malowniczymi zakolami rzek, starorzeczami i dużą ilością łąk i lasów. W obiekcie do
dyspozycji gości przygotowano 4 pokoje, kuchnię oraz
pokój wypoczynkowy. W ogrodzie wypoczynkowym
usytuowana jest urocza altana z grillem. Dla gości przygotowano ogród warzywny. Istnieje możliwość zakupu
produktów z gospodarstwa. W pobliżu lasy bogate
w grzyby i runo leśne. Przepiękna okolica zachęca do
spacerów i wędrówek.
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Zacisze

Markiewicz Stanisław
Osowia 13, 09-550 Szczawin Kościelny
tel.: + 48 604 205 821
e-mail: osowia.agroturystyka@gmail.com
www.osowiaagroturystyka.blogspot.com
N 52°21’51” E 19°32’6”

Gospodarstwo położone jest wśród lasów i łąk na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Gostynińskiego
na Mazowszu Zachodnim. Ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe część regionu objęta została
strefą obszaru chronionego. Ogromne bogactwo przyrodnicze i kulturowe Ziemi Płockiej sprzyja uprawianiu
aktywnej turystyki. Do wynajęcia oferuje całoroczny
domek z kominkiem. Gospodarze zapewniają także
sprzęt rekreacyjny, można skorzystać z łódki, kajaku,
rowerów, a także kijków do Nordic Walking. W ogrodzie:
altana, huśtawka, boisko, basen ogrodowy, plac zabaw
oraz miejsce na grill. Na terenie obiektu ogrodzony
parking.
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Arka

Gralewicz Anna
Rydzyń Włościański 10
06-445 Rydzyń Włościański
tel.: +48 23 613 09 63, 604 859 123
e-mail: gralewicz@o2.pl
N 52°54’17” E 20°14’6”

Gospodarstwo agroturystyczne położone nad rzeką
Wkrą, w środku lasu. Obiekt szczególnie polecany rodzicom z dziećmi. Mają one do dyspozycji plac zabaw,
w którego skład wchodzi park linowy, trampolina, 2
zjeżdżalnie, konie na sprężynach, mała ścianka do wspinaczki. Rodzice w tym czasie mogą korzystać z hamaków, z miejsca na ognisko, boiska do gry w siatkówkę
plażową i innych atrakcji znajdujących się w bliskiej
odległości od placu zabaw. W razie deszczu czas można
spędzać pod wiatą. Otoczenie gospodarstwa sprzyja
aktywnemu wypoczynkowi na wodzie, do dyspozycji
gości są kajaki lub w pobliskich lasach na wędrówkach
pieszych i grzybobraniu.
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Miłek Sławomir

Rudunki 6, 99-232 Zadzim
tel: +48 678 63 76, 605 994 684
e-mail: slawomirmilek@neostrada.pl
N 51°46’50” E 18°51’00”

Gospodarstwo położone blisko przy lesie. Cisza i spokój
to główne atuty tego miejsca. Duże obszary leśne
stanowią dobre miejsce na piesze wędrówki powiązane
z grzybobraniem. Na gości czekają nowocześnie
urządzone pokoje gościnne, do dyspozycji jadalnia oraz
pokój wypoczynkowy. Gospodarze posiadają własny
sad. Istnieje możliwość zakupu produktów wytwarzanych w gospodarstwie. Na terenie posesji znajduje
się huśtawka oraz miejsce na wieczorny grill. Możliwość
korzystania z Internetu.
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Wichrowa Dolina

Rakowski Zbigniew
Pęczniew, ul. Wodna 4
99-235 Pęczniew
tel: +48 43 678 15 67
e-mail: jonahel@wp.pl

N 51°48’11” E 18°43’21”

Wieś położona nad rzeczką Pichną dopływem Warty,
nad brzegiem zbiornika Jeziorsko.
Na gości czekają komfortowe pokoje. Do dyspozycji
turystów przygotowano wędki, rowery, foldery, mapy,
przewodniki turystyczne o okolicy. Na terenie gospodarstwa działa stadnina koni z możliwością nauki
jazdy konnej. W okolicy wypożyczalnia sprzętu wodnego. W sezonie letnim na zbiorniku odbywają się zawody
w sportach wodnych, m. in. windsurfing i żeglarstwo.
Na nim utworzono Rezerwat Ornitologiczny, występuje
tu bogata, niespotykana Europie ornitofauna. Atutem
gospodarstwa są także pobliskie stawy rybne i lasy bogate w grzyby i owoce leśne.
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Pustułka

Bilski Roman
Mysiakowie 25, 26-315 Poświętne
tel. +48 606 966 203
e-mail: rbilski64@o2.pl
www.pustulka.agroturystyka.pl
N 51°34’20” E 20°19’52”

Letniskowy, murowany dom dla 3-5 osób, usytuowany w obszarze objętym ochroną programu “NATURA
2000” na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego,
z bezpośrednim dostępem do rzeki Pilicy. Obiekt
znajduje się na terenie ogrodzonym z parkingiem.
Wśród atrakcji godne polecenia są: spływ kajakowy
dziką Pilicą, grzybobranie, wędkowanie, przejażdżki
rowerowe i wędrówki piesze leśnymi ścieżkami. Na
miejscu gospodarze oferują plac zabaw dla dzieci,
wędzenie swojskich wędlin, ognisko, grill. Wypoczynek
w miejscu pełnym odgłosów przyrody: szum lasu,
śpiew ptaków koi stargane nerwy. Obiekt przeznaczony
w szczególności dla rodzin z dziećmi.
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Urbaniak Justyna

Rychłocice 33
98-313 Konopnica
tel.: +48 43 842 46 58

N 51°23’26” E 18°48’94”

Atutem gospodarstwa jest jego lokalizacja, która
zachęca do czynnego wypoczynku. Gospodarstwo leży
na terenie Krainy Wielkiego Łuku Warty” oraz Ziemi
Wieluńskiej, która posiada znakomite walory turystyczne i rekreacyjne. Załęczański Park Krajobrazowy i Park
Międzyrzecza Warty i Widawki zapewniają bliski kontakt z naturą. Malownicze lasy, rezerwaty przyrody, liczne jaskinie oraz dolina Warty to największe atrakcje
regionu. Do dyspozycji gości oddano dwa pokoje ze
wspólną łazienką, pokój wypoczynkowy. W ogrodzie
altana i huśtawka. Jest to wymarzone miejsce dla osób
szukających ciszy, lubiących śpiew ptaków, długie spacery, wycieczki rowerowe.
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Ślusarek Bogusława

Radoszewice, ul. Targowa 34
98-354 Siemkowice
tel.: +48 691 679 363
N 51°14‘97” E 18°50’01”

Gospodarstwo położone jest na Wyżynie Wieluńskiej,
nad Wieźnicą, dopływem Warty w niedalekiej
odległości od Łęczańskiego Parku Krajobrazowego i rezerwatu Mokry Las. Smakowanie uroków niespiesznego
, wiejskiego życia czeka na gości tradycyjnie prowadzonego gospodarstwa. Uprawia się tu głównie mieszanki
zbóż dla koni oraz warzywa w tym chrzan, który jest
tradycyjną, lokalną uprawą. Obok domu znajduje się
staw, gdzie można łowić ryby. Gospodarze oferują smakowite wiejskie jedzenie. Na terenie gospodarstwa przygotowano miejsce na grill, meble ogrodowe, oczko
wodne. W pobliżu znajduje się las, gdzie gospodarze
zapraszają na długie spacery.
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Nowel Anna i Piotr

Suwalszczyzna
Rosochaty Róg 3, 16-503 Krasnopol
tel.+48 87 516 41 82, 669 061 004
e-mail: nad-wigrami@wp.pl
www.nad-wigrami.pl
N 54°3’25” E 23°5’56”

Rodzinne gospodarstwo proponuje wypoczynek w niezwykle malowniczej wsi, z bezpośrednim dostępem do
jeziora Wigry, które jest sercem Wigierskiego Parku
Narodowego. Nazwa Rosochaty Róg pochodzi od
urozmaiconej linii brzegowej przypominającej poroże
jelenia. Miejscowość, położona nieopodal Klasztoru
Kamedułów w Wigrach, według niektórych źródeł jest
jedną z najmłodszych wsi w Polsce. Do dyspozycji gości
wiata grillowa z wędzarnią i kajaki. W gospodzie Zapiecek wspaniałe dania domowe z przewagą rybnych.
W ofercie: uprawianie sportów wodnych, spływy kajakowe Czarną Hańczą, grzybobranie, rejsy statkiem wycieczkowym po jeziorze, szlaki rowerowe.
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Majątek Giże Marczak

Anna i Lech Marczak
Giże 41, 19-411 Świętajno, Mazury Garbate
tel.: +48 87 523 04 05, 509 782 015
e-mail: marczak@ekoturystyka.com.pl
www.ekoturystyka.com.pl
N 54°0’54” E 22°23’26”

Gospodarstwo położone w regionie Mazur Garbatych.
Jest to urokliwy teren polodowcowy. Charakteryzuje
się licznymi jeziorami i wzniesieniami. W pobliżu jest
najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza. W gospodarstwie
z atestem gospodarstwa ekologicznego, uprawia się
zboża, warzywa, drzewa owocowe i leszczynę. Dużą
atrakcją terenu są dwa jeziorka połączone mostem.
Można tu aktywnie wypoczywać: kąpać się, pływać
łódką i kajakiem, wędkować. Do dyspozycji gości
znajdują się dwa budynki z komfortowo urządzonymi
pokojami i apartamentem, stół do tenisa, piłkarzyki,
siłownia, boisko do siatkówki i badmintona, rowery
trójkołowe i trampolina.
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Osada pod Lasem

Lech Ivana
ul. Płaska 92B, 16-326 Płaska
tel.: +48 87 641 80 76, 600 211 300
e-mail: lech@osadapodlasem.pl
www.osadapodlasem.pl
N 53°54’16” E 23°15’35”

Osada pod Lasem położona jest na skraju Puszczy Augustowskiej, w wyjątkowo cichej i malowniczej okolicy.
W gospodarstwie do dyspozycji gości są komfortowo
urządzone domki wypoczynkowe, przygotowane do korzystania o każdej porze roku. W najbliższej okolicy znajduje się pięć jezior: Gorczyckie, Orle, Paniewo, Krzywe,
Serwy, które połączone są Kanałem Augustowskim.
Bliskość lasu sprzyja grzybiarzom, a jeziora zapraszają
miłośników wędkowania i sportów wodnych.
Dla gości przygotowano: boisko do siatkówki, piłki
nożnej i badmintona, wypożyczalnię rowerów i kajaków oraz miejsce na ognisko i grilla. Atrakcyjny teren
sprzyja wycieczkom rowerowym.
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Starostówka

Starosta Weronika i Jarosław
Małowiste 24B, 16-326 Płaska
tel.: +48 608 668 813, 696 040 614
e-mail: biuro@starostowka.pl
www.starostowka.pl
N 53°55’51” E 23°13’01”

Gospodarstwo położone nad jeziorem Serwy,
z bezpośrednim dostępem do wody i własną plażą. Jezioro Serwy słynie z niezwykle czystych wód, co stwarza
doskonałe warunki do kąpieli i nurkowania a także do
pływania kajakami lub rowerem wodnym. W okolicy
kilometry tras prowadzących przez okoliczne wsie
i przez najpiękniejsze zakątki Puszczy Augustowskiej.
Stwarza to możliwość do uprawiania turystyki pieszej
i rowerowej. Wspaniałe warunki do wędkowania i grzybobrania. Pod okiem gospodyni można wziąć udział
w pokazach sporządzania własnych wyrobów (kiełbasy,
ryby, mięsa), które po uwędzeniu są degustowane.
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Posiadłość Rospuda

Frukacz Bogusława
Rospuda 10, 16-424 Filipów, Suwalszczyzna
tel.: +48 87 569 60 73, 504 528 362
e-mail: rospuda10@wp.pl
www.rospuda.com.pl
N 54°12’14” E 22°37’06”

Gospodarstwo położone malowniczo, z piękną
panoramą na jeziora Kamienne i Rospuda, w strefie
Chronionego Krajobrazu Doliny Rospudy. Miłośników
aktywnego wypoczynku zaprasza na ciekawe trasy,
idealne na wycieczki rowerowe, piesze i narciarskie.
Komfortowe pokoje gościnne z tarasami i łazienkami
są usytuowane na poddaszu. Gospodarze prowadzą
tradycyjną regionalną kuchnię. Przez cały rok panują
tu doskonałe warunki do łowienia ryb - latem z łodzi,
pomostu lub brzegu, zimą spod lodu. Każdy znajdzie
tu wyśmienite warunki do kameralnego wypoczynku
na Suwalszczyźnie. Idealne miejsce dla osób lubiących
kąpiele wodne lub słoneczne na kameralnej plaży.
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Andruczyk Teresa i Ignacy

Błaskowizna 4, 16-404 Jeleniewo
Suwalszczyzna
tel.. +48 87 568 34 45, 518 896 934
N 54°15’03” E 22°48’26”

Kwatera położona na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, nad jeziorem Hańcza, niedaleko głazowiska
Bachnowo. Kwatera jest przygotowana do obsługi gości
pasjonujących się nurkowaniem i wędkowaniem. Posiada
własną plażę oraz miejsce do kąpieli. W najbliższej okolicy
znajdują się liczne rezerwaty przyrody, szlaki do pieszych
wędrówek oraz trasy rowerowe. To doskonała baza wypadowa na Litwę. Specjalnością są tradycyjne posiłki
regionalne. Gospodarstwo wyposażone jest w plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i grilla, stół do tenisa,
tradycyjną saunę-banię, w sprężarkę do napełniania butli
nurkowych, pomieszczenie do przechowywania sprzętu.
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Uroczysko Dolina Sarenek

Barbara Kamińska
Hołny Wolmera 39, 16-500 Sejny
tel.: +48 515 299 108, 570 432 222, 510 682 861
e-mail: dolinasarenek@gmail.com
www.relaks-holny.pl
N 54°06’24” E 23°20’51”

Dolina Sarenek to kameralna kwatera, położona wśród
pagórków i jezior pogranicza, umożliwia korzystanie
z atrakcji Polski i Litwy. Tutaj możliwe jest połączenie
spokojnego wypoczynku w niepowtarzalnym krajobrazie Suwalszczyzny z aktywnym korzystaniem z wielu
atrakcji dla dzieci i dorosłych po obu stronach granicy - parki linowe, zaczarowany ogród, AQUAPARK,
Baśniowy Szlak Suwalszczyzny, kurort narciarski,
malownicze trasy rowerowe i rybne jeziora. Możliwość
poznania tajników przyrządzania tradycyjnych potraw
kuchni pogranicza, przygotowywania przetworów na
zimę czy pieczenia sękacza.
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U Oli

Jegorow Aleksandra
Smolany Dąb, 16-503 Krasnopol
tel. +48 515 311 453
e-mail: ola.smolanydab@wp.pl
www.gremzdy.pl
N 54°05’17” E 23°11’03”

Dom położony między dwoma jeziorami: Gremzdy
i Długie. Obiekt znajduje się na trasie Suwałki-Sejny,
która prowadzi do przejścia granicznego w Ogrodnikach. Siedlisko położone nad wodą, do dyspozycji
gości prywatna plaża z pomostem, możliwość korzystania z łodzi. Na plaży wyodrębniono miejsce na ognisko i usytuowano altanę. Istnieje możliwość korzystania
z domowych posiłków lub z dobrze wyposażonej kuchni. Do dyspozycji gości salon, jadalnia i weranda. Na terenie posesji znajduje się teatr w stodole, gdzie organizowane są imprezy. Doskonałe miejsce dla wędkarzy
i grzybiarzy oraz dla chętnych na odwiedzenie atrakcyjnych miejscowości na Litwie.
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Agroturystyka

Radzewicz Henryka i Dariusz
Stankuny 2a, 16-407 Wiżajny
tel. +48 600 157 780
e-mail: damian.radzewicz@gmail.com
N 54°24’06” E 22°50’40”

Gospodarstwo położone na krańcach Suwalszczyzny
i Mazur Garbatych. To piękny, pagórkowaty teren, idealny dla miłośników wypraw rowerowych i pieszych.
Bliskie położenie od granicy państwa, pozwala na organizowanie wycieczek na Litwę (odległość 15 km).
W pobliżu bogate w runo leśne lasy i liczne jeziora,
w tym jezioro Hańcza. W rozległym ogrodzie dla turystów przygotowano okazały kącik wypoczynkowy,
plac zabaw dla dzieci oraz miejsce na ognisko i grilla.
W gospodarstwie można pomóc przy pracach w pasiece
i zakupić miód oraz łowić ryby w prywatnym stawie.
W ofercie ponadto spływy kajakowe oraz pokazy regionalne wyrobu sera i sękacza.
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ARIZONA

Wiesława i Antoni Raczkowscy
Mołowiste 26A, 13-326 Płaska, Suwalszczyzna
tel. +48 604 405 578
e-mail: poczta@arizona.agro.pl
www.arizona.agro.pl
N 53°55’51” E 23°13’01”

Dom położony na wschodnim brzegu jeziora Serwy.
Na jeziorze są 3 wyspy: Dębowo (ze stanicą wodną),
Lipówka oraz Sosnowo (rezerwat kormoranów).Czystą
wodą, piaszczystą plażą z pomostem oraz bliskością
lasu, zachęca gości do spędzenia tutaj nie tylko wakacji,
ale i długich weekendów. Atrakcyjnie można tu także
spędzić czas Świąt i Sylwestra. Aktywny wypoczynek
na wodzie a w pobliskich lasach raj dla grzybiarzy. Na
niepogodę gospodarze proponują salę rekreacyjno rozrywkową z kominkiem dla 40 osób. To doskonały
punkt wypadowy na Litwę, spływy kajakowe Czarną
Hańczą, Kanałem Augustowskim, Rospudą. W cenie
pobytu korzystanie ze sprzętu pływającego.

106

Staszkowa Zagroda

Cieślukowska Dorota
Jabłońskie 52, 16-300 Augustów
Suwalszczyzna
tel. +48 87 566 70 24, 605 290 082
e-mail: dorotadc@poczta.onet.pl
www.staszkowazagroda.pl
N 53°55’53” E 22°50’07”

Siedlisko położone w Puszczy Augustowskiej, niedaleko
od Augustowa. W bliskim sąsiedztwie Puszcza Augustowska obfitująca w grzyby i jagody, najsłynniejsza
w naszym kraju rzeka Rospuda oraz Jezioro Augustowskie sprawia, że jest to idealne miejsce do wypoczynku. Dla gości przygotowano 8 niezależnych, dwupoziomowych mieszkań, w każdym pokój dzienny, w pełni
wyposażony aneks kuchenny i łazienka. Do dyspozycji
turystów: staw z możliwością kąpieli i połowu ryb, altana z kominkiem i grillem, miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci i boiska oraz stół do tenisa, sala na biesiady i imprezy integracyjne. Możliwość wypożyczenia
rowerów, kajaków i łódek.
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Zaniewska Geofreda

Płaska 81 F
16-326 Płaska
Suwalszczyzna
tel.: +48 87 641 76 02

N 53°54’16” E 23°15’35”

Dom usytuowany jest na ogrodzonej działce wypoczynkowej, wokół rozpościerają się lasy Puszczy Augustowskiej, w pobliżu jezioro Gorczyckie i śluza Gorczyca
na Kanale Augustowskim. Okolica sprzyja amatorom grzybobrania i wędkowania, a także wędrówkom pieszym,
wycieczkom rowerowym, spływom kajakowym zielonym szlakiem. Dom posiada cztery pokoje gościnne, salon wypoczynkowy, kuchnię z pełnym wyposażeniem,
jadalnię z kominkiem. W ogrodzie miejsce na ognisko
i grilla. W sąsiedztwie wypożyczalnia rowerów i sprzętu
pływającego a także możliwość zamówienia domowych posiłków. Stąd można wyruszyć na wycieczki do
Klasztoru nad Wigrami i do Wilna.
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Gościniec Drumlin

Giersz Grażyna
Udziejek 11A, 16-404 Jeleniewo
Suwalszczyzna
tel. +48 87 568 32 86
e-mail: poczta@drumlin.pl
www.drumlin.pl
N 54°15’29” E 22°52’52”

Gościniec położony jest między rzeczkami Szeszupą
i Jaczniówką w Zagłębieniu Szeszupy (ogromna niecka
powstała przy wycofywaniu się lodowca), z widokiem
na morenowe wzgórza i Cisową Górę. Obiekt składa się
z odtworzonej zagrody wiejskiej, z drewnianą karczmą
krytą trzciną, z podcieniową chałupą z dachem
wiórowym, z glinianym świeronkiem i stajnią w formie mazurskiej obory, grillownikiem oraz tradycyjną
sauną i zadaszoną kręgielnią. Gościniec oferuje noclegi
w pokojach dwuosobowych i w apartamencie. Dla
gości przygotowano: świetlicę, piec chlebowy i salę
kominkową. Jest idealne miejsce do aktywnego wypoczynku w Suwalskim Parku Krajobrazowym.
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U Jawora

Kompleks Turystyczny
Jaworowscy Anna i Wojciech
Gawrych Ruda 40, 16-402 Suwałki, Podlasie
tel. +48 87 563 93 36, 691 727 865
e-mail: ujawora2@gmail.com
www.ujawora.pl
N 54°01’01” E 23°00’11”

Kompleks turystyczny położony jest pośród jezior
i lasów Wigierskiego Parku Narodowego. Możemy
tu podziwiać krajobraz uformowany przez lodowiec.
Jeziora i rzeki w okolicy są wymarzonym miejscem do
uprawiania sportów wodnych i wędkowania. Kompleks
posiada własną plażę, wypożyczalnię sprzętu wodnego
i rowerów, rozległy teren do odpoczynku i rekreacji
z wieżą widokową, miejscem na ognisko z kamiennym kominkiem. Organizuje pobyty urlopowe, imprezy
okolicznościowe i integracyjne szkolenia, konferencje,
również na świeżym powietrzu. W obiekcie: restauracja z domową kuchnią, plac zabaw dla dzieci, strzeżone
pole namiotowe, bezpieczny parking.
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Czester

Karpińscy Teresa i Czesław
ul. Podliszewo 16a, 19-206 Rajgród
tel. +48 86 272 17 94, 501 653 855
e-mail: ceslaw.karpinski@interia.pl
www.czester.suwalszczyzna.net
N 53°43 ‘58” E 22°42’25”

Gospodarstwo atrakcyjnie położone nad jeziorem Rajgrodzkim, z którego wypływa rzeka Jegrznia i kieruje
swój bieg do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Do
dyspozycji gości przeznaczono funkcjonalny dom
z pięknym widokiem na okolicę i kwaterę wędkarską.
Właściciel jest przewodnikiem wędkarskim. Dla
wędkarzy: 3- osobowe łodzie, kapoki, sprzęt wędkarski
i oddzielny budynek do przechowywania sprzętu
oraz pomieszczenia do patroszenia i magazynowania
złowionych ryb. Gospodarze dysponują także dużym
drewnianym pomostem. Na miejscu można wykupić
pozwolenie na połów w jeziorze, w którym żyją prawie
wszystkie gatunki ryb słodkowodnych.
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Gościnna Zagroda
na Cisowym Wzgórzu

Okraska Michał
Rowele 35, 16-406 Rutka Tartak,
tel. +48 600 831 134
e-mail: cisowewzgorze@autograf.pl
www.cisowewzgorze.pl
N 54°20’08” E 22°55’32”

Zagroda położona jest wśród zielonych pagórków,
łąk, lasów i jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Kwatera znajduje się w budynku o oryginalnym
wystroju. Stylowo umeblowane wnętrza to połączenie
nowoczesnego komfortu z pełną ciepła i przytulności
atmosferą. Każde z mieszkań posiada salon z kominkiem, aneks kuchenny, sypialnie i taras. Do dyspozycji
gości świetlica ze stołem bilardowym, boisko do siatkówki, dwa grille, ognisko i mini plac zabaw dla dzieci
w ogrodzie. Wypożyczalnia rowerów górskich i kajaków.
Dla miłośników pszczelarstwa, podglądanie pszczół
w ulu, sprzedaż miodu a dla chętnych przejażdżki
samochodem terenowym, zaś zimą kuligi.
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Leśny Dworek

Ostapowicz Małgorzata
Kryłatka 4, 16-310 Sztabin
tel. +48 512 479 870
e-mail: małgorzata.ostapowicz@op.pl
www.lesnydworek.krylatka.pl
N 53°44’48” E 23°07’40”

Atutem gospodarstwa jest jego położenie wśród
dużych obszarów leśnych Puszczy Augustowskiej
i Biebrzańskiego Parku Narodowego, bliski kontakt
z przyrodą, możliwość obserwowania ptaków, piękne
krajobrazy, szlaki wodne, rowerowe i piesze. Gospodarstwo posiada certyfikat - Miejsce ze smakiem.
Goście mogą uczestniczyć w warsztatach przerobu
lnu. Do dyspozycji turystów - bania w której można
hartować zarówno ciało jak i ducha, stół do tenisa
stołowego, boisko do siatkówki, sad, ogród z miejscem
na ognisko i grilla. Leśny Dworek to doskonała baza
noclegowa, która kusi o każdej porze roku. Atrakcją są
spływy kajakowe rzekami i Kanałem Augustowskim.
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Kalejty

Rowińscy Edyta i Krzysztof
Strękowizna 1, 16-304 Nowinka
tel. +48 87 643 22 48, 506 813 713
e-mail: kalejty@wp.pl
www.kalejty.gt.pl
N 53°54’17” E 23°02’32”

Gospodarstwo leży w środku Puszczy Augustowskiej,
nad brzegiem jeziora Długie (Kalejty). Z okien pokojów
gościnnych rozciąga się widok na rynnowy akwen wodny i pobliskie lasy. Można wynająć kajaki lub rowery
do zwiedzania przepięknej okolicy. Kwatera to raj dla
wędkarzy, wyposażona jest w sprzęt wędkarski, łodzie,
kapoki, pomieszczenie do sprawiania i przechowywania ryb. Jezioro Długie ma wyjątkowo urozmaiconą
linię brzegową, jest dla wielu najpiękniejszym z augustowskich jezior. W jeziorze pełno jest dorodnych
linów, leszczy, karpi, szczupaków, okoni, płoci, sumów
i węgorzy. W gospodarstwie znajduje się także pole namiotowe.
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Sosnowy Młodnik

Gałęzia Tomasz
Gorczyca 37E, 16-506 Płaska
tel. +48 501 446 837, 883 317 282
e-mail: galeziat@wp.pl
www.sosnowymlodnik.pl
N 53°54’45” E 23°15’35”

Gospodarstwo położone jest w środku Puszczy Augustowskiej, na skraju lasów Nadleśnictwa Płaska, niedaleko Kanału Augustowskiego. Okalające kwaterę lasy są
bogate w grzyby i jagody, a jeziora i rzeki zapewniają
aktywny wypoczynek wędkarzom i miłośnikom kajakarstwa. Jesienią wysłuchamy jeleni w czasie rykowiska, podczas pieszych wędrówek zobaczymy pasące się
sarenki. Wiosną poranny klangor żurawi i wieczorne
ciągi słonek zapewnią niezapomniane wrażenia z obcowania z dziką przyrodą. Atrakcyjne tereny do uprawiania narciarstwa biegowego, biegów na orientację
i turystyki rowerowej. Dla gości jest miejsce na ognisko
z grillem a dla dzieci plac zabaw.
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Głazowisko

Kułakowski Adam
Rutka 13, 16-404 Jeleniewo
tel. +48 608 504 088
e-mail: glazowisko@glazowisko.pl
www.glazowisko.pl
N 54°12’43” E 22°49’52”

Gospodarstwo agroturystyczne położone na terenie
Suwalskiego Parku Krajobrazowego, zaprasza zarówno
na wypoczynek letni jak i zimowy. Atrakcyjna lokalizacja, pofałdowany teren, porośnięty łąkami o bogatej
roślinności z silnie pachnącymi ziołami oraz usłany
głazami polodowcowymi teren, zachęca do wędrówek
pieszych i rowerowych. Gospodarze proponują wycieczki po okolicy. Właściciele hodują zwierzęta: kaczki, króliki, gołębie, krowy i owce oraz oferują produkty ekologiczne szczególnie różnorodne wiejskie sery, atrakcją
jest udziec pieczony na rożnie nad ogniskiem. Lasy
zapraszają na grzybobranie, jeziora na wędkowanie
i uprawianie sportów wodnych.
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Rawinis Krzysztof

Mauda 6, 16-407 Wiżajny
Suwalszczyzna
tel. +48 87 568 80 36, 506 837 293
e-mail: ravi@vp.pl
N 54°19’49” E 22°47’51”

Gospodarstwo położone nad jeziorem Mauda, niedaleko od najgłębszego jeziora Hańcza, Parku Krajobrazowego Puszczy Romnickiej i Suwalskiego Parku Krajobrazowego, z dala od innych siedlisk. Wokół panuje
cisza i spokój. Teren ogrodzony, z ogrodem i sadem owocowym. Do wynajęcia domek letniskowy z tarasem,
a w nim 3 pokoje z oddzielnymi wejściami, aneksem
kuchennym, łazienką/WC każdy. Na miejscu można
zakupić mleko, sery oraz wędliny własnego wyrobu
i miód z własnej pasieki. W pobliżu znajduje się dostęp
do jeziora Mauda, które jest dzierżawione przez Polski
Związek Wędkarski. Do dyspozycji sprzęt pływający:
łódź wiosłowa oraz rower wodny.
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Nad Rozlewiskiem

Janewicz Adam
Pobondzie 6, 16-406 Rutka-Tartak, Podlasie
tel. +48 87 641 31 54, 694 579 718
e-mail: janewiczowka.pl@wp.pl
www.janewiczowka.pl
N 54°19’02” E 22°56’47”

Dom Nad Rozlewiskiem położony jest na skraju Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Niewiele jest takich
miejsc w Polsce, gdzie można podziwiać takie kontrasty
krajobrazowe jak błękit jezior w sąsiedztwie rozległych
i wysokich wzgórz. W najbliższej okolicy znajdują się
dogodne tereny do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej a zimą do jazdy na nartach biegowych i do
udziału w kuligach. Do dyspozycji gości drewniany dom
z użytkowym poddaszem, podzielony na dwa mieszkania z oddzielnym wejściem. Wokół obiektu ogrodzony teren z miejscem na parking, altanę, ognisko
i przenośny grill. Atrakcją są spływy kajakowe rzekami
i Kanałem Augustowskim.
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Trzecie Jezioro

Micielica Maria
Potopy 3, 16-406 Rutka Tartak
tel.+48 87 568 72 42, 502 349 234
e-mail: mariamicielica@gmail.com
www.mariamicielica.witryna.info
N 54°20’18” E 22°57’27”

Gospodarstwo położone jest na Pojezierzu Litewskim,
nad brzegiem jeziora Białego, w otoczeniu wzgórz
polodowcowych. Przez cały rok panują tu doskonałe
warunki do aktywnego wypoczynku, turystyki pieszej
i rowerowej, wędkowania, zimą większość okolicznych
dróg i stoków zamienia się w doskonałe trasy dla narciarzy biegowych lub dla narciarstwa zjazdowego.
Gospodarstwo prowadzone jest metodami ekologicznymi. Specjalnością gospodyni jest kuchnia litewska z doskonałymi kartaczami i domowej produkcji
kiełbasami, ciastami i serami. Prowadzone są warsztaty
serowarskie. W cenie pobytu kąpiele w ziołach, mleku.
Do dyspozycji gości 3 rowery i łódź.
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Łańczkowscy Maria i Antoni

Wiżajny 27, 16-407 Wiżajny
tel. +48 87 568 81 05, 664 503 155
e-mail: ostojawizajny@interia.pl
www.lanczkowscy.suwalszczyzna.net
N 54°21’44” E 22°51’56”

Gospodarstwo położone jest w malowniczej, spokojnej
okolicy, w otulinie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, na obrzeżach znanej turystycznej osady Wiżajny.
Malownicza okolica, z licznymi jeziorami sprzyja
wędkowaniu, turystyce pieszej i rowerowej. Doskonała
baza wypadową dla wycieczek na Litwę. Dla gości przygotowano: przejażdżki bryczką, kuligi, łódź wiosłową,
miejsce na grill i ognisko, saunę ze stawem do pływania.
Organizowane są imprezy integracyjne, szkolenia. Gospodyni serwuje potrawy regionalne, dziczyznę, ryby,
domowe produkty, mleko, sery, wędliny i pyszne wypieki. Właściciele obiektu zapraszają do wyremontowanego domu z kominkiem.
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Nad Rospudą

Iwanicki Ryszard
Wólka 19b, 16-424 Filipów
tel. +48 507 941 037
e-mail: nadrospuda19@wp.pl
www.wolka19.suwalszczyzna.net
N 52°52’04” E 22°53’00”

Gospodarstwo agroturystyczne Nad Rospudą położone
jest w malowniczej miejscowości Wólka nad jeziorem
Rospuda, w pobliżu jezior Wysokie i Kamienna. Na
jeziorze Rospuda rozpoczyna się interesujący szlak
kajakowy rzeki Rospuda, który kończy się aż na augustowskim jeziorze Necko. Jezioro Rospuda jest bardzo
czyste i rybne. Warto zabrać ze sobą sprzęt wędkarski
i w ciszy odprężyć się przy połowie ryb. Gospodarze
udostępniają samodzielny dom. Teren jest ogrodzony,
dookoła posesji rozciąga się las. Do dyspozycji gości pomost oraz łódka. Nad Rospudą to doskonałe miejsce do
wypoczynku zarówno dla aktywnych, jak i tych, którzy
pragną spokoju.
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Agroturystyka Biebrza

Siebiedzińscy Jadwiga, Piotr i Marcin
ul. Polna 50, 16-310 Sztabin, Augustowszczyzna
tel. +48 87 641 21 79, 603 225 100
e-mail: biuro@turystyka-biebrza.pl
www.turystyka-biebrza.pl
N 53°40’46” E 23°05’58”

Gospodarstwo położone w Biebrzańskim Parku Narodowym, w pobliżu jezior augustowskich i Kanału Augustowskiego. Właściciele oferują zróżnicowaną bazę
noclegową, są to: pokoje gościnne, domki wczasowe,
pola namiotowe, sale noclegowe, szałasy z trzciny,
noclegi na tratwie. Organizują: spływy kajakowe i tratwami po Biebrzy, wycieczki rowerowe i piesze szlakami
Biebrzańskiego PN, imprezy integracyjne. Dla gości
przygotowane są różnorodne degustacje wędlin robionych i wędzonych na miejscu wg. receptury babci,
własnego wina gronowego oraz pokazy np. wypieku
sękacza nad ogniem. Wypożyczalnia sprzętu turystycznego: kajaki, canoe, rowery terenowe.
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Plattówka

Platte Mariola
Gierzwałd 45,14-107 Gierzwałd
tel.+48 89 647 20 82
e-mail: platte@agroturystyka.pl
www.platte.pl, www.domeknamazurach.com.pl
N 53°51’30” E 17°29’40”

Gospodarstwo z atestem ekologicznym położone nad
prywatnym jeziorkiem leśnym. Okolicę porastają lasy
mieszane, w tym bukowe, co sprawia, że jesienią tutejszy krajobraz mieni się kolorami. Do dyspozycji gości
całoroczny domek, parter przystosowano dla osoby
niepełnosprawnej. Okolice zachęcają do spacerów,
rowerowych wycieczek, spływów kajakowych a zimą
do jazdy na łyżwach i nartach. W stodole jest scena na
spotkania z poezją, kuchnia z grillem, sanitariaty. Na
posesji boisko do siatkówki i badmintona. W ofercie:
kuracje aloesowe i ziołowe, polski kolagen, malowanie
na jedwabiu, kuchnia regionalna. Salka wykładowa
i warsztatowa dla 20-40 osób.
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Agroturystyka Adela

Radziszewska Adelajda
Szymonka 60, 11-520 Ryn
tel. +48 696 187 124
e-mail: adela@szymonka.eu
www.szymonka.mazury.pl

N 53°25’9” E 21°39’40”

Gospodarstwo położone nad Jeziorem Szymoneckim,
przez które wiedzie trasa szlaku wodnego GiżyckoMikołajki. Otoczone pięknymi lasami. W ofercie noclegi w domu wczasowym u Adeli. Całość działki siedliskowej ogrodzona. Do dyspozycji gości: miejsce na
grill i ognisko oraz boisko do siatkówki. Można także
korzystać z rowerów turystycznych. Sauna w osobnym
domku zapewni wspaniały relaks. Dla gości miejsca
parkingowe, wypożyczalnia sprzętu pływającego (kajaki, jachty, motorówki), możliwość zorganizowania
wycieczki po najciekawszych zakątkach Mazur, rejsy
statkami Żeglugi Mazurskiej, imprezy integracyjne dla
zorganizowanych grup.
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Siedlisko Sabinowo

Pyplok Sabina
ul. Stawki 31, 11-600 Węgorzewo
tel.+48 696 309 314
e-mail: neusz@aol.com
www.sabinowo.pl
N 54°12’24” E 21°37’37”

Węgorzewo to małe miasteczko położone nad rzeką
Węgorapą i jeziorem Mamry, przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Stanowi północne wrota Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich. Miłośnicy przyrody mogą
poznać tutaj mazurskie krajobrazy udając się na wycieczki piesze i rowerowe. Dla gości przygotowano 5 pokoi
z łazienkami, jadalnię i salę kominkową. Jeden z pokoi
przystosowany jest dla gości niepełnosprawnych. Na
rozległej działce znajduje się: miejsce na grilla i ognisko, boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci, sauna, ogród i sad. Jednym z atutów gospodarstwa jest
domowa kuchnia, chleb z własnego wypieku, domowe
przetwory oraz pyszne desery.
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Ostoja

Gospodarstwo Ekoturystyczne
Janina i Wiesław Haraburda
Bartosze 3, 19-300 Ełk
tel.:+48 87 610 48 37; 602484 490
e-mail: ostoja@elk.com.pl
www.ostoja.elk.com.pl
N 53°49’36” E 22°16’23”

Gospodarstwo położone jest w urozmaiconym pagórkowatym terenie z licznymi jeziorami, wśród których
wyróżnia się jezioro Sulnowo. W pobliżu rozciągają się
kompleksy leśne, doskonałe do uprawiania wędrówek
pieszych i rowerowych. Niedaleko znajduje się
również rezerwat przyrody, gdzie występują liczne gatunki ptaków i zwierząt, w tym także bobry. W gospodarstwie uprawia się zboża, warzywa i truskawki oraz
hoduje krowy i drób. Dla gości przygotowano 5 pokoi
z łazienkami, jadalnię z pokojem dziennym i tarasem,
salę kominkową i saunę. W obiekcie można wypożyczyć
rowery i kajaki. W pobliskim Ełku atrakcją jest kolej
wąskotorowa.

126

Stara Szkoła w Ubliku

Wojciech i Sylwia Cieślukowscy
Ublik 5, 12-250 Orzysz
tel. +48 601 804 644
e-mail: wojtek.cieslukowski@gmail.com
N 53°53’1” E 21°53’50”

Malowniczo położona miejscowość nad brzegiem
2 jezior: Ubik Wielki i Ubik Mały. Certyfikowane gospodarstwo ekologiczne, gdzie uprawia się: zboża, ziemniaki, warzywa, owoce oraz hodowane kury, kozy i koń.
Gospodarze pieką chleb, wędzą wyroby w zimnym
dymie, przygotowują sery i wyciskają soki. Mile widziana pomoc gości w pracach gospodarskich. Dla turystów przygotowano 4pokoje z łazienkami. Doskonałe
miejsce do wędrówek, wędkowania, nad jeziorem
wypożyczalnia sprzętu wodnego i plaże oraz las pełen
jagód, grzybów i zwierząt. Zimą wspaniałe warunki
do uprawiania narciarstwa biegowego i zjazdowego,
łyżwiarstwa, bojerów, to również czas kuligów.
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„U Nadziei”

Jakubowski Tomasz
Bogaczewo 55
14-300 Morąg
e-mail: unadziei@gmail.com
N 53°54´79” E 19°59´33”

Z okien gospodarstwa rozpościera się na pełne zieleni
krajobrazy. Na idealne warunki do wypoczynku składa
się dużo wolnej przestrzeni, bliskość lasu, spokój
i życzliwość gospodarzy. Gospodarstwo położone jest
obok lasu, zaledwie 400 m od Jeziora Narie. Na ogrodzonej posesji, w nowym budynku przygotowano pokoje 2, 3 i 4 osobowych z łazienkami. Do dyspozycji gości:
obszerna jadalnia, w której serwowane są domowe
i regionalne posiłki oparte o produkty pochodzące
z gospodarstwa.. Każdy znajdzie coś dla siebie malownicze jezioro dla lubiących pływać, piękne lasy
znakomite na rowerowe i piesze wycieczki. Możliwość
nauki rękodzieła u gospodarzy.
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NAD ISĄGIEM

Wilmańska Barbara i Artur
ul. Polna 2, Łukta 14-105 Łukta
tel.+48 89 647 50 01
e-mail: wilmanski@gazeta.pl
N 53°48’14” E 20°05’01”

Gospodarstwo położone nad dużym jeziorem rynnowym Isąg, w pobliżu lasów. Na terenie gospodarstwa
znajduje się miejsce do grillowania i na ognisko. Istnieje możliwość ustawienia namiotów oraz przyczep
kempingowych. Dla gości aktywnie wypoczywających
przygotowano rowery, stół do tenisa, boisko sportowe oraz sprzęt pływający a dla najmłodszych plac
zabaw. Gospodarze posiadają własny staw rybny oraz
wspaniałą plażę z pomostem. Urocza okolica zaprasza
na wędrówki piesze, wycieczki rowerowe, na grzybobranie a wody jeziora zachęcają do uprawiania sportów
wodnych. Cisza i spokój to wielki atut tego miejsca.

Region Śląski

Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie

Dziedzictwo przyrodnicze
Śląski region turystyczny obejmuje województwa: dolnośląskie, opolskie i śląskie. Występują na nim
trzy odmienne krainy geograficzne: nizinna, wyżynna i górska.
Nizina Śląska zajmuje środkowe dorzecze Odry. W jej północnej części krajobraz ożywiają łańcuchy
wzgórz morenowych. Są one celem turystów a także miłośników geologii i geomorfologii. Równinne
tereny koło Oleśnicy i Opola słyną z rolnictwa, któremu sprzyjają stosunkowo dobre gleby, korzystny
klimat i wysoka kultura rolna. Niedaleko Opola znajduje się zalew na Małej Panwi zwany Jeziorem
Turawskim, który wraz z Jeziorem Otmuchowskim na Nysie Kłodzkiej, przyciąga rzesze turystów
pragnących wypoczynku nad wodą. Jest to również ulubione miejsce amatorów żeglarstwa.
Inna krajobrazowo jest Wyżyna Krakowsko - Częstochowska, której północno - zachodnia część znajduje
się w granicach regionu. Osadowe skały z okresu jurajskiego tworzą malownicze wzniesienia, iglice,
baszty, a także doliny i jaskinie. Główny grzbiet Wyżyny nosi nazwę Jury Krakowsko - Częstochowskiej
– wyjątkowo atrakcyjnej krainy i bardzo lubianej przez turystów. Tędy przebiega pieszy Szlak Orlich
Gniazd, jeden z najładniejszych w kraju, wytyczony z Częstochowy do Ogrodzieńca. Towarzyszą mu
liczne szlaki rowerowe.
Wyżyna Śląska jest w centralnej części zurbanizowana przez aglomerację Katowic
i innych miast górniczych. Tu wydobywa się
węgiel kamienny, którego pokłady zalegają
w skałach z okresu karbonu. Ulubionym
miejscem turystów oraz pielgrzymów jest
Góra św. Anny (400 m n.p.m.), wznosząca
się na płn. - zach. przedpolu Wyżyny
Śląskiej. Jeszcze większe wrażenie wizualne
wywołuje samotna góra Ślęża – wygasły wulkan - którego stożek osiąga 718 m wysokości
bezwzględnej. Ślęża jest więc najwyższym
punktem geograficznym w Polsce poza Sudetami i Karpatami.
Południową część Regionu Śląskiego zajmują

Sudety i fragment Karpat. Ta część Karpat jest dobrze zagospodarowana turystycznie, stanowiąc bazę
wypoczynkową dla mieszkańców aglomeracji śląskiej. Tutejsze szczyty połączone są siecią szlaków turystycznych, na niektóre można wjechać kolejkami i wyciągami, m.in. na Skrzyczne i Szyndzielnię; ich
stoki są wyposażone w nartostrady i trasy zjazdowe.
Atrakcyjność krajobrazowa i przyrodnicza Sudetów jest tak duża, że trudno ją przedstawić w krótkim
opisie. Są to stare góry o skomplikowanej historii geologicznej, niszczone przez siły zewnętrzne od setek
milionów lat i odmładzane krajobrazowo w wyniku ruchów tektonicznych. Sudety dzielą się na wiele
pasm górskich, które różnią się rodzajem i ułożeniem skał, wysokością oraz rzeźbą. Najwyżej wznosi
się granitowy masyw Karkonoszy z kulminacją topograficzną Sudetów – Śnieżką (1603 m). Turyści
podziwiają tu grupy skalne o oryginalnych kształtach, jak: Trzy Świnki, Pielgrzymy, Słonecznik, a także
polodowcowe jeziora i wodospady – Szklarki, Łomniczki i Kamieńczyka. Karkonosze mają rozwiniętą
bazę turystyczną; ich północne stoki posiadają świetne tereny narciarskie. W okolicach Jakuszyc
znajdują się wspaniałe trasy spacerowe i biegowe, a z pobliskiej Szklarskiej Poręby można dostać się
na szczyt Szrenicy wyciągiem krzesełkowym.. Najcenniejsze przyrodniczo partie Karkonoszy chroni Park
Narodowy.
Na uwagę zasługują także inne pasma sudeckie, silnie zalesione, otaczające Kotlinę Jeleniogórską
i Kotlinę Kłodzką. Szczególnie atrakcyjne krajobrazowo są Góry Stołowe, tworzące Park Narodowy.
Podziw budzą tu unikatowe formy skał piaskowcowych, m.in. Szczeliniec, z którego wierzchołka rozciąga
się wspaniały widok. Piesza wędrówka przez Błędne Skały oraz rezerwat Skalne Grzyby pozostawia
niezapomniane wrażenia.

Region Śląski

Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie

Dziedzictwo kulturowe
Region jest spadkobiercą dziedzictwa kulturowego kilku narodów i państw: słowiańskiego plemienia
Ślężan, śląskich Piastów, Czechów, Królestwa Polskiego, monarchii austro - węgierskiej, Prus, Niemiec
i Rzeczpospolitej Polskiej.
Świadkami dawnych dziejów są znane miejsca historyczne oraz architektura obronna – głównie zamki.
Na Legnickim Polu, na którym Henryk Pobożny starł się w 1241 r. z hordami tatarsko-mongolskimi,
powstało muzeum bitwy. Z okresu piastowskiego pochodzi zamek w Bolkowie, mieszczący Muzeum Regionalne, a renesansowy zamek w Brzegu, określany mianem „Śląskiego Wawelu”, jest siedzibą Muzeum Piastów Śląskich. Świdnica, dawna stolica księstwa świdnicko - jaworskiego, słynie z ewangelickiego
„kościoła pokoju”, który może pomieścić 7,5 tys. osób. Obiekt ten, wraz z kościołem ewangelickim
w Jaworze, znajduje się na Liście Natury i Kultury UNESCO.
Ulubionym celem turystów są też zamki: w Oleśnicy, Chojniku, Grodźcu i Mosznej, warownia w Srebrnej Górze oraz twierdza w Nysie, ale największe rekordy popularności bije zamek w Książu - jeden
z najpotężniejszych w Polsce. Okazały neobarokowy pałac w Pszczynie pełni rolę Muzeum. Zupełnie
wyjątkowy i romantyczny wygląd mają dawne warownie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej,
w Ogrodzieńcu, Olsztynie, Zawierciu
i Bobolicach.
Wśród miejsc pielgrzymkowych prym
wiedzie Jasna Góra w Częstochowie,
ale pątnicy docierają też do Wambierzyc i Trzebnicy, gdzie w miejscowej
bazylice znajduje się grobowiec św.
Jadwigi oraz Piekar Śląskich – duchowej stolicy Górnego Śląska, i sanktuarium na Górze św. Anny.
A oto jeszcze kilka innych przykładów
atrakcji kulturowych Regionu: pensjonatowa architektura uzdrowiskowoletniskowa w Cieplicach Śląskich, Karpaczu, Polanicy, Szklarskiej Porębie;

tradycje koronkarskie z izbami muzealnymi w Istebnej i Koniakowie; doroczne Festiwale Polskiej Piosenki w Opolu, osobliwe Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, Festiwale Chopinowskie w Dusznikach Zdroju; Sztolnia „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach (dawna kopalnia rud srebronośnych)
udostępniona do zwiedzania z płynących pod ziemią łodzi. Sztolnia jest jednym z 36 obiektów, które
tworzą niezwykle ciekawy Szlak Zabytków Techniki w województwie śląskim.
Wiejskie dziedzictwo kulturowe kultywują śląskie gospodarstwa agroturystyczne, szczególnie te, które
prowadzą działalność edukacyjną. Ich działalność jest wielotematyczna o czym świadczą przytoczone
tu przykłady. Tajemnice pszczelarstwa odsłania przed gośćmi „Eko – Pasieka” w Kuźnicy Czeszyckiej
oraz gospodarstwo w Godzięcinie - gdzie znajduje się edukacyjna ścieżka pszczelarska. Zastosowanie ziół w kosmetyce oraz ich uprawę przybliży nam „Ziołowa Zagroda” w Rzeszówku oraz „Skansen
Pełen Ziół” w Ruszowicach. Wiedzę o ginących zawodach, z uwzględnieniem praktycznego kowalstwa
poznamy w „Ranczo Nasza Szkapa” w Złotym Stoku. Miłośnicy koni powinni odwiedzić „Stajnię za
Tamą” w Jarnołtówku, „Gościnną Zagrodę” w Przysieczy a także „Stodołę” w Bogdańczowicach. Gospodarze Demonstracyjnego Gospodarstwa Ekologicznego „Eko – Styl” we wsi Biedacz Kamieński podzielą
się informacjami na temat odnawialnych źródeł energii, natomiast w „Winnicy Mnich”, położonej
w miejscowości o tej samej nazwie, można posiąść wyjątkową wiedzę o uprawie winorośli i winifikacji,
podobnie jak w Gospodarstwie Winiarskim „Agat” w Sokołówce.
Hitami Turystyki Wiejskiej w Regionie są: „Stawy Milickie” w Rudzie Sułowskiej, gdzie znajduje się ok.
stu akwenów, które służą do hodowli ryb i rekreacji; „Folwark Zrębice”, oferujący wspaniałe wyroby
wędliniarskie, a także „Chlebowa Chata” w Górkach Małych, w której prowadzi się zajęcia na temat
piekarstwa, demonstrując proces pieczenia chleba i bułek.

Region Śląski

Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie

Lokalne produkty tradycyjne
Kuchnia śląska wywodzi się z tradycji kilku narodów. Widoczne są w niej wpływy niemieckie, czeskie,
austriackie, wołoskie i żydowskie, a po II wojnie światowej wraz z ludnością napływową, dotarły wpływy
kresowe. Śląskie produkty regionalne pochodzą nie tylko ze wsi, ale i z miast – w familokach dzielnic
przemysłowych Górnego Śląska gotowano żury śląskie, przyrządzano mięsne karminadle, żymloki,
krupnioki czy garnuszek górniczy – sycące danie z ziemniaków, wołowiny lub wieprzowiny, fasolki
szparagowej i kiszonych ogórków z gęstym sosem, zapiekane w tzw. duchówce lub piecu chlebowym.
Sztandarowymi produktami regionalnymi są kluski śląskie, modra kapusta i rolada. Jedną z pierwszych
potraw na liście potraw tradycyjnych stał się ciulim lelowski – przysmak Żydów z Lelowa. Potrawa
ta, zwana popularnie czulentem, składa się z fasoli, kaszy gryczanej, mięsa i tłuszczu. Interesującym
faktem jest, że katolicy z Lelowa, stworzyli własną potrawę
w oparciu o żydowski czulent,
z ziemniaków i żeberek; podawano ja w Boże Narodzenie
i na Wielkanoc.
Kultywowaniu kuchni śląskiej
sprzyjają wielorakie starania
samorządów lokalnych. Organizuje się konkursy, liczne imprezy kulinarne, współpracuje
z Europejską Siecią Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Na
liście tradycyjnych produktów
znajduje się ponad 240 potraw.
Prestiżowe nagrody otrzymały
m.in. sandacz z Jeziora Otmuchowskiego, baby kresowe,
kołacz śląski, panćkraut z żeberkami, miody rudnickie.

Na piaszczystych terenach Niziny Śląskiej pozyskuje się cenny miód wrzosowy, który jest wpisany do
unijnego systemu Ochrony Nazw Produktów Regionalnych. Laureatami konkursu „Smaki Regionów” są
m.in.: dżem czereśniowy i nalewka z aronii.
Ze „Stawów Milickich” pochodzi karp wędzony w dymie z drewna olchowego. W czystych, górskich
rzekach Kotliny Kłodzkiej łowi sie lipienie i pstrągi. Pstrąg kłodzki smażony lub wędzony uzupełnia Listę
Produktów Regionalnych. Tutejsze mięsiwa, jak: słonina marynowana, wędliny z Niemczy, świnka pieczona po zaciszańsku i siewierska gęś pieczona, są przysmakiem smakoszy, jak również chleb
głogowski, chleb chłopski z Rogowa Sobóckiego czy kiesełyca – łemkowski żur. Z obszaru Wzgórz
Trzebnickich pochodzi cydr jabłkowy, a z okolic Środy Śląskiej i Jaworek – wina gronowe i miody pitne
wytwarzane na bazie soku gronowego. Miłośnicy niskoprocentowych trunków znają piwo Książece
z Lwówka Śląskiego. Nazwa napoju nawiązuje do piastowskiego księcia Henryka Brodatego, który
nadał miastu przywilej warzenia piwa w 1209 r. Wyjątkowy smak i właściwości ma likier karkonoski,
sporządzany z górskich ziół i owoców leśnych.
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EKO BAJKA Domki w górach

Jochymek Barbara
Bukówka 71, 58-420 Lubawka
tel.: +48 757 411 395, 603 543 961
e-mail: eko@bukowka.com
www.ekobajka.pl
N 50°42’84” E 15°58’05”

W certyfikowanym ekologicznym gospodarstwie uprawiane są warzywa, owoce, zioła i hodowane są konie, owce, kury i króliki. Stąd rozciąga się przepiękna
panorama Karkonoszy, Rudaw Janowickich i Jeziora
Bukówka. To doskonałe miejsce wypadowe do Rezerwatu Kruczy Kamień i Głazów Krasnoludków oraz do
Czech. Dla gości przygotowano 3 domki turystyczne
i mieszkanie wakacyjne. W gospodarstwie jest duży
ogród ozdobny, w którym jest wiele miejsc do wypoczynku, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i grill,
salę rekreacyjną ze stołem do tenisa. Gospodarze szczególnie serdecznie zapraszają rodziny z dziećmi, które
mają możliwość kontaktu ze zwierzętami.
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Osada Jeździecka BATA

Barbara i Tadeusz Głęboccy
Mlądz 51, 59 – 630 Mirsk
tel: +48 75 717 32 34, 603 356 844
e-mail: osadabata@wp.pl
www.osadabata.pl
N 50°56’33” E 15°25’4”

Gościnny Dom położony u podnóża Grzbietu Kamienickiego Gór Izerskich, w niedalekiej odległości od uzdrowiska Świeradów Zdrój i 25 km od Szklarskiej Porębyturystycznego kurortu w Karkonoszach. Niezliczone
atrakcje okolicy: Sudecki Szlak Konny, fantastyczne
trasy rowerowe, piesze szlaki turystyczne, kolejka gondolowa i oświetlona trasa narciarska na Stogu Izerskim
pozwalają na uprawianie aktywnego wypoczynku.
Zimą doskonałe miejsce do jazdy na nartach biegowych. W otaczającym dom ogrodzie można w ciszy
i spokoju doskonale się zrelaksować. Dla gości przygotowano: pokój z sadem, pokój na łące, pokój słoneczny
i lawendowy apartamencik.
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Dolina Marzeń

Jolanta i Werner Kyszka
ul. Źródlana 1, 58-564 Sosnówka,
tel. +48 757-610-816, 798-919-960,
e-mail: dolina-marzen@neostrada.pl
www.dolina-marzen.pl
N 50 48’38” E 15 43’28”

Dolina Marzeń położona u podnóża góry Grabowiec,
niedaleko Karpacza - magiczny klimat, świeże powietrze, strumień z krystalicznie czystą wodą. Wymarzone miejsce na rodzinny wypoczynek. Dla gości organizowane są imprezy integracyjne i biesiadne przy
ognisku w ogrodzie lub kominku w salonie, zbieranie
grzybów w pobliskim lesie, wspólne puszczanie latawców. Dla dzieci gospodarze przygotowali uroczy pokój
zabaw i plac zabaw Kubuś z grami i zabawkami. Profesjonalna sauna zapewni pełny relaks. Wypożyczalnia:
kijków Nordic Walking oraz zimą – sanek dla aktywnych
turystów. Domowa kuchnia z przyprawami i ziołami
z przydomowego ogródka.
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Pod Srebrną Górą

Agata Wolak
Długa 125, 58-521 Jeżów Sudecki
tel.: +48 75 713 22 21, 695 435 024
e-mail: agatawolak@interia.pl
www.srebrna-gora.pl
N 50°55’938” E 15°44’673”

Gospodarstwo leży u stóp Srebrnej Góry, w malowniczych Górach Kaczawskich. W okolicy znajduje się wiele
punktów widokowych, tras spacerowych a na pobliskiej Górze Szybowcowej panują doskonałe warunki
naturalne dla miłośników sportów lotniczych. Wokół
domu jest zagospodarowany ogród, gdzie znajduje
się plac zabaw dla dzieci, miejsce na grill i ognisko.
Gospodarstwo od kilku lat prowadzone jest metodami ekologicznymi. Proponuje, więc gościom żywność
wysokiej, jakości: sery, mleko, jaja i warzywa. Dzieci
przebywające gospodarstwie mają możliwość kontaktu
ze zwierzętami. Goście mogą wypożyczyć rowery oraz
korzystać z małego klubu fitness.
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VILLA GRETA

Rozpędowscy Ewelina i Krzysztof
Dobków 59, 59-540 Świerzawa
tel: +48 75 713 44 53, 506 112 985
e-mail: ewelina@villagreta.pl
www.villagreta.pl
N 50°59′10” E 15°57′8”

Obiekt położony jest w spokojnej i uroczej wsi u podnóża
Gór Kaczawskich. Atrakcją Dobkowa jest Ekomuzeum to muzeum bez murów, gdzie ludzie i przedmioty dają
się poznać w ich naturalnym otoczeniu. Rzemieślnicy,
twórcy zapraszają do swoich pracowni. Pszczelarze
i rolnicy przygotowali swoje specjały: miód i produkty
pszczele, jajka, sery, mleko oraz przetwory owocowe.
Tą cała propozycję uzupełnia szlak kapliczek, atrakcje
geologiczne i Sudecka Zagroda Edukacyjna. Dom został
wybudowany na początku XX wieku i nieprzerwanie
należy do tej samej rodziny, o czym świadczą liczne
pamiątki rodzinne oraz zabytkowe meble. Mile widziane rodziny z dziećmi.
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Gosp. Agroturystyczne Ziemowit
Barbara i Dariusz Justa
Niedamirów 56 58-420 Lubawka
tel.: +48 75 746 60 56, 502 300 854
e-mail: baskajusta@o2.pl
www.ziemowit-urlop.pl
N 50°41’36” E 18°52’77”

Gospodarstwo położone jest we wsi, która od
południowej i zachodniej strony graniczy z Czechami,
na obszarze wschodnich Karkonoszy, w dolinie potoku.
W stylowym 100-letnim domu leżącym w niezwykle
malowniczej okolicy przygotowano pokoje dla gości
o indywidualnym charakterze. Wyżywienie oparte na
tradycyjnej oraz wegetariańskiej kuchni. W ogrodzie
królują rododendrony, a dla turystów przygotowano
miejsca do wypoczynku, na ognisko i do grillowania,
zarybiony staw, plac zabaw dla dzieci. Atrakcją jest
wędzarnia ryb, piec do pieczenia dzików, baranów
a także piec chlebowy. Zimą pobliski wyciąg w Czechach
pozwala uprawiać narciarstwo zjazdowe.
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Dom Skowronki

Karina Fuglinska
Radochów - Skowronki 144
57-540 Lądek Zdrój
tel. +48 74 8 147 802
e-mail: info@domskowronki.pl

N 50°19’52” E 16°49’41”

Gospodarstwo jest pięknie położone w Dolinie Białej
Lądeckiej. Na idealne warunki do wypoczynku składa
się dużo wolnej przestrzeni, bliskość lasu , spokój
i życzliwość gospodarzy. Dom wybudowano prawie
200 lat temu i przystosowując go do obecnych potrzeb
starano się zachować charakter dawnej sudeckiej zabudowy. Przybliżenie tradycji i dawnego klimatu regionu
stało się życiowym mottem właścicieli. Dodatkowym
atutem jest bliskość Lądka Zdroju, jednego z najstarszych uzdrowisk, gdzie można skorzystać z kąpieli
w wodach termalnych i z innych zabiegów. Do dyspozycji gości oddano pokoje z łazienkami. Specjalnością
kuchni są potrawy regionalne.
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EKOFARMA

Selwit Małgorzata
ul. Tyrolska 9 58-564 Sosnówka
tel. +48 75 76 10 618, 509 307 280
e-mail: ekofarm9@op.pl
www.selwit.pl
N 50°49’7” E 15°44’17.7288”

Eko-gospodarstwo to wyjątkowe miejsce na wypoczynek w górach Karkonoszach. Chata Tyrolska
zapewnia noclegi w stylowych pokojach i znajduje się
w sąsiedztwie Karpacza, Szklarskiej Poręby, Zachełmia
i Jeleniej Góry. Jest położona w centralnym punkcie,
skąd można wyruszyć na piesze wycieczki po górskich szlakach, obrać kurs na rozległe trasy rowerowe,
zwiedzić okoliczne zamki i pałace. Eko-farmie znajdziemy salę biesiadną, w której organizowane są biesiady, przy swojskich wyrobach. To doskonałe miejsce
na wakacje z dziećmi: z mini zoo, gdzie dzieci mogą
podziwiać zwierzaki, bawić się z nimi, rozległy plac zabaw dla dzieci.
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CHATA W LESIE

Gurgul Wojciech
Kęszyce 7, 46-030 Murów, Opolszczyzna
tel. +48 601 475 554, 603 300 993
e-mail: info@chatawlesie.pl
www.chatawlesie.pl
www.gurgul.agroturystyka.pl
N 50°53′45” E 18°0′55”

Obiekt położony w samym środku Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego. Gospodarze przygotowali 4 pokoje
w odrestaurowanej chacie ze starymi piecami, meblami i sprzętami gospodarstwa wiejskiego. Do dyspozycji gości rustykalna kuchnia, salonik z kominkiem oraz
łazienka W okolicy liczne leśne trasy do uprawiania
nordic walking i jazdy na rowerach. W ogrodzie miejsce
na ognisko, grill z pawilonem do biesiadowania oraz
plac zabaw dla dzieci. Przy min. 5 osobach - tradycyjna
polska kuchnia z wyrobami regionalnymi. Gospodarz
częstuje pysznymi nalewkami. Wspaniałe tereny dla
grzybiarzy i pieszych wędrówek.
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JURAJSKIE KLIMATY

Siewnik Zbigniew
Niegowonice, ul. Szeroka 7
42-450 Łazy
tel.+48 607 513 808
e-mail: zbigniew.vs@vp.pl
N 50°23’19” E 19°25’24”

Niegowonice są wsią o zwartej zabudowie, położoną
nieopodal wzniesień Stodólsko i Lipowa. Okoliczne tereny oferują atrakcyjne warunki do uprawiania turystyki
pieszej, rowerowej i konnej. We wsi jest biwak rowerowy, położony przy zielonym szlaku rowerowym Łazy
- Pustynia Błędowska. Do dyspozycji gości w obiekcie
znajduje się sauna oraz rowery i wypożyczalnia kijków
Nornic – walking. Na zielonym terenie gospodarstwa
zlokalizowano miejsce na grill i wieczorne biesiady.
Większość gminy obejmują lasy chronione. W pobliżu
znajdują się źródliska Centurii, które stanowią jeden
z najbardziej malowniczych obszarów źródliskowych
w południowej Polsce.

Region Małopolski i Lubelski

Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Małopolskie

Dziedzictwo przyrodnicze
Region jest dużym, zróżnicowanym geograficznie obszarem, na którego terenie znajdują się cztery województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Przeważają tu tereny wyżynne i górskie; południową część zajmują Karpaty z najwyższym pasmem – Tatrami. Tatry przyciągają turystów
swoim wysokogórskim charakterem rzeźby, przyrody i klimatu. Są tu zarówno szlaki wysokogórskie jak
i dolinne – z atrakcyjnymi dolinami jak: Strążyska, Chochołowska czy Kościeliska - sławna m.in. z jaskiń
udostępnionych do zwiedzania. Również wysokogórskie oblicze ma Masyw Babiej Góry – najwyższe
wzniesienie w Polsce poza Tatrami (1725 m.). Tu także występuje wielopiętrowość roślinna z reglami,
pasmem kosodrzewiny i halami, i tak jak w Tatrach, utworzono na Babiej Górze Park Narodowy.
Wapienne skały Pienin, przecięte wyjątkowo malowniczym przełomem Dunajca, to kolejny Park Narodowy w Karpatach. Turystyczny spływ Dunajcem i niepowtarzalne widoki, przysparzają Pieninom
międzynarodowej sławy.
W wyższej części Karpat znajduje się szereg grup górskich, zwanych Beskidami. Wszystkie cechuje
bogata szata roślinna, występowanie interesującej fauny, a w zależności od budowy geologicznej,
zróżnicowana rzeźba. W krajobrazie Beskidu Wyspowego dominują pojedyncze masywy górskie, jak
np. Luboń Wielki w pobliżu Rabki; przez Beskid Sądecki przedziera się ładnym przełomem Poprad;
Beskid Niski ma mniej strome i dogodne do wędrówek wzniesienia; natomiast Gorce składające się
z kilku gniazd górskich, które rozdziela malownicza dolina Kamieńczyka z dopływami Dunajca i innych
rzek. Panorama z najwyższego szczytu Gorców,
Turbacza (1310 m.), na łańcuch Tatr i kotlinę
Podhala zachwyci każdego miłośnika gór.
Powołanie do życia Gorczańskiego, a w Beskidzie Niskim Magurskiego Parku Narodowego, świadczy o unikalnych walorach przyrodniczych Beskidów. Niezwykle atrakcyjne tereny
bieszczadzkie, obejmujące pasma najwyższych
i najpiękniejszych połonin, są ozdobą Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Karpaty posiadają także dobre warunki do
wypoczynku nad wodą. Ulubionymi miejscami
wczasowiczów i wodniaków są zalewy na gór-

skich rzekach: Soliński i Myczkowski na Solinie, Klimkowski na Ropie, Rożnowski na Dunajcu i Dobczycki
na Rabie.
Podgórski klimat, czyste powietrze oraz występowanie wód mineralnych tworzą warunki do lecznictwa
uzdrowiskowego: w Krynicy, Muszynie, Rabce, Wysowej, Iwoniczu i innych.
Góry Świętokrzyskie, należące również do Regionu Małopolskiego, składają się z kilku niewysokich
łańcuchów górskich, w tym najwyższego pasma łysogórskiego. Turyści zwiedzają tu osobliwe gołoborza
oraz jodłowy starodrzew Puszczy Świętokrzyskiej o której Stefan Żeromski pisał, że jest boża, święta...
W wapiennych skałach sąsiednich pasm Gór Świętokrzyskich powstały interesujące formy krasowe,
czego dowodem jest wspaniała Jaskinia „Raj” w pobliżu Chęcin..
Przeważający obszar Kotliny Sandomierskiej zajmuje Puszcza Sandomierska, Lasy Janowskie i Puszcza
Solska. To jeden z największych i najcenniejszych mateczników w Polsce, ulubione miejsce zbieraczy
runa leśnego, amatorów wędrówek pieszych, rowerowych i konnych w zdrowym, żywicznym powietrzu.
Ciekawą geograficznie krainą jest Roztocze. Jest to tektoniczny wał wyżynny w płd. części woj. lubelskiego. Kraina ta ma zarówno rzeźbę lessową, silnie urzeźbioną przez erozję, z wąwozami i głębocznicami,
jak też wapienną, z wzgórzami o wys. do 390 m. Na Roztoczu występują słynne progi skalne na rzekach,
zwane szumami, które koniecznie trzeba zobaczyć. Okolice Zwierzyńca porastają cenne lasy, chronione
w Roztoczańskim Parku Narodowym. Ścieżki przyrodnicze na Bukową Górę i inne miejsca Parku są nie
lada atrakcją.
Wyżyna Lubelska zajmuje środkową część Lubelszczyzny. Najpiękniejsze krajobrazy spotkamy w okolicy
Kazimierza Dolnego, gdzie występuje najgęstsza sieć lessowych wąwozów w Europie. W przełomowym
odcinku Wisły złocą się plaże i rzeczne łachy w sąsiedztwie bujnej wikliny, a nad nimi bieleją wapienne
skały stromych zboczy.
Północna część Lubelszczyzny jest nizinna, urozmaicona wysoczyznami, doliną Wieprza i jego dopływów.
W okolicy Janowa Lubelskiego rzeka Bug tworzy piękny przełom, zwany Szwajcarią Podlaską. Niezwykle cenne dziedzictwo przyrodnicze zachowało się na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim, będącym
mekką turystów. Kraina ta oferuje czyste kąpieliska, sporty wodne, grzybobranie, spacery po ścieżkach
przyrodniczych, fotosafari i inne atrakcje.
Tutejsze jeziora mają różnorodne warunki hydrologiczne i botaniczne. Jedne wabią czystą i przeźroczystą
wodą, piaszczystymi plażami, inne przykuwają uwagę torfowiskami i chronionymi okazami flory i fauny.
Najcenniejsze obszary Polesia Lubelskiego tworzą Poleski Park Narodowy.

Region Małopolski i Lubelski

Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Małopolskie

Dziedzictwo kulturowe
Najstarsze zabytki Regionu związane są z działalnością wydobywczą. Neolityczną kopalnię krzemienia pasiastego można zwiedzić w Krzemionkach Opatowskich. Z okresu nowożytnego zachowały się pozostałości
zakładów metalurgicznych Staropolskiego Okręgu Przemysłowego na Kielecczyźnie, w Nietulisku, Samsonowie, Maleńcu i Sielpi Wielkiej – gdzie w dawnej walcowni urządzono muzeum. Dużym zainteresowaniem cieszy się Skansen Przemysłu Naftowego i Gazownictwa w Bóbrce. Największą sławę wśród obiektów wydobywczych osiągnęła Kopalnia Soli „Wieliczka” – wpisana na Listę UNESCO.
Zabytki sakralne i świeckie pozwalają na prześledzenie procesu historycznego i społeczno-kulturalnego
w Małopolsce. Grodzisko w Wiślicy jest pozostałością X –wiecznej osady Wiślan. Średniowieczne
opactwa benedyktynów spotkamy na Świętym Krzyżu i w Tyńcu a cystersów w Wąchocku, Koprzywnicy
i Jędrzejowie. Z okresu reformacji pochodzą obiekty ariańskie w Rakowie i kalwińskie w Pińczowie. Do
sanktuarium maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej przybywają tysiące pielgrzymów aby modlić się w bazylice bernardynów i uczestniczyć w obchodach misterium Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek. Zespół sakralny wpisano na Listę UNESCO, podobnie jak szereg drewnianych kościołów na Podkarpaciu i greckokatolickich cerkwi na pograniczu polsko – ukraińskim. Współtworzą one atrakcyjny Szlak Architektury Drewnianej
w Małopolsce. Na pielgrzymkowym szlaku znajduje się szczególne miejsce, dom rodzinny przyszłego
papieża Jana Pawła II w Wadowicach.
Miłośnicy budownictwa obronnego powinni zwiedzić zamki w Chęcinach, Sandomierzu, Baranowie Sandomierskim, Niedzicy, Pieskowej Skale, Dobczycach, Ujeździe, Wiśniczu. Najwspanialsza
rezydencja magnacka znajduje się w Łańcucie.
Eklektyczny pałacyk w Oblęgorku - Muzeum
Henryka Sienkiewicza to jeden z ważnych punktów na mapie kulturowej Małopolski.
Na kształtowanie się dziedzictwa kulturowego Regionu Lubelskiego duży wpływ miało
położenie na pograniczu zachodniej i wschodniej cywilizacji. Dawne Grody Czerwieńskie,
z X - XIII w. najliczniej występują w powiecie
hrubieszowskim i tomaszowskim. Najstarszy zabytek architektury murowanej, wieża obronno-

mieszkalna w Stołpiu, pochodzi z X-XI w. Z okresu panowania Kazimierza Wielkiego zachowały się budowle
obronne i sakralne m.in. zamek w Kazimierzu Dolnym i kilka kościołów, wśród nich wyjątkowej urody fara
w Kazimierzu Dolnym. Władysław Jagiełło ufundował w Kaplicy Zamkowej w Lublinie bezcenne freski –
ruskobizantyńskie. Zygmunt August rozsławił Lublin, gdy za jego staraniem uchwalono tu Unię Lubelską
w 1569 r.
Wzdłuż tzw. ściany wschodniej najpełniej dostrzeżemy mozaikę kulturowo-religijną; tu sąsiadują ze sobą
kościoły, cerkwie i synagogi.
Rekordy popularności turystycznej w Regionie bije Kazimierz Dolny nad Wisłą, tworzący wraz z uzdrowiskiem Nałęczów i zespołem pałacowo-parkowym Czartoryskich w Puławach tzw. trójkąt turystyczny,
a nawet czworokąt, gdy uwzględni się nieodległy Wojciechów. Osada ta szczyci się żywymi tradycjami
kowalskimi. Jednemu z tutejszych gospodarstw agroturystycznych „U Kowalowej”, nadano miano Hitu Turystyki Wiejskiej. Tak prestiżowe wyróżnienie posiada kilkanaście gospodarstw w Regionie, jak np. „Kraina
Rumianku” w Hołownie, gdzie prowadzone są warsztaty ceramiczne i tkackie a kąpiel w naparze rumianku
jest jednym z zabiegów kosmetyczno – leczniczych w tutejszym SPA; „Uroczysko Zaborek”, o charakterze
skansenu - który jest położony w otoczeniu nieokiełznanej, poleskiej natury; „Gród Pędzików” w Siedlcach k. Chęcin, gdzie towarzyszą gościom „średniowieczne klimaty” wywołane obecnością drewnianego
zamku i rycerskiej wioski. Ostoją polskiej natury i kultury jest „Galeria Wsi Polskiej” w Małogoszczy z Izbą
Regionalną i ciekawym programem pobytu. Kto chciałby poznać inscenizacje świętokrzyskich legend powinien zawitać do gospodarstwa agroturystycznego we wsi Kapkazy k. Bodzentyna, a kto szuka idealnej ciszy
i spokoju do gospodarstwa „Pod lipą” w Leżajsku.
Również bogata jest sieć Gospodarstw Edukacyjnych, licząca ok. 50 kwater. W „Bacówce Harnasia”
w Marcówce oraz w „Bacówce Baligówce” koło Czarnego Dunajca, można poznać pasterska kulturę górali
beskidzkich. Umiejętności wytwarzania łemkowskich pisanek nauczymy się w gospodarstwie „Zakucie”
w Daliowej. Darcie pierza, kiszenie kapusty, przetwórstwo owoców – oto przykłady zajęć praktycznych,
jakich nauczymy się w gospodarstwie „Pod Wiśnią” w Kalwarii Pacławskiej – znanego sanktuarium religijnego. Tajemnice zielarskie odsłonią nam gospodarze „Dworku Staropolskiego” w Nizinach na Ponidziu
a mieleniu ziarna na mąkę i wypiekaniu chleba przyjrzymy sie w „Dworku Młynarza” w Rudze. „Jak drzewiej biło się olej?” – to hasło edukacyjne „Olejarni Świątecznej” w Ruszowie, a jak dobrze rzeźbić w drewnie,
dowiemy się w gospodarstwie „Koniczynka” w Chodlu.

Region Małopolski i Lubelski

Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Małopolskie

Lokalne produkty tradycyjne
Małopolska ma najbardziej zróżnicowane środowisko geograficzne i przyrodnicze w kraju, a ponadto
tutejsze obszary górskie, wyżynne, kotlinne i nizinne były terenami osadniczymi dla Polaków, Rusinów,
Wołochów, Żydów, Tatarów, Słowaków, Łemków, Bojków, Romów, Niemców, Austriaków i innych nacji.
Najsłynniejszym produktem kulinarnym, którego pochodzenie jest typowo karpackie i pasterskie, jest
oscypek – posiadający Chronioną Nazwę Pochodzenia. Wołoskiej proweniencji jest też bryndza, gołka,
żentyca, redykołka, a także ser kozi. Lista Tradycyjnych Produktów z Małopolski i Lubelszczyzny liczy ok.
520 pozycji. Wiele z nich nagrodzono na licznych konkursach kulinarnych, jak np. Smaki Regionów. Niektóre dostąpiły zaszczytu rejestracji na Liście Chronionych Oznaczeń Geograficznych, np. śliwka szydłowska,
suszona tradycyjnym sposobem ze świętokrzyskiej gminy Szydłów. Inni laureaci z tego obszaru, nagrodzeni
„Perłą” to: polędwiczki świąteczne Prokopa, krówka opatowska, morela sandomierska zaleszczycka,
kasza jaglana gierczycka, śliwka damacha, chleb bodzentyński, fasola korczyńska, wiśnia nadwiślańska
– posiadająca Chronioną Nazwę
Pochodzenia. Dużą rolę w kuchni małopolskiej odgrywają
potrawy z owoców. Przez 23
gminy woj. małopolskiego
przebiega Szlak Owocowy
obejmujący ok. 300 gospodarstw i sadów. W oznaczonych gospodarstwach można
przyjrzeć się pracy sadowników
i ogrodników, kupić owoce
twarde i miękkie oraz przetwory. Na trasie szlaku znajduje się
też gmina Łącko, słynna z tutejszej śliwowicy.
Niektóre nazwy produktów są
bardzo obrazowe i tajemnicz

jak: nalewka kresowa żenicha, fuczki, bulwiak, haluszki, kacapoły, pobożniak, pamuła czy szpykaczka.
Lubelszczyzna wniosła duży wkład w dziedzictwo kulinarne Polski. W tradycyjnej kuchni lubelskiej dominują produkty z mąki, kaszy gryczanej, mleczne i mięsne. Racuchy, pyzy, pierogi, zawijasy,
parowańce, różne odmiany chleba i inne potrawy z mąki i ziemniaków; tworzą one szeroki wachlarz
potraw spożywanych na Polesiu i lubelskiej części Podlasia. Typowym i niepowtarzalnym produktem regionalnych jest cebularz lubelski – przysmak kuchni żydowskiej i polskiej. Na polach Roztocza Zachodniego
i Równiny Biłgorajskiej zbiera się duże ilości kaszy gryczanej. Nic więc dziwnego, że tylko tu powstały
słynne gryczaki: biłgorajski, janowski i godziszewski, a w Janowie Lubelskim odbywają się Festiwale Kaszy
„Gryczaki”.
Lubelszczyzna słynie z wysokogatunkowych miodów zbieranych przez pszczoły z różnych pożytków, jak np.
kwiat fasoli Piękny Jaś, a także szerokiej gamy miodów pitnych.
Niektóre produkty kulinarne mają frapujące nazwy: golasy izbickie, tertuny brzozowickie, witaminy Eremity, kulebiak generałowej Kickiej, warzonka kryształówka, całuski pszczelowolskie. Potrawy te konkurują
smakiem z takimi smakołykami jak: grzaniec Marcina z Urzędowa, konfitury i dżemy różane z Końskowoli,
dzik w cieście z Kodnia, wędliny z Baranowa i Krzczonowa, lubelski forszmak, sękacz podlaski, szyneczka z karpia z Pustelni, nalewki żurawinowe, czy naleweczka gruszkowa z Kraśnika z umieszczonym
wewnątrz butelki dużym owocem gruszki – co wywołuje zdumienie konsumentów.
Poznawanie lubelskiej kuchni – to smakowanie życia w jego pełnym uroku. Warto skorzystać z tak
ponętnej oferty.
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Gospodarstwo Agroturystyczne Koniczynka
Martyna i Dariusz Gasińscy
Wschodnia 15, 24-350 Chodel
tel. +48 81-829 11 66, 505 105 498
e-mail: darek.gasinski@op.pl
www.koniczynka.chodel.com
N 51°6’49” E 22°8’30”

Gospodarstwo położone na Terenie Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na skraju lasu, niedaleko śródleśnego zalewu. Dla gości przygotowano pokoje
w domu w Chodlu a dla osób szukających ciszy Dom
u Babci Natalii, pięknie położony wśród łąk. W ofercie
każdy może znaleźć dla siebie coś miłego: naukę jazdy
konnej z instruktorem, rajdy konne, obozy jeździeckie,
Zielone Szkoły, spływy kajakowe, wędkarstwo, wycieczki rowerowe, warsztaty rzeźbiarskie i zabawkarskie, geocaching, strzelanie z łuków. Dla dzieci przygotowano bogato wyposażony plac zabaw. W obiekcie
wypożyczalna kajaków i rowerów z fotelikami, wypiek
chleba i smakołyki z wędzarni.
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Pod Jabłonią

Katarzyna Siwiec
Celejów 35, 24-120 Kazimierz Dolny
tel.: +48 81 881 06 53, 605 608 384
e-mail: siwkat@gmail.com
www.podjablonia.pl
N 51°20’15” E 22°04’21”

Gospodarstwo położone jest na terenie Kazimierskiego
Parku Krajobrazowego w Celejowie. Urokliwa okolica
i specyficzny mikroklimat zachęcają do pieszych i rowerowych wycieczek, a pobliskie stoki do uprawiania narciarstwa zjazdowego. Doskonała lokalizacja umożliwia
łatwy i szybki dostęp do Kazimierza Dolnego, Puław
i Nałęczowa. Zakwaterowanie w dobrze wyposażonych
pokojach z łazienkami. Jeden z nich przystosowany
został dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na ogrodzonym terenie do dyspozycji gości znajdują się miejsca
parkingowe, rowery, przyległy sad i duża zadaszona
wiata. W ofercie całodzienne wyżywienie na bazie
lokalnych produktów.
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Przy Gościńcu

Czarnecka Anna
Grądy 29, 21-075 Ludwin
tel.: +48 81-757 01 92, 697-944-980
e-mail: a.czarnecka@onet.pl
N 51°22’48” E 22°57’2”

Położone wśród łąk i pól Pojezierza ŁęczyńskoWłodawskiego gospodarstwo agroturystyczne oferuje
wypoczynek i relaks w atrakcyjnej miejscu. Przygotowano dla gości 5 pokoi z łazienkami a w ogrodzie miejsce na ognisko i grilla oraz piaskownicę i huśtawki dla
najmłodszych. Atrakcyjna okolica sprzyja wycieczkom
rowerowym, pieszym wędrówkom i wędkowaniu. Do
gospodarstwa można przyjechać z własnymi końmi.
Zwierzęta będą tu miały świetne warunki, a okoliczne
tereny nadają się na rajdy konne. Gospodyni oferuje
całodzienne wyżywienie, smaczną, tradycyjna kuchnię:
gołąbki, pierogi, placki ziemniaczane, zsiadłe mleko,
sękacza, świeże warzywa i owoce.
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Gospodarstwo Agroturystyczne „Barbara”
Barbara i Antoni Grochowscy
Ulan-Majorat 69B, 21-307 Ulan-Majorat
tel. +48 83 351 80 07, 668 071 436
e-mail: abgrochowscy@gmail.com
www.grochowscy.agroturystyka.pl
N 51°48’58” E 22°28’37”

Kwatera położona jest na terenie wiejskim, wśród
zieleni, otoczona rozległym ogrodem, przy lesie. Do
wynajęcia jest 5 pokoi z 4 łazienkami. Do dyspozycji
gości oddzielna kuchnia, ale gospodyni oferuje także
wyżywienie całodzienne oparte na kuchni regionalnej. Gospodarze organizują wycieczki, ogniska i grilla,
imprezy okolicznościowe i integracyjne. Do dyspozycji
turystów miejsce do wypoczynku nad stawem, gdzie
można także wędkować a w ogrodzie boisko do gry
w siatkówkę, piłkę nożną i badmintona, basen, hamak,
dla najmłodszych plac zabaw. Okolicę można podziwiać
w czasie spacerów, rowerowych wycieczek i grzybobrania.
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Agroturystyka Ewa Guz

Łańcuchów 19A , 21-020 Milejów
tel.: +48 81 723 31 30, 600 763 594
e-mail: ewa_guz@wp.pl
N 51°15’53” E22°55’40”

Gospodarstwo położone w Nadwieprzańskim Parku
Krajobrazowym, którego głównym walorem jest zachowana w naturalnym stanie dolina rzeki Wieprz
z meandrami, zakolami i starorzeczami. W budynku
przeznaczonym wyłącznie dla gości znajduje się aneks kuchenny oraz pokoje z łazienkami. Na dole przytulny salonik z kominkiem. Nad rzeką do dyspozycji
gości duża altana z grillem, doskonała na spotkania
integracyjne. W ofercie organizacja aktywnego wypoczynku: spływów kajakowych, wycieczek rowerowych,
wędrówek pieszych oraz wędkowanie. Do dyspozycji
gości: siłownia, bilard, boisko do siatkówki i piłki nożnej
oraz pole namiotowe a także przepiękne krajobrazy.

144

Dom Gościnny Bubel Granna

Grażyna Hryciuk
Bubel Granna 22 A, 21-505 Janów Podlaski
tel.:+48 83 341 39 03, 603 801 220
e-mail: bubelgranna@agroturystyka.pl
www.bubelgranna.pl
N 52°13’53” E 23°9’54”

Gospodarstwo znajduje się w urokliwej wsi, nad
rzeką Bug, na terenie parku krajobrazowego Podlaski
Przełom Bugu. Lasy zapraszają na grzybobranie, na jagody i maliny. Dla gości przygotowano pięć pokoi, salon
z kominkiem oraz taras widokowy. W ogrodzie wiekowa lipa z ławeczkami, pergola, altana, oczko wodne,
basen ogrodowy, miejsce na ognisko, sad, ogród warzywny i ziołowy a także plac zabaw dla dzieci, rowery,
stół do tenisa, miejsce do gry w piłkę i kosza. Możliwość
kontaktu się ze zwierzętami. Okolica zachęca do
pieszych i rowerowych wycieczek, do wędkowania oraz
spływów tratwami po Bugu. Gospodyni poleca wiejską
kiełbasę, sery, pierogi.
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Gajowianka

Anna i Jacek Kowalscy
Nowy Gaj 4a, Wojciechów
tel.: + 48 81 517 76 41, 665 261 385
e-mail: kowalscy69@o2.pl
www.myspace.com/gajowianka
N 22°13’35” E 51°15’26”

Gospodarstwo położone jest w pięknej dolinie rzeki
Bystra, w pobliżu znanego uzdrowiska Nałęczów.
Do dyspozycji gości przygotowano: 3 pokoje, salon
z kominkiem, aneks kuchenny. Całodzienne wyżywienie
oparte jest na produktach z własnego gospodarstwa.
W ogrodziE miejsce na ognisko, grilla i na rozbicie
namiotu. W gospodarstwie znajdują się zwierzęta.
Możliwość uczestniczenia w pracach polowych.
Atrakcją dla gości są wędrówki po dolinie wzdłuż szlaku
młynów wodnych, przejażdżki bryczką a zimą kuligi
z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Można korzystać
z rekreacyjnego sprzętu sportowego. Dla grup przygotowano salę konferencyjno-szkoleniową.
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Akacja

Smędra Małgorzata
Bagno 3A, 22-470 Zwierzyniec
tel: +48 609 205 744
e-mail: zwierzyniec@akacja.info
www.akacja.info
N 50°37’28” E 22°57’15”

Akacja to nowy, przestronny dom, położony pod
lasem, w bliskiej odległości od Zwierzyńca, w sercu
Roztoczańskiego Parku Narodowego. Z okien domu
otwiera się piękny widok na okoliczne lasy i wzgórza. Goście mogą korzystać z kuchni i aneksu jadalnego z częścią wypoczynkową, wyposażoną w kino
domowe. Na terenie posesji znajduje się parking a dla
motocykli zadaszony teren. Do dyspozycji gości garaż
na rowery i sprzęt turystyczny. Na obszernej działce
wieczorami można rozpalić ognisko, zrobić kociołek
lub zorganizować grilla. Przepiękna okolica to raj dla
turystów chcących uprawiać turystykę aktywną: pieszą
i rowerową oraz krajoznawczą.
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Stary Majdan

Tustanowska Urszula
Stary Majdan 80, 22-120 Wojsławice
tel: +48 82 560 79 75
e-mail: u.tustanowska@starymajdan.eu
N 50 55’046” E 23 32’892”

Do gospodarstwa położonego w malowniczej okolicy prowadzą wąwozy. Dom usytuowany jest na
wzgórzu w cichej i spokojnej okolicy z dala od innych
zabudowań, skąd rozciąga się wspaniały widok. Wieś
otoczona licznymi wąwozami, bogata w źródła czystej
wody. Miejsce zyskało sławę dzięki bestsellerowemu
cyklowi książek popularnego pisarza Andrzeja Pilipiuka. Wieś położona jest w niedalekiej odległości od
Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. W pobliskich Wojsławicach można zobaczyć jedyną w Europie
zabudowę podcieniową. Gospodarstwo zaprasza szczególnie grupy zorganizowane np. plenery malarskie,
grupy przyrodników, spotkania integracyjne..
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U Kowalowej

Danuta Czerniec
24-204 Wojciechów
tel.: +48 81-517 73 05, 691 053 403
e-mail: czerniec@czerniec.pl
www.czerniec.pl
N 51°14’18” E 22°14’44”

Dom położony niedaleko Nałęczowa, nad rzeką,
w pięknym ogrodzie. Gospodarstwo oferuje 3 pokoje
2 osobowe z łazienką. Gospodyni posiada przygotowanie gastronomiczne i serwuje smaczną, regionalną
kuchnię oraz organizuje pokazy kulinarne. Można też
robić przetwory, suszyć grzyby i owoce. Gospodarz
jest artystą kowalem, a w jego kuźni można podjąć
naukę kowalstwa artystycznego. Tutaj tez organizowane są Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie i pokazy
dla odwiedzających obiekt. Gospodarstwo prowadzi
również Zielone Szkoły, gdzie dzieci w przeciągu 2-3
dni poznają życie i pracę na wsi. Atrakcyjna okolica
zaprasza na wędrówki piesze i wycieczki rowerowe.
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Konior Agnieszka

Kolonia Łaziska 60, 24-335 Łaziska
tel: +48 81 828 91 51, 502 170 094
e-mail: mirekkonior@wp.pl
N 51°7’21” E 21°53’12”

Gospodarstwo
sadowniczo-warzywne
położone
w nadwiślańskiej gminie Wyżyny Lubelskiej, wśród
malowniczych pól. To doskonałe miejsce na prawdziwy relaks. Dla gości wydzielone miejsce do parkowania. Na wieczorne biesiady gospodarze zapraszają do
ogrodu, na grilla bądź na ognisko a na wypoczynek do
ogrodowej altany. Wspaniałe widoki i piękne tereny
sprawiają, że jest to doskonałe miejsce na uprawianie
turystyki aktywnej: pieszych, czy rowerowych wypraw.
W pobliżu tereny sprzyjające wędkowaniu i grzybobraniu.
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Na skraju Lasu

Andrzej Kwiatkowski
ul. Leśna 26, Chodel
tel. +48 604 402 124
e-mail: agro@chodel.com
www.agro.chodel.com

N 51°06’865” E 22°07’652”

W domu położonym przy sosnowym lesie, blisko
śródleśnego zalewu, usytuowane są pokoje na poddaszu. W ogrodzie jest miejsce na wieczorne spotkania przy grillu i ognisku. Atrakcją dla wędkarzy jest
przepływająca w okolicy rzeka Chodelka mająca status rzeki górskiej ze względu na występujące w niej
pstrągi i lipienie. Grzybiarze i wędkarze mogą korzystać
z suszarni oraz z kuchni lub aneksu kuchennego
służącego do sporządzania potraw i przetworów. Przy
altanie znajduje się miejsce do wstępnej obróbki grzybów i ryb. Gospodarz dzieli się informacją o tym, jak
dotrzeć do konkretnego lasu lub łowiska oraz gdzie
można zostawić bezpiecznie samochód.
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Debra

Radlińska Mariola
Szewnia Dolna 117a, 22-442 Adamów
tel: +48 602 262 153
e-mail: bezednia@wpl.pl
N 50°37’30” E 23°8’59”

Gospodarstwo położone na terenie Roztoczańskiego
Parku Narodowego. Leśne wzgórza poprzecinane są gęsto
wąwozami zwanymi tu debrami. Na rozległym terenie dla
gości przygotowano altanę z grillem na wieczorne biesiady. Do dyspozycji turystów jest również sad i ogród warzywny. Obok kwatery jest pole paintbolowe. Gospodyni
zajmuje się szyciem patchworków, malowaniem ikon,
witraży i chętnie przekazuje swoje umiejętności. Oferta
skierowana dla osób pragnących zaznać spokoju, ciszy
i pełnego relaksu. W gospodarstwie wyznaczone jest miejsce parkingowe. Położenie obiektu sprzyja wędrówkom
pieszym i wycieczkom rowerowym po licznych ścieżkach
i trasach.

152

Jerzy Pietrzyk

Stany Nowe 3, 23-313 Potok Wielki
tel: +48 693 670 650
N 50°49’6” E 22°15’43”

Gospodarstwo położone w cichej i atrakcyjnej wsi,
pośród malowniczych jarów i wąwozów. Idealne miejsce zarówno dla ceniących aktywny wypoczynek:
wędrówki piesze z kijkami, wycieczki rowerowe,
wędkowanie, grzybobranie jak również dla tych, co
wolą wypoczywać i relaksować się w ogrodzie, w altance przy wieczorem przy grillu. Na mniej pogodne
dni gospodarstwo oferuje grę w tenisa stołowego.
Wyżywienie na miejscu. Wyznaczone miejsce na
parkowanie samochodów przez turystów. W gospodarstwie każdy znajdzie coś miłego dla siebie.
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Agroturystyka nad Bugiem

Barbara Macheta
Kosmów 116, 22-500 Hrubieszów
tel: +48 503 138 158
e-mail: nadbugiem@op.pl
www.nadbugiem.eu
N 50°43’8” E 24°1’13”

Gospodarstwo położone w dorzeczu dwóch rzek Bug
i Bukowa, na terenie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dla turystów przygotowano pokoje z łazienkami. Do dyspozycji gości plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i grilla, możliwość rozstawienia
namiotów i przyczep kempingowych. Pyszna regionalna kuchnia, ze specjalnością gospodyni kaszakami
z pieca, do degustacji własne wina i nalewki. Rodzinna
atmosfera, mili gospodarze Piękna okolica zachęcająca
do uprawiania turystyki aktywnej: wędrówek pieszych,
wycieczek rowerowych, zaprzęgami konnymi a zimą
kuligów. Bug to raj dla wędkarzy. W gospodarstwie hodowane są: króliki i drób.

154

Dom Pod Lipami

Kowalska Barbara
Czarnołozy 42, 22-120 Wojsławice
tel. +48 501 366 679
e-mail: basia420@poczta.onet.pl

N 50°54’35” E 23°32’18”

Gospodarstwo położone w malowniczej okolicy, wśród
łąk, lasów i pagórków. W niedalekiej odległości atrakcje Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, Działów
Grabowieckich. Dla gości przygotowano niezależny
dom z poddaszem, wyposażony w pokoje gościnne oraz
salon z kominkiem. W ogrodzie usytuowany jest basen, altana, miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci,
wypożyczalnia rowerów oraz stawy rybne dla wędkarzy.
W ofercie przygotowano pakiet weekendowy z warsztatami kulinarnymi, garncarskimi i rękodzielniczymi
związanymi z dziedzictwem kulturowym regionu.
Tereny atrakcyjne dla turystów pieszych i rowerowych
oraz dla grzybiarzy.
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U Kasi

Żmurek Katarzyna
Krasne 25a, 21-109 Uścimów
tel. +48 500 211 700
e-mail: ukasi@ukasi.com
www.ukasi.com

N 51°24’11.33” E 22°58’5.99”

Gospodarstwo agroturystyczne położone jest na
Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. W pobliżu znajduje się wiele jezior: Łukcze, Piaseczno, Rogóźno,
Krasne, Zagłębocze. Są to zbiorniki o charakterze
turystyczno-wędkarskim, z wyznaczonymi kąpieliskami
i możliwością wypożyczenia sprzętu pływającego.
Szczególną atrakcję dla miłośników przyrody stanowi
pobliski Poleski Park Narodowy. Obiekt oferuje zakwaterowanie w 5 pokojach z łazienkami. Gospodarze
serwują tradycyjne jedzenie, własnego wyrobu
wędliny, dżemy, pierogi i ciasta. Do dyspozycji gości
jest pokój kominkowy i sauna. Dla dzieci przygotowano
kącik zabaw z grami i zabawkami.
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Wysokińska Regina

Gospodarstwo Agroturystyczne
Małaszewicze Duże ul. Warszawska 41/43
21-540 Małaszewicze
tel: +48 83 375 99 38
N 52°2’23” E 23°30’43”

Gospodarstwo położone jest w miejscowości, przy
międzynarodowej trasie E-30, w rozwidleniu rzeki
Bug i Krzny. Pobliskie tereny leżą w korytarzu ekologicznym o randze europejskiej. Miłośnicy zwierząt
znajdą tu swoje miejsce, ponieważ w obiekcie są liczne zwierzęta: konie wierzchowe i zaprzęgowe, krowy,
świnie, drób, owce, pies, kot oraz liczne ptactwo ozdobne. Do dyspozycji gości są również zarybione stawy,
gdzie można wędkować oraz pływać łodzią. Nad wodą
stoi domek letniskowy wyposażony w stołówkę oraz
grill. Sąsiedztwo lasu pozwala na wędrówki połączone
z grzybobraniem a atrakcyjne tereny na uprawianie turystyki aktywnej.
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Ośrodek Natalia

Nielipiuk Halina
Okuninka IX_2, 22-232 Okuninka
tel. +48 603 685 089
e-mail: ewelina8320@o2.pl
N 50°43’11” E 24°0’53”

Okuninka, wieś letniskowa, niezwykle atrakcyjnie
położona nad Jeziorem Białym. Jezioro ma łatwy
dostęp do wody i piaszczyste dno. Od południa otoczone lasem należącym do Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. Jednorodzinne i dwurodzinne domki
drewniane w otoczeniu drzew zapewniają przyjemny
wypoczynek. Na wyposażeniu ośrodka znajduje się:
plac zabaw, miejsce na ognisko oraz boiska do gry
w siatkówkę plażową i koszykówkę. Przy każdym domku
są stoły, ławki oraz tarasy. Ośrodek zapewnia świetlicę
z TV, bilardem oraz stołem do tenisa i strzeżonym parkingiem. W oferciE żaglówki, rowery wodne, kajaki, narty wodne, przejażdżki oraz wędkowanie.
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Agroturystyka “U Flika”

Roman Glapiak
Dźwiniacz Dolny 13
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. +48 608 526 775
e-mail: poczta@uflika.com.pl
www.uflika.com.pl
N 49°28’13” E 22°33’37”

Wieś malowniczo położona nad potokiem Dźwiniacz
w rozległej kotlinie otoczona pasmami górskimi.
Gospodarstwo jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Aby uatrakcyjnić pobyt gościom
przygotowano na bazie gospodarstwa pakiet usług,
w którym oferuje się: jazdę konną, wspólny wypiek
chleba w specjalnie do tego zbudowanym piecu chlebowym, różnorodne pokazy i warsztaty, wędkowanie
w stawach, imprezy z ogniskiem i grillowaniem, oprowadzanie po Ekomuzeum. Do dyspozycji gości: boisko do
koszykówki, siatkówki, basen kąpielowy, mini zwierzyniec. Zimą w oferciE narciarstwo biegowe i zjazdowe
oraz zjazdy na sankach.
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GRATKA

Gratka Danuta
Celiny 18, 26-035 Raków
tel.+48 41 354 52 03, 509 014 115, 513 010 163
e-mail: gratkasd@op.pl
www.celiny.pl
N 50°39’08” E 20°41’47”

Gospodarstwo położone jest wśród sosnowych
i mieszanych lasów, zasobnych w grzyby, maliny,
borówki i jagody, w których żyją rzadkie i chronione gatunki zwierząt. W niedalekiej odległości przepływa rzeka, w której zobaczyć można żeremia bobrów, pstrągi
i raki. Do dyspozycji gości oddano zadaszone miejsce
na ognisko, wiatę biesiadną dla 50 osób, plac zabaw,
boisko, rowery i stół bilardowy. Atrakcją gospodarstwa
jest winnica oraz uprawa orkiszu. Gospodarstwo posiada certyfikat rolnictwa ekologicznego, cała produkcja
zwierzęca i roślinna prowadzona jest metodami ekologicznymi. W ofercie plenery oraz warsztaty malarskie
dla dzieci i dorosłych.
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Kozieł Jan

Łosień 39, 26-065 Piekoszów
Góry Świętokrzyskie
tel. +48 41 306 16 79, 500 177 760
e-mail: jankoz2000@gmail.com
N 50°54’10” E 20°21’53”

Gospodarstwo położone jest w pobliżu lasów oraz
rzeki Łososiny, która przez Stefana Żeromskiego
została nazwana „Wierną Rzeką”. Po okolicy można
wędrować i odkrywać magiczne miejsca w licznych
rezerwatach przyrody i w Chęcińsko-Kieleckim Parku
Krajobrazowym, podziwiać ruiny zamku w Podzamczu Piekoszowskim oraz penetrować Jaskinię Raj. Czas
spędzony w gospodarstwie to pobyt w cichym, spokojnym miejscu. Goście otrzymają przewodnik po najciekawszych zakątkach okolicy. Na posesji jest miejsce
do grillowania, parking oraz pole namiotowe, można
wypoczywać w cieniu wieloletnich jabłoni. Piękne tereny, urozmaicone krajobrazowo to raj dla turystów.

161

KORZYNA

Pniewski Zdzisław
Korzenno 2, 26-035 Raków
tel. +48 505 051 815
e-mail: korzyna@wczasywpolsce.pl

N 50°42’21” E 20°56’56”

Gospodarstwo położone na malowniczej skarpie nad
rzeką Czarną, dysponuje własną plażą z kąpieliskiem
i miejscem widokowym, skąd można oglądać
i fotografować wspaniałą przyrodę. Ponad hektar zajmują stawy, gdzie wędkarze mogą łowić ryby
korzystając z roweru wodnego, kajaka, czy łódki
wędkarskiej. Gospodarstwo wyposażone jest w salę
konferencyjną na 40 osób. Na terenie posesji znajduje
się ogrodzony parking, grill oraz wiata, świetne miejsce do biesiadowania i zabaw. W ofercie warsztaty
rękodzielniczE rzeźbienie figurek drewnianych, malowanie obrazów. Na terenie posesji znajdują się prace
lokalnego twórcy. Okoliczne lasy sprzyjają grzybobraniu.
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AGROTURYSTYKA PODLIPIE

Łebek Halina
Ostrów 30, 26-060 Chęciny
tel. +48 41 315 41 29, 504 028 135
e-mail: agro_halina@poczta.fm
www.agroturytsyka-podlipie.pl
N 50°44’50” E 20°31’34”

Gospodarstwo położone jest w otulinie Parku Chęcińsko
– Kieleckiego nad rzeką Czarna Nida, która jest bogata w ryby i stanowi raj dla wędkarzy. Dom otoczony
jest rozległym ogrodem, a wokoło dużo zieleni, przez
posesję przepływa strumyk. W drewnianym domku
przygotowano dla gości dwa dwuosobowe pokoje
na piętrze z łazienką oraz salon z kominkiem i aneksem kuchennym. Gospodarstwo przyjazne rodzinom
z dziećmi, dla których przygotowano piaskownicę,
huśtawki, trampolinę, kajaki, turnbal, gokarty, rikszę
do roweru, bilard, stół do tenisa. Posesja ogrodzona.
Z możliwością rozbicia namiotu. Okolica doskonała do
uprawiania aktywnego wypoczynku.
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Agroturystyka Pod Bociankiem

Mider Barbara
Skowronno Górne, 31, 28-400 Pińczów
tel.+48 41 357 52 01, 607 3541 207
e-mail: mider.1975@o2.pl
www.podbociankiem.nocujmy.pl
N 50°33’8” E 20°29’59”

Gospodarstwo ekologiczne z Certyfikatem EKOGWARANCJI położone jest na terenie Parku
Nadnidziańskiego. Obok domu znajduje się miejsce
na odpoczynek: altana ogrodowa i miejsce na grillowanie. Do dyspozycji gości: boisko do gry w siatkówkę,
garaż na samochód. Posiłki, ciasta i wyroby mleczne
oparte są na produktach ekologicznych z gospodarstwa. Na terenie obiektu znajduje się sad owocowy.
W gospodarstwie są również zwierzęta: krowa, konie,
kury. W sezonie zimowym istnieje możliwość zorganizowania kuligów z ogniskiem a latem wycieczek rowerowych wyznaczonymi trasami wzdłuż rzeki Nidy lub
wędrówek pieszych po ścieżkach malowniczej okolicy.
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JAGODNICA

Czeluśniak Tadeusz
Górki 48, 28-160 Wiślica
Świętokrzyskie
tel.+48 502 247 202,
e-mail: taczel@is.net.pl
N 50°20’55” E 20°40’27”

Górki to miejscowość położona na wschód od Wiślicy,
znajduje się niedaleko od Buska Zdroju. Wieś leży na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Główną
atrakcją tej miejscowości są liczne stawy, wśród których
największe to: Hetman, Jastrzębiec, Gliniak, Kanclerz.
Stawy są siedliskiem wielu gatunków ptaków wodnobłotnych. Dlatego na terenie Górek został utworzony
rezerwat ptactwa wodno-błotnego. Obiekt położony
w atrakcyjnym miejscu, w pobliżu łąk i pól. Do dyspozycji gości w ogrodzie przygotowano miejsce na ognisko i grilla i warzywnik przydomowy. Okolica sprzyja
turystyce aktywnej: rowerowej i pieszej, wędkowaniu
i grzybobraniu.
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Majcher Bożena

Marzęcin 11 a
28-400 Pińczów
Świętokrzyskie
tel.+48 501 616 478
N 50°28’23” E 20°46’32”

Gospodarstwo położone w cichej miejscowości na
terenie Niecki Nadnidziańskiej, która słynie z dużej
ilości jaskiń. Dla gości udostępniono całe piętro wraz
z dobrze wyposażoną kuchnią. Do dyspozycji gości:
rowery, plac zabaw dla dzieci. W ogrodzie usytuowana
altana, grill, dla aktywnych gości boisko do koszykówki
i siatkówki oraz basen kąpielowy. Właściciele polecają
owoce i warzywa z własnego gospodarstwa. Dla zainteresowanych prowadzone są pokazy przygotowania
i pieczenia chleba oraz ciast, a w sezonie jesiennym
pysznych dżemów i powideł. Teren sprzyja wycieczkom
rowerowym i wędrówkom pieszym.
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Zielone Zacisze

Pyczek Michał
Sokołów Górny 80, 28-305 Sobków
Góry Świętokrzyskie
tel.+48 663 937 838, 662 335 329
e-mail: kamila@zielone-zacisze.com
N 50°43’27” E 20°27’02”

Gospodarstwo agroturystyczne Zielone Zacisze
położone jest w dolinie Nidy, na pograniczu Gór
Świętokrzyskich i Jury Krakowsko - Częstochowskiej.
Atrakcyjna lokalizacja sprzyja zwiedzaniu ciekawych
zabytków m.in. Zamek Rycerski w Sobkowie. Gospodarstwo organizuje imprezy okolicznościowe, imprezy
plenerowe. Do dyspozycji gości przygotowano salę
taneczną, taras z grillem oraz atrakcyjny plac zabaw
dla dzieci. Usytuowanie gospodarstwa pozwala na
wędkowanie i zbieranie grzybów w pobliskim lesie oraz
poznawanie jego walorów w czasie pieszych wędrówek
i rowerowych wycieczek.
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Pyzówka

Wojciechowska Barbara
Lasy Głuchów 34, 26-035 Raków
tel. +48 609 818 501
e-mail: kontakt@agro-pyzowka.pl
www.pyzowka.agroturystyka.pl
N 50°40’28” E 20°33’04”

Gospodarstwo usytuowane w kompleksie lasów
cisowsko-orłowińskich, które obfitują w jagody,
poziomki oraz grzyby. Gospodyni specjalizuje się
w potrawach z grzybów. Wśród serwowanych przez
cały rok przysmaków jest pasta borowikowa, krokiety
z grzybami. Gospodarstwo oferujE suszarnię na grzyby,
małą wędzarnię, grilla, pole namiotowe w sadzie, plac
zabaw dla dzieci a w okresie zimowym kuligi z ogniskiem. Okolica kwatery to doskonały teren do uprawiania
turystyki aktywnej: wędrówek pieszych i wycieczek
rowerowych. Odległy o 10 km Zalew Chańcza jest
doskonałym miejscem wypoczynku dla zwolenników
kąpieli i sportów wodnych oraz dla wędkarzy.
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Willa u Marty

Miejska Maria
ul. Pułaskiego 6A, 33-383 Tylicz
tel. 18 473 13 71, 500 285 573
e-mail: mamiejski@wp.pl
www.willaumarty.com.pl
N 49°22’12” E 21°2’17”

Obiekt położony w Beskidzie Sądeckim, w malowniczej miejscowości Tylicz niedaleko Krynicy Zdrój. Gospodarze oferują smaczną, domową kuchnię, proponują
przestronne pokoje z łazienkami zasilanymi wodą
mineralną. Na wyposażeniu ośrodka znajdują się stoły
do bilardu i ping-ponga, a także sauna na podczerwień
oraz solarium. Obiekt posiada windę. W budynku znajduje się także świetlica, sala konferencyjna i rehabilitacyjna. Do dyspozycji gości przygotowano ławeczki,
leżaki, huśtawki, grill i altanę ogrodową oraz dwa tarasy wypoczynkowe, a dla najmłodszych piaskownicę.
Organizowane są kuligi, ogniska, wycieczki piesze i rowerowe szlakami górskimi.
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U Grzegorza

Justyna i Grzegorz Królikowscy
ul. Konfederatów Barskich 29a, 33-383 Tylicz
tel.: +48 503 104 294, 501 236 972
e-mail: ugrzegorza@go2.pl
www.ugrzegorza.pl
N 49°23’45” E 21°1’35”

Pensjonat to wyjątkowe miejsce dedykowane szczególnie rodzinom z dziećmi, położone w Tyliczu,
6km od Krynicy Zdroju, w górach Beskidu Sądeckiego.
Zapewnia nie tylko rodzinny wypoczynek ale również
znakomitą kuchnię oraz relaks wśród zielni i ciszy. Aby
ferie, weekend, urlop czy wakacje z dzieckiem w górach
były ciekawsze i łatwiejsze stworzyliśmy strefę wypoczynku dla dzieci i dorosłych z basenem, placem zabaw,
boiskiem, szałasem góralskim z kamiennym paleniskiem, a w domu: pokój zabaw dla dzieci, saunę oraz
salonik pod szklanym dachem - miejsce spotkań i integracji. Organizowane są przejażdżki bryczką a zimą
kuligi.
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Gosp. Agroturystyczne Sawina
Maria Klimek
Zarzecze 43 33-390 Łącko,
tel.: +48 18 444 65 43, 507 089 723
e-mail: majka_klimek@wp.pl
www.klimek.iap.pl
N 49°32’27” E 20°24’09”

Gospodarstwo położone jest pośród wzgórz, łąk, pól
i lasów pełnych jagód i grzybów. Spotkać tam można
dziką zwierzynę i rzadkie gatunki ptaków. Niedaleko
domu płynie górski potoczek. Jest także mały staw
z chronionymi kumakami. Piękne okolice i szlaki
zachęcają do pieszych wędrówek i aktywnego wypoczynku. Żywność wyprodukowana w gospodarstwiE
mięso, nabiał, warzywa i owoce, samodzielnie wypiekany chleb i wyrabiane masło stanowi bazę dobrej
tradycyjnej kuchni. Na terenie gospodarstwa znajduje się kącik wypoczynkowy, grill, altana, basenik,
huśtawki, hamak, rowery. Istnieje możliwość pozostawienia dzieci pod opieką gospodarzy.
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Łopusze

Anna Julia Gas
Żegocina 349, 32-731 Żegocina
tel. +48 602 259 948
e-mail: annajuliagas@bochnia.pl
www.lopusze.hg.pl
N 49°47’58” E 20°25’20”

Gospodarstwo położone jest na południowym, słonecznym stoku góry Łopusze, w Beskidzie Wyspowym,
w pobliżu szlaku turystycznego biegnącego od Bochni
aż do Tymbarku. Z uwagi na bogactwo przyrodniczE gaje
brzozowe, łąki z ziołami i kwiatami, miejsce to sprzyja
wypoczynkowi i spacerom oraz obcowaniu z naturą. Jest
to doskonały punkt wypadowy na wędrówki górskie po
Pieninach. Gospodarstwo dedykowane jest rodzinom
z dziećmi i honoruje Kartę Dużej Rodziny. Dla najmłodszych
przygotowana jest Wioska Leśnych Ludzi oraz plac zabaw,
a na deszczowe dni Krasnalowa Sala z grami, zabawkami
i bilardem. Nie brakuje tu również miejsc do piknikowania
i grillowania na świeżym powietrzu.
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Chmiel Stanisław

Kosibowicza 41, 34-443 Sromowce Wyżne,
tel.: +48 18 262 97 80, 691 537 876
e-mail: chmiel@pieniny.net
www.chmiel.sromowce.pl
N 49°24’11” E 20°20’53”

Gospodarstwo położone jest nad Dunajcem. W pobliżu
wiele atrakcji: Spływ Przełomem Dunajca, zamki
w Niedzicy i Czorsztynie, drewniane kościoły w Dębnie
i Grywałdzie, piesze wędrówki górskie w Pieninach,
narciarstwo zjazdowe, sporty wodne na Jeziorze
Czorsztyńskim, wędkowanie na Dunajcu a w pobliskiej
Słowacji – Czerwony Klasztor, kąpieliska termalne. Na
terenie obiektu znajduje się miejsce na samochody,
w ogrodzie miejsce na grilla i ognisko oraz huśtawka
dla dzieci. Gospodarze oferują: produkty z własnego
ekologicznego gospodarstwa, swojski chleb, potrawy
regionalne, studio rekreacji (sauna, solarium, siłownia
do ćwiczeń rekreacyjnych, rowery).
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Chałupa Górola

Małgorzata i Adam Grywalscy
ul. Konfederatów Barskich 46, 33-383 Tylicz
tel. +48 887 296 133
e-mail: malgorzatagrywalska@gmail.pl
www.chalupagorola.pl

N 49°23’01” E 21°1’13”

Gospodarstwo położone jest w Tyliczu, blisko Krynicy
Zdrój i granicy ze Słowacją. Otoczone jest łąkami,
na których pasą się zwierzęta. Obiekt oferuje pokoje z łazienkami i balkonami oraz apartament. Dla
najmłodszych gości przygotowano łóżeczko, zabawki.
Dom posiada wiele elementów drewnianych, charakterystycznych dla tradycji góralskich a gospodarze
mają regionalne stroje. Gospodarstwo opiera się na
wielopokoleniowych tradycjach. Uprawia się tu zboża
i ziemniaki oraz warzywa i owoce. Tylko tu można
spróbować domowE sery, masło, jajka, wędliny, chleb
wypiekany w piecu. Goście mogą karmić i doić kozy
oraz króliki, brać udział w sianokosach.
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Willa Jaskółka

Kołodziej Krystyna
Hałuszowa 17, 34-450 Hałuszowa, Pieniny
tel. 18 262 38 57, 512 453 394
e-mail: willajaskolka@poczta.onet.pl
www.jaskolka.info
N 49°25’11” E 20°30’16”

Dom położony jest na wzniesieniu, w maleńkiej,
malowniczo położonej wiosce Hałuszowa, leżącej w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego. Do dyspozycji
gości przygotowano dwa przestronne apartamenty
w willi „Jaskółka”. Z okien domu roztacza się niezwykle piękna panorama na pasmo Gorców i Beskidu
Sądeckiego, zmieniająca się wraz z porami dnia i roku.
To doskonała baza wypadowa na Trzy Korony i dalej na
Sokolicę, do zamku w Niedzicy i w Czorsztynie. Tu jest
początek spływu Przełomem Dunajca. Okolice sprzyjają
uprawianiu wielu sportów zarówno letnich jak i zimowych. Wiele tras pieszych i rowerowych o różnym stopniu trudności czeka na turystów.
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Willa Jasna

Barbara i Andrzej Mikołajewicz
ul. Drohojowskich 7, 34-440 Czorsztyn
tel.: +48 18 26 50 366, 603 133 283, 601 096 935
e-mail: willajasna@list.pl
www.czorsztyn.com.pl
N 49°26’10” E 20°19’45”

Willa otoczona jest dużym ogrodem i jest położona na
skraju Pienińskiego Parku Narodowego. Na miejscu serwujemy domowe posiłki uwzględniając kuchnię polską
i regionalną. Do dyspozycji gości sala na 30 osób. Przed
domem miejsce na ognisko połączone z pieczeniem barana, kiełbasek, „kociołka ceperskiego” przy muzyce kapeli
góralskiej. W części ogrodu znajduje się ziołowy ogródek
dydaktyczny a gospodarze prowadzą naukę sporządzania
nalewek leczniczych. Na życzenie organizujemy wycieczki
piesze z przewodnikiem na Trzy Korony, Sokolicę, Lubań,
Małe Pieniny, a zimą kuligi. W odległości 6 km znajduje
się Przystań Flisacka oferująca spływ Przełomem Dunajca, stanowiący europejską atrakcję turystyczną.
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Owczarzówka

Dorota Owczarz
Męcina Mała 1, 38-307 Sękowa
tel.: +48 18 351 89 25
e-mail: owczarzowka@interia.pl
www.owczarzowka.pl
N 49°37’14.3898” E 21°13’48.6402”

Gospodarstwo Owczarzówka położone jest w Beskidzie
Niskim, otoczone jest dwoma potokami i lasem. Zapewnia
wypoczynek wśród zieleni, kwiatów, ciszy i śpiewu
ptaków. Zajmujemy się ekologiczną hodowlą krów rasy
czerwono-białej. AtrakcjE mini muzeum sprzętu gospodarskiego, strzelanie z łuku, boisko do siatkówki, rowery, basen i plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko,
wiatę na grilla,. Latem i jesienią można zbierać zioła i grzyby (rydze), a zimą jeździć na sankach i nartach na górce
za domem. Gospodyni, miłośniczka kwiatów i gotowania,
poleca zdrową polską kuchnię, opartą o własne produkty
z gospodarstwa: mleko, sery, masło, własny miód i inne.
Oferta skierowana do rodzin z dziećmi.
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Pensjonat Widok

Cecylia Plewa
ul. Drohojowskich 18, 34-440 Czorsztyn
tel.: +48 18 26 50 250, 691 864 554
e-mail: widok@afr.pl
www.widok-czorsztyn.pl
N 49°26’09” E 20°19’43”

Dom położony nad Jeziorem Czorsztyńskim, w pobliżu
Pienińskiego Parku Narodowego, z przepięknym widokiem na góry, Jezioro Czorsztyńskie i zamek w Niedzicy.
Przebiegają tędy liczne trasy wycieczkowe w Pieniny
i Gorce. Doskonałe warunki do uprawiania wędkarstwa
i sportów wodnych na jeziorze i w górskich rzekach.
W zimie czynne są liczne wyciągi narciarskie oraz organizowane kuligi konne. Spływ przełomem Dunajca.
. Smaczne posiłki – specjalność kuchni: placki ziemniaczane i pieczona kaczka. Oferta specjalna – ognisko
z pieczeniem prosiaka i pstrągów przy udziale kapeli
góralskiej w bacówce w ogrodzie.
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JULIA

Julia i Mikołaj Prokopowicz
38-316 Wysowa-Zdrój 114
tel: +48 (18) 353 20 20, +48 606 937 275
e-mail: prokopowiczjulia@poczta.onet.pl
www.julia-wysowazdroj.pl
N 49°26’08” E 21°10’18”

Gospodarstwo położone na wzgórzu, w centrum uzdrowiska Wysowa Zdrój w Beskidzie Niskim, niedaleko parku
zdrojowego i pijalni wód mineralnych. W czasie pobytu
goście mogą korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych oraz
krytych basenów znajdujących się w pobliskich sanatoriach (1 km). W pobliżu gospodarstwa przebiega wiele
szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych i konnych, rozciągają się rozległe łąki z mnóstwem ziół oraz
lasy obfitujące w grzyby i dzikie zwierzęta. Na Szlaku
Architektury Drewnianej można podziwiać zabytkowe
kościoły i cerkwie. Gospodarze posiadają własne łowisko
pstrąga, pasiekę, hodują kury. Do dyspozycji gości przygotowana jest wiata do grillowania i parking.
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OWIECZKA

Maria i Tadeusz Zygadło
Owieczka 40, 34-606 Łukowica
tel.: +48 18 333 51 95, 513 026 449
e-mail: owieczka@nrs.pl
www.owieczka.nrs.pl
N 49°36’39” E 20°29’1”

Ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne położone
w Beskidzie Wyspowym, prowadzi tradycyjną
produkcję zwierzęcą: drób, króliki, krowy i świnie oraz
roślinną: plantacja porzeczek, aronii, truskawek, sad
jabłoniowy i śliwkowy oraz wiele innych owoców i warzyw, które są wykorzystywane do żywienia turystów.
Dużą atrakcją dla dorosłych a zwłaszcza dzieci jest
możliwość uczestniczenia w pracach polowych i karmieniu zwierząt. Goście mogą uczestniczyć w pieczeniu
chleba, robieniu masła, sera i przetworów. W zagrodzie
znajduje się plac zabaw: piaskownica, huśtawki, domek
na drzewie. Doskonała okolica do uprawiania turystyki
pieszej i narciarstwa.
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Agrozacisze

Danuta i Władysław Sowińscy
Zubrzyca Górna 167a, 34-484 Zubrzyca Górna,
tel: +48 18 28 528 58, +48 668 076 635
e-mail: zacisze167a@wp.pl
www.agrozacisze.eu
N 49°34’34” E 19°39’12”

Gospodarstwo położone na Orawie u podnóża Babiej
Góry. Orawa to przede wszystkim piękne krajobrazy,
doskonały klimat, otwarci i gościnni ludzie, to także bogata kultura i tradycja.
Lokalizacja gospodarstwa stanowi doskonałą bazę
wypadową do Zakopanego i na Słowację. Goście mają
okazję zapoznać się z żywą tradycją i kulturą Orawy na
licznych imprezach regionalnych.
Wokół domu rozciąga się duży ogród, gdzie można
wypoczywać, grillować, uprawiać różnorodne sporty
i przyjemnie spędzić czas.
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Chata Pod Lasem

Monika Brandys
Spytkowice 604, 34-745 Spytkowice
tel. +48 18 268 84 79
e-mail: chatapodlasem@neostrada.pl
N 52°34’35” E 19°51’32”

Gospodarstwo położone na skraju lasu, we wsi nad
rzeką Skawą, skąd rozciąga się piękny widok na Babią
Górę i Luboń Wielki. Gospodyni oferuje wyżywienie
ze specjałami kuchni regionalnej i poleca produkty
z własnego gospodarstwa: mleko, śmietanę, masło,
rożne rodzaje serów, owoce, chleb, konfitury a także
pyszne pączki. Gospodarze chętnie zorganizują kulig,
pieczenie prosiaka, ognisko ze śpiewem i kiełbaskami.
W obrębie zagrody jest duży parking oraz plac zabaw
dla dzieci. Zimą w pobliżu można korzystać z wyciągu
narciarskiego, uprawiać różne sporty zimowe a latem
wybrać się na grzybobranie. Po uzgodnieniu można
przyjechać z własnym zwierzątkiem.
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Tęczowa Zagroda

Władysław Dyduła
Tymbark 71, 34-650 Tymbark
tel. +48 18-332 53 72, 668 188 880
e-mail: biuro@tz.limanowa.pl
www.tz.limanowa.pl
N 49°44’38” E 20°20’00”

Gospodarstwo położone jest w Beskidzie Wyspowym
na zboczu góry Zęzów. W pobliżu znajdują się liczne szlaki turystyczne zarówno piesze jak i rowerowe
a przede wszystkim idealnie nadające się na rajdy
konne. W czasie zimy dużym atutem jest bliskość bazy
narciarskiej. W gospodarstwie istnieje stadnina koni
huculskich chowanych w systemie pół tabunowym.
Dodatkowymi atrakcjami znajdującymi się w obiekcie
oprócz wspaniałych widoków jest basen oraz bania
(sauna) zbudowana z jednego z najzdrowszych drzew,
czyli drzewa modrzewiowego. Nie ma nic bardziej
regenerującego jak sauna po całodziennej jeździe konnej lub na nartach.
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Wypoczynek nad Doliną
Jadwiga Ful
Orawka 31a, 34-480 Jabłonka
tel: +48 888 470 253
e-mail: orawka@aol.com
www.agroful.com

N 49°30’1.22” E 19°44’26.8”

Dom usytuowany jest na wzgórzu nad doliną, we wsi
Orawka. Miejscowość leży na Orawie nad rzeką Czarną
Orawką. Budynek otoczony jest dużym ogrodem.
Z ogrodu można podziwiać widoki na Tatry, Jezioro
Orawskie, Babią Górę, a zimą zjeżdżać na sankach do
uroczej doliny. Znajduje się w nim altanka, gdzie w dzień
można wypoczywać, a wieczorem urządzać imprezy.
W ogrodzie dla gości są również: huśtawki dla dorosłych
i dla dzieci, piaskownica, stół do tenisa stołowego, bramka do piłki nożnej, badminton, stół do gry w piłkarzyki.
Dzieci mają, więc dobre miejsce do zabawy. Do dyspozycji gości są też rowery - do wypożyczenia. W świetlicy
znajduje się duży stół bilardowy i 2 rowery magnetyczne.
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Pod Grzybkiem

Beata Pustułka
Hańczowa 110
38-316 Wysowa-Zdrój
tel: +48 660 635 072
e-mail: podgrzybkiem110@wp.pl
N 49°27’26” E 21°09’42”

Gospodarstwo agroturystyczne położone jest niedaleko miejscowości uzdrowiskowej Wysowa Zdrój.
Hańczowa to duża wieś leżąca w dolinie rzeki Ropa
bezpośrednio przy drodze z Uścia Gorlickiego do
Wysowej. Miejscowość jest licznie odwiedzana przez
turystów przemierzających Główny Szlak Beskidzki.
Okolica bogata jest w obiekty zabytkowe, szlaki turystyczne piesze i rowerowe oraz ofertę uzdrowiska
Wysowa Zdrój. Do domu przylega parking i plac zabaw
dla dzieci z piaskownicą i mini basenem. Na terenie
posesji jest miejsce na ognisko i grill. Za domem znajduje się lasek, przez który przepływa rzeczka.
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Klaudia

Helena Baranowska
Wysowa 191, 38-316 Wysowa
tel.:+48 600 438 161
e-mail: hbaranowska@interia.pl
www.klaudiawysowa.com

N 49°26’34” E 21°09’44”

Gospodarstwo położone jest w miejscowości uzdrowiskowej Wysowa Zdrój, której największym walorem
jest panujący tu mikroklimat, otaczająca ją przyroda
Beskidu Niskiego i piękny krajobraz. W szczytowych partiach góry pokrywają lasy jodłowo-bukowe. Największą
atrakcją uzdrowiska jest park zdrojowy wraz z ujęciami
wód mineralnych. W zakładzie przyrodo-leczniczym
można zażywać kąpieli leczniczych. W gospodarstwie
do dyspozycji gości są dwa mieszkania oraz duży ogród
z miejscami do wypoczynku, piaskownicą, huśtawką,
grillem i miejscem na ognisko. W okolicznych lasach
istnieje możliwość zbierania grzybów i ziół.
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Willa HELENA

Helena Stachowiak, Wysowa Zdrój 104, 38-316
Wysowa Zdrój, tel: 18 35 32 074; 509 965 215,
e-mail: helena.stachowiak@wp.pl
N 49°26’25” E 21°09’59”

Willa znajduje się w miejscowości uzdrowiskowej
Wysowa Zdrój. Uzdrowisko położone jest w południowo-zachodniej, najwyższej części Beskidu Niskiego, w dolinie, z trzech stron ograniczonej wzniesieniami górskimi. Miejscowość leży nad rzeką Ropą,
której źródła znajdują się na terenie wsi. Przez Wysową
przebiega karpacki Szlak Architektury Drewnianej.
Gospodarze zachęcają do korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w tutejszych sanatoriach. Okolica idealnie
nadaje się do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej
i kulturowej, a zimą narciarstwa biegowego, zjazdowego i saneczkarstwa. To doskonałe miejsce do wypoczynku dla rodzin z dziećmi.
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Dom Wypoczynkowy Teresa

Teresa Sekuła, Kazimierza Wielkiego 64
33-383 Tylicz
tel.: +48 18 473 11 88, 606 495 850
e-mail: teresasekula@go2.pl
www.tylicz.net.pl
N 49°24’09” E 21°01’41”

Dom wypoczynkowy położony jest w pięknej
miejscowości turystycznej – Tylicz, 7 km od Krynicy
Zdroju, na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Doskonałe miejsce dla tych, którzy cenią sobie
ciszę, spokój oraz smaczną, domową kuchnię. Na terenie obiektu znajduje się przestronna altana z kominkiem oraz duży teren na zimowe i letnie szaleństwa dla
dzieci. Dla gości, którzy chcieliby spędzić miło wieczór z rodziną lub znajomymi - salon z kominkiem.
Prawdziwym atutem gospodarstwa jest staropolska,
wykwintna kuchnia. Właścicielka obiektu jest dietetykiem i przyrządza specjały, które spełniają oczekiwania każdego gościa.
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ZOFIÓWKA

Worwa Zofia
Spytkowice 736, 34-745 Spytkowice
tel.: +48 18 268 80 35, 604 110 399
e-mail: zofia.worwa@neostrada.pl
www.agroturystykaspytkowice.pl
N 49°34’39” E 19°49’50”

Malowniczo położona miejscowość, u podnóża Pasma
Podhalańskiego w Beskidzie Wysokim, w górnym biegu
rzeki Skawy, graniczy bezpośrednio z Orawą, a dalej ze
Słowacją. Gospodarstwo leży bezpośrednio nad rzeką
Skawą. Dom oddany wyłącznie do użytku gości. Preferowany wypoczynek rodzinny, do którego stworzono
odpowiednie warunki: plac zabaw dla dzieci, rozległy
ogród z bogatą roślinnością i wyposażeniem: zadaszony grill, altana, wydzielone miejsce na ognisko, kącik
wypoczynkowy. Dom z dużym tarasem oraz balkonem.
W gospodarstwie mini skansen ze starymi sprzętami
i urządzeniami używanymi dawniej na wsi. Posesja
ogrodzona z wydzielonym parkingiem.
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Domek w Górach

Seroczyńska Agata
34-205 Stryszawa 783 C
tel.+48 501 588 270
e-mail: seroczynska@op.pl
www.domekbeskidy.pl
N 49°43’13” E 19°31’34”

Dom położony jest w miejscowości Stryszawa
w Beskidzie Żywieckim. Do dyspozycji gości przygotowano komfortowe pokoje z łazienkami, w pełni
wyposażony aneks kuchenny. Dom usytuowany jest na
górce z ładnym widokiem na pobliskie góry. W ogrodzie
znajduje się: góralska altana z grillem, huśtawka, piaskownica oraz trampolina, dla gości wewnętrzny
parking. Gospodarze oferują całodzienne domowe lub
wegetariańskie wyżywienie Blisko znajduje się rzeka
i las. Z miejscowości wychodzi wiele szlaków turystycznych oraz rowerowych. W promieniu kilku kilometrów
znajdują się wyciągi i trasy narciarskie.
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Chata Górska Cyrla

Świcarz Irena, Jacek
33-343 Sucha Struga
tel.+4818 44 69 689; 604 087 609
e-mail: schron@cyrla.pl
www.cyrla.pl
N 49029.526’E 20042.947’

Chata położona jest w szczytowych partiach pasma
Jaworzyny Krynickiej, Beskidu Sądeckiego na rozległej
polanie, otoczonej bukowym lasem. Jest idealnym
punktem wypadowym do uprawiania turystyki górskiej
jak i miejscem, gdzie można zapomnieć o pośpiechu.
Kuchnia od lat słynie z dobrej jakości oferowanych
tradycyjnych potraw. Szczególnie poleca się dłuższe pobyty wypoczynkowe, które pozwolą na poznanie urody
Beskidu Sądeckiego. Kolej Gondolowa na Jaworzynę
świadczy usługi przewozowe z Czarnego Potoku na
szczyt Jaworzyny Krynickiej oraz prowadzi stację
narciarską. Z Jaworzyny rozciąga się przepiękna panorama gór.
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Domek pod Lipami

Pikuła Anna
32-854 Gnojnik, Gosprzydowa 304
tel.+48 14 68 66 520; 607 739 242; 601 848 453
e-mail: lechpikula@wp.pl
www.agroturystyka-ggg.pl
/kwatera/204/Biesiadki/Anna_Pikula
N 49051.862” E 20035.253”

Raj dla spacerowiczów stanowi wieś Gosprzydowa,
położona na Pogórzu Wiśnickim. Jest ona pełna urokliwych przysiółków. Każdy sam powinien odkryć ich
niepowtarzalne piękno. Spacer czasami przypomina
górską wędrówkę – teren bowiem raz pnie się ostro w górę, by potem opaść lekko ku kolejnej dolinie.
Nowy dom w cieniu wiekowych lip, jest otoczony
starym sadem i pachnącą łąką. Dwa duże tarasy od
strony południowej i północnej domu. Na łące od
strony południowej domu jest miejsce na ognisko.
Teren wokół posesji pokryty jest mieszanymi lasami
z malowniczymi wąwozami. W lasach grzyby, jeżyny,
jagody i mnóstwo ziół.
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U Krysi i Jasia

Krystyna Miejska
33-383 Tylicz, ul. Pułaskiego 11a
tel. +48 18 47 11 168, 502 033 357
e-mail: krystynamiejska@op.pl
N 49°23’40” E 21°1’10”

Kwatera położona nad strumykiem Muszynka w cichym,
malowniczym zakątku Tylicza, z okien piękny widok na
góry. Oferuje 5 pokoi z oddzielnymi łazienkami, komfortowo wyposażonych z TV, bezpłatnym dostępem
do bezprzewodowego Internetu. Przy domu duży
ogród z miejscami parkingowymi, boiskiem do gry
w siatkówkę, altaną z kominkiem, grillem oraz miejscem na ognisko nad rzeką. Latem istnieje możliwość
przejażdżek po górach samochodem terenowym lub
quadem, oraz wędrówek pieszych i rowerowych po licznych szlakach. Zimą goście mogą poszaleć na nartach
z instruktorem na miejscu. Obiekt oferuje smaczną,
domową kuchnię.
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Słoneczko

Bartko Edwarda
Wysowa-Zdrój 14238-316 Uście Gorlickie
tel. 18 353 21 80, 660 635 504
e-mail: edwardabartko@gmail.com
www.sloneczko.bo.pl
N 49°26’26” E 21°09’57”

Dom położony jest w uzdrowisku Wysowa Zdrój,
w paśmie Beskidu Niskiego, w pobliżu lasu i parku
zdrojowego, na Szlaku Architektury Drewnianej.
W okolicy liczne szlaki turystyczne piesze i trasy rowerowe. W pobliskim lesie można obserwować dzikie
zwierzęta: jelenie, sarny i orła bielika. Okoliczne lasy
pełne są owoców leśnych oraz grzybów, a gospodarze
oferują pomoc przy ich przetwarzaniu. Do dyspozycji
gości: salon, kuchnia z pełnym wyposażeniem, miejsce
na grillowanie. Uzdrowisko oferujE pijalnię wody mineralnej, możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych i basenów krytych. Przygotowano miejsce do
biesiadowania przy grillu.
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EkoLatka

Kazimiera Łatka
Barcice Dolne 8, 33-342 Barcice
tel.: 18 446 16 03, 505 320 379
e-mail: kazimieral@o2.pl
www.ekolatka.republika.pl
N 49°32’32” E 20°39’16”

Wieś położona jest w dolinie Popradu. Do dyspozycji
gości samodzielny dom. Doskonałe miejsce wypadowe
na szlaki turystyczne, do źródeł wód mineralnych, na
pobliską Słowację. Dla turystów przygotowano także
spływ łodziami flisackimi po rzece Poprad i występy
folklorystyczne. Dobra domowa kuchnia i tradycyjny
wypiek chleba, jazda konna, ognisko, grill, możliwość
udziału w pracach polowych to atrakcje czekające na
gości. W ekologicznym gospodarstwie uprawiane są
zboża i warzywa oraz hodowane krowy, owce i kozy.
Plac zabaw dla dzieci z piaskownicą i domkiem „na
kurzej stopce” sprawia, że jest to wymarzone miejsce
dla rodziców z dziećmi.
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Skotnica

Józefa i Stanisław Tłomak
ul. Szkolna 17, 32-089 Wielka Wieś
tel: +48 12 419 10 74, 691 674 004
e-mail: agroturystyka.isia@interia.eu
N 49°31’68” E 50°47’15”

Gospodarstwo położone jest w cichej części wsi,
w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Stanowi
ono doskonałą bazę wypadową do Ojcowa, Krakowa
i Wieliczki. Teren gospodarstwa jest ogrodzony, z placem
zabaw dla dzieci, miejscem do grillowania i na ognisko,
tarasem i parkingiem. W gospodarstwie hoduje się drób,
króliki, kozy. W związku z tym istnieje możliwość zakupu
jajek, mleka i sera koziego. Gospodarstwo polecane jest
dla rodzin z dziećmi. Dzieci obcują i poznają zwierzęta,
sposób ich chowu oraz uprawy warzyw. Biorą udział
w pokazach: pieczenia chleba i ciast, wicia wianków
i robienia ozdób z bibuły. W śnieżne zimy budują igloo,
chodzą w rakietach śnieżnych i zjeżdżają na sankach.
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GABI

Radosław i Jadwiga Tomaszewscy
34-440 Czorsztyn, ul. Pienińska 11
tel: +48 18 26 50 401, 605 769 314 lub 315
e-mail: jadziaradek@gmail.com
www.gabi.naszepieniny.pl
N 49°26’11” E 20°19’40”

Pokoje gościnne znajdują się w samym centrum
miejscowości. To idealne miejsce na wypady nad jezioro i zamek Czorsztyński , na Słowację oraz w Pieniny
a także do uprawiania sportów zimowych. Pokoje są
z balkonami, skąd można podziwiać przepiękny widok
na Tatry, Pieniny i Gorce. Do dyspozycji gości są 2 rowery i 2 kajaki. Na terenie posesji znajduje się parking,
ogród wraz z altaną, gdzie można wypocząć i miejsce
do grillowania. Dla najmłodszych wczasowiczów przygotowano plac zabaw z piaskownicą i huśtawką.
Na życzenie turystów przywożone są świeże pączki,
drożdżówki, ciasta a nawet torty z własnej cukierni.
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Babiak Barbara

Mizerna 22, 34-436 Czorsztyn
tel. +48 668 034 219
e-mail: barbarababiak@tlen.pl
N 49°27’72” E 20°17’61”

Dom położony jest niedaleko Jeziora Czorsztyńskiego,
w sąsiedztwie lasu i strumyka. W obiekcie do dyspozycji
gości przygotowano 3 pokoje gościnne z łazienkami oraz
osobny domek. Na życzenie gości istnieje możliwość
zamówienia smacznego domowego wyżywienia.
Dostępna jest także kuchnia, gdzie można przygotować
podstawowe posiłki. Na terenie posesji znajduje się
parking, plac zabaw dla dzieci z huśtawkami, basenik
kąpielowy dla dzieci, stoliki i krzesełka ogrodowe oraz
miejsce na grill i ognisko. Dla maluchów dodatkowo
bezpieczna trampolina. Za domem znajduje się regionalna bacówka, w której można nabyć świeże oscypki,
bundz, bryndzę.
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Jaroszówka

Jakubiec-Jarosz Barbara
Bustryk 103A, 34-521 Ząb, Podhale
tel. +48 664 125 917
e-mail: jaroszowka@jaroszowka.com
www. jaroszowka.com
N 49°20’64” E 19°55’85”

Obiekt znajduje się na wzniesieniu, z pięknym widokiem
na Tatry, w malowniczej wsi Ząb - najwyżej położonej
wsi w Polsce. Gospodarstwo to doskonałe miejsce
na zregenerowanie sił i odskocznię od wielkomiejskiego stresu. Oferowane są pokoje 2, 3, 4-osobowe
wyposażone w TV i łazienki. Do dyspozycji gości jest
jadalnia, kuchnia i salon wypoczynkowy z kominkiem.
Dla najmłodszych przygotowano pełne wyposażenie
w domu i plac zabaw na zewnątrz. Przy domu znajduje się miejsce na grilla i na ognisko. W pobliżu
usytuowany jest wyciąg narciarski, trasy spacerowe
i rowerowe, które pozwalają na aktywny wypoczynek
zarówno latem jak i zimą.
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Na Kuźnisku

Klemens Góral
Porąbka Uszewska 360
32-854 Porąbka Uszewska
tel. +48 14 665 65 91, 601 302 360
e-mail: kuznisko@poczta.fm
www.kuznisko.prv.pl
N 49°56’36.09” E 20°41’41.92”

Gospodarstwo położone jest w pobliżu lasu, na
łagodnym stoku, z którego rozciąga się widok na łąki,
pola i brzegi potoku Niedźwiedź. Gospodarz proponuje
gościom wypoczynek w samodzielnym mieszkaniu
zajmującym całą kondygnacje domu.
Do dyspozycji gości przeznaczone są dwa pokoje trzyosobowe i jeden dwuosobowy, pokój gościnny, kuchnia, łazienka oraz jadalnia. W sezonie, dla zainteresowanych turystów istnieje możliwość zakupu produktów
z gospodarstwa oraz robienia przetworów na zimę
a dla stałych klientów do dyspozycji działka na warzywa i truskawki. Goście mogą wypoczywać nad rzeką
lub uprawiać turystykę pieszą i rowerową.
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U Sołtysa

Gierczak Andrzej
Grabina 24, 32-742 Bochnia
tel.:+48 14 68 54 357, 721 034 245
e-mail: andrzejgierczak@poczta.fm
N 49°55’34” E 20°21’41”

Ekologiczne gospodarstwo położone jest w malowniczej
podgórskiej okolicy. Wyżywienie oparte na produktach
z gospodarstwa. Istnieje możliwość przygotowania przetworów z owoców, warzyw i runa leśnego. Możliwość
uczestniczenia w pracach rolnych, ogrodowych i domowych, np. przy zbiorze owoców, pieczeniu chleba, wyrobie masła. Okolica zachęca do podpatrywania dzikich
zwierząt, uprawiania aktywnego wypoczynku. Gospodarstwo jest dobrą bazą wypadową do Kopalni Soli
w Wieliczce, Nowego Wiśnicza z licznymi zabytkami.
Mamy miejsce dla większych grup na imprezy integracyjne połączone ze zwiedzaniem i biesiadowaniem.
Teren jest ogrodzony, posiada parking oraz plac zabaw.
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Dźwigaj Wiesław
Muchówka 175, 32-722 Królowka
tel. 14 612 93 33, 662 035 405
e-mail: dzwigajowka@gmail.com
www.dzwigajowkapodlipami.pl
N 49°51’35” E 20°27’14”

Gospodarstwo położone jest na terenie WiśnickoLipnickiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu lasów
i rezerwatów przyrody. Oferuje gościom do wynajęcia
3 pokoje z łazienkami, na piętrze domu, z osobnym
wejściem. Do dyspozycji gości przygotowano aneks
kuchenny. Uprawa roślin i hodowla zwierząt w gospodarstwie jest prowadzona metodami ekologicznymi.
Potrawy serwowane w obiekcie są sporządzane na
bazie ekologicznych surowców. Rozległy, ogrodzony
ogród wokół gospodarstwa umożliwia rozbicie namiotów, zaparkowanie samochodu a także korzystanie
z grilla. W obrębie ogrodu znajduje się duża altana,
drewniana huśtawka, plac zabaw dla dzieci oraz basen.
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POD CZEREŚNIĄ

Krystyna Sułkowska
Piaski Drużków 69, 32-860 Czchów
tel: +48 14 684 36 05, 781 880 224
e-mail: podczeresnia@gmail.com
N 49°49’58” E 20°41’47”

Gospodarstwo położone jest nad rzeką Dunajec.
Malownicza okolica, cisza, spokój są głównymi atutami tego gospodarstwa. Sympatyczni gospodarze
prowadzący tradycyjne gospodarstwo rolne proponują
swoim gościom samodzielne mieszkanie wakacyjne na
poddaszu domu. Do dyspozycji turystów są 3 pokoje,
duży hol z aneksem kuchennym. Gospodyni oferuje
gościom smaczne całodzienne wyżywienie oparte
głównie na produktach z własnego gospodarstwa,
które można także zakupić. Do gospodarstwa prowadzi przeprawa promowa przez Dunajec. Wzgórzami
okalającymi miejscowość biegnie zielony szlak, natomiast leśne ostępy zapraszają grzybiarzy.
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Brzychczy Zuzanna

ul. Jagiellońska 38, 33-207 Radgoszcz
tel. +48 14 641 43 57, 787 466 647
e-mail: zuzannab@vp.pl
N 50°12’13” E 21°06’18”

Do dyspozycji gości przygotowano pokoje gościnne na
piętrze i jedną łazienkę. Istnieje możliwość spędzania
wolnego czasu na obszernym tarasie oraz grillowania. Dla dzieci zapewniono basen, dużą huśtawkę,
piaskownicę, rowerki i zabawki. Goście mogą korzystać
z pokoju telewizyjnego z wyjściem na duży taras jak
również z książek z domowej biblioteki. W ogrodzie
doskonały wypoczynek zapewnia letnia altana w cieniu
okalających drzew. Gospodyni przyrządza domowe,
tradycyjne wyżywienie, przygotowane z produktów
z gospodarstwa posiadającego certyfikat ekologiczny.
Kwatera polecana szczególnie dla rodzin z dziećmi.
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Domek pod Różami

Małgorzata Martyka
Różana 3, 32-840 Zakliczyn
tel.: +48 14 665 31 01, 14 665 37 45
e-mail: m_martyka@op.pl
www.margaret-zakliczyn.pl
N 49°51’21” E 20°48’22”

Zabytkowa miejscowość, w której położony jest obiekt
leży w dolinie Dunajca, na Pogórzu Karpackim.
Obecnie Zakliczyn jest wsią, ale do 1934 roku był miasteczkiem. O jego historii świadczą zachowane zabytki, herb i hymn. W ogrodzie Domku pod Różami
znajduje się plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko,
kącik wypoczynkowy, mini boisko do koszykówki. Gospodarze organizują wspólne grillowanie lub biesiadne
śpiewanie przy ognisku. Zapewniają również pełne
wyżywienie lub tanie zaopatrzenie w nabiał warzywa
i owoce z własnego ogrodu. W obiekcie znajduje się
wypożyczalnia rowerów i istnieje możliwość wynajęcia
przewodnika po atrakcyjnej okolicy.
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Złoty Pstrąg

Lidia i Stanisław Ziółkowscy
Kończyska 106, 32-840 Zakliczyn
tel. +48 14 665 30 59
e-mail: agroziolko@interia.pl
N 49°50’55” E 20°49’08”

Miejscowość położona jest na progu Pogórza
Ciężkowickiego, niedaleko Zakliczyna. Gospodarstwo
agroturystyczne posiada samodzielny budynek do
wynajęcia. Pokoje gościnne zapewnią miły wypoczynek w przyjaznej atmosferze. Obiekt to także
domowa kuchnia, zdrowa żywność prosto z ogrodu.
W gospodarstwie istnieje możliwość korzystania z rekreacyjnych przejażdżek na kucykach, a dla miłośników
sportu z kortów tenisowych oraz boiska do siatkówki.
Goście mają możliwość łowienia pstrągów w stawie
należącym do gospodarstwa. Atrakcją jest także prowadzona na miejscu hodowla danieli. Oferta skierowana
jest dla rodzin z dziećmi i grup wycieczkowych.
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Krzysztof Wojtas

Faściszowa 116, 32-840 Zakliczyn
tel.: +48 14 665 35 33, 601 50 00 47
e-mail: malgorzata.wojtas@o2.pl
N 49°50’55” E 20°51’49”

Miejscowość położona jest na jednym z wielu wzniesień
Pogórza Ciężkowickiego, na skraju CiężkowickoRożnowskiego Parku Krajobrazowego. Gospodarze
polecają wędrówki po okolicznych wzgórzach i wzdłuż
malowniczych dolin potoków i rzek, wędkowanie
w Dunajcu i górskich potokach, pobliskich jeziorach
Czchowskim i Rożnowskim. Okolica umożliwia także
uprawianie turystyki aktywnej: jazdy konnej, narciarstwa zjazdowego i biegowego, snowboardu, jazdy na
rowerze oraz odnowy biologicznej w pobliskim SPA. Do
dyspozycji gości przygotowano wolno stojący dom.
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U ZOCHY

Gromba Zofia
Janowice 204, 33-115 Janowice
tel.: +48 14 679 90 35 , 509 720 377
e-mail: uzochy@interia.pl
N 49°53’27” E 20°51’39”

Janowice leżą nad potokiem Lubinka, przy jego
ujściu do Dunajca. Na zboczach wzgórz opadających
w kierunku doliny Dunajca położone są obszary leśne
znane, jako „Uroczysko Janowice”. Gospodarstwo
agroturystyczne leży niedaleko lasu, na stoku wzgórza,
z którego rozpościera się piękna panorama na dolinę
Dunajca. Specjałem gospodyni są wyśmienite Placki
Babuni. Wczasowicze mogą żywić się samodzielnie
korzystając z zaopatrzenia w warzywa, owoce i nabiał
wytwarzane w gospodarstwie. W obiekcie goście
mogą wypoczywać w ogrodzie z altaną wyposażoną
w kominek, miejsce na ognisko i do grillowania. Dla
samochodów przygotowano garaż i parking.
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Chatka Włóczykija

Adam Gancarek
Jamna 46, 32-842 Paleśnica
tel.: +48 14 665 44 30, +48 603811711
e-mail: jamna@jamna.com.pl
www.jamna.eu
N 49°46’5” E 20°49’49”

Chatka Włóczykija jest pięknie usytuowanym drewnianym domkiem, z widokiem na Tatry i Pogórze. Kameralny klimat miejsca sprawia, iż można tu odpocząć
w ciszy. Obok domu znajduje się: młoda winnica, boisko
sportowe, miejsce na ognisko oraz plac zabaw dla dzieci.
Sąsiedni lasek obfituje w borowiki i kozaki. Można w nim
też spotkać sarny, jelenie i zające. Goście posiadają do
dyspozycji sprzęt rekreacyjny i sportowy. W zadaszonej
wiacie organizowane są ogniska na ok. 60 osób. Jest
to idealne miejsce na rodzinny wypoczynek, pobyt we
dwoje, czy spotkania integracyjne. Gospodarze chętnie
pomagają zaplanować wolny czas, podpowiadają jakie
miejsca warto odwiedzić, zorganizują kulig lub biesiadę
przy ognisku z regionalną strawą.
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Artystyczna Zagroda

Maria Karaś
Poręba Spytkowska 202, 32-800 Brzesko
tel. +48 14 686 60 98, 668 364 759
e-mail: maria_karas@wp.pl
www.m_karas_agroturystyka.republika.pl
N 52°56’44” E 20°32’10”

Gospodarstwo położone jest na Pogórzu Wiśnickim,
w malowniczej dolinie, otoczone lasami, polami
i łąkami. Produkuje się tutaj atestowaną ekologiczną
żywność, hodując owce, kozy, kury, kaczki ozdobne,
perliczki, przepiórki, bażanty, gołębie a w stawie karpie,
karasie i szczupaki. Zagroda agroturystyczna należy do
projektu „Małopolska wieś pachnąca ziołami”, i uprawiane są w niej zioła lecznicze oraz przyprawowe.
Gospodarze posiadają bogatą wiedzę popartą specjalistycznymi kursami oraz wieloletnią praktyką w stosowaniu ziół. Gospodarstwo należy również do sieci
„Zagrody Edukacyjne” i prowadzone są tutaj atrakcyjne
zajęcia dla dzieci i młodzieży.
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Pod Świerkami

Kuczera Michał
Pleśna 43, 33-171 Pleśna
tel.:+48 14 67 98 828; 728 499 708
e-mail: norbertkuczera@wp.pl
N 49°56’1” E 20°56’46”

Zagroda agroturystyczna położona w uroczym zakątku
przysiółka Batylowa w Pleśnej na Ziemi Tarnowskiej.
Tradycyjnie prowadzone gospodarstwo usytuowane
jest na stoku wzgórza. Można dokonać zakupu produktów w okolicznych gospodarstwach ekologicznych.
W obiekcie można skorzystać z zajęć Nordic Walking
prowadzonych w ramach 3 lub 5-cio dniowych obozów
we wszystkich stopniach zaawansowania. Zajęcia
prowadzone są przez doświadczonego instruktora.
Gospodarz, hodowca koni małopolskich posiada uprawnienia przodownika turystyki jeździeckiej i oferujE
naukę jazdy konnej, przejażdżki, wyprawy terenowe,
jedno- i kilkudniowe rajdy z ogniskami, a zimą kuligi.
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HENRYKÓWKA

Eleonora Adamczyk
Leksandrowa 21, 32-720 Nowy Wiśnicz
tel.: +48 14 612 88 94, +48 500 197 198
www.henrykowka.eu
N 49°54’09” E 20°26’34”

Na zboczu wzniesienia, z którego rozpościera się panorama Beskidu Wyspowego, wśród pól i lasów położone
jest gospodarstwo Henrykówka. Wiele atrakcji na miejscu, doskonała baza wypadowa do zwiedzania okolicznych zabytków Nowego Wiśnicza, Bochni czy Krakowa
czyni z tego obiektu bardzo atrakcyjne miejsce rodzinnego wypoczynku. Przy domu będącym do całkowitej dyspozycji gości, znajduje się kryty basen kąpielowy, brodzik
dla dzieci, boisko sportowe, sala ze stołami bilardowymi
i do tenisa stołowego, klimatyzowane pomieszczenie do
organizowania konferencji oraz wypożyczalnia rowerów.
Obok, w oddzielnym ogrodzeniu przebywają zwierzęta
gospodarskiE kury, kozy, owce i króliki.
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DZIKOWY SKARB

Małgorzata Strojek
32–742 Sobolów 233
tel.: +48 14 685 45 12, 603 477 924
e-mail: biuro@dzikowyskarb.pl
www.dzikowyskarb.pl
N 49°54’11” E 20°20’2”

Obiekt położony jest w urokliwym miejscu pod lasem
niedaleko od centrum wsi. Miejscowość leży na Pogórzu Wiśnickim, w dolinie rzeki Stradomka. W bliskim
sąsiedztwie znajdują się lasy pełne grzybów, rzeka,
trasa spacerowa Wzgórza wokół Sobolowa poprowadzona w większości traktami leśnymi, stary kamieniołom
a także liczne zabytki i wiele innych atrakcji.
W tym miejscu naprawdę można doskonale wypocząć
i poobcować z przyrodą. Gospodarze zapraszają także
do przytulnej restauracyjki „Dzikowy Skarb”, w której
można posmakować regionalnych potraw i przyjemnie spędzić wolny czas. W obiekcie organizowane są
również imprezy okolicznościowe.
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Dom Pod Sosnami

Józef i Władysława Hebda
ul. Wiśniowa 286, 32-412 Wiśniowa
Pogórze Wiśnickie
tel. +48 12 271 41 00, 691 303 170
e-mail: dompodsosnami@poczta.fm
N 49°47’11” E 20°07’32”

Gospodarstwo położone w kotlinie Beskidu Średniego
i Beskidu Wyspowego. Otoczne górami, lasami i potokami, z piękną panoramą na Tatry, Gorce i Beskidy.
W gospodarstwie można rozpalić ognisko, upiec barana, albo grillować w ogrodowej altanie. W razie niepogody do dyspozycji gości jest mała świetlica z TV.
Dzieci znajdą tu wiele atrakcyjnych i bezpiecznych
miejsc do zabawy. Pobliskie lasy to raj dla grzybiarzy,
pełen borowików, rydzów i maślaków. Okolica sprzyja
pieszym wędrówkom, wycieczkom rowerowym a zimą
panują tu doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa zjazdowego.
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Antonina Błachut

ul. Drohojowskich 24, 34-440 Czorsztyn
tel.: +48 18 26 50 336, 506 762 270
e-mail: ablachut@op.pl
www.blachut.goralskie.net
N 49°26’03” E 20°19’13”

Obiekt położony w bezpośrednim sąsiedztwie
Pienińskiego Parku Narodowego. Z domu rozciąga
się piękny widok na Pieniny, Jezioro Czorsztyńskie
oraz zamek w Niedzicy. W pobliżu znajdują się liczne atrakcje turystyczne między innymi: ruiny Zamku
Czorsztyńskiego i w Niedzicy, rejsy gondolami i statkami po Jeziorze Czorsztyńskim, szlak na Trzy Korony
i Sokolicę, wyciągi narciarskie w Niedzicy i Spiskiej
Starej Wsi, spływ przełomem Dunajca. Przed domem
ogródek, za drogą jest las, gdzie mnóstwo ptaków
urządza od wiosny piękne koncerty ptasiej muzyki.
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Gospodarstwo Gościnne
Zofia i Adam Kieblesz

Pułaskiego 13, 33-383 Tylicz
tel.: +48 18 471 11 69
e-mail: saper3dk@gmail.com
www.agroturystykakieblesz.pl
N 49°23’39” E 21°1’31”

Tylicz położony jest 6 km na wschód od Krynicy Zdroju,
u zbiegu rzeki Muszynka i uchodzącego do niej potoku. Znajduje się na granicy dwóch regionów: Beskidu
Sądeckiego i Beskidu Niskiego. Gospodarstwo usytuowane jest niedaleko od rynku w zacisznej i spokojnej okolicy. Dysponuje miejscami parkingowymi,
zielonym kącikiem wypoczynkowym, składającym się
z altany, grilla, miejsca na ognisko oraz placu zabaw dla
dzieci. Jest pełen kwiatów, krzewów i drzewek ozdobnych. W zimie jest wiele możliwości korzystania z bogatej oferty okolicznych tras i wyciągów narciarskich
a w szczególności nowo otwartej stacji narciarskiej
graniczącej z gospodarstwem.
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U Babci Mili

Bernardyna Kieblesz
ul: Kazimierza Wielkiego 23, 33-383 Tylicz
tel.: +48 18 471-11-09, 503 325 770
e-mail: tyliczkwatery@poczta.onet.pl
www.ubabcimili.pl
N 49°24’2.63” E 21°14’0.99”

Gospodarstwo położone w centrum Tylicza, niedaleko
znanego uzdrowiska Krynica Zdrój. Lokalizacja zapewnia
wiele możliwości wypoczynku latem: piękne trasy
spacerowe i rowerowe, w pobliżu odkryty basen, stadnina koni, górski potok, lasy pełne grzybów, jagód, drewniana cerkiew łemkowska, szlak źródeł mineralnych i wiele
innych. Zimą zapraszamy do uprawiania narciarstwa
zjazdowego i biegowego. Do dyspozycji gości jest sala
wielofunkcyjna z tenisem stołowym oraz szachy ogrodowe. Na terenie posesji znajdują się altany z leżakami,
huśtawkami i grillem oraz tak zwany cichy kącik. Jest też
plac zabaw dla dzieci z trampoliną, piaskownicą i domkami. Doskonałe miejsce na wypoczynek dla każdego.

217

Halina Kożuch

ul. Sportowa 6B, 33-383 Tylicz
tel.: +48 798 722 837
e-mail: kontakt@turystykawgorach.pl
www.turystykawgorach.pl
N 49°23’57” E 21°1’35”

Obiekt znajduje się w centrum Tylicza. Tylicz to urocza
miejscowość położona w Beskidzie Sądeckim, niedaleko
granicy ze Słowacją. Wiele atrakcji zapewnia pobliskie
uzdrowisko Krynica Zdrój. Walory okolicy pozwalają
na aktywny wypoczynek połączony z obcowaniem
z przyrodą. Uprawianie sportów zimowych umożliwia
kilka stacji narciarskich, trasy biegowe oraz lodowisko.
W okresie letnim atrakcją są piesze i rowerowe wycieczki
po okolicznych szlakach turystycznych. Ogród w pobliżu
domu wyposażony jest w plac zabaw dla dzieci, miejsce
na ognisko, grill i kącik wypoczynkowy. Przyjazna atmosfera i miłe otoczenie stwarzają doskonałe warunki do
odpoczynku dla rodzin z dziećmi.
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W Guszku

Barbara Dudek
Królowka 136, 32-722 Królowka
tel.: +48 14 612 89 75, 660-383-719
e-mail: barbaradudek@op.pl
N 49°53’56” E 20°26’50”

Gospodarstwo położone jest na terenie WiśnickoLipnickiego Parku Krajobrazowego. W parku znajdują się
trzy rezerwaty przyrody. Jeden z nich to rezerwat „Kamień
Grzyb” znajdujący się na płn.-wsch. ramieniu wzgórza
Bukowiec. Główną atrakcją tego miejsca jest kamień
o wysokości ok. 7 m, w kształcie grzyba. W okolicy: zamek
w Nowym Wiśniczu, Muzeum Ziemi Wiślickiej, Kopalnia
Soli w Bochni, rezerwat przyrody Kamienie Brodzińskiego
oraz drewniany kościół w Rozdzielu. W gospodarstwie
jest możliwość zamawiania posiłków oraz zakupu produktów z gospodarstwa. W obiekcie goście znajdą miejsce na
ognisko i grilla oraz duży ogród, gdzie można swobodnie
odpoczywać w ciszy i cieniu drzew.
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Na brzysku

Krystyna Hilaszek
ul. Borowego 1, 34-480 Jabłonka
tel.: +48 18 265 24 93, 607 142 409
e-mail: hilaszek@op.pl
N 49°28’51” E 19°41’21”

Obiekt położony nad rzeką Czarna Orawa w Beskidach. Z okien domu roztaczają się wspaniałe widoki
na Tatry. Unikatowa przyroda i niepowtarzalne krajobrazy są zachętą do pieszych wędrówek po okolicznych
szlakach Orawy. Zagroda może stanowić świetną bazę
wypadową dla wycieczek na Babią Górę, do Zakopanego, Nowego Targu oraz na Słowację. Doskonałe
miejsce dla rodzin z dziećmi, w ogrodzie znajduje
się plac zabaw dla dzieci, kącik wypoczynkowy z grillem. W pobliżu domu ośla łączka, gdzie zimą można
zjeżdżać na nartach i sankach. Teren wymarzony dla
gości uprawiających narciarstwo biegowe i zjazdowe.
W Jabłonce odbywają się targi, które są dużą atrakcją.
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U BASI

Barbara Litwin
Czarna Góra ul. Sołtystwo 29a, 34-532 Jurgów
tel.: +48 18 208 24 71, 661 310 486
e-mail: basiav3@interia.pl
N 49°22’45” E 20°00’87”

Obiekt znajduje się na szczycie góry Litwinka. Wieś
słynie z rozległej i niepowtarzalnej panoramy Tatr.
Najwyższym szczytem jest Litwinka (903 m. n.p.m.)
W 2000 roku dla uczczenia II Tysiąclecia Chrześcijaństwa
na wierzchołku góry postawiono Krzyż Milenijny na
wzór Krzyża wzniesionego przed stu laty na Giewoncie. Zaraz za domem zaczynają się lasy i górna stacja
wyciągu narciarskiego „Koziniec”. W ogrodzie znajduje
się basen dla dzieci. Dla gości przygotowane są górskie
szlaki turystyczne, baseny geotermalne, oraz liczne
wyciągi narciarskie w Białce i Bukowinie Tatrzańskiej.
W pobliżu znajduje się Szlak Architektury Drewnianej.
Gospodarstwo zapewnia miłą atmosferę.
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Rzepka

Barbara Rzepiszczak
Czarna Góra, Sołtystwo 28A, 34-532 Jurgow
tel. +48 18 2077846, +48 661472511
e-mail: wandalka56@wp.pl
N 49°22’28” E 20°7’49”

Gospodarstwo leży na przełęczy na wysokości 850 m
n.p.m. z pięknym widokiem na panoramę Tatr i Gorców.
Niedaleko domu przebiega trasa wyciągu narciarskiego Koziniec i Litwinka-Grapa, a w odległości kilku km
znajdują się trasy Kotelnicy Białczańskiej oraz baseny
geotermalne w Bukowinie i Białce Tatrzańskiej. Gospodarstwo leży na szlaku Małopolska Wieś Pachnąca
Ziołami i poleca: produkty ziołowe i domowe potrawy
przygotowane z użyciem ziół z własnej uprawy, oraz
przetwory z koziego mleka. W rozległym ogrodzie znajduje się basen, plac zabaw dla dzieci i miejsce na ognisko i grilla. Obok domu usytuowany jest parking dla
gości
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Pod Cisowcem

Maria Kazimierz Skowrońscy
ul. Św. Kingi 70, 34-443 Sromowce Wyżne
tel.: +48 18 26 29 784, 512 521 442
e-mail: podcisowcem@gmail.com
www.podcisowcem.twojobiekt.pl
N 49°24’32” E 20°21’06”

Kwatera położona jest w Pieninach, w niedalekiej
odległości od spływu Przełomem Dunajca, od strony
południowej z pięknym widokiem na Tatry. Od zachodu
widoczne jest Jezioro Czorsztyńskie. W tle stoją zamki
Niedzicki i Czorsztyński, oraz zapora wodna. Latem jest
to raj dla wodniaków i wędkarzy. Atrakcją są również
wędrówki pieszE Szlakiem Architektury Drewnianej
oraz na szczyt Trzech Koron i Sokolicy.
W rozległym ogrodzie przygotowano plac zabaw dla
dzieci, grill i miejsce na ognisko, gdzie organizowane są
wieczory z pieczonym baranem przy muzyce góralskiej. Zimą okolica sprzyja aktywnemu wypoczynkowi na
nartach zjazdowych i biegowych.
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U Tadka

Chryc Ryszard
ul. St. Bochnaka 27a
34-440 Kluszkowice
tel. +48 501 308 178
N 49°27’12” E 20°16’85”

Gospodarstwo
agroturystyczne
położone
jest
w niedalekiej odległości od Jeziora Czorsztyńskiego.
W pobliżu znajduje się góra Wżar (dawny stożek wulkaniczny) a na jej zboczach trasy narciarskie, tor saneczkowy typu rollercoaster, wypas owiec oraz hodowla
strusi. Wspaniałe krajobrazy i przyroda chroniona
przez dwa parki Narodowe Gorczański oraz Pieniński
są gwarantem dobrego wypoczynku. Do dyspozycji
gości przygotowano 5 pokoi, parking dla zmotoryzowanych, miejsce na ognisko i grill, plac zabaw dla dzieci.
Doskonałe miejsce dla osób ceniących aktywny wypoczynek: piesze wędrówki, wycieczki rowerowe, sporty
wodne i narciarstwo.
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U Kazka

Jandura Maria
Mizerna 98, 34-440 Kluszkowce
tel. +48 18 275 08 91, 889 769 619
e-mail: jandurabogdan@gmail.com
N 49°27’12” E 20°16’85”

Gospodarstwo położone jest w otulinie Ojcowskiego
Parku Narodowego. Stanowi ono doskonałą bazę
wypadową do Ojcowa, Krakowa i Wieliczki. Teren
gospodarstwa jest ogrodzony, z placem zabaw dla
dzieci, miejscem do grilla i na ognisko oraz parkingiem. W gospodarstwie hoduje się drób, króliki, kozy.
W związku z tym istnieje możliwość zakupu jajek, mleka i sera koziego. Gospodarstwo polecane jest dla rodzin z dziećmi. Dzieci obcują i poznają zwierzęta, sposób
ich chowu oraz uprawy warzyw. Biorą udział w pokazach: pieczenia chleba i ciast, wicia wianków i robienia
ozdób z bibuły. W śnieżne zimy budują igloo i zjeżdżają
na sankach.
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Bartuś

Bartoń Leszek
ul. Wolska 86a, 33-111 Koszyce Małe
tel. +48 14 634-02-12, 603 545 791
e-mail: leszekbarton@interia.pl
N 49°58’20” E 20°56’20”

W zagrodzie do dyspozycji gości znajduje się oddzielny obiekt przylegający do domu gospodarzy, ogród
z placem zabaw dla dzieci (huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownica), miejscem do wypoczynku w drewnianej
altance (ogrodowa huśtawka i meble, grill), sad i warzywnik oraz miejsce na rozbicie namiotu. Cały teren
jest ogrodzony z dobrym dojazdem asfaltową drogą.
Gospodarze oferują całodzienne, domowe wyżywienie
specjalnością kuchni jest maca staropolska. Wśród
atrakcji: wieczorki muzyczne, wycieczki po okolicy,
biesiady przy grillu i nauka tańca. Można przyjechać
z czworonożnym pupilem.
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Hryc Maria

Hałuszowa 61 34-444 Grywałd
TelefoN +48 18 265 07 02, 668 964 657
e-mail: mariahryc@interia.pl
N 49°25’48” E 20°21’35”

Miejscowość położona jest w atrakcyjnym dla turystów
miejscu – bezpośrednio na północnych zboczach Pienin
Czorsztyńskich, w dolinie potoku Krośnica. Miejsce
idealne, jako baza wypadowa na szlaki turystyczne.
Niedaleko jest do Jeziora Czorsztyńskiego. W obiekcie
dostępny jest plac zabaw dla dzieci, grill w altance,
dwie duże huśtawki w rozległym ogrodzie, miejsce na
rozbicie namiotu, parking dla samochodów. Gospodyni
przygotowuje posiłki na bazie własnych produktów,
które także można zakupić. Okoliczne lasy bogate są
w grzyby. Jest to czynne gospodarstwo, w którym są
zwierzęta: krowy, koń, kury, pies i kot. Zimą organizowane są kuligi.
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NAD WYCIĄGIEM

Bała Barbara
Janowice 121a, 33-115 Janowice
tel.: +48 14 679 91 78, 507 384 648
e-mail: lukaszbala@interia.pl
N 49°53’54” E 20°53’04”

Gospodarstwo usytuowane na stoku wzgórza, blisko
wyciągu narciarskiego na Lubince. Latem gospodarze
proponują rowerowe eskapady, piesze wyprawy
szlakami Pogórza Ciężkowicko Rożnowskiego i Pasmem
Brzanki, niezapomniane ogniska lub wieczorne grillowanie. W pobliżu gospodarstwa płynie rzeka Dunajec,
gdzie można łowić ryby i plażować. Sąsiedztwo lasu,
dobry dojazd, piękna okolica i życzliwi gospodarze to
gwarancja udanego wypoczynku. Tradycyjne, wielokierunkowe gospodarstwo rolne zapewnia nie tylko
zaopatrzenie w świeże produkty, ale również daje
możliwość poznania codziennego życia na wsi kontaktu
ze zwierzętami gospodarskimi.
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Gronka Maria

Trybsz ul. św. Elżbiety 144
34-442 Łapsze
tel.: +48 18 285 64 26, 601 508999
e-mail: gronka@neostrada.pl
N 49°24’35” E 20°7’55”

Gospodarstwo położone pod lasem, w niewielkiej
odległości od Białki i Bukowiny Tatrzańskiej, które
oferują zimą stoki narciarskie, a przez cały rok na baseny termalne. Wieś leży w polskiej części Spisza. Okoliczne lasy są bogate w grzyby oraz jagody. Ogrodzona
i zamykana posesja składa się z domu mieszkalnego,
obszernego ogrodu, zabudowań gospodarczych oraz
wybrukowanego podwórza. Ogród bogaty jest w drzewa i krzewy ozdobne, w którym znajduje się plac zabaw
dla dzieci, miejsce na grill i wypoczynek na powietrzu.
W podwórzu można bezpiecznie parkować samochody.Za domem płynie niewielki potok. Gospodarstwo oferuje pokoje z widokiem na Tatry.
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Chata pod Wałem

Marek Kamieniecki
Lichwin 115, 32-172 Siedliska
tel.: +48 603 602 348
www.chatapodwalem.pl
N 49°52’59” E 20°54’40”

Gospodarstwo agroturystyczne usytuowane pod szczytem Wału na południowej, słonecznej polanie, otoczonej mieszanymi lasami, z dojazdem drogą asfaltową.
Można stąd podziwiać przepiękną panoramę Tatr
i doliny Dunajca. Okolice gospodarstwa to tereny górzyste, znakomite do uprawiania turystyki rowerowej,
pieszej, narciarstwa biegowego i zjazdowego. Na
wielopoziomowych tarasach jest miejsce do odpoczynku i zabawy - wiata na biesiady oraz miejsca na grilla. Dodatkową atrakcją jest boisko do siatkówki, piłki
nożnej oraz wyjątkowe kręgle. Teren jest oświetlony
i ogrodzony. Gospodarz, ratownik GOPR, zaprasza na
piesze, rowerowe lub samochodowe eskapady.
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Urszula Kamińska

Połom Mały 60
32-862 Porąbka Iwkowska
tel.+48 607 578 156
e-mail: polom60@op.pl
www.winnicanowizny.pl
N 49°47’48” E 20°35’50”

Gospodarstwo położone jest na malowniczym wzgórzu,
z którego rozpościera się wspaniały widok na Kotlinę
Iwkowską, wschodnie krańce Beskidu Wyspowego
i część Beskidu Sądeckiego. Niewątpliwie największą
atrakcją gospodarstwa jest uprawa winorośli. Założona
kilkunastoarowa plantacja daje możliwość degustacji
różnych odmian winogron a w przyszłości być może
rożnych rodzajów wina. Kolejną atrakcją jest hodowla
danieli. Na teranie gospodarstwa znajduje się boisko
do siatkówki, kometki i innych podobnych gier, regionalny szałas obok którego jest miejsce na ognisko W obliskim lesie można zbierać grzyby, jeżyny, maliny, dzikie
róże, borówki.
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Na Górce

Kącka Maria
Kierlikówka 13, 32-732 Kamionna
tel. 14 613 70 81, 787 824 838, 883 177 049
e-mail: mariakacka@wp.pl
N 49°49’03” E 20°21’57”

Gospodarstwo położone na malowniczej górce
z widokiem na górę Kamionna, w pobliżu lasu i wody.
Ścieżki rowerowe, możliwość jazdy konnej, grillowanie
i biesiadowanie z gospodarzami pozwolą atrakcyjnie
wypoczywać. Właściciele obiektu oferują samodzielne
mieszkanie na parterze budynku z osobnym wejściem.
Do dyspozycji gości kuchnia z pełnym wyposażeniem,
przedpokój oraz łazienka. WyżywieniE na zamówienie
u gospodarzy lub we własnym zakresie. Możliwość zakupu świeżych produktów w gospodarstwie u sąsiadów.
Dla dzieci przygotowano plac zabaw dla. Możliwość
parkowania samochodu w garażu. W odległości 7 km
znajduje się stacja narciarska w Laskowej.
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Paweł Króżel

Kantora 85
34-470 Czarny Dunajec
tel. +48 602 711 664
e-mail: pkrozel@hotmail.com
N 49°26’43” E 19°51’37”

Gospodarstwo położone w cichej, spokojnej okolicy. Do dyspozycji gości przygotowano samodzielny,
drewniany budynek z 5 pokojami, otoczony rozległym
ogrodem. Na parterze są pomieszczenia do wspólnego
użytku: jadalnia, salonik wypoczynkowy z kominkiem
oraz w pełni wyposażona kuchnia, gdzie goście mogą
przyrządzać posiłki. Gospodyni serwuje domowe
wyżywienie z wykorzystaniem produktów z własnego
gospodarstwa rolnego. W ogrodzie jest plac zabaw
i basenik dla dzieci, a dla dorosłych - kort tenisowy,
boisko do gry w siatkówkę, altanka z ławkami, leżaki
i stół do tenisa. Ścieżki rowerowe prowadzą do bardzo
interesujących przyrodniczo torfowisk.
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Renata Rutka

Lednica Górna 305, 32-020 Wieliczka
e-mail: renata.rutka@onet.eu
www.lednica.com
tel. +48 604 561 223
N 49°58’11” E 20°04’17”

Gospodarstwo położone jest w spokojnej okolicy,
na wzgórzu z pięknymi widokami. Wieś graniczy
z Wieliczką i leży nieopodal Krakowa. Obszerny ogród
z dużą ilością drzew, krzewów i kwiatów jest ogrodzony. Na terenie posiadłości znajduje się bezpłatny parking. Latem obok namiotu ogrodowego, wyposażonego
w stół i krzesła, ustawiony jest grill a w pobliżu znajduje
się miejsce na ognisko. Następne miejsce do wypoczynku zorganizowano na tarasie, na którym ustawiono
meble ogrodowe. Do dyspozycji gości przeznaczone
jest całe piętro domu. W czasie wypoczynku w gospodarstwie można korzystać z dziennego pobytu w sanatorium Kopalni Soli w Wieliczce.
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Tabiś Lucyna i Leszek

Czarna 29, 38-315 Uście Gorlickie
tel. +48 18 351-65-56; 18 35 11 058
e-mail: czarna-noclegi@interia.pl
www.czarna-noclegi.prv.pl
N 49°31’23” E 21°4’49”

Gospodarstwo położone jest w pięknej i cichej okolicy,
nieopodal jeziora Klimkówka. Działka siedliskowa wraz
z miejscem parkingowym jest ogrodzona. Do dyspozycji gości oddano: ławeczkę, huśtawkę, taras oraz kamienny grill. Wnętrze domu zostało wykonane w drewnie.
Dla gości przygotowano 2 pokoje, pokój dzienny, salon
z kominkiem i aneks kuchenny w pełni wyposażony
Łazienka posiada prysznic z hydromasażem. W okolicy
znajdują się miejscowości uzdrowiskowE Wysowa Zdrój
i Krynica Zdrój. Dla chcących aktywnie spędzić urlop,
jezioro Klimkówka oferuje m.in.: strzeżone kąpielisko,
wypożyczalnię rowerów wodnych oraz kajaków i boiska
do piłki plażowej.
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Na Dziole

Albina Węgrzyn
Lipnica Wielka 926, 34-483 Lipnica Wielka
tel.: +48 18 263-41-68
e-mail: nadziole@wp.pl
N 49°30’55” E 19°34’48”

Lipnica Wielka malowniczo rozciąga się u podnóża Babiej
Góry. Łagodne wzgórza, rozległe polany, szumiące lasy,
bystre potoki i gościnni mieszkańcy, żywy folklor, bogata
historia - to wszystko można odnaleźć w tej orawskiej
gminie. Gospodarstwo agroturystyczne znajduje się
blisko lasu pełnego grzybów i jagód. Samodzielne mieszkanie na piętrze z widokiem na Tatry i Babią Górę. Do
dyspozycji gości sala telewizyjna i jadalnia. Na terenie
znajduje się plac zabaw, parking, warzywniak i duży
ogród z huśtawkami nie tylko dla dzieci. Produkty
z własnego gospodarstwa rolnego wykorzystywane są
do przygotowania posiłków dla turystów. Gospodarze
na życzenie zorganizują ognisko, zimą kulig.
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U Ani

Babiak Anna, ul. O. Leona 154
34-450 Krościenko, Krośnica
tel. + 48 18 26 23 705, 516 744 772
e-mail: babiakanna@wp.pl
www.babiak.pieniny.net, www.babiak.wczasywpolsce.pl, www.aniababiak.goralskie.net
N 49027’703” E 20019’974”

Gospodarstwo agroturystyczne położone jest w Pieninach, na skraju lasu, z dala od drogi. W sąsiedztwie
przepływa potok Krośniczanka. W obiekcie miejsca noclegowe w 5 pokojach 2, 3, i 4-osobowych. Dla gości
przygotowany jest salonik wypoczynkowy z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia. Istnieje możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia. Produkty pochodzą
z własnego gospodarstwa. Na terenie obiektu znajduje
się parking, plac zabaw dla dzieci, przestronny ogród
z altanką oraz miejsce do grillowania. Gospodarstwo
leży na szlaku „Małopolska wieś pachnąca ziołami”.
Okolica jest rajem dla gości uprawiających turystykę
aktywną i krajoznawczą.
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Milaniak Bożena

34-440 Czorsztyn, ul. Leśna 7
tel.:+48 18 26 50 453
e-mail: grzesiekmilaniak@op.pl
www.b.milaniak.goralskie.net
N 49026’274” E 20019’453”

Dom położony w Pieninach w miejscowości Czorsztyn.
Rejon turystyczny i wypoczynkowy z rozwiniętą bazą
turystyczną i licznymi atrakcjami: spływ Przełomem
Dunajca, liczne szlaki piesze i rowerowe, wyciągi
narciarskie. W ofercie dla gości noclegi w pokojach
z łazienkami, aneks kuchenny, sala zabaw dla dzieci,
duży ogród z altaną, miejscem na ognisko i grillem,
z placem zabaw i bezpiecznym parkingiem. Atrakcje
okolicy można podziwiać w czasie pieszych wędrówek
i wycieczek rowerowych. Tereny pozwalają na uprawianie narciarstwa zjazdowego i sportów wodnych
na Jeziorze Czorsztyńskim. Gospodarstwo przyjazne dla
rodzin z małymi dziećmi.
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Noclegi nad Jeziorem Czorsztyńskim

Chmielak Halina
34-436 Maniowy, ul. Hubka 102
tel.+48 18 27 50 098, 508 166 098
e-mail: huba@poczta.onet.pl
www.hubapieniny.pl
www.chmielak.goralskie.net
N 49028’567” E 20013’851”

Obiekt położony na stokach Gorców, na wysokości
ponad 900 m n.p.m. Wspaniałe widoki na Tatry, Pieniny
oraz Jezioro Czorsztyńskie. Do dyspozycji gości miejsce
na wypoczynek i na ognisko, dla dzieci kącik zabaw.
Wyżywienie prowadzi się na życzenie klienta. Zniżki dla
dzieci do lat 10. Cała posesja ogrodzona, bezpieczny
parking. Okoliczne lasy bogate w grzyby oraz leśne jagody. Atrakcyjna okolica sprzyja wycieczkom krajoznawczym, wędrówkom pieszym i rowerowym, grzybiarzom
i wędkarzom. Istnieje również możliwość uprawiania
sportów wodnych na pobliskim jeziorze a zimą narciarstwa zjazdowego.

239

Noclegi z widokiem

Szumal Beata
34-436 Maniowy, Huba 2
tel. +48 18 27 50 995, 519 107 160
e-mail: bszumal@op.pl, www.szumalviditur.com.pl,
www.szumal.goralskie.net
N 49028’628” E 20013’810”

Gospodarstwie agroturystyczne położone na stokach
Gorców. Do dyspozycji gości kuchnia z wyposażeniem,
jadalnia i sala TV, pokoje z łazienkami i balkonami,
z których otwiera się piękny widok na góry i Jezioro
Czorsztyńskie. W ogrodzie duży plac zabaw dla dzieci,
boisko do siatkówki i bezpieczny parking. Gospodarze
przygotowują smaczne, domowe posiłki z produktów
pochodzących z własnego gospodarstwa. Goście mogą
kupić mleko i nabiał od gospodyni. Liczne wyciągi narciarskie zapraszają fanów białego szaleństwa a jezioro
uprawiających sporty wodne. Piękna okolica sprzyja
wędrówkom i wycieczkom rowerowym.
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Adamcykówka

Jandura Maria
34-440 Kluszkowce, ul. Słoneczna 51
tel. +48 18 26 50 304, 515 942 256
e-mail: mjandura21@wp.pl
www.adamcykowka.goralskie.net
adamcykowka.kluszkowce.waw.pl
N 49027’481” E 20017’481”

Dom położony w pobliżu Jeziora Czorsztyńskiego,
atrakcyjne miejsce do wypoczynku rodzinnego
z dużym ogrodem, z miejscem do relaksu i grillowania,
z placem zabaw dla dzieci. Do dyspozycji gości: kuchnia, stołówka, duży pokój wypoczynkowy. Znakomita
baza wypadowa w Tatry, Pieniny z Trzema Koronami
i spływem Dunajca, Gorce z Turbaczem i Lubaniem lub
na Orawę. W pobliżu znajdują się ciekawe miejsca na
wycieczki krajoznawczE zamki w Niedzicy i Czorsztynie.
W niedalekiej odległości góra Wżar z trasami narciarskimi. Warto skorzystać również z atrakcji i oferty
bazy turystycznej Jeziora Czorsztyńskiego. Posiłki
przyrządzane są na życzenie gości.
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U Chyca

Chyc Halina i Piotr
34-520 Poronin, ul. Kasprowicza 20
tel. +48 18 20 74 415, 608 497 484, 666 883 971
e-mail: chyc.halina@interia.pl
www.uchyca.pl, www.chyc.goralskie.net
N 49020’089” E 21059’088”

Obiekt położony w pobliżu Zakopanego, w uroczej wsi.
Opodal płynie rzeczka Zakopianka, gdzie można łowić
ryby. Wszystkie pokoje gościnne posiadają łazienki,
TV. W domu jest sieć wi-fi. Do dyspozycji gości kuchnia
z pełnym wyposażeniem. W ogrodzie altana, miejsce
na grilla a dla dzieci bezpieczny plac zabaw. W ogrodzeniu parking dla gości. W niedalekiej odległości znajduje się ośrodek narciarski a także termy wodne
w Szaflarach i Bukowinie Tatrzańskiej. Dla chcących
wypoczywać aktywnie wędrówki po górskich szlakach
i atrakcje Tatrzańskiego Parku Narodowego.
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Szostak Anna, Maciej

34-531 Murzasichle, ul. Sądelska 92
tel. +48 18 20 01 646
e-mail: info@gosciniecodsapka.pl
www.zol.pl/nocleg/szostak

N 49°18’21” E 20°2’32.46”

Obiekt znajduje się w miejscowości Murzasichle
w niewielkiej odległości od Zakopanego. Oferuje dla
gości 18 miejsc noclegowych w przytulnych pokojach z łazienkami. Możliwość wyżywienia na miejscu,
gospodyni serwuje smaczne domowe posiłki. Latem
w ogrodzie jest kominek z grillem. W pobliżu znajduje się łąka, las i potok, dzięki czemu goście mogą
odpoczywać w bliskości z naturą i podziwiać piękno
gór. Najbliższe stacje narciarskie w Murzasichlu, Małem
Cichem i Nosalu pozwalają uprawiać narciarstwo zjazdowe a szlaki turystyczne umożliwiają bezpieczną
wędrówkę po górach.
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Wenit wita

Wenit Teresa, Andrzej
34-441 Niedzica, Kacwin, ul. Huba 2
tel. +48 18 26 27 244, 606 855 675
e-mail: terwenit@rp.pl
N 49°36’46” E 20°29’15”

Kacwin, to piękna wioska położona niedaleko Zalewu
Czorsztyńskiego, blisko granicy ze Słowacją, w Pieninach Spiskich. Do dyspozycji gości pokoje z łazienkami,
pokój wypoczynkowy i w pełni wyposażony aneks
kuchenny. Na terenie obiektu bezpieczny parking,
rozległy ogród z miejscem na ognisko i możliwością
grillowania. Okoliczne lasy bogate są w grzyby i jagody.
Piękna okolica zaprasza na piesze wędrówki lub wycieczki rowerowe. Zalew Czorsztyński przyciąga amatorów
sportów wodnych. W zimie gospodarze oferują jazdę
na nartach z wykwalifikowanymi instruktorami.
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Domek pod Smrekiem

Jaromin Agnieszka
34-745 Spytkowice 137 A
tel. +48 18 26 88 577, 510 524 724
e-mail: agroturystyka.spytkowice@interia.pl
N 49034.258” E 19047.211”

Gospodarstwo usytuowane nad rzeką Skawą. Wokół
posesji rozległe pola, łąki i bezpieczny parking. Jest
to czynne gospodarstwo rolne właściciele chętnie
umożliwiają bezpośredni kontakt z hodowanymi
zwierzętami. Stwarzają także możliwość zakupu
produktów rolnych: mleka, sera, jaj owoców i warzyw.
Do dyspozycji gości oddano całą kondygnację domu,
są to dwa pokoje z łazienkami. Wyżywienie do uzgodnienia z gospodynią, ale istnieje możliwość korzystania
z kuchni. W pobliżu znajduje się kompleks rekreacyjny
z gabinetem odnowy biologicznej, a w zimie działają
wyciągi narciarskie. Latem są dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.
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Pokoje U Basi

Leksander Alina
34-745 Spytkowice 148 A
tel. +48 18 26 88 098, 607 044 430
e-mail: darialex@interia.pl
N 49034.149” E 19047.058”

Kwatera U Basi położona jest w Spytkowicach
w bezpośrednim sąsiedztwie wyciągów narciarskich
„Beskid” i „Smrek” oraz lasu obfitującego latem w grzyby. Posiada dobry dojazd z możliwością bezpiecznego parkowania samochodów. Dom wyposażony jest
w duży aneks kuchenny połączony z jadalnią. Goście
maja do dyspozycji 5 pokoi i 4 łazienki. W sąsiedztwie
duży kompleks rekreacyjno-sportowy z wyciągiem
i stokiem narciarskim. W ogrodzie istnieje możliwość
grillowania. Gospodyni serwuje całodzienne, domowe
wyżywienie. Malownicza okolica sprzyja pieszym
wędrówkom z kijkami, wycieczkom rowerowym górskimi trasami.
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Cichy Zakątek

Sarka Katarzyna
34-700 Rabka Zdrój, ul. Bystra 13
tel. +4818 26 79 017, 604 824 062
e-mail: cichyzakatekrabka@gmail.com
N 49036.259” E 19056.557”

Rabka Zdrój położona jest w malowniczej kotlinie, którą
tworzą wpadające do rzeki Raby potoki, u podnóża
Gorców i Beskidu Wyspowego. Bogactwem uzdrowiska
są solanki wykorzystywane do picia, kąpieli i wziewnie.
W parku zdrojowym funkcjonuje tężnia solankowa.
Malowniczo położony dom na górce w pobliżu brzozowego lasku. Wokół domu znajduje się rozległy, piękny
ogród z placem zabaw dla dzieci oraz parkingiem.
Oferta przeznaczona szczególnie dla rodzin z dziećmi
oraz zorganizowanych grup przedszkolaków. Gospodyni oferuje całodzienne, domowe wyżywienie z ekologicznych produktów. W odległości 200 m znajduje się
kryty plac zabaw z letnim basenem
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Dom pod Lipami

Twardosz Aleksander
32-412 Wiśniowa 204
tel. +48 12 27 14 217, 601 495 734
e-mail: at.ggg@interia.pl
www.agroturystyka-ggg.pl
/kwatera/1/Wisniowa/Aleksander_Twardosz
N 49°52’9” E 21°38’25”

Pięknie położony dom u podnóża góry Ciecień,
w Beskidzie Wyspowym. Góra jest prawie całkowicie
zalesiona, od zachodniej strony na stoku góry znajduje
się polana ulubione miejsce startowe dla paralotniarzy.
W bezpośrednim sąsiedztwie posesji jest las, strumyk
i piękny widok na otaczające góry, ogrodzony plac zabaw dla dzieci i parking obok domu. Można rozpalić
grilla lub wypoczywać w cieniu lip lub zażywać kąpieli
słonecznych w ogrodzie. Doskonałe miejsce wypadowe
do Krakowa i Wieliczki. Okolica zaprasza na wędrówki
piesze do pobliskich lasów na grzybobranie i na wycieczki rowerowe. Zimą atrakcją jest turystyka aktywna na
nartach.
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Noclegi u Kalatów

Kalata Elżbieta
34-433 Nowa Biała
tel.+48 18 28 51 213;605 079 060
e-mail: kalatak@interia.pl
www.agroturystyka-ggg.pl
/kwatera/243/Spytkowice/Elzbieta_Kalata
N 49°26’25” E 20°8’40”

Nowa Biała to piękna i spokojna wieś położona obok
Białki Tatrzańskiej i rezerwatu Przełom Białki. Gospodarstwo oferuje 4 pokoje z łazienkami, aneks kuchenny oraz salę do biesiadowania z kominkiem. Przed
domem parking, a z tyłu ogród z grillem. U sąsiadów
można zaopatrzyć się w nabiał i korbacze. W Białce
Tatrzańskiej znajduje się kompleks narciarski oraz termy. Latem położenie wsi obok rezerwatu stwarza idealne warunki do kąpieli i wypoczynku nad rzeką Białką,
oraz do spływów kajakowych i pontonowych. Również
wapienne skały są idealne do wspinaczki skałkowej.
Przebiegające przez wieś szlaki umożliwiają uprawianie
turystyki pieszej i rowerowej.
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Smoleń Jan

33-383 Tylicz, ul. Słoneczna 8a
tel.+48 18 47 31 139; 692 032 752
e-mail: jans.tylicz@op.pl
www.agroturystyka-ggg.pl
/kwatera/68/Tylicz/Jan_Smolen
N 49°23’44” E 21°1’9.911”

Gospodarstwo położone w paśmie Beskidu Sądeckiego.
W niedalekiej odległości znajduje się uzdrowisko
Krynica Zdrój oraz Bardejów na Słowacji z kąpieliskami
termalnymi. W gospodarstwie agroturystycznym gwarantuje się miły i spokojny wypoczynek w czasie urlopu
czy wakacji. Gospodarze oferują 3 pokoje z łazienkami,
pokój TV z kominkiem, bezpłatny parking, ogród
a w nim altanę z grillem. Gospodyni serwuje domowe,
regionalne posiłki. W okresie zimowym organizowane są kuligi z ogniskiem. Bliskość Krynicy pozwala
na korzystanie z atrakcji uzdrowiska, liczne szlaki na
wędrówki po górach a trasy narciarskie na uprawianie
sportów zimowych.
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Tomasz Królikowski

33-383 Tylicz, ul. Krótka nr 2a
tel.: +48 18 47 11 164
e-mail: tomasz_pokoje@op.pl
N 49°23’41” E 21°1’25°

Gospodarstwo położone w centrum miejscowości Tylicz, w niedalekiej odległości od uzdrowiska Krynica
Zdrój. Kwatera oferuje pobyt dla rodzin z dziećmi
oraz dla osób preferujących aktywny wypoczynek,
polecając turystykę pieszą, konną i rowerową. Jesienią
zaprasza na grzybobranie do pobliskich lasów. W zimie
liczne wyciągi narciarskie czekają na amatorów białego
szaleństwa. Do dyspozycji gości przygotowano 4 pokoje oraz 3 łazienki. Duży ogród oraz ogrodzona posesja
zapewniają bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci oraz
bezpieczny parking dla samochodów. Gospodyni oferuje smaczne, domowe posiłki uwzględniając w ofercie
regionalną kuchnię.
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Królikowska Maria

33-383 Tylicz, ul. Kościuszki 3a
tel. +48 18 47 11 380, 604 855 684
e-mail: kmarynia@vp.pl
N 49°23’43” E 21°1’23”

W obiekcie do dyspozycji gości 5 pokoi gościnnych.
Duży i ogrodzony ogród, a w nim huśtawka, ławki, stoliki, altana na wieczorne posiedzenia, dużo zieleni i miejsce na grilla, miejsce do zabaw i wypoczynku dla dzieci
i dorosłych, oraz bezpieczny parking dla samochodów
gości. Właściciele posiadają własną pasiekę i wspaniały
miód od przyjaznych pszczół. Latem i jesienią organizują
dla chętnych gości wyprawy na grzyby i jagody leśne
a zimą organizują kuligi z zaprzęgiem konnym.
Atrakcją są wycieczki do pobliskiego uzdrowiska Krynica Zdrój i korzystanie z jej walorów. Liczne trasy rowerowe i piesze zapraszają na aktywny wypoczynek.
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Maria i Krzysztof Kuśmierz

33-383 Tylicz
ul. Kazimierza Wielkiego 64a
tel. +48 18 47 11 107, 604 452 636
e-mail: krzysiek-53@wp.pl
N 49°24’9” E 21°1’40”

Kwatera położona jest w atrakcyjnej i malowniczej
miejscowości Tylicz odwiedzanej przez osoby lubiące
spokój i kontakt z przyrodą. W pobliskim uzdrowisku
Krynica Zdrój znajdą one bogate źródła wody mineralnej, zabytki klasy zero, stadion sportowy oraz ofertę
dla miłośników koni. Latem można się wybrać do pobliskich lasów na grzyby i jagody lub na wycieczki rowerowe i piesze po licznych trasach turystycznych. Zimą
można poszaleć na nartach na miejscowych stokach
z wyciągami talerzykowymi lub orczykowymi. Gospodyni seruje smaczne, domowe posiłki - uwzględniając
w ofercie kuchnię regionalną.

