Wstęp
Oferta, jaką dysponuje turystyka wiejska i agroturystyka w Polsce to, oprócz 8 tys. gospodarstw
agroturystycznych i pięknego krajobrazu, także bogactwo kulturowe i kulinarne regionów, mnogość
produktów tradycyjnych i lokalnych, a przede wszystkim PRAWDZIWA POLSKA GOŚCINNOŚĆ.
Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym, w sielskim otoczeniu, na łonie natury, pośród łąk i lasów
to najlepszy sposób na spędzenie weekendu, urlopu czy wakacji. To także oryginalny pomysł na wypad
integracyjny, seminarium, szkolenie czy warsztaty.
Agroturystyka w Polsce dysponuje bogatą i zróżnicowaną ofertą dostosowaną do potrzeb i oczekiwań
turystów na bardzo dobrym poziomie. Jakość świadczonych usług w gospodarstwach agroturystycznych
potwierdzana jest przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” odpowiednią
kategorią obiektu w ramach Systemu Kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej. Rekomendowane oferty
dostępne są w największym serwisie agroturystycznym: www.agroturystyka.pl. Konkurencyjność oferty
agroturystycznej dotyczy nie tylko ciekawej oferty, ale także ceny.
Podczas wypoczynku w czynnym gospodarstwie rolnym można wygodnie mieszkać - gdzieniegdzie
zafundować sobie spanie na sianie, obserwować jak na co dzień wygląda praca rolnika, a nawet w niej
uczestniczyć. Można zasmakować w zdrowej, świeżej żywności i lokalnych produktach, udoskonalić niecodzienne umiejętności, jak np. pieczenie chleba, robienie serów, konfitur, nalewek, zbierania ziół i grzybów. Dla chcących aktywnie spędzić czas są przygotowane rowery, sprzęt pływający i do nordic woking.
Od lat Polska postrzegana jest jako jeden z ostatnich przykładów zachowania tradycyjnego, kultywowanego od pokoleń krajobrazu kulturowego, w który wkomponowane są elementy cennego, niejednokrotnie
wręcz dziewiczego środowiska przyrodniczego. Doznania, emocje i przeżycia związane z odczuwaniem
dziedzictwa polskiej wsi daje turystyka wiejska.
			
Oddajemy w Państwa ręce folder z serii „Odpoczywaj na wsi, naturalnie…”, którego celem
jest prezentacja wyspecjalizowanej oferty agroturystycznej, charakteryzującej się wysoką jakością usług.
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KWATERY DLA GRZYBIARZY
Bez wątpienia jesteśmy narodem ceniącym sobie smak borowików, koźlaków, podgrzybków… Polska
kuchnia bez grzybów nie byłaby taka sama - duszone, marynowane, suszone, dodają potrawom niepowtarzalnego smaku i wspaniałego aromatu. Są także nieodłącznym elementem najważniejszej kolacji
w roku - tej przy wspólnym, wigilijnym stole.
Letnie i jesienne weekendy to dla wielu z nas czas wypraw na grzyby. Zapach lasu, uspokajająca cisza,
jednym słowem - relaks. W polskich lasach występuje ponad tysiąc jadalnych gatunków. Większość
terenów leśnych to Lasy Państwowe, co umożliwia swobodny wstęp i korzystanie z leśnych skarbów.
Często organizowane są wspólne grzybobrania, festyny i pikniki, podczas których zmierzymy się z innymi
grzybiarzami.
Wybierając się na grzybobranie musimy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim – nigdy nie zbieramy grzybów, których nie znamy! Na leśną wyprawę najlepiej wybrać się z atlasem i osobą, która zna
grzyby i będzie naszym doradcą. Należy zbierać i zjadać tylko te grzyby, co do których mamy absolutną
pewność. Przy małej znajomości grzybów najlepiej nie zbierać okazów z blaszkami pod kapeluszem, chociaż wśród nich są także smaczne gatunki. Ważny jest odpowiedni ubiór - wysokie i wygodne, nieprzemakalne buty; spodnie i bluza z długimi rękawami, czapka z daszkiem. Nie obędziemy się oczywiście bez
ostrego nożyka i kosza, w którym grzyby mają dostęp do powietrza (nie zbieramy grzybów do opakowań
z tworzyw sztucznych). Zabierzmy ze sobą prowiant, butelkę wody, a przede wszystkim telefon komórkowy i kompas (zwłaszcza jeśli wybieramy się w nieznany las).
Warto przedłużyć taką wyprawę i spędzić nie jeden, lecz kilka dni, lub cały urlop daleko od codzienności, w gościnnych gospodarstwach, położonych w otoczeniu grzybowych lasów.
Przedstawione w niniejszej publikacji kwatery to podmioty spełniające określone warunki oraz posiadające udogodnienia dla grzybiarzy. Gospodarze poinformują gości o okolicznym terenie oraz występujących w lasach gatunkach grzybów. W pobliżu określonych gatunków drzew czy krzewów znajdują się
bowiem gatunki grzyba, które z nimi współżyją, dużą rolę odgrywa także gleba. Lipiec sierpień, wrzesień,
październik, a nawet listopad to miesiące, kiedy śmiało ruszamy na poszukiwanie leśnych skarbów. Wła-
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ściciele kwater agroturystycznych czekają na grzybiarzy, którzy chcą odpocząć od hałasu i zgiełku na
łonie przyrody. Gospodarze wskażą także miejsce, gdzie można zaparkować auto bezpiecznie oraz
zgodnie z prawem. Zawsze należy zwracać uwagę na to, aby zabrać ze środka wszystkie wartościowe
przedmioty, zamknąć okna i drzwi.
W kwaterach dostępne są plansze lub atlasy grzybów jadalnych i niejadalnych. Jest to bardzo istotne, ze względu na częste podobieństwo grzybów jadalnych do trujących. Pamiętajmy, że zawsze powinno
się dopasowywać znalezione grzyby nie tylko do zdjęcia, ale i do opisu. Podczas oznaczania grzybów
należy nauczyć się sprawdzać ich cechy diagnostyczne, czyli te, które odróżniają je od innych podobnych.
Grzyby po zebraniu należy jak najszybciej oczyścić i przetworzyć. Z tego względu gospodarstwa podsiadają wyznaczone miejsce do wstępnej obróbki grzybów, udostępniają także kuchnię lub aneks
kuchenny umożliwiający przygotowanie potraw i przetworów. Grzyby możemy zamrozić surowe lub po
wcześniejszym przegotowaniu. Kolejna metodą obróbki są marynaty i przetwory. Jednak najbardziej
popularną metodą konserwowania grzybów jest ich suszenie. Zapach suszonych grzybów jest bowiem
o wiele bardziej intensywny, co niezwykle wzbogaca smak potraw. W kwaterach dla grzybiarzy znajdziemy
suszarnie z informacją o zasadach korzystania, a sprzęt i odzież po udanej wyprawie zostawimy
w specjalnie wyznaczonych pomieszczeniach.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z bogatą ofertą kwater dla grzybiarzy!
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Wykaz kwater:

Szczegółowe mapy zamieszczono na stronach 23 - 26

Legenda piktogramów:
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Villa Greta

Ewelina i Krzysztof Rozpędowscy
Dobków 59, 59-540 Świerzawa
tel. 75 713 44 53, kom. 506 112 985
ewelina@villagreta.pl
www.villagreta.pl

Oferta specjalna: Gospodarstwo położone na uboczu wsi, tylko pół kilometra od kompleksów leśnych.
W lasach mieszanych, podgórskich, bukowych, świerkowych i dębowych znajdziemy podgrzybki, rydze,
kanie, koźlarze, prawdziwki, kurki, gołąbki, pieczarki leśne. Dostępna suszarnia - piec konwekcyjny. Gospodarze wskażą miejsca idealne na grzybobranie, czasem wybierają się na wspólne wyprawy z gośćmi.
Chętnie przyrządzają dania z grzybów: jajecznicę z grzybami, kotlety z kani, roladki z kani, czy pierogi
z grzybami. Udzielą porad odnośnie zbioru grzybów, posiadają atlasy grzybów.
Relaks: Wypożyczalnia rowerów, w sadzie plac zabaw. Świetna baza wypadowa do zwiedzania Dolnego
Śląska i Sudetów Zachodnich oraz Sudetów Środkowych.
Noclegi: 25 miejsc w 9 pokojach (4 apartamenty 4-osobowe, 4 pokoje 2-osobowe, 1 pokój 1-osobowy).
Wszystkie pokoje wyposażone są w stałe łącza internetowe.
Wyżywienie: Kuchnia oparta na ziołowym ogródku przypraw, na życzenie wegetariańska, domowy nabiał, własne kompozycje herbat ziołowych, wybór przetworów i trunków własnej produkcji. Do dyspozycji
sala kominkowa (jadalnia). W sadzie świeże owoce oraz miejsce na ognisko.
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dolnośląskie

Dom położony u podnóża Gór Kaczawskich, na obrzeżach Parku Krajobrazowego Chełmy jako nieliczny na
tych terenach pozostał w rękach tej samej rodziny od ponad 130 lat. Pozwoliło to na zachowanie wielu
pamiątek rodzinnych. Pobyt w tym wyjątkowym miejscu pozwala poczuć atmosferę wsi dolnośląskiej
z początku XX wieku.

Dom Pod Sosnami

Aneta i Paweł Mazurek
Gręzawa 21, 68-219 Tuplice
kom. 501 774 502
dompodsosnami@interia.pl
www.dompodsosnami.agrowakacje.pl

Cisza i żywiczne powietrze borów sosnowych, a w okolicy malownicze tereny, szybki i doskonały dojazd do
granicy z Niemcami. Bliskość Parku Mużakowskiego, wpisanego na listę Światoweg Dziedzictwa UNESCO
oraz ścieżki rowerowe po obu stronach granicy, biegnące przez atrakcyjne tereny. Gospodarze udostępniają domek oraz pokoje w zaadaptowanej stodole. Miejsca parkingowe na ogrodzonym terenie, osobny
wjazd i furtka dla gości.
Oferta specjalna: Gospodarstwo jest położone przy ścianie lasu, oferuje grzybobrania z gospodarzem,
pomoc przy odróżnianiu gatunków grzybów. Właściciele udostępniają aneks kuchenny z możliwością przygotowania przetworów z grzybów oraz suszarnię.Tutejsze lasy słyną z obfitości grzybów, gatunki wiodące
to prawdziwek i podgrzybek oraz koźlarze.

lubuskie

Relaks: Na terenie obiektu znajduje się basen, można wypożyczyć rowery. Ponadto na posesji jest
miejsce na ognisko.
Noclegi: Do dyspozycji gości są w domku dwa pokoje 2-osobowe, każdy pokój z osobnym wejściem, umeblowanym tarasem, grillem przenośnym, łazienką, telewizorem. W stodole 2 przestronne komfortowe
pokoje 2-osobowe, z oddzielnym wejściem, łazienką, umeblowanym tarasem, TV sat.
Wyżywienie: Gospodarze polecają wyżywienie, przygotowane na bazie własnych certyfikowanych warzyw ekologicznych, wyłącznie potrawy tradycyjnej polskiej kuchni wiejskiej: mięsa, zupy, pierożki, racuchy, naleśniki i pyszne placki ziemniaczane. W jadalni w stodole jest aneks kuchenny z wyposażeniem,
dostępny dla wszystkich gości.
Ceny: W okresie pierwszomajowym cena dotyczy pięciu noclegów, przy krótszych pobytach odpłatność
wyższa. Dzieci do lat 2 opłata za nocleg – 20 zł, dzieci od 2 lat do 10 – 30 zł, dorośli – 40 zł.
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Gospodarstwo agroturystyczne
U Włodka i Marysi
Włodzimierz Gołda
ul. Główna 1, 67-120 Kożuchów
tel. 501 413 583, kom. 503 819 847

Gospodarze zapraszają na odpoczynek w rodzinnej atmosferze, przy dobrej polskiej kuchni. W gospodarstwie mieszkają zwierzęta: konie, kozy, piękne pawie i urocze owieczki, a także przyjazny osiołek. W ofercie mamy również organizację uroczystości rodzinnych, imprez, zielonych szkół i wycieczek.

Relaks: Na miejscu: stół do ping-ponga, rzutki, plac do zabaw ruchowych, salonik kowbojski, w którym organizowane są dyskoteki. Na terenie gospodarstwa jest również chata grillowa, w której można
smacznie zjeść, patrząc na pasące się konie. Właściciele pomogą zorganizować wycieczki po pobliskiej
okolicy, ogniska, pikniki, czy zajęcia plastyczne. Ponadto w ofercie przejażdżki na konne lub wozem.
Wyżywienie: Smaczne posiłki dostosowane do gustów dzieci i wzbogacone o pozycje bogate witaminowo - owoce, surówki, soki owocowe.
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lubuskie

Oferta specjalna: Idealne miejsce dla grzybiarzy – czyste powietrze, w pobliżu lasy, w których znajdziemy prawdziwki, podgrzybki, opieńki, kurki. W altance można spokojnie usiąść i oczyścić zebrane przez
siebie grzyby. Gospodyni chętnie przyrządzi pyszne i aromatyczne posiłki z grzybów. Każdy, kto zechce
zabrać swoje zbiory do domu, może skorzystać ze specjalnej suszarki.

Kwatera agroturystyczna Zagroda u Sławka
Sławomir Bosiacki
Stary Jaromierz 54, 64 - 120 Kargowa
tel. 68 352 50 54
agrobos@op.pl
www.wakacje.agro.pl

Pobyt w gospodarstwie położonym w lesie bogatym w runo, w pobliżu leśniczówki, jest gwarancją wypoczynku na łonie natury, w ciszy i spokoju, z dala od codziennego zgiełku i pośpiechu. Warto tu przyjechać
również ze względu na wspaniałe szlaki turystyczne oraz rodzinną atmosferę.
Oferta specjalna: Gospodarstwo położone na terenie rozległych Lasów Lubuskich jest miejscem wyjątkowo przyjaznym dla grzybiarzy. Pełno tu podgrzybków, maślaków, prawdziwków. Podczas leśnej wyprawy grzyby zbierzemy w kosze od właścicieli, a następnie pod czujnym okiem gospodarza sprawdzimy
je i oczyścimy. Z gospodynią zasuszymy bądź zamarynujemy zabrane grzyby. Wieczorem, przy ognisku
możemy dokumentować nasze zbiory.

lubuskie

Relaks: Na miejscu jest możliwość wypożyczenia rowerów, przejażdżki traktorem. Ponadto: grill, ognisko, spacery po lesie, przydomowe boisko do siatkówki. Atrakcje w pobliżu: możliwość polowań, jazdy
konnej, bryczką, kuligi, po sąsiedzku leśniczówka, kościoły Obra, Klemsk, pomniki przyrody. W okolicy
znajduje się sześć malowniczych jezior.
Noclegi: Do dyspozycji gości przytulne pokoje 2, 4-osobowe z łazienkami oraz pokój dzienny z TV.
Wyżywienie: Do uzgodnienia – możliwość wykupienia w gospodarstwie. Dostęp do kuchni z wyposażeniem (lodówka, mikrofalówka).
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Chata w Lesie

Gurgul Wojciech
Kęszyce 7, 46-030 Murów
tel. 77 455 93 74
info@chatawlesie.pl
www.chatawlesie.pl

Chata znajduje się w samym środku Stobrawskiego Parku Krajobrazowego z ciekawą florą i dziką zwierzyną tuż za płotem. Gospodarze dokonali modernizacji przedwojennego siedliska leśnych osadników w sercu
Borów Stobrawskich, z zachowaniem starych elementów architektury.

Relaks: W otoczeniu chaty są liczne leśne dukty do uprawiania Nordic Walking i jazdy na rowerach,
a w ogrodzie miejsce na ognisko, grill z pawilonem do biesiadowania i plac zabaw dla dzieci.
Noclegi: Miejsca noclegowe w zaadaptowanych pomieszczeniach przy wykorzystaniu oryginalnego wyposażenia.
Wyżywienie: Przy minimum 5 osobach chętnych – tradycyjna polska kuchnia z wyrobami regionalnymi.
Gospodarz częstuje pysznymi nalewkami. Goście mają możliwość degustacji ekologicznych wyrobów. Do
dyspozycji rustykalna kuchnia.
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opolskie

Oferta specjalna: W okolicach gospodarstwa jest mnóstwo grzybów – maślaki, kanie, opieńki, podgrzybki i wiele innych. Miłośnicy grzybobrania mogą pożyczyć od gospodyni kosze, a po zebraniu grzybów
sprawdzą wspólnie z właścicielami, czy znaleziony grzybek jest jadalny. Przygotowano miejsce do suszenia i oczyszczania zbiorów. Pysznym zakończeniem dnia będzie grzybowy sos. Gospodarze zorganizują
konkurs na największego grzyba, a wieczorem, przy ognisku nagrodzą zwycięzcę produktem lokalnym.

Pałac Heymanna

Dorota Erm
Ścibórz 39-41-42, 48-370 Ścibor
kom. 608 476 823, 696 016 847
sciborz39@wp.pl, poczta@heymann.pl
www.heymann.pl

Barokowy XVII-wieczny pałac z pozostałościami zabudowań folwarcznych z początków XIX w. to wyjątkowo gościnne gospodarstwo agroturystyczne. Goście odnajdą tu specyficzną atmosferę domów o długiej
historii. Gospodarstwo położone jest na obrzeżach wsi, zajmuje ponad trzy hektary terenu z dużą ilością
drzew i krzewów, szczególnie pięknych wiosną. Pobyt w tym czarującym miejscu pozwala na delektowaniem się śpiewem ptaków i zapachami soczystej zieleni. Na posesji znajdziemy bezpieczne miejsce
parkingowe - teren jest na noc zamykany.
Oferta specjalna: W przepięknym lesie rosną różnorodne grzyby, znajdziemy tu dzikie pieczarki, kanie,
kozaki, podgrzybki, maślaki, kurki, prawdziwki, opieńki... Do dyspozycji gości są kosze na grzyby. Gospodarz organizuje konkursy dla grzybiarzy. Suszarnia została zorganizowana przy kominku. Gospodyni
pomoże przy przyrządzaniu przetworów oraz potraw z zebranych grzybów.

opolskie

Noclegi: W oficynie pałacowej - do dyspozycji samodzielne studio 2+2-osobowe oraz jeden pokój
2-3-osobowy. Ponadto domek gościnny z dwoma pokojami - w każdym łazienka i wyposażony aneks
kuchenny oraz Stara Kuchnia - budynek oficyny dla 4-6 osób.
Relaks: Przed domem niewielki plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, badmintona, miejsce na ognisko i grill oraz altana ogrodową z ławami.
Wyżywienie: Posiłki na zamówienie, serwowane są dania śląskiej kuchni. Całości dopełniają domowe
powidła, smalec i aromatyczne grzyby.
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Gospodarstwo Agroturystyczne Bogdaniec
Bogdan Bernat
Winniki 14, 73-155 Węgorzyno
kom. 508 655 722
bogdaniec@poczta.onet.pl
www.bogdaniec.agroturystyka.pl

Gospodarstwo położone jest 70 km od Szczecina, w malowniczej wsi Winniki, pomiędzy lasami i jeziorami Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego, który stanowi istny raj dla wędkarzy, grzybiarzy,
myśliwych, a także artystów malarzy i fotografików. Największym atutem terenu jest jego niezwykle
urozmaicona rzeźba, uformowana podczas ostatniego zlodowacenia.

Oferta dwudniowa: Dzień I: 2 posiłki - śniadanie i obiadokolacja. Zapoznanie z atlasem grzybów i sposobem ich rozpoznawania. Wyjazd na grzyby. Powrót - przygotowanie grzybów do suszenia lub marynowania. Wekowanie i pakowanie grzybów, wieczorny drink z nalewki gospodarza. Dzień II: 2 posiłki - śniadanie
i obiadokolacja. Wyjazd na grzyby, powrót i przygotowanie grzybów do spożycia na miejscu. Pokaz - jakie
potrawy można zrobić z grzybów. Wieczorny drink z nalewek gospodarza.
Relaks: Nad jeziorem piękna plaża i kąpielisko. W okolicach Winnik malownicze tereny i bezpieczne drogi
do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Na terenie gospodarstwa plac zabaw dla dzieci oraz urokliwy stary sad. W piwnicy pokój z bilardem i barek.
Noclegi: Dla gości oddane zostały cztery pokoje 2, 3 i 4- osobowe, wyposażone w sprzęt AGD i RTV.
Przy pokojach są pełne węzły sanitarne.
Wyżywienie: Gospodarstwie oferuje pełne wyżywienie z produktów w znacznej części wytwarzanych
przez gospodarza i zaprzyjaźnionych rolników. Dobra domowa kuchnia, również dietetyczna i wegetariańska. Tu można poznać smak wiejskich jaj, pysznego ser w ziołach i chleba własnego wypieku oraz ryb
w różnych wariacjach smakowych.
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zachodniopomorskie

Oferta specjalna: Teren, oprócz jezior, obfituje w rozległe i wspaniałe lasy, w których spotkamy dużo
dzikiej zwierzyny, jagód, borówek, a przede wszystkim mnóstwo grzybów. W okresie jesiennym gospodarze serdecznie zapraszają na grzybobranie. Występują tu prawdziwki, maślaki, kurki, gąski, podgrzybki
i wspaniałe rydze. W obiekcie jest suszarnia grzybów, można je również zamarynować bądź zakisić.

Gospodarstwo Agroturystyczne Agro Farma
Franiszek Wolarek
3-240 Bierzwnik, Wygon 22 - Rodzina Wolarków
tel. 95 768 03 93, kom. 603 093 397
anula-06@tlen.pl
www.agrowolarek.renado.pl

Gospodarstwo położone na skraju Drawieńskiego Parku Narodowego, wokół wioski wspaniałe, grzybne
lasy sosnowe. Cały teren usiany jest jeziorami. W okolicy 15 dużych jezior: Radęcin, Konotop, Rokiet,
Piaski Ostrowiec, Długie, Przytoczno, Lasko i inne. W pobliżu rzeki Drawa i Korytnica, na których gospodarze organizują spławy kajakowe dla gości. Zapraszają także na połów ryb i wędkowanie. W gospodarstwie znajduje się własny sklep spożywczy. W głównym budynku jest namiastka kawiarni z barkiem, gdzie
można urządzać przyjęcia dla przyjaciół. W osobnym budynku - pokój dla osób poruszających się na wózku
inwalidzkim z pełnym przystosowanym węzłem sanitarnym.

zachodniopomorskie

Oferta specjalna: Gospodarstwo agroturystyczne otoczone jest lasami obfitującymi w różne gatunki
grzybów: borowiki, maślaki, kozaki. Jesienią goście chętnie przyjeżdżają na smaczne rydze. Do dyspozycji
kuchnia, w której można marynować grzyby, udostępniona została także suszarnia. Na grzybiarzy czekają
kosze. Dla większych grup organizowany jest konkurs na Najlepszego Grzybiarza z nagrodami. W gospodarstwie można również zakupić grzyby marynowane, suszone. Przed wyruszeniem na grzyby właściciele
pokażą jak rozpoznawać okazy jadalne. Do wglądu „Atlas grzybów”. Organizowanie są także polowania
z aparatem fotograficznym i wycieczki z przewodnikiem wyznaczonymi ścieżkami w ścisłym rezerwacie
przyrodniczym Radęcin.
Relaks: Wspólne ognisko i smażenie lub wędzenie ryb. Gry na boisku do siatkówki i badmintona. Tenis
stołowy. Wycieczki piesze i rowerowe.
Noclegi: Do dyspozycji gości przytulne pokoje 2, 3 i 4-osobowe z własnymi łazienkami. Ponadto pokój
kominkowy. Stołówka oraz kuchnia z pełnym wyposażeniem.
Wyżywienie: Gospodarz na życzenie gości serwuje posiłki. Każdy z gości może przygotować we własnym
zakresie posiłek, korzystając z kuchni.
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Gospodarstwo Agroturystyczne Jelonek

Dorota Rakoczy
ul. Grążawy 87, 87-320 Górzno
tel. 56 493 63 01, kom. 602 674 837
dorota.rakoczy@op.pl
www.agrogorzno.pl

Oferta specjalna: Gospodarstwo posiada bardzo dobrą lokalizację, zarówno dla grzybiarzy, jak i gości pragnących wypocząć na łonie natury. Znajduje się na obrzeżach miasteczka, co stanowi o bliskości sklepów, restauracji itp., jednocześnie usytuowane jest w lesie, w oddaleniu od innych zabudowań
i ruchliwych dróg. Dom położony jest na 3-hektarowej polanie na terenie Parku Krajobrazowego Górznieńsko-Lidzbarskiego. Wokół rosną prawdziwki, koźlarze, maślaki, nieco dalej podgrzybki i gąski. Wychodząc z domu na godzinny spacer wracamy z koszykiem wypełnionym grzybami! Gospodarz od 22 lat
mieszka tu wraz z rodziną, doskonale zna las i chętnie służy za przewodnika, pomoże również w rozpoznaniu grzybów. Podpowie jak smacznie przyrządzić grzyby oraz zrobić z nich przetwory.
Relaks: Na zewnątrz zadaszona wiata do grillowania, ognisko. Doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku: trasy rowerowe, spływy kajakowe, biegi, spacery z kijkami Nording Walking, wędkowanie,
możliwość wynajęcia kajaku, łódki, roweru.
Noclegi: Samodzielny dom do wynajęcia dla 10 osób, dla zorganizowanej grupy lub turystów indywidualnych, 4 łazienki, kuchnia, duży salon.
Wyżywienie: Możliwość wykupienia posiłków lub korzystania z wyposażonej kuchni.
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pomorskie

Gospodarze zapraszają na niezapomniany pobyt na łonie natury, dom usytuowany jest na cichej polance
w lesie. Bliskość tras rowerowych, rezerwatów przyrody i jezior pozwoli aktywnie spędzić czas w ekologicznym klimacie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

Gospodarstwo Agroturystyczne Pod Lasem
Ewa Cukrowska
ul. Mirabelkowa 3, 87-100 Górzno
tel. 56 498 91 66, kom. 698 78 43 43
poczta@cukrowscy.pl, www.cukrowscy.pl

Górzno, jedno z najmniejszych miasteczek w Polsce, to miejsce dla ludzi ceniących aktywny wypoczynek,
jak i szukających spokoju. Niewielkie odległości od takich miejscowości jak Toruń, Golub-Dobrzyń, Szafarnia i Brodnica stwarzają możliwość urozmaicenia pobytu. Na terenie gospodarstwa do dyspozycji gości
znajduje się oddzielny dom oraz duża przestrzeń wokół.

kujawsko-pomorskie

Oferta specjalna: Do zacisznej posiadłości warto przyjechać także jesienią. Las znajduje się tuż przy
działce – w odległości zaledwie 50 metrów. Wspaniały sposób na wypoczynek stanowią nie tylko spacery
po licznie wytyczonych trasach dla turystów, ale przede wszystkim grzybobranie - tu naprawdę jest co
zbierać... Pobyt w gościnnym gospodarstwie połączony z grzybobraniem sprawi, że goście naenergetyzowani rodzinną atmosferą i siłą natury poczują się jak nowo narodzeni.
Relaks: Do dyspozycji: rowery, łódka, huśtawki, stoliki, grill, miejsce na ognisko oraz boisko do siatkówki.
Zimą warunki idealne dla amatorów biegów narciarskich. Tutejsze lasy oferują doskonałe trasy rowerowe. Organizowane są przejażdżki wozem lub bryczką oraz kuligi. Do najbliższego jeziora jedynie 500 m.
Wyżywienie: Dostęp do aneksu kuchennego lub możliwość wykupienia posiłków na miejscu. Kuchnia
domowa i myśliwska głównie w oparciu o produkty z własnego gospodarstwa oraz dary natury. W menu:
ryby, dziczyzna, wędzonki staropolskie, smalec wiejski, pasztet myśliwski i wiele innych potraw oferowanych przez kuchnię domową. Na życzenie: pieczony dzik lub prosię. Gospodarze są otwarci na nowe
trendy żywieniowe.
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Jarzębinka

Krystyna i Zygfryd Drągowie
83-441 Wiele, ul. Derdowskiego 15a
tel. 58 687 34 50, kom. 502 305 330
drag@agroturystyka.pl
www.jarzebinka.agroturystyka.pl

Oferta specjalna: W obiekcie znajduje się suszarnia grzybów, oddzielna kuchnia umożliwiającą przygotowanie potraw z grzybów, wydzielone miejsce na obróbkę grzybów.
Program pobytu:
Dzień pierwszy: Informacja o rodzajach grzybów występujących w okolicznych lasach, rozdanie atlasów
grzybów. Informacja o lasach państwowych, w których wolno zbierać runo leśne i lasach prywatnych, do
których nie wchodzimy. Poznanie miejsc parkowania w lesie na podstawie map topograficznych. Przyjęcie
podstawowych zasad bezpiecznego zbierania grzybów.
Dni następne: Rano wyjazd z gospodarzami do lasu. Zbieranie grzybów, sprawdzanie zbiorów. Obieranie
grzybów i podział na: susz krajanka, susz łebki – rozkładanie na sita, do słoików, do przygotowania potraw. Suszenie. Konkurs na najlepszego grzybiarza. Gry planszowe: na grzyby, grzybobranie.
Relaks: Zejście do jeziora 100 m drogą boczną. Do dyspozycji gości hol z kominkiem oraz aneksem
wypoczynkowym.
Noclegi: Do wynajęcia 4 pokoje z łazienkami na 2 piętrze z oddzielnym wejściem z zewnątrz.
Wyżywienie: Istnieje możliwość wykupienia posiłków na miejscu. Aneks kuchenny umożliwia przygotowanie śniadań i kolacji (bez możliwości gotowania obiadów).
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pomorskie

Gościnne gospodarstwo serdecznie zaprasza miłośników pięknych jezior, lasów, spacerów oraz pieszych
i rowerowych wycieczek do uroczego Wiela na Kaszubach. Warunki mieszkaniowe bardzo dobre szczególnie dla grup przyjaciół.

Agroturystyka Pod lasem

Elżbieta Martin
ul. Górna 2, 77-130 Lipnica
tel. 59 821 87 55, kom. 664 697 854
rodzina_martin@wp.pl
www.elamartin.dobrynocleg.pl

Lipnica - wieś gminna na Kaszubach położona przy trasie Bydgoszcz - Słupsk, pomiędzy miastami Chojnice
(40 km) i Bytów (20 km). Tą trasą kursują autobusy dalekobieżne z południa Polski do Ustki (możliwość
dotarcia na miejsce liniowym autobusem). Okolica bardzo spokojna, z dala od miejskiego zgiełku, z licznymi szlakami rowerowymi. We wsi znajduje się kościół, poczta, stacja paliw, bank i bankomat.
Oferta specjalna: Kwatera położona jest na skraju wsi przy lesie. Okoliczne lasy obfitują w runo leśne,
a przede wszystkim - grzyby. Gospodarz - leśniczy wskaże gościom właściwy rejon poszukiwań. Lasy
iglaste są przystępne dla zbieraczy grzybów. Grzybiarze znajdą tu mnóstwo prawdziwków, podgrzybków,
kurek, gąsek, rydzy, maślaków i koźlarzy.

pomorksie

Relaks: Grill, miejsce na ognisko, sala telewizyjna / gier / świetlica, boisko do gry. Dla dzieci plac zabaw.
Wędkowanie w cenie noclegu.
Noclegi: Kwatery znajdują się w dwóch budynkach o wysokim standardzie. Duży dom całoroczny: 5 sypialni oraz poddasze, 2 kuchnie, 2 łazienki z ciepłą wodą , salon-jadalnia z telewizorem. Mały dom: parter
- kuchnia, pokój z telewizorem, łazienka; piętro (osobne wejście) - 2 sypialnie, kuchnia połączona z holem
z telewizorem, łazienka. W budynkach łącznie przebywać może jednorazowo grupa licząca ok. 25 osób.
Wyżywienie: We własnym zakresie.
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Gospodarstwo Agroturystyczne Lubelia
Małgorzata Nowotnik
77-100 Bytów, Pomysk Wielki 61
tel. 59 822 48 04, kom. 660 685 733
pomysk@wp.pl
www.lobelia-agro.com

Oferta specjalna: Położenie gospodarstwa w lesie, między jeziorami sprawia, że jest to znakomita baza
wypadowa na grzyby. Nie trzeba daleko szukać - pod huśtawką można znaleźć prawdziwki, w drodze
nad jezioro Stary Staw rosną kurki i kozaki, po drugiej stronie jeziora rydze, a w świerkowym lesie za
rzeczką można się natknąć na podgrzybki. Jest też sporo maślaków, są kanie. Goście mogą swoje zbiory
wysuszyć, zawekować, zamrozić. Gospodarze służą radą i pomocą w sortowaniu grzybów. Zapraszają na
grzybobranie zarówno samotnych grzybiarzy, jak też całe rodziny.
Relaks: Można tu odpoczywać czynnie – na rowerze, w kajaku, konno lub w bryczce, na pieszych wędrówkach. Zimą wspaniałą rozrywką jest narciarstwo biegowe, kuligi, można ślizgać się po lodzie i budować igloo. Gospodarze proponują wyprawy wędkarskie nad pobliskie jeziora i rzeki pstrągowe.
Wyżywienie: Obiady można wykupić na miejscu, serwowane są w jadalni lub „pod gruszą”. Dostęp do
kuchni.
Ceny: Gospodarze przyjmują rezerwacje na noclegi na minimum 2 doby.
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pomorskie

Kaszuby - jeziora, lasy, NATURA 2000. „Lobelia” to miejsce idealne na wakacje, integrację czy spotkania
rodzinne. Można tu zobaczyć jak kwitnie lobelia jeziorna, gdzie rosną żurawiny, posłuchać krzyku żurawi
lub zachwycić się ciszą... Gospodarze serdecznie zapraszają na wspaniałą przygodę w dzikich, zapomnianych przez ludzi zakątkach.

Agroturystyka

Bernadeta Grzonka
Bytów / Dąbie, ul. Spacerowa 6, 77-100 Bytów
tel. 59 822 31 01, kom. 607 458 246
agroturystyka@ebytow.pl
www.agroturystyka.ebytow.pl

Agroturystyka „na Kaszubach” położona jest w atrakcyjnej i malowniczej miejscowości, jaką jest Bytów
otoczony przepięknymi lasami oraz jeziorami. Idealne miejsce dla miłośników pięknych krajobrazów, natury i aktywnego wypoczynku na rowerze, czy nad wodą. Na terenie posesji piękny ogród. Dla gości parking
oraz dostęp do Internetu Wi-Fi.
Oferta specjalna: Okoliczne lasy obfitują w grzyby: borowiki, prawdziwki, maślaki, kozaki, rydze. W gospodarstwie, specjalnie dla grzybiarzy przygotowano miejsce na obróbkę grzybów. Istnieje możliwość
przygotowania posiłków z własnoręcznie zebranych grzybków. Wspaniałym sposobem na spędzenie wieczoru jest zorganizowanie wspólnego grilla i oprawianie grzybów w wesołej atmosferze.

pomorksie

Relaks: Na miejscu znajduje się boisko do siatkówki i piłki nożnej, plac zabaw dla dzieci. Można wypożyczyć rowery oraz sprzęt wodny. W okolicy: jeziora i kąpieliska, możliwość wzięcia udziału w spływach
kajakowych oraz jazda konna.
Noclegi: Dla gości przygotowano noclegi w pokojach 2, 3, 4-osobowych oraz w wygodnym apartamencie 5-osobowym. Wszystkie pokoje są z łazienkami, pokój 2-osobowy posiada aneks kuchenny, 3-osobowy – kuchnię, 4-osobowy kuchnię i bezpośrednie wejście do ogrodu, natomiast apartament – kuchnię
i 2 pokoje.
Wyżywienie: Możliwość przygotowania śniadań i kolacji. Na terenie posesji grill z altaną.
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Gospodarstwo Agroturystyczne
Jaworowy Dwór

Stanisław Klusek
Dymin 6 A, 77-220 Koczała
tel. 59 857 42 71, kom. 606 283 704
jaworowydwor@poczta.onet.pl, www.jaworowydwor.nazwa.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne „Jaworowy Dwór” położone nad Jeziorem Dymno zaprasza na wypoczynek na łonie nieskażonej natury.

Relaks: Na terenie ośrodka: kawiarnia, boiska sportowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), wypożyczalnia sprzętu pływającego (rowery wodne, kajaki, łódki, żaglówka), wypożyczalnia rowerów szosowych. Możliwość korzystania z sauny, gabinetu odnowy biologicznej, kortu tenisa ziemnego i stołów
tenisowych. Ośrodek posiada bezpośredni dostęp do jeziora Dymno oraz plaży piaszczystej i trawiastej.
Wspaniałe miejsce na kąpiele i wędkowanie.
Noclegi: Baza noclegowa dla osób indywidualnych i zorganizowanych. Do wynajęcia domki murowane,
dwupokojowe, 4-osobowe z łazienkami i aneksem kuchennym oraz domki posiadające pokoje 2, 3, i 4osobowe z łazienką i aneksem kuchennym. Łączna liczba miejsc noclegowych 50. Gospodarstwo posiada
również pole namiotowe i campingowe.
Wyżywienie: Stołówka na 120 miejsc, wyżywienie domowe (śniadanie, obiad, kolacja).
Ceny: Ceny promocyjne dla grup zorganizowanych, dzieci i młodzieży.
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pomorskie

Oferta specjalna: Lipiec sierpień, wrzesień, październik, listopad to miesiące, kiedy warto przyjechać na
wielkie grzybobranie. Do okoła Dymina i ośrodka „Jaworowy Dwór”, jak i na całym Pojezierzu Bytowskim,
rozciągają się piękne lasy. Przeważnie są to iglaste bory, bogate w runo leśne. W okolicy występuje
większość grzybów jadalnych. „Jaworowy Dwór” zaprasza na wielkie grzybobranie!

Agro – Dom Wśród Lasów
Jacek i Gaby Piechowiak
Przyłęg 5, 64-980 Trzcianka
kom. 672 162 677
jpiechowiak@wp.pl
www.agroturystyka.trz.pl

Polsko-niemiecka rodzina oferuje pokoje i miejsca campingowe w gospodarstwie położonym na styku
Puszczy Noteckiej i Puszczy Nad Drawą, w samym środku lasu nad małym jeziorkiem. Obiekt nadaje się
również na spotkania biznesowe lub warsztaty. Powietrze wypełnione jest leśnymi aromatami, a woda
z tutejszej studni smakuje każdemu. W najbliższej wsi (3 km przez las) można zrobić zakupy, wynająć
kajak lub łódkę, pograć w golfa (wodnego), tenisa, czy zjeść posiłek w dobrej restauracji, a miłośnicy
wędkarstwa zakupią pozwolenie na wędkowanie. Właściciele pomogą zamówić jazdę konną, przejażdżkę
bryczką, wynajęcie kortu do tenisa ziemnego lub wycieczkę stateczkiem po Noteci. Dla grup możliwość
konwersacji niemieckich oraz kurs Hatha-Yogi.

wielkopolskie

Oferta specjalna: Okolica wymarzona dla grzybiarzy. Gospodarz jest dyplomowanym grzyboznawcą,
służy radą w razie wątpliwości co do użyteczności grzybów lub sposobów ich przyrządzania. Otoczenie
lasu, duża przestrzeń i brak bezpośrednich sąsiadów daje nieskrępowane poczucie swobody i stwarza
okazje do wszelkiego rodzaju gier i zabaw na świeżym powietrzu.
Relaks: W upalne dni można się wykąpać w niedużym jeziorku koło domu, lub popływać łódką, a do większych zbiornikó wodnych można dojechać rowerem leśnymi drogami, bez obawy napotkania samochodów. Wypożyczalnia rowerów na miejscu.
Noclegi: Do wynajęcia pokoje 2, 3 i 4- osobowe. Dla grup lub rodzin do wynajęcia cały Dom Turystyczny
z pięcioma sypialniami, salą kominkową, jadalnią, kuchnią i zadaszonym tarasem.
Wyżywienie: Można wykupić śniadania i obiadokolacje.

20

Uroczysko Halin

Joachimów Mogiły 47, 99-417 Bolimów
tel. 46 838 02 48, kom. 695 052 189
uroczysko-halin@o2.pl

Oferta specjalna: W sezonie otaczający dworek las, kusi turystów bogactwem grzybów i innych specjałów runa leśnego. Okolica zachęca do spacerów i wypoczynku na świeżym powietrzu. W gospodarstwie
znajduje się miejsce do suszenia grzybów na kuchni. Na terenie posesji jest zadaszony grill, gdzie można
w ciszy i spokoju zająć się zebranymi grzybami i dokonać ich obróbki, nawet w czasie niepogody. W okolicznych lasach występują prawdziwki, kurki, podgrzybki, kanie. Gospodyni pomoże zidentyfikować grzyby,
a także przygotować z nich przepyszne potrawy. Początkującym kucharzom udzieli również cennych rad
i zdradzi tajniki marynowania i przygotowywania pysznych dań z grzybów.
Relaks: Można rozpalić ogień w węglowej kuchni, ogrzać się przy kaflowym piecu albo poczytać książkę
z bogatej biblioteczki właścicielki.
Noclegi: Obiekt sezonowy – od maja do września, oferuje 5 pokoi 1 i 2-osobowych z dziewięcioma miejscami noclegowymi. Do dyspozycji gości pomieszczenia użyteczności ogólnej – jadalnia, pokój kominkowy
z telewizorem, biblioteka, kuchnia z wyposażeniem.
Wyżywienie: Właścicielka oferuje możliwość wyżywienia - 3 posiłki dziennie, przygotowując potrawy na
bazie produktów pochodzących z okolicznych gospodarstw.
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łódzkie

Wyremontowany przedwojenny folwark Halin to 50–hektarowy majątek położony na skraju olbrzymiego kompleksu leśnego (Bolimowski Park Krajobrazowy). Zaprasza osoby dorosłe, szukające spokoju, ciszy i miłej,
rodzinnej atmosfery w klimacie przedwojennego dworku, w otoczeniu przepięknej przyrody. W gospodarstwie
można miło spędzić czas, rozkoszując się doskonałą, regionalną kuchnią serwowaną przez właścicielkę.

Stadnina Koni Huculskich – Madaje Stare
Beata i Sławomir Gut
– gosp. agroturystyczne z certyfikatem ekologicznym
Madaje Stare 1, 99-205 Dalików
tel. 43 679 04 03, kom. 502 566 444,
skhmadaje@gmail.com; www.hucul-madaje.pl

Gospodarstwo usytuowane jest we wsi Madaje Stare w gminie Dalików w otoczeniu lasów. Ośrodek
okala szlak rowerowy oraz Łódzki Szlak Konny im. majora Hubala. Na terenie gospodarstwa znajduje się
las, rzeka, staw, sad oraz niewielka winnica.
Oferta specjalna: Madaje Stare położone są pośród lasów i stawów, w pobliżu rezerwatu „Jodły Oleśnickiej”. W lasach od setek lat rosną dęby i jodły. Miejsce do suszenia grzybów znajdziemy w pełni
wyposażonej kuchni, gospodyni pomoże przy grzybach. W tutejszym lesie rosną prawdziwki, podgrzybki,
kozaki, maślaki, prawdziwki. Grzybiarze na miejscu wypożyczą koszyki. W lesie można natrafić na wyjątkowo ogromne okazy. Gospodarze posiadają dużą wiedzę i chętnie wskażą, gdzie szukać grzybów, pomogą
także w ich identyfikacji.

łódzkie

Relaks: W ośrodku znajduje się stadnina - jazda na lonży, na placu, oprowadzanie, jazda w terenie.
Możliwość wypożyczenia rowerów. Dla chętnych ciekawą propozycją jest uczestnictwo w pracach gospodarskich. Wieczorem spotkania przy ognisku, gdzie można pośpiewać, porozmawiać oraz zrelaksować
się. Na terenie gospodarstwa są 2 ha lasu, rzeczka, staw.
Noclegi: Trzy pomieszczenia do wynajęcia: w lesie (dla 3 osób), nad stawem (dla 4 osób, całoroczny)
lub nad rzeczką (dla 3 osób, całoroczny). Pokoje wyposażone są w wodę ciepłą, zimną, zlew, kabinę
natryskową, prąd elektryczny, kuchenkę gazową i wyposażenie (garnki, czajnik, talerze, sztućce, kubki),
lodówkę, telewizję, kominek.
Wyżywienie: Na miejscu lub we własnym zakresie.
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Lokalizacje podmiotów, województwa:
zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie

zachodniopomorskie:
s. 11 Bogdaniec
s. 12 Agro Farma

lubuskie:

s. 6 Dom Pod Sosnami
s. 7 U Włodka i Marysi
s. 8 Zagroda u Sławka

dolnośląskie:
s. 5 Villa Greta

opolskie:

s. 9 Chata w Lesie
s. 10 Pałac Heymanna
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Lokalizacje podmiotów, województwa:
pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie
pomorskie:

s. 15 Jarzębinka
s. 16 Agroturystyka Pod lasem
s. 17 Lobelia
s. 18 Agroturystyka
s. 19 Jaworowy Dwór

kujawsko-pomorskie:
s. 13 Jelonek
s. 14 Pod Lasem

wielkopolskie:

s. 20 Agro – Dom Wśród Lasów

łódzkie:

s. 21 Uroczysko Halin
s. 22 Stadnina Koni Huculskich – Madaje Stare

śląskie:

s. 27 Na Połomiu
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Lokalizacje podmiotów, województwa:
warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie, małopolskie

warmińsko-mazurskie:

s. 28 Zakątek BaJa
s. 29 Gosp. Ekoturystyczne Ostoja

mazowieckie:

s. 30 Pokoje Pod Świerkami
s. 31 Podbór

świętokrzyskie:

s. 32 Gosp. Korzyna

małopolskie:

s. 33 Chata pod Wałem
s. 34 Leśniczówka
s. 35 Willa Jasna
s. 36 Za potokiem
s. 37 Sawina
s. 38 Galicyjskie Gospodarstwo Gościnne
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Lokalizacje podmiotów, województwa:
podlaskie, lubelskie, podkarpackie

podlaskie:

s. 39 Agroturystyka Nad stawem

lubelskie:

s. 41 Na Skraju Lasu
s. 42 Jaworowa Górka
s. 43 Pensjonat Willa Słoneczna
s. 44 Gosp. Agroturystyczne
s. 45 Kwitnąca Dolina
s. 46 Agro-Rekreo
s. 47 Pod Bukową Górą
s. 48 Agroturystyka Polana

podkarpackie:
s. 40 Sioło

26

Gospodarstwo agroturystyczne Na Połomiu
Renata Bielesz
Istebna 1291, 43-470 Istebna
tel. 33 85 88 696, kom. 517 715 868
renata@bielesz.pl
www.napolomiu.pl

Gospodarstwo usytuowane jest w spokojnej, górskiej okolicy w terenie czystym ekologicznie, na samym
skraju świerkowego lasu. Goście znajdą tu ciszę i spokój, zrelaksują się, zasmakują w zdrowej żywności.
Właściciele zapraszają gości indywidualnych, jak i całe grupy. Do dyspozycji duża jadalnia i salka konferencyjna z dostępem do Internetu. Na terenie posesji parking i plac zabaw dla dzieci.
Oferta specjalna: Świerkowe lasy kryją wspaniałe miejsca do grzybobrania, a gospodarz wskaże, gdzie
warto się wybrać, aby wrócić z koszem pełnym grzybów. Dla gości przygotowano miejsce do suszenia
oraz możliwość dokumentowania swoich zbiorów. Przepyszne dania z grzybów, sosy, zupy, marynaty.

Noclegi: Wypoczynek w apartamentach, 2 i 4-osobowych z łazienkami.
Wyżywienie: Kuchnia do dyspozycji. Na terenie posesji grill. Gospodarze oferują pyszne posiłki, zajmują
się wyrobem serów klagane, białe, masła, wędzą szynkę, boczek, wypiekają chleb z dodatkiem nasion
dyni, słonecznika i lnu.
Ceny: W okresie świątecznym – 130 zł/doba. Dzieci (do 7 lat) - 50% zniżki.
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śląskie

Relaks: Na terenie gospodarstwa znajduje się sauna tradycyjna, gdzie goście mogą się odprężyć, zrelaksować i wzmocnić organizm.

Zakątek BaJa

Barbara Mojżuk
Marcinowa Wola 26, 11-513 Miłki
tel. 87 421 15 05, kom. 501 588 403
zakatek_baja@wp.pl
www.zakatek-baja.pl

Gospodarstwo położone w środkowej części Mazur, nad jeziorem Buwełno, objętym strefą ciszy, w pobliżu Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Przystosowane dla kameralnej grupy osób szukających spokoju,
ciszy, kontaktu z naturą. Na terenie posesji ogrodzony parking dla samochodów.

warmińsko-mazurskie

Oferta specjalna:
Zakątek BaJa położony jest w malowniczej okolicy lasów i jezior. Najbliższy las znajduje się w odległości
niecałych 2 km, a droga dojazdowa przebiega w otoczeniu pól i łąk. Las obfituje w różnego rodzaju bogactwa: jagody, poziomki, maliny, ale przede wszystkim w grzyby: kurki, koźlarze, prawdziwki, maślaki. Podczas grzybobrania na swej drodze można spotkać zwierzynę leśną, a wśród niej nawet łosia. Obserwacje
zwierząt ułatwiają ambony i punkty widokowe. Gospodarze służą pomocą i informacją.
Relaks: Do dyspozycji gości są: sad, grill, pergola z meblami wypoczynkowymi, małe muzeum maszyn
rolniczych, boisko i plac zabaw dla dzieci.
Noclegi: Pokoje z łazienkami - 2 pokoje 2-osobowe, 2 pokoje 2-osobowe z dostawkami, 1 pokój 4-osobowy. Do dyspozycji salon wypoczynkowy z kominkiem i TV.
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje po wcześniejszym uzgodnieniu. Posiłki na zamówienie po uzgodnieniu z gospodynią. aneks kuchenny do samodzielnego przygotowywania śniadań i kolacji.

28

Gospodarstwo Ekoturystyczne Ostoja
Janina i Wiesław Haraburda
Bartosze 3/1, 19-300 Ełk
tel. 87 610 48 37, kom. 602 484 490
ostoja@elk.com.pl
www.ostoja.elk.com.pl

Oferta specjalna: Gospodyni wskaże gościom, miejsca gdzie rosną opieńki, rydze, prawdziwki. W gospodarstwie znajduje się miejsce do suszenia, jak również w pełni wyposażona kuchnia do oprawiania
i przyrządzania grzybów (możliwość marynowania grzybów pod okiem gospodyni). Właściciele zorganizują
konkurs dla grzybiarzy na największą ilość zebranych grzybów. W nagrodę gospodyni przyrządzi wspaniały smakołyk. Przy grillu lub ognisku, w miłym towarzystwie można oporządzać, czyścić i dokumentować
zebrane grzyby.
Relaks: Zarówno na miejscu jak i w pobliskim rezerwacie przyrody (1 km) można obserwować liczne
okazy świata roślin i zwierząt. Nad jeziorem znajdziemy pomost, miejsce na ognisko i do gry w siatkówkę.
Noclegi: Nowy dom - 5 pokoi, z łazienkami (WC, bidet, prysznic), SAT-TV. Wygodna jadalnia z pokojem
dziennym i tarasem. Sala kominkowa z barem, sauna. Dla gości z namiotami lub kempingiem zaciszne
przyzagrodowe pole namiotowe nad jeziorem, oddalone 500 m od siedliska.
Wyżywienie: Gospodyni serwuje smaczne i obfite posiłki, w większości z własnych produktów, oparte na
przepisach z tradycyjnej regionalnej kuchni. Na życzenie przygotuje także dania wegetariańskie.
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warmińsko-mazurskie

Siedlisko położone wśród urozmaiconego terenu, nad czystymi wodami rynnowego jeziora Sunowo (pojezierze Ełckie) to jedno z pierwszych gospodarstw ekologicznych na Mazurach (atest od 1993r). Ze
względu na niewielki ruch turystyczny jest to świetne miejsce do wyciszenia i odpoczynku. Gospodarstwo
jest również doskonałym miejscem wypadowym na całe Mazury.

Pokoje Pod Świerkami

Dariusz Jackiewicz
Ładzyń 41, 05-304 Stanisławów
kom. 606 196 006
basiajack@o2.pl
www.stanislawow.pl

Gospodarstwo znajduje się w malowniczej miejscowości Ładzyń, na obrzeżach wsi. Zaledwie 35 km od
Warszawy. Nieopodal kwatery znajdziemy małe jeziorko Bagno oraz przepiękne, bujne lasy. W pobliżu
znajduje się szlak turystyczny „Wielki Gościniec Litewski”. Podróż szlakiem to poszukiwanie dawnej, wielokulturowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wiedzie przez mało znane, ale niezwykle urokliwe okolice.
Tereny te są atrakcyjne nie tylko dla grzybiarzy, pokochają je myśliwi, wędkarze oraz miłośnicy turystyki
aktywnej.

mazowieckie

Oferta specjalna: Wspaniałe miejsce dla miłośników przyrody. Cisza, czyste powietrze, bliskość lasu
– to główne atuty oferty. Teren wyjątkowo atrakcyjny dla grzybiarzy, 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.
Relaks: Na dużym, zielonym podwórku znajduje się boisko do gry w badmintona, koszykówkę, hamak.
Możliwość wędkowania, pływania łódką i wypożyczenia rowerów.
Noclegi: Do wynajęcia trzy 2-osobowe pokoje.
Wyżywienie: We własnym zakresie (dostęp do kuchni).
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Gospodarstwo Agroturystyczne Podbór
Jadwiga i Kazimierz Orzelscy
Szla 12, 06-300 Przasnysz
tel. 798 653 404, kom. 502 545 007
podbor@podbor.pl, www.podbor.pl

Oferta specjalna: Okoliczne lasy obfitują w grzyby i jagody. Oddalone są od gospodarstwa o jedyne
200 metrów. Niektórzy goście mają już swoje upatrzone miejsca, które pamiętają z czasów dzieciństwa
kiedy zbierali grzyby lub jagody, czasem informacje te są przekazywane z pokolenie na pokolenie. Świeże
powietrze, radość z obcowania z przyrodą oraz napotkane na żywo dzikie zwierzęta są przygodami, które
dają dużo radości i są wyjątkowe.
Relaks: Na miejscu: strzelanie z łuku i wiatrówki ogniska, grille, przejażdżka tramwajem konnym. W pobliżu leśna ścieżka edukacyjna w okolicach Puszczy Zielonej. Okolica umożliwia wędkowanie, polowania,
znajdziemy także ciekawe szlaki turystyczne i zabytki.
Wyżywienie: Możliwość wykupienia domowych posiłków lub we własnym zakresie (dostęp do kuchni).
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mazowieckie

Pobyt w gospodarstwie pozwala na spędzenie miłych, odprężających chwil na wsi oraz odpoczynek od
zgiełku miasta i codziennych obowiązków. Można tu doświadczyć spokoju, wyciszenia i radości. Obiekt
znajduje się już 110 km od Warszawy - to tylko 1,5 godziny jazdy samochodem. Wspaniałe miejsce,
gdzie można miło spędzić czas ze swoimi bliskimi, oddychać świeżym powietrzem i mieć bliski kontakt
z przyrodą.

Gospodarstwo Korzyna

Małgorzata i Zdzisław Pniewscy
Korzenno 2 Gm. Raków, 26-035 Raków
kom. 505 051 815, 501 676 511
korzyna@wczasywpolsce.pl
www.korzyna.pl

37-hektarowe gospodarstwo położone nad rzeką Czarną Staszowską. Gospodarstwo posiada salę na
48 osób oraz zadaszenie na 50 osób z miejscem do tańczenia. Możliwość organizowania przyjęć okolicznościowych, spotkań integracyjnych, ognisk i kuligów. Na terenie gospodarstwa znajduje się skansen
urządzeń i maszyn rolniczych charakterystycznych dla regionu świętokrzyskiego.
Oferta specjalna: Dla grzybiarzy gospodarstwo oferuje sprzęt i odzież, atlasy grzybów oraz informacje
o występujących na danym terenie gatunkach grzybów. Właściciele proponują następujący program:
każdego dnia o godz. 6.00 goście wybierają się do lasu. Po czterech godzinach grzybobrania i obróbki
grzybów, grzybiarze mogą przygotowywać przetwory lub złożyć grzyby w suszarni. Właściciele służą
pomocą w przewodniczeniu grzybobraniom, a także przygotowaniu potraw i przetworów z grzybów.

świętokrzyskie

Relaks: Do dyspozycji gości jest basen oraz kort tenisowy.
Noclegi: Dom wiejski drewniany zawiera pokój 4-osobowy z łazienką i 2 pokoje 2-osobowe. Mieszkanie
dwupokojowe (2+1) z łazienką oraz mieszkanie 6-osobowe z łazienką, dwupoziomowe.
Wyżywienie: Dla gości wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja) lub możliwość korzystania z niezależnej
kuchni w pełni wyposażonej za dodatkowa opłatą.

32

Chata pod Wałem

Maria i Marek Kamienieccy
Lichwin 115, 32-172 Siedliska
tel. 14 626-46-88, kom. 603 602 348
kamyk@monternet.pl
www.chatapodwalem.pl

Położenie „Chaty” i panujący tu mikroklimat daje wspaniałe możliwości do odpoczynku w ciszy i spokoju.
Można stąd podziwiać wspaniałe krajobrazy, rozkoszować się widokiem doliny Dunajca. Na terenie gospodarstwa znajduje się punkt widokowy, z którego rozpościera się jedna z najrozleglejszych panoram
górskich obejmująca: Pogórze Ciężkowicko - Rożnowskie, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy,
Gorce i Tatry aż pod Babią Górę w Beskidzie Żywieckim. Teren gospodarstwa jest oświetlony i ogrodzony.

Relaks: Na miejscu: wiata biesiadno-ogniskowa i taneczna, miejsca na ogniska i grille. Ponadto boisko
do siatkówki, piłki nożnej oraz wyjątkowe kręgle. Trzy znakowane ścieżki spacerowe poprowadzono przez
najatrakcyjniejsze tereny w okolicach Chaty pod Wałem. Możliwość zorganizowania kuligów, obozów, wycieczek. Gospodarz, ratownik GOPR, zaprasza na piesze, rowerowe lub samochodowe eskapady w każdy
zakątek gór. Okolice: turystyka rowerowa, piesza, narciarstwo biegowe i zjazdowe. Wyjątkowy mikroklimat wpływa na brak komarów.
Noclegi: Pokój dla 6 osób z łazienką oraz pokój dzienny. Na okres letni - 10 miejsc noclegowych w stodole.
Wyżywienie: Możliwość przygotowania posiłków we własnym zakresie lub też zamówienia wyżywienia
u gospodyni, po wcześniejszym uzgodnieniu.
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małopolskie

Oferta specjalna: Okolice gospodarstwa to tereny górzyste z bogatymi w runo leśne kompleksami
leśnymi. Wspaniałe miejsca dla grzybiarzy, którzy znajdą w nich prawdziwki, kozaki, podgrzybki. Gospodarze przygotowali naturalne miejsce do suszenia grzybów, udostępniają kosze dla zbieraczy. Możliwość
przygotowania wspaniałych przysmaków z zebranych grzybów.

Gospodarstwo Agroturystyczne Leśniczówka
Katarzyna Zabawa
33-122 Wierzchosławice 259
tel. 14 679 74 04, kom. 600 039 475
lesniczowka@neostrada.pl
www.lesniczowka.com.pl

Doskonałe miejsce na rodzinne grzybobrania, pobyty wędkarskie, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, obcowania z naturą oraz uprawianie sportu bez względu na stan zdrowia i wiek. Na terenie posesji
znajduje się miejsce na ognisko, duży grill, altana z kominkiem oraz bezpieczny parking. Wszystkim tym,
którzy lubią spędzać wolny czas na dwóch kółkach właściciele polecają 3 trasy rowerowe wytyczone
przez PTTK przebiegające przez Lasy Wierzchosławickie. Obok kwatery ścieżka przyrodniczo-leśna.

małopolskie

Oferta specjalna: Okolice gospodarstwa to prawdziwy raj dla miłośników przyrody, grzybiarzy, wędkarzy
i amatorów kąpieli. Zwarte kompleksy lasów mieszanych, zarządzane przez Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska zajmują powierzchnię blisko 15 000 hektarów. Bogate w grzyby i jagody, poprzecinane duktami,
rzeczkami i lustrami stawów są świetnym terenem spacerowym i okazją do zobaczenia rzadkich okazów
zwierzyny i dzikiego ptactwa. Przy sprzyjających warunkach pogodowych pierwsze borowiki szlachetne można zbierać już w maju, jednak prawdziwe grzybobranie zaczyna się z końcem wakacji i trwa aż do października
- wtedy kosze niemal same wypełniają się podgrzybkami, kozakami, rydzami i opieńkami. Udogodnieniem dla
grzybiarzy jest kuchnia z piecem kaflowym, na którym można pasteryzować marynaty oraz suszyć grzyby.
Relaks: Zarybiony staw karpiowy – praktykowana metoda „złap i wypuść”. W odległości 500 metrów
kąpielisko. Nieco dalej położone są stawy w Niwce i Radłowie. Można tam wypożyczyć kajak lub rowerek
wodny, przepłynąć się katamaranem.
Noclegi: Gospodarstwo oferuje pokoje z łazienkami oraz pokoje w domku wędkarskim.
Wyżywienie: We własnym zakresie. Do dyspozycji gości kuchnia wraz z jadalnią.
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Willa Jasna

Barbara i Andrzej Mikołajewicz
ul. Drohojowskich 7, 34-440 Kluszkowce
tel. 18 26 50 366, kom. 603 133 283, 601 096 93
czorsztyn@czorsztyn.com.pl, willajasna@list.pl
www.czorsztyn.com.pl

Willa „Jasna” znajduje się na szlaku „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami” oraz „Małopolska regionem
ziół”. Położona jest w małej miejscowości Czorsztyn na skraju Pienińskiego Parku Narodowego. Do dyspozycji gości wielofunkcyjna sala (szkolenia, konferencje, imprezy i biesiady), jadalnia oraz duży ogród
wypoczynkowy.

Relaks: W okolicy: Pieniński Park Narodowy, Jezioro Czorsztyńskie, rzeka Dunajec, spływ tratwami
flisackimi, ruiny zamku w Czorsztynie, zamek w Niedzicy.
Wyżywienie: Gospodyni oferuje domowe posiłki, uwzględniając elementy regionalnej kuchni oraz produkty pochodzące z własnego ogrodu. W przydomowym ogrodzie uprawiane są różne gatunki i odmiany ziół
przyprawowych i leczniczych, wykorzystywanych w kuchni oraz w celach dydaktycznych. Specjalnością
gospodarzy jest wyrób i nauka sporządzania nalewek w oparciu o zioła i owoce uprawiane w ogrodzie,
rosnące na łąkach i w okolicznych lasach.
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małopolskie

Oferta specjalna: Okoliczne lasy obfitują w grzyby, głównie; prawdziwki, kozaki, rydze. Grzyby można
suszyć na miejscu oraz sporządzać przetwory. Właściciele służą pomocą w zakresie informacji związanych
z ofertą „dla grzybiarzy”. Najbliższy las znajduje się zaledwie 50 metrów od gospodarstwa.

Gospodarstwo agroturystyczne Za potokiem
Stanisław Bukowiec
Jaworzna 35, 34-602 Laskowa
tel. 334 52 53, 506 111 845
stas@zapotokiem.idl.pl
www.zapotokiem.idl.pl

Gospodarstwo jest położone wśród łąk i lasów, z dala od dróg szybkiego ruchu, co czyni je zakątkiem
ciszy i spokoju. Znajduje się w pięknej, usłanej pagórkami Jaworznej, w Beskidzie Wyspowym, u podnóża
Pasma Łososińskiego, które odznacza się wybitnymi walorami krajobrazowymi. Dla zmotoryzowanych
parking. Bezprzewodowy dostęp do Internetu.
Oferta specjalna: Grzybiarze mogą wypożyczyć kosze do zbierania grzybów, a gospodarz pomoże
w identyfikowaniu zebranych okazów. W okolicznych lasach występują rydze, podgrzybki, prawdziwki,
kozaki i wiele innych odmian. Ze zbiorów warto przygotować na miejscu smaczne posiłki. Dla gości przygotowano miejsce do przechowywania sprzętów.

małopolskie

Relaks: W okolicy szlaki górskie, stawy rybne, stacja narciarska.
Wyżywienie: Do dyspozycji gości: hol z kominkiem mogący służyć jako jadalnia, kuchnia. Możliwość
korzystania z domowych posiłków przyrządzonych z ekologicznych produktów z własnego gospodarstwa
rolnego. Miejsce na ognisko, a na tarasie duży, murowany grill. Dodatkowym atutem jest czysta źródlana
woda z własnego ujęcia, a także możliwość spróbowania miodu z przydomowej pasieki.
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Gospodarstwo Agroturystyczne Sawina
Maria i Zbigniew Klimek
Zarzecze 43, 33-390 Łącko
tel. 18 444 65 43, kom. 507 089 723
majka-klimek@wp.pl
www.klimek.iap.pl

Gospodarstwo położone w Beskidzie Sądeckim, w jednym z największych w Polsce regionów sadowniczych zwanym „stolicą krainy sadów”. Wiosną okolica zachwyca zielenią łąk i bielą kwitnących jabłoni.
W maju w amfiteatrze położonym na stoku góry Jeżowej organizowane jest „Święto Kwitnącej Jabłoni”.
Kto pragnie uciec od stresów i pośpiechu, znajdzie tu upragniony spokój na łonie natury.

Relaks: Na terenie gospodarstwa znajduje się kącik wypoczynkowy, altana, basenik, huśtawki, hamak,
rowery oraz grill. Istnieje możliwość pozostawienia dzieci pod opieką gospodarzy. W Łącku na szczególną
uwagę zasługuje zabytkowy kościół parafialny i drewniane budownictwo ludowe. W okolicy: na wzgórzu
Babia Góra - grodzisko kultury łużyckiej, a u jej podnóża zabytkowa kapliczka, obok której tryska źródełko.
Noclegi: Do dyspozycji gości są 2 pokoje z osobnym wejściem, łazienką oraz kuchnia z tarasem.
Wyżywienie: Gospodarze zapewniają całodzienne wyżywienie, samodzielnie wypiekają chleb oraz wyrabiają masło. Zdrowa żywność wyprodukowana w gospodarstwie (mięso, nabiał, warzywa i owoce)
chętnie i niedrogo jest sprzedawana zainteresowanym gościom.
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małopolskie

Oferta specjalna: Gospodarstwo znajduje się blisko lasu i łąk, gdzie można wybrać się na wspólne
grzybobranie z gospodarzami. Wśród okazów, jakie można tu znaleźć, są kozaki, maślaki, borowiki, kurki,
opieńki. Na miejscu można ususzyć lub zamarynować zebrane grzyby.

Galicyjskie Gospodarstwo Gościnne
Maria i Czesław Hryc
Hałuszowa 61, 34-450 Krościenko n/D
tel. 18 265 07 02, kom. 606 251 202

Gospodarstwo położone jest w małej miejscowości, w samym sercu Pienin, skąd niebieskim szlakiem
można dojść na Trzy Korony, do Przełęczy Chwała Bogu, czy Zamkowej Góry. Niebieski szlak prowadzi
również na długi grzbiet nazywany Majerzem, gdzie można znaleźć bacówkę, kupić bundz i oscypki.
Oferta specjalna: W lesie niedaleko gospodarstwa występują takie gatunki grzybów jak: borowiki, rydze, maślaki, kurki, podgrzybki. Oddzielna kuchnia umożliwia przygotowanie przetworów. Gospodyni chętnie wprowadzi grzyby do jadłospisu. Atlas grzybów jest do dyspozycji gości. Można również wypożyczyć
koszyki na grzyby. Gospodyni wskaże miejsce, gdzie warto szukać grzybów, czasem towarzyszy gościom
w leśnych wyprawach.

małopolskie

Relaks: Na terenie posesji ogród z miejscem do grillowania. W pobliżu Jezioro Czorsztyńskie, zamek
w Czorsztynie, Pieniński Park Narodowy i malownicze góry. Główną atrakcją Pienińskiego Parku Narodowego jest Spływ Przełomem Dunajca oraz wyjątkowe pod względem krajobrazowym szlaki turystyczne.
Wyżywienie: Serwowane dania mają tradycyjny, domowy smak. Do dyspozycji gości aneks kuchenny
z jadalnią.
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Agroturystyka Nad stawem

Agnieszka i Mirosław Jabłońscy
Postawele 1, 16-400 Rutka-Tartak
tel. 87 568 85 05, kom. 609 265 539, 510 506 510
postawele@wp.pl
www.agroturystykanadstawem.pl

Oferta specjalna: Kwatera znajduje się w sąsiedztwie lasu (50m), stawu (20m) i jeziora (150m).
Okoliczne lasy znane są z obfitości i różnorodności swego runa. Grzyby, jagody czy zioła z tych okolic
są najzdrowsze w Polsce, gdyż są tu obszary chronione (Suwalski Park Krajobrazowy, Obszar Natura
2000). Maślaki, prawdziwki, rydze, podgrzybki, koźlaki, kanie czy kurki to tylko przedsmak tego, co można znaleźć w tutejszych lasach. Nie trzeba być mistrzem, by zebrać kosz pełen grzybów. Dla smakoszy
udostępniono wyposażony aneks kuchenny, gdzie można przygotować potrawy lub przetwory ze swoich
zbiorów. Właściciele zapraszają wszystkich amatorów pysznych i pachnących grzybów – kontakt z naturą
ukoi nerwy, a czyste powietrze poprawi samopoczucie.
Relaks: Do dyspozycji gości własny pomost z drabinką kąpielową, łodzie wiosłowe, rowery, zagospodarowane miejsce wypoczynku, altana, plac zabaw dla dzieci.
Noclegi: 4-dwuosobowe pokoje o wysokim standardzie, z własnymi łazienkami, TV cyfrowa, dostęp do
Internetu bezprzewodowego.
Wyżywienie: Posiłki na życzenie. Do dyspozycji aneks kuchenny, grill, miejsce na ognisko.
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podlaskie

Gospodarstwo oferuje wypoczynek w Suwalskim Parku Krajobrazowym, z dala od głównych szlaków
komunikacyjnych - w bliskim sąsiedztwie lasu i jeziora. W pobliżu znajduje się kilka jezior. Jest to idealne
miejsce na aktywny odpoczynek, z którego można wyruszyć na wycieczki piesze i rowerowe lub zwiedzać
zabytki. W okolicy można skorzystać z jazdy konnej, spływów kajakowych, połowu ryb, parku linowego,
ośrodka sportów zimowych „Szelment” oraz wycieczek na Litwę. Na terenie posesji parking.

Gospodarstwo Agroturystyczne Sioło

Kasperek Alicja
Brzóza Królewska 1096, 37-307 Brzóza Królewska
tel. 17 242 98 80, kom. 501 542 020
alicja.siolo@onet.eu
www.siolo.agropodkarpacie.pl

Brzóza Królewska to stara wieś puszczańska, w której zachowały się obiekty budownictwa drewnianego
oraz zabytkowego. Atutem tej miejscowości są lasy i czyste środowisko. Lasy bogate w grzyby i jagody,
doskonale nadają się do spacerów i wycieczek, uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a zimą również
narciarstwa śladowego. Bogactwo zasobów przyrody, niezniszczone środowisko z czystą wodą i powietrzem umożliwiają spędzenie wolnego czasu w ciszy i spokoju.

podkarpackie

Oferta specjalna: W okolicznych lasach występują takie gatunki grzybów jak: prawdziwek, podgrzybek,
maślak, kurka, kozak. W gospodarstwie można przygotować pyszne potrawy i przetwory. Na terenie
kwatery znajduje się miejsce do wstępnej obróbki grzybów, pomieszczenie do przechowywania sprzętu
i odzieży grzybiarzy, kuchnia do przygotowywania potraw, miejsce do suszenia grzybów oraz suszarka do
grzybów. Propozycja pobytu zawiera: poznanie walorów krajobrazowych, wypoczynek nad wodą w pobliżu
lasów, zbieranie grzybów, przygotowywanie potraw regionalnych na bazie grzybów, przetworów, oraz
marynat.
Relaks: Piesze lub rowerowe wycieczki do lasu, przygody kulinarne z grzybami, grillowanie. Zwiedzanie
okolicznych zabytków, relaks na łonie natury.
Wyżywienie: Możliwość zamówienia posiłków lub przygotowania we własnym zakresie.
Ceny: Cena za nocleg z wyżywieniem 60 zł/osoba.
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Kwatera Agroturystyczna Na Skraju Lasu
Danuta i Andrzej Kwiatkowscy
24-350 Chodel, ul.Leśna 26
kom. 604 402 124, 784 201 133
agro@chodel.com
www.agro.chodel.com

Oferta specjalna: W najbliższym otoczeniu Chodla i gospodarstwa rosną lasy sosnowe i mieszane.
W lasach: Barć, Przymiarki, Łysa Góra i Borek występują borowiki, koźlaki, podgrzybki, kurki i inne grzyby. Z kolei lasy w okolicach Borowa i Ratoszyna zapraszają do spacerów i grzybobrania. Dla grzybiarzy
na miejscu dostępne są: suszarka do grzybów, atlasy grzybów jadalnych i niejadalnych oraz możliwość
skorzystania z kuchni lub aneksu kuchennego do przygotowanie potraw i przetworów z grzybów. Za domem pod altaną jest miejsce do wstępnej obróbki grzybów. Można uzyskać informację o tym, jak dotrzeć
do konkretnego lasu oraz, gdzie można zostawić bezpiecznie samochód. Zamoczone ubrania grzybiarze
zostawią pod zadaszeniem za domem lub w zamykanym pomieszczeniu na terenie gospodarstwa.
Relaks: Możliwość kąpieli i wędkowania w pobliskim zalewie, spacery po malowniczej okolicy.
Noclegi: Do wynajęcia 4 pokoje na poddaszu domu, 2 łazienki tylko do dyspozycji wypoczywających.
Wyżywienie: W ofercie kulinarnej zdrowa kuchnia, w której dominują warzywa i owoce w większości
pochodzących z własnej uprawy. Za domem jest miejsce do wieczornych spotkań przy grillu i ognisku.
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lubelskie

Dla gości pokoje na poddaszu domu, położonego na skraju lasu sosnowego, niedaleko malowniczego
zalewu. Mile widziani goście lubiący spokój, ciszę oraz niepalący tytoniu. Okolica bez przemysłu, wokół
lasy i tereny zachęcające do spacerów i grzybobrania. Powietrze przesycone sosnowym zapachem. Gwarantowany spokojny i cichy wypoczynek.

Gospodarstwo Agroturystyczne Jaworowa Górka
Monika Nizio
23-145 Wysokie, Maciejów Stary 99
kom. 604 126 549
monika@jaworowagorka.pl
www.jaworowagorka.pl

Dom położony niedaleko Wysokiego, na urokliwym wzniesieniu na skraju wsi, w przepięknej scenerii
Kszczonowskiego Parku Krajobrazowego. Przebywający tu goście mogą korzystać z całego podwórka,
wypoczywać wśród drzew i kwiatów, spożywać owoce i warzywa bezpośrednio z ogrodu, spacerować
po należącym do gospodarstwa lesie oddalonym o 50 m. W wydzielonej części zagrody znajdują się gołębniki, kurnik, pasieka. Droga dojazdowa do gospodarstwa utwardzona, wydzielone miejsca parkingowe
dla gości.
Oferta specjalna: Widok z gospodarstwa na pola uprawne, lasy, łąki. Bliskie sąsiedztwo lasów (w tym własny
las) tworzą idealne warunki dla miłośników zbierania grzybów. Występują tu prawie wszystkie gatunki grzybów
jadalnych, od wiosennych kurek, borowików, kozaków, podgrzybków po jesienne kanie, maślaki, kominki, opieńki
itp.

lubelskie

Relaks: Bezpośredni kontakt z przyrodą, gwarantuje komfortowy wypoczynek. Do dyspozycji gości rowery.
Noclegi: Do wyłącznej dyspozycji gości przytulny dom z lat 50-tych, odnowiony i zmodernizowany z zachowaniem i odtworzeniem wszystkich możliwych oryginalnych elementów. Pokój wypoczynkowy z kominkiem i aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, przestrzenny przedpokój z kanapą i stołem, pokój
widokowy w dachu domu.
Wyżywienie: Możliwość skorzystania z wyżywienia na miejscu. Przy domu znajduje się grillownia, wyposażona w piec chlebowy, wędzarnię, piec do gotowania, oraz grill, jak również duży rodzinny stół. Jest to
doskonałe miejsce do wypoczynku, spożywania posiłków oraz biesiadowania.
Ceny: Przy obsadzie 4 i mniej osób - 150 zł/doba za domek + opłata licznikowa za zużytą energię elektryczną. Przy obsadzie powyżej 4 osób - 150 zł/doba za domek + 35 zł/doba za każdą następną osobę
+ opłata licznikowa za zużytą energię elektryczną.
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Pensjonat Willa Słoneczna

Józefa Wolna
ul. Szkolna 23a, 24-120 Kazimierz Dolny
tel. 81 88 103 88, kom. 880 056 740
michalwolny@o2.pl
www.willa-sloneczna.eu

Całość pensjonatu utrzymana jest w starym stylu. Gościom pensjonatu udostępniane są mapy, informatory i przewodniki. Gospodarze prowadzą także kronikę pamiątkową. Duży ogród, spokojna okolica, przy
szlaku do Wąwozu Korzeniowego, przy samym lesie. Możliwość zorganizowania ogniska lub grilla. Na
terenie posesji bezpieczny parking.

Relaks: Duży ogród do wypoczynku na leżaku z możliwością zorganizowania ogniska lub grilla. Okolice
wspaniałe na spacery i wycieczki rowerowe.
Noclegi: Słoneczne i przytulne pokoje 2-osobowe z balkonami i dużymi łazienkami, wyposażone w szerokie kanapy, bezprzewodowe czajniki, radio. Na parterze znajduje się duży salon kominkowo-telewizyjny
oraz 2-pokojowy apartament z werandą, osobnym wejściem, dobrze wyposażonym aneksem kuchennym,
lodówką, TV SAT oraz Wi-Fi.
Wyżywienie: Obok pokoi aneks kuchenny. Można również zamówić posiłki na miejscu: śniadania i kolacje.
Specjalnością Pani domu są domowe pierogi: ruskie, z soczewicą, z kapustą i grzybami.
Ceny: Apartament od 180-300 zł/doba. Tygodniowy pobyt w apartamencie - w sezonie od 180-200 zł/
doba, poza sezonem 160-180 zł/doba.
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lubelskie

Oferta specjalna:
Informacja o terenie i występujących gatunkach grzybów, dostępne atlasy grzybów jadalnych i niejadalnych, wyznaczone miejsce do obróbki wstępnej grzybów, kuchnia lub aneks kuchenny umożliwiający
przygotowanie potraw i przetworów z grzybów, pomieszczenie do przechowywania sprzętu i odzieży
grzybiarzy, suszarnia grzybów z informacją o zasadach korzystania. Dla grzybiarzy zniżka na nocleg 5%.

Gospodarstwo Agroturystyczne

Dyjak Józef
ul. Leśna 10, 22-470 Zwierzyniec
tel. 84 68 73 010
monikadyjak20@wp.pl
www.roztocze.net.pl/dyjak; www.agrowakacje.pl

Kwatera położona w cichej części Zwierzyńca. Niedaleko stąd do centrum handlowo-usługowego. Okolica
idealna do spacerów, wędrówek pieszych i rowerowych. Dom otoczony jest dużym ogrodem, w którym
rosną drzewka owocowe. Wieczorami gospodarze chętnie przygotowują ognisko lub grilla. Istnieje możliwość pozostawienia auta w bezpiecznym miejscu. Na terenie posesji jest plac zabaw dla dzieci, parking
i garaż dla rowerów.
Oferta specjalna: Kwatera znajduje się blisko lasu, gdzie można zbierać jagody i grzyby oraz spacerować
wytyczonymi ścieżkami przyrodniczymi. Potrawy i przetwory z grzybów goście mogą przygotować w dobrze wyposażonej kuchni. Piękno okolicznych terenów i walory krajobrazowe sprawiają, że grzybobranie
w tutejszych lasach są prawdziwą przyjemnością.

lubelskie

Relaks: Cisza, spokój, atrakcyjne tereny, Stawy Echo, rezerwat ścisły Bukowa Góra, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego. W ofercie przejażdżki bryczką.
Noclegi: Pokoje znajdują się na piętrze, do dyspozycji gości są 2 łazienki oraz kuchnia z pełnym wyposażeniem.
Wyżywienie: Kuchnia do wyłącznej dyspozycji gości.
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Kwitnąca Dolina

Krystyna Tusińska
Wierzchoniów 63, 24-120 Kazimierz Dolny
tel. 81 882 80 07, kom. 609 312 004
krytus@wp.pl
tusinska.agroturystyka.pl

Oferta specjalna: Goszcząc w tym gospodarstwie z pewnością choć jeden dzień wypoczynku spędzimy
na grzybobraniu. Już w czerwcu i lipcu pojawiają się pierwsze z nich: kurki i prawdziwki. Później następuje
prawdziwy wysyp grzybów m.in.: kani, kozaków, opieniek. Gospodarz zna miejsca, gdzie rosną grzyby
i chętnie wybierze się z gośćmi na grzybobranie. Do zbierania grzybów zachęca też fakt, że gospodarstwo
położone jest obok lasu. Nie ma konieczności wczesnego wstawania i kłopotliwego dojazdu. Wystarczy
wziąć nóż, koszyk i zacząć grzybobranie, zbierać można od razu - grzyby rosną tuż za płotem... Gospodarze są amatorami spędzania wolnego czasu na grzybobraniu, dlatego z czystym sercem polecają swoją
agroturystykę każdemu grzybiarzowi. Dobrodziejstwa z lasu, sadu i ogrodu można przetworzyć na miejscu – do dyspozycji jest w pełni wyposażona kuchnia.
Relaks: Okolica jest idealna dla wycieczek pieszych i rowerowych (rowery i kijki Nordic Walking na wyposażeniu gospodarstwa). Możliwość wędkowania.
Noclegi: Gospodyni oferuje pokoje na piętrze oraz samodzielny dom, w którym znajdują się 2 niezależne
pokoje, każdy z własną łazienką i kuchnią.
Wyżywienie: Pyszna domowa kuchnia oparta na produktach z własnego gospodarstwa. Do dyspozycji
gości aneks kuchenny z jadalnią.
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lubelskie

Kwatera położona wśród zieleni, na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Dookoła rozciągają się
malownicze krajobrazy z wąwozami lessowymi. Na terenie ogrodzonej posesji jest parking, piękny ogród
z altaną grillową. Gospodarstwo agroturystyczne jest otwarte dla gości przez cały rok. Można tu mile
spędzić nie tylko wakacje i ferie, lecz także święta i sylwestra.

Agro-Rekreo

Mirosław Powęzka
Momoty Dolne 69, 23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 62 89, kom. 511 917 597
www.agro-rekreo.pl
mirekpowezka@wp.pl

Doskonałe miejsce na wczasy rodzinne w tradycyjnym gospodarstwie wiejskim, w pięknej wsi, położonej
w sercu Lasów Janowskich.
Oferta specjalna: Gospodarstwo położone we wsi Momoty w samym środku Lasów Janowskich, które
obfitują w grzyby, jagody i żurawinę. W gospodarstwie mieszka doświadczony przewodnik, który pokaże
najlepsze miejsca i pomoże w prawidłowej ocenie zbiorów. Istnieje możliwość robienia pysznych przetworów z grzybów i jagód leśnych.

lubelskie

Relaks: Sala do spotkań integracyjnych z kominkiem i tenisem stołowym. W pobliżu płynie czysta rzeka
Bukowa, nad którą znajduje się altana z wydzielonym miejscem na ognisko i grill, a śródleśne naturalne
stawy zachęcają do wędkowania. Gospodarze zapraszają także na spływy kajakowe, paintball, wyprawy
4x4 i masaże lecznicze.
Noclegi: Do dyspozycji gości pokoje 2 i 3-osobowe, pokój dzienny z telewizorem, dostęp do kuchni, 2 łazienki,
WC.
Wyżywienie: Wyżywienie we własnym zakresie, do dyspozycji gości dobrze wyposażona kuchnia, bądź
możliwość zamówienia posiłków u gospodyni.
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Pod Bukową Górą

Beata i Andrzej Zygmuntowie
22 - 470 Zwierzyniec, Sochy 1D
kom. 609 298 000
beatazygmunt@onet.pl
www.noclegi.zwierzyniec.pl

Gospodarstwo znajduje się w malowniczym Zwierzyńcu na Roztoczu, miejscowości, która urzeka i przyciąga bliskością natury. Gospodarze zapraszają wszystkich szukających spokoju i ciszy, rodziny z dziećmi,
spragnionych kontaktu z naturą, a także miłośników turystki aktywnej i polowań z aparatem.

Relaks: Na miejscu jest wypożyczalnia rowerów. Oferujemy jazdę konną, a zimą bajkowe kuligi. W pobliżu znajduje się kąpielisko oraz urokliwe Stawy Echo w Zwierzyńcu. Roztoczańskie szlaki turystyczne,
a w szczególności ścieżki spacerowe i rowerowe zachęcają do aktywnego wypoczynku.
Noclegi: W nowym, eleganckim domu do dyspozycji gości jest salon, pokoje 2, 3, 4-osobowe z luksusowo urządzonymi łazienkami.
Wyżywienie: Duża kuchnia dla gości (śniadania/kolacje). Można zamówić obiad u gospodyni. Warto
skosztować chleba domowego wypieku oraz napić się zdrowego, koziego mleka.
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lubelskie

Oferta specjalna: W odległości 100 metrów od gospodarstwa zaczyna się las bogaty w runo leśne.
To raj dla grzybiarzy, którzy z pewnością będą zachwyceni zbiorami dorodnych podgrzybków, maślaków,
opieniek, rydzy i kurek. W gospodarstwie istnieje możliwość suszenia oraz przygotowania potraw z grzybów.

Agroturystyka Polana

Elżbieta Popko
Lipowiec 185, 23-407 Terespol
tel. 84 687 64 30, kom. 600 351 980
polana@polana.info.pl
www.polana.info.pl

Gospodarstwo agroturystyczne Polana położone jest na terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Znajduje się ono na przepięknym wzgórzu skąd
rozpościera się widok na lasy Puszczy Solskiej, okoliczne wzniesienia oraz wstążki pól tak charakterystyczne dla tego terenu. Jest to doskonałe miejsce zarówno dla osób szukających aktywnego wypoczynku, jak i dla stawiających na długie, atrakcyjne wieczory przed kominkiem.
Oferta specjalna: Okoliczne lasy pełne są owoców leśnych oraz grzybów, a gospodarze oferują pomoc
przy ich przetwarzaniu np. marynowaniu i suszeniu na piecu. Gospodarstwo zostało wyróżnione w konkursie na Najciekawszą Ofertę Agroturystyczna woj. Lubelskiego.

lubelskie

Relaks: Świetlica, zwana „stodołą” pełni funkcję mini skansenu, biblioteki i jadalni. Na terenie posesji
boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci, zadaszony grill, miejsce na ognisko, stół do tenisa. W ofercie:
zajęcia z instruktorem rekreacji (możliwość zorganizowania zajęć fitness), przejażdżki quadem, kuligi
(sanie na 15 osób), wycieczki w sieć lessowych wąwozów, masaże (zabiegi wykonuje masażysta-fizjoterapeuta).
Wyżywienie: Serwowane tu tradycyjne dania oparte są na produktach i wyrobach pochodzących z gospodarstwa. Smak potraw podnoszą nalewki z tarniny, czeremchy, aronii i żurawiny, a przede wszystkim
wina produkowane przez gospodarzy.
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