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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Na ryby…
Wędkarstwo to rekreacja i wypoczynek, a także dyscyplina sportowa. Jako rozrywka jest znane od tysiącleci. Już rzymski poeta Owidiusz w poemacie „Sztuka rybołówstwa” opisał gatunki i zwyczaje ryb oraz
sposoby i miejsca ich połowu. Hobby to niewątpliwie wymaga odpowiedniej wiedzy i treningu. Wszelkie
trudy rekompensuje cisza, spokój, kontakt z przyrodą, a wreszcie, gdy ryba połknie haczyk - upragniona
zdobycz. To przede wszystkim wspaniały sposób, aby oderwać się od rzeczywistości, uciec od codziennych problemów, miło spędzić czas - po prostu odpocząć.
Wspaniale jest połączyć wędkarską pasję z odpoczynkiem na wsi. Atrakcyjna turystycznie okolica, piękny
krajobraz, kąpieliska, rzeki i stawy hodowlane pełne ryb są gwarancją udanego wypoczynku oraz niezapomnianych wrażeń. Gospodarstwa, ułatwiając połów, często dysponują własnym sprzętem wędkarskim
oraz łodziami.

Kwatery dla wędkarzy
Przedstawione w niniejszej publikacji kwatery znajdują się w gospodarstwach posiadających udogodnienia dla wędkarzy. Gospodarze udostępniają informacje o terenach wędkarskich w okolicy, jak również
o możliwości wykupienia zezwolenia na wędkowanie. Nie każda ryba musi skończyć jako danie główne
- wiele osób uprawia także wędkarstwo zgodnie z zasadą „złów i wypuść”. Jedno jest jednak pewne
- własnoręcznie złowiona, świeża ryba smakuje najlepiej i nic nie jest w stanie konkurować z niepowtarzalnym smakiem samodzielnie przygotowanego dania, dlatego na terenie kwatery znajdziemy specjalnie
wyznaczone miejsce do obróbki wstępnej ryb. Do dyspozycji Gości udostępniona jest zwykle kuchnia lub
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aneks kuchenny, umożliwiające przygotowanie pysznych i zdrowych potraw rybnych. Gospodarze chętnie
dzielą się przepisami z domowego archiwum kulinarnego, więc po powrocie warto zadziwić znajomych
nowymi smakami. Wędkarze mogą również korzystać z pomieszczenia wyznaczonego do przechowywania
sprzętu i odzieży.
Nocne, „męskie” wyprawy na połów węgorzy, akrobacje spinningowe na brzegach górskich rzek, sielankowe połowy nad stawami pełnymi karpi, gdzie można się oddać błogim rozmyślaniom, egzotyczne wprost
połowy w łowisku leśnika, ukrytym w głębi dziewiczych borów jak w amazońskiej dżungli, gwarantują
głębokie przeżycia. Umożliwiają je pobyty w agroturystycznych gospodarstwach, niezwykle pomysłowo
przygotowane przez polskich rolników.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z bogatą ofertą kwater dla wędkarzy.
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Wykaz kwater:

Szczegółowe mapy zamieszczono na stronach 23 - 26

Legenda piktogramów:
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Gospodarstwo Agroturystyczne Zamostowo

Certyfikowane „Miejsce z klimatem” przepięknie położone na terenie Mazur Zachodu, czyli Pojezierzu Lubuskim, nad jeziorem Kursko i kanałem łączącym je z jeziorem Długie. Posesja ogrodzona i monitorowana,
z zadaszonym parkingiem na 5 samochodów.
Oferta specjalistyczna całoroczna: Z okien pokoi noclegowych rozciąga się widok na sad, rozległy staw
rybny i jezioro.
Wędkarze mogą łowić ryby na stanowiskach nad karpnikiem, z łodzi na jeziorze oraz z pomostu, gdzie
ustawiono Domek Rybaka zaopatrzony w energię elektryczną, meble, kapoki i koła ratunkowe. Złowione
ryby sprawia się na wyznaczonym miejscu, następnie można je gotować, grillować, suszyć w piecu
chlebowym lub wędzić. Niezwykle rybne jezioro Kursko, o głębokości ok. 4 m, obfituje w karpie, okonie
(bardzo ładne okazy), płocie i leszcze, w średniej ilości występuje szczupak, jazgarz i węgorz. Mało jest
sandacza, lina, klenia i wzdręgi. Akwen jest doskonałym łowiskiem dla wielbicieli pickerów, feederów i metody spławikowej. W regionie często odbywają się zawody wędkarskie (Międzyrzecz, Biedzew, Łagów,
Lubniewice, Lubrza).
Relaks: Sprzęt pływający - żaglówki, rowery wodne, łodzie wiosłowe i elektryczne, kajaki, rowery turystyczne. Miłośnikom sportu gospodarze oferują wielofunkcyjne boisko z kortem do tenisa, boiskiem do
piłki siatkowej i koszykówki, miejscem do gry w bule. Dla dzieci przygotowano plac zabaw. Na deszczowe
dni, w garażu, udostępniane są dla nich gry planszowe, a dla dorosłych bilard, stół do tenisa, piłkarzyki
lub sauna.
Wyżywienie: Obiady domowe, oparte na produktach z dziczyzny lub naturalnych, własnych przetworach. Gospodarze polecają przede wszystkim samodzielnie wędzone, aromatyczne kiełbasy.
Noclegi: W samodzielnej jednostce mieszkaniowej 5 sypialni z łazienkami, kuchnia i salon myśliwski.
Ceny: od 95 zł os./dobę. Dzieci do lat 7 mogą liczyć na zniżki. W każdym przypadku ceny do negocjacji
z gospodarzami.
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lubuskie

Alina i Ryszard Ignatowiczowie
Zamostowo 1, 66-300 Międzyrzecz
kom. 601 749 606
agro@zamostowo.pl
www.zamostowo.pl

Agromajka

Angelika Parzyjagła
Mierczany 1, 66-235 Torzym
kom. 531 655 632, 399 252 286
agromajka@op.pl
www.agromajka-mierczany.com.pl

Dystyngowani panowie z Kabaretu Starszych Panów zachęcali do wypadów na „ryby w grzybach, duszone”. Najlepiej nadaje się do tego gospodarstwo agroturystyczne położone na skraju lasu między Puszczą
Rzepińską a Puszczą Lubuską w gminie Torzym, 10 km od granicy polsko-niemieckiej – Rzepin, a nieco
dalej Słubice. W okalających lasach, obfitujących w grzyby, interesujące okazy flory i fauny.

lubuskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: W pobliżu (kilka km) liczne zarybiane jeziora i stawy hodowlane,
m.in. na północ od Agromajki jeziora: Kręcko, Gorlicz, Ciemne, Jasne, na południe na rzece Pliszce, prawym dopływie Odry, jeziora: Linie, Bobrze, Wielicko i Ratno. Można tu złowić pstrągi potokowe i tęczowe,
karpie (okazy do 14 kg), liny, szczupaki, okonie, płocie, klenie, miętusy, a w gospodarstwie sprawić
ryby i oddać się kulinarnemu szaleństwu. Można ryby usmażyć na patelni, piec w ognisku, grillować lub
wędzić. Warto przygotować rybne potrawy z dodatkiem grzybów. W okolicy wędkarze mogą wypożyczyć
wędki, łódki i kajaki.
Relaks: Rowery do wycieczek po okolicznych trasach turystycznych, np. do Rezerwatu faunistycznego
„Nietoperek” - zimowiska nietoperzy w podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, fotel z masażerem, teren rekreacyjny z placem zabaw i altaną.
Wyżywienie: We własnym zakresie. Właściciele „Agromajki” pragną, by ich goście mogli poczuć się
w pełni „gospodarzami na wsi”, służą jednakże wszelką pomocą i radą. Obok budynku mieszkalnego znajduje się zaplecze turystyczne z kuchnią letnią i jadalnią oraz suszarnią na grzyby.
Noclegi: Przytulne pokoje gościnne, salon z jadalnią do dyspozycji gości, łazienka, kuchnia (całość zlokalizowana na parterze domu i oddzielona od części mieszkalnej właścicieli) oraz zaplecze turystyczne
w postaci kuchni letniej z jadalnią.
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Gospodarstwo Agroturystyczne Stary Młyn
Maria i Joachim Drzymała
ul. Myślinka 7,
46-040 Krasiejów
tel. 77 465-38-31

Oferta specjalistyczna całoroczna: Gospodarze zajmują się głównie hodowlą ryb. Hodują też owce,
konie rasy śląskiej, kuca, dziki. Wędkarze mogą oddawać się tu swojej pasji, korzystając z akwenu na miejscu lub udając się do pobliskiego jeziora Turawskiego o głębokości 10 m, będącego jednym z najlepszych
w Polsce łowisk ryb drapieżnych. Można tu łowić metodą spinningową przy pomocy łodzi i echosondy
leszcze, olbrzymie sandacze, szczupaki, jazgarze, węgorze i okonie lub wybrać się metodą miejscowych
pasjonatów na połów nocny z brzegu. Właściciele polecają natomiast wędkarzom smakowite karpie.
W gospodarstwie jest dobrze przystosowane miejsce do patroszenia ryb. Ze złowionych przez gościa
ryb można przyrządzić smaczne potrawy. Wieczorem na ognisku bądź grillu można upiec rybkę i zjeść
w dobrym towarzystwie. Właściciele chętnie wypożyczają sprzęt wędkarski.
Relaks: Gospodarze zachęcają do odbywania spływów rzeką Mała Panew, grzybobrania bądź wypraw
rowerowych po okolicy. Prawdziwą atrakcją jest przede wszystkim pobyt w ich swoistym muzeum odchodzącej do lamusa techniki. Dom wypełniają bowiem pieczołowicie odrestaurowane urządzenia, często
sprzed wieku i starsze: lampy, zabytkowe pianino, radia, maszyny do szycia, maszyny do pisania, żelazka
itd. Wśród eksponatów dominują jednak popularne „kozy”.
Wyżywienie: W „Starym Młynie” można liczyć na regionalne, smakowite wyżywienie, np. dania z kaszy,
warzyw, dziczyzny, ryb i grzybów.
Noclegi: Gospodarze oferują 10 miejsc noclegowych w trzech pokojach, 2 pokoje 3-osobowe, 1 pokój
2-osobowy. Do wyłącznej dyspozycji gości łazienka oraz zapewniony dostęp do kuchni.
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opolskie

Gospodarstwo leży na Równinie Opolskiej obok Ozimka, w rozległych lasach w dolinie Małej Panwi, wpływającej nieopodal do jeziora Turawskiego. Krasiejów nazywany jest – Krainą Dinozaurów.

Ligocki Młyn

Joachim Klosa
Ligota Proszkowska, ul. Szkolna 8
46-060 Prószków
kom. 694 284 576
www.ligockimlyn.pl

Nagrodzone w konkursie „Zielone Lato” gospodarstwo rybackie i agroturystyczne leży na skraju Borów
Niemodlińskich, w zachodniej części doliny górnej Odry, 15 km od Opola, w pobliżu trzech rezerwatów
Jaśkowice, Przysiecz i Staw Nowokuźnicki. W niedalekim sąsiedztwie przebiega autostrada A4.

opolskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Typowe gospodarstwo rybackie z hodowlą karpia i ryb słodkowodnych oferuje zwiedzanie zabytkowego młyna znajdującego się na terenie posesji. U gospodarza możliwość
wypożyczenia sprzętu wędkarskiego. W kuchni wędkarze mają możliwość obrabiania ryb oraz przygotowania pod czujnym okiem gospodyni wspaniałych potraw ze złowionych okazów. Na terenie gospodarstwa
jest miejsce na przechowanie sprzętu wędkarskiego. Łowisko zapewnia wyjątkowe doznania ze względu
na wagę żyjących w nim rybich olbrzymów. Często zatem organizowane są tu konkursy na największą
złowioną rybę. Wieczory grillowe przy pieczonym karpiu na pewno pozostaną miłym wspomnieniem z pobytu. W sezonie gospodarze oferują także łowienie ryb na przyległym stawie.
Relaks: Zapewniają organizowane przez gospodarzy ogniska i grillowanie nad stawem z opowieściami
o przygodach wędkarskich. Wyjątkowo atrakcyjne są spacery po Borach Niemodlińskich wśród typowych
dla nizin lasów mieszanych i liściastych, gdzie można natknąć się na prawdziwą rewelację ornitologiczną,
sowę włochatkę lub ostoje lęgowe bąka, łabędzia niemego, gęsi gęgawy, mewy śmieszki, bociana czarnego, ptaków łownych czy jedne z ostatnich w Polsce stanowisk żółwia błotnego.
Wyżywienie: Możliwość włączenia do jadłospisu złowionych przez turystów ryb. Pyszna, domowa kuchnia oparta na regionalnych produktach.
Cena: Możliwość negocjacji cen przy większej grupie osób.
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Gierczynówka

Grażyna i Krzysztof Biedermanowie
Gierczyn 55, 59-630 Mirsk
kom. 607 045 077
gierczynowka@gmail.com
www.gierczynowka.pl

Oferta specjalistyczna całoroczna: Przez Góry Izerskie przebiega dział wodny oddzielający zlewisko morza
Bałtyckiego i Północnego. Główną rzeką odwadniającą pasmo jest graniczna Izera wraz z licznymi dopływami.
Ważniejsze rzeki w okolicy to Kamienica, Kamienna i Kwisa – dopływy Bobru. Przez posesję przepływa strumień Czarnotka. Wędkować można w jeziorach: Pilchowickim, Leśniańskim, Witka, Bukówce.
Największym atutem tych akwenów są ryby. Wśród tych najbardziej pospolitych należy wymienić olbrzymie
leszcze, okazałe płocie i wzdręgi, a w płytszych miejscach karasie. Amury i karpie osiągają tu gigantyczne
rozmiary. Egzemplarze kilkunastokilogramowe nie należą do rzadkości. Liny, krąpie, klenie, sumy i węgorze
też wpisują się w to rybne zestawienie. Ryby w Górach Izerskich występują w górskich potokach i zbiornikach w dolinach. Tradycyjny jest pstrąg, na którego niegdyś z zamiłowaniem kłusowali izerscy górale; do
zbiorników wodnych wybudowanych na początku XX w. został sztucznie wprowadzony także amerykański
pstrąg źródlany. Gospodarze udostępniają Mapy wód wędkarskich PZW i Przewodnik wędkarsko-turystyczny. Najbliższy sklep wędkarski „Adaś” znajduje się w Jeleniej Górze, na ul. Powstania Styczniowego 9.
Relaks: Biesiady z potrawami ze złowionych okazów przy ognisku lub grillu, wędrówki po malowniczych,
górskich trasach, dla dzieci plac zabaw i biblioteczka z książeczkami o tematyce dziecięcej.
Wyżywienie: Oryginalne miejscowe przepisy na najsmaczniejsze ryby, udostępniane przez gospodarzy.
Noclegi: 3 apartamenty z łazienkami oraz w pełni wyposażona wspólna kuchnia z miejscem do biesiadowania przy kominku.
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dolnośląskie

Gospodarstwo mieści się w stuletniej, drewnianej chacie wiejskiej o konstrukcji ryglowej, typowej dla
Przedgórza Sudeckiego. Obok domu mieszkalnego piwniczka z kamienia łupkowego. Dom ‘Gierczynówka’ położony jest w malowniczej wiosce Gierczyn (ok. 6 kilometrów od Uzdrowiska Świeradów Zdrój),
w otoczeniu przepięknych Gór Izerskich.

Chociwlanka

Justyna Jaworska-Balcerak
Chociwle Kolonia 22, 76-020 Bobolice
kom. 609 568 575
jaworska-balcerek@wp.pl
www.chociwlanka.pl

Nagradzane gospodarstwo agroturystyczne leżące na południowy-wschód od Koszalina (40km) i Bobolic
(2, 5 km), na skraju Pojezierza Bytowskiego, wśród rzek, jezior i lasów. W pobliżu rzeka Chociel oraz
jeziora: Trzebień Wlk., Szare, Chlewno. W odległości 10 km jezioro Wierzchowo łączące się z jeziorem
Drężno. Liczne rezerwaty w kompleksach leśnych: Buczyna, Jezioro Szare, Piekiełko, Głębokie.
Oferta specjalistyczna całoroczna: Na terenie posesji znajduje się staw ze stanowiskami do łowienia
szczupaków, karpi, linów, karasi. W jeziorach żyją leszcze, sielawy, szczupaki, liny i wzdręgi. Warto je tu
łowić przy pomocy wędek spinningowych, podbieraków, oseków i siatek. W kuchni oddanej do dyspozycji
gości można ryby gotować, smażyć i robić przetwory.

zachodniopomorskie

Relaks: Wycieczki rowerowe (własna wypożyczalnia pojazdów) po przepięknej okolicy na licznych trasach
turystycznych, dobry wypoczynek także w efektownie urządzonym, rozległym ogrodzie okalającym okazały budynek mieszkalny. Dla dzieci wyznaczono plac zabaw z oryginalną piaskownicą, dla dorosłych przewidziano plac do piłki siatkowej i koszykowej. Gospodarze polecają przyjazd tym miłośnikom natury, którzy
czerpią przyjemność z odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku. W odległości 15 km , w Grzybnicy, warto
zwiedzić cmentarzysko liczące 1800 lat. Plaże nadmorskie znajdują się w promieniu 50 kilometrów.
Wyżywienie: Samodzielne w wydzielonej kuchni. Produkty z ogrodu gratis. Całodzienne wyżywienie można zamówić, uzgadniając menu z właścicielką gospodarstwa.
Noclegi: Pokoje 2 i 3-os. wyposażone w TV, radio, internet bezprzewodowy, kuchnia do wyłącznej dyspozycji gości.
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Pod Dębem

Teresa Dudka
Zwierzynek 36, 73-155 Węgorzyno
tel. 91 397 26 60, kom. 509 071 684
zwierzynek36@interia.pl
www.agrozwierzynek.pl

Oferta specjalistyczna całoroczna: Ryby można łowić w przepływającej przez gospodarstwo rzece
Uklei, lewym dopływie Regi. Biorą tu pstrągi, sumy, okonie i szczupaki. Wędkarze potrafiący zachować
się bezszelestnie, posługujący się spinningiem z małą przynętą, np. obrotówką lub woblerami mogą liczyć
na piękne okazy pstrągów. Gospodyni zachęca do trzydniowych przyjazdów weekendowych, w czasie
których w pierwszym dniu proponuje wyjazd nad j. Mielno i zapoznanie się z okolicą, w drugim wypad na
dowolne wędkowanie, a po powrocie foto-dokumentowanie wędkarskiego wyczynu, wspólne patroszenie
ryb, smażenie i degustację. Trzeci dzień poświęcony jest na wędkowanie z łódki, obróbkę ryb i przygotowywanie potraw pod okiem gospodyni, a następnie wędzenie. Wszystkie ryby można gotować, smażyć,
grillować lub wędzić.
Relaks: Wypoczynek w zadaszonej wiacie „imprezowej”, wycieczki rowerowe, zwiedzanie licznych wiejskich kościołów w okolicy.
Wyżywienie: Warto posmakować „wiejskiej” kuchni właścicielki, przygotowującej posiłki według wypróbowanych, domowych przepisów, specjalizującej się w pieczeniu ciast i przyrządzaniu smakowitych
nalewek.
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zachodniopomorskie

Gospodarstwo położone na Równinie Nowogardzkiej, obok Węgorzyna, otoczone licznymi jeziorami, m.in.
rynnowym jeziorem Wośmin (10km dł.) i 300-hektarowym j. Mielno. W pobliżu Iński Park Krajobrazowy.

Pod Świerkami

Henryk Krynicki
ul. Zwycięstwa 1d, Kołczewo-Świętoujść
72-514 Kołczewo
biuro@podswierkami.pl
www.podswierkami.pl

Wędkowanie na najbardziej znanej w Polsce wyspie czeka w gospodarstwie położonym na wyspie Wolin,
1 km od plaż bałtyckich, między Kołczewem a Międzywodziem, w pobliżu Wolińskiego Parku Narodowego.

zachodniopomorskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Niezwykle atrakcyjnie położone gospodarstwo, na polanie otoczonej
lasami, z widokiem i bezpośrednim dojściem do jeziora Koprowo posiada 2 stawy rybne, w których można
uprawiać wędkowanie sportowe z brzegu lub łodzi, łowiąc liny, leszcze, karasie i karpie. Złowione okazy
można tu grillować, piec w 2 dużych ogniskach, wędzić w wędzarni. Można także korzystać z pieca z rożnem, służącego zazwyczaj do pieczenia prosiaka, dzika lub ptactwa wodnego. W gospodarstwie znajduje
się przystań, z której kanałem o długości 70 m można przepłynąć na jezioro łodzią, kajakiem, żaglówką,
pontonami, rowerami i skuterami wodnymi. Akwen jest własnością prywatną, toteż wędkowanie jest tu
odpłatne.
Relaks: Olbrzymie boisko trawiaste, plac zabaw i możliwość kontaktu z kucykami.
Wyżywienie: Oparte jest na ekologicznych produktach z własnego gospodarstwa.
Noclegi: Noclegi w 2,3 lub 4-os. pokojach z wc i łazienkami. Łącznie jest 20 miejsc noclegowych. Ponadto są łazienki i wc osobne dla korzystających z grilla, boisk. Jest możliwość skorzystania z własnego
pola namiotowego i kempingu.
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Agro-Chatka

Zbigniew Harasimowicz
ul. Mickiewicza 18, 73-240 Bierzwnik
tel. 95 768 01 54, kom. 604 799 705
hardan59@o2.pl
www.agrochatka.pl

Oferta specjalistyczna całoroczna: Wyjątkową atrakcją dla wędkarzy będą oferowane tu nocne wyprawy na połów węgorza. Rozpoczynają się kolacją, następnie wszyscy wyruszają na jezioro. Nocny połów
ryb kończy dokumentowanie okazów, po którym następuje patroszenie i smażenie. Degustacji smakowitych węgorzy towarzyszy drink z piwa warzonego przez gospodarza, który prowadzi także warsztaty
piwowarskie. Połów silnej i wszędobylskiej ryby najlepiej udaje się przy pomocy gruntówki z kołowrotkiem
z wolnym biegiem na przynętę (pellet na węgorza lub zanęta z suszonej krwi i wątróbki). Skuteczne są
również wędki ze spławikiem, przy których przynętą są rosówki. Dzienne połowy w pobliskich jeziorach
pozwalają na złowienie: linów, okoni, szczupaków i karasi. W Drawie natomiast można liczyć na spotkanie
z trocią, pstrągiem, lipieniem lub bardzo rzadkim głowaczem białopłetwym. Wędkowanie odbywa się
z brzegu, pomostów lub na jeziorze z łódek. W gospodarstwie znajduje się specjalny pawilon dla wędkarzy
i myśliwych, z fachowym wyposażeniem, wydzielone miejsce do sprawiania ryb oraz kuchnia z patelniami
i lodówkami. Ryby można wędzić także w wędzarni.
Relaks: Kąpiel w jeziorze, pływanie na sprzęcie wodnym, przejażdżki konikami huculskimi, spacery po
ścieżkach edukacyjno-rekreacyjnych przy jeziorach Bierzwnik i Kuchta (zespół pocysterski), wieczorne
ogniska i grillowanie.
Wyżywienie: Goście mogą korzystać z tradycyjnych domowych posiłków na zamówienie.
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zachodniopomorskie

Gospodarstwo położone między Pojezierzem Choszczeńskim a Dobiegniewskim, obok Puszczy Drawskiej
z pobliskim Drawieńskim Parkiem Narodowym. W pobliżu liczne jeziora: Bierzwnik, Kuchta, Kosino, Chłopowo, Przytoczno, Smolary, Radęcino. Przez posesję przepływa rzeczka.

U Barbary

Barbara Pokojska
Wysokie Brodno 6, 87-305 Zbiczno
tel. 56 49 393 42, kom. 609 622 346
u_barbary@wp.pl
www.zbiczno.biz

Gospodarstwo położone jest w obrębie „Krainy 101 jezior” Pojezierza Brodnickiego, w przepięknej scenerii, zaledwie 20 m od jeziora Wysokie Brodno, w osnowie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, z dala
od centrów przemysłowych kraju. Czyste powietrze oraz gościnność właścicieli gospodarstwa agroturystycznego są gwarancją miłego wypoczynku i zadowolenia z pobytu nad jeziorami.

kujawsko-pomorskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Bliskość lasu i jeziora zapewniają ciszę i spokój w gospodarstwie.
Okazały dom usytuowany jest nad jeziorem, a plaża rozciąga się 100 m od niego w linii prostej. Obok
plaży znajduje się miejsce na ognisko i grill, a chatka - wiatka, służy wieczornym biesiadom. Właściciele
gospodarstwa zapewniają swym gościom pobyt w miłej atmosferze i obfite połowy. W jeziorze Wysokie
Brodnickie, o pow. 91 ha i głębokości 22 m., typu sielawowego o klifowych brzegach żyją okonie, leszcze,
krąpie, karasie, liny, sieje, szczupaki i węgorze. Można łowić z pomostu lub łódek, a następnie samodzielnie przygotowywać potrawy z ryb.
Relaks: Kajaki, sprzęt do windsurfingu, żąglówki, rowery wodne, boisko do piłki plażowej i nożnej, pracownia na kółkach, m.in. z warsztatami „rzeźbienie w sianie”, jazda konna, strzelanie z łuku i wiatrówki,
geocacking i nordic walking.
Noclegi: Pokoje gościnne znajdują się na trzech kondygnacjach. Każdy pokój posiada własną łazienkę
z pełnym węzłem sanitarnym. Pokoje wyposażone są w łóżka pojedyncze lub podwójne. W każdym pokoju
przy łóżku jest nocny stolik z lampką, stół wraz z krzesłami oraz dla z każdej z osób leżak. Do dyspozycji
gości udostępniona lodówka, na każdej kondygnacji znajdują się czajniki elektryczne.
Wyżywienie: Gospodarze oferują całodobowy catering.
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Pod Kasztanem

Jacek Miąskowski
Małe Leźno 54, 87-313 Brzozie Polskie
tel. 56 493 56 06, kom. 513 183 290
kasiamiaskowska24@wp.pl
www.podkasztanem.agroturystyka.pl

Oferta specjalistyczna całoroczna: Adresowana zarówno dla starszych, jak i dzieci, ale przede wszystkim dla wędkarzy ze względu na dostęp do Jeziora Wielkie Leźno. Leszcze, płocie i okonie dobrze biorą
w nim z pomostu na przynętę mięsną i pęczak.
Na liny, wzdręgi, szczupaki i węgorze trzeba wyjechać na jezioro łodzią udostępnianą przez gospodarzy.
W gospodarstwie istnieje możliwość obróbki ryb w pełni wyposażonych kuchniach i nowo utworzonym
do tego celu miejscu. Gospodarz chętnie pomaga w załatwieniu karty wędkarskiej oraz wypożycza wędki
(3 sztuki). Połowowi ryb w jeziorze towarzyszą wspaniałe widoki rozpościerające się dookoła. Wieczorem
w altance istnieje możliwość zorganizowania wieczornej biesiady przy pieczonej rybce.
Relaks: Plaża, kąpielisko, tenis stołowy, grillowanie, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia sprzętu wodnego. W pobliskiej miejscowości Brzozie Polskie, siedzibie gminy, warto uczestniczyć w dorocznym „Święcie
Brzozy”.
Wyżywienie: tradycyjne domowe lub przyrządzane przy pomocy gospodyni. W gospodarstwie można
kupić ekologicznie wyhodowane produkty: jaja, warzywa i ziemniaki.
Ceny: W cenę maksymalną poza noclegiem wlicza się wyżywienie i dostępne atrakcje.
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kujawsko-pomorskie

Gospodarstwo leży na skraju Pojezierza Dobrzyńskiego i Parku Krajobrazowego Górznieńsko-Lidzbarskiego, w terenie pagórkowatym, w otoczeniu licznych jezior.

Pod Lipami

Stanisława Tylicka
Nowe Osiedle 6a, 87-320 Górzno
tel. 56 498 91 31, tel. 606 953 728
podlipami906@interia.eu
www.podlipami1906.republika.pl

„Piękno Górzna leczy duszę” twierdzą ci, którzy odwiedzili to niezwykle miejsce po raz pierwszy. „Pod
Lipami” położone jest w tej malowniczej miejscowości na skraju dużego kompleksu leśnego z licznymi rezerwatami przyrody Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. W odległości ok. 500 m. znajdują
się jeziora Młyńskie i Górznieńskie.

kujawsko-pomorskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Wędkowanie jest bezpłatne, gospodarstwo posiada własny zarybiony staw o czystym brzegu do amatorskich połowów: karpi, amurów, linów i karasi. Istnieje możliwość
wypożyczenia wędek i uczestniczenia w konkursie na najciekawszy okaz. Gospodarze zachęcają też do
połowu pod nadzorem – typowo sportowego, metodą łowimy i wypuszczamy. Wędkarze powinni wówczas mieć ze sobą haczyki bezzadziorowe i maty do wyciągania ryb na brzeg. Udostępniamy duże pomieszczenie do przechowywania sprzętu. Dla grup zorganizowanych możliwość zorganizowania „Wieczoru
z RYBKĄ”. Gospodarze pomagają w zdobyciu karty do wędkowania na jeziorach.
Relaks: Ogród z drzewami liściastymi, miejsce zabaw dla dzieci, altana, grill. Właściciele udostępniają
również działkę rekreacyjną, gdzie jest możliwość połowu ryb oraz zorganizowania ogniska. Gospodarze
polecają także przejażdżki bryczką po niezwykle malowniczej okolicy.
Noclegi: Komfortowy wypoczynek dla ok. 40 osób w pokojach 1,2 i 3-os. z łazienkami i TV.
Wyżywienie: Trzy tradycyjne posiłki lub obiadokolacje. Można tu zamawiać każdą potrawę z ryb lub kupić
ryby w znajdującej się „Chacie rybnej” i samemu przyrządzić dowolny posiłek.
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U Basi

Barbara Narloch
ul. Derdowskiego 15a, 83-441 Wiele
tel. 58 6 87 34 50, kom. 608 150 107
bara72@op.pl
www.narloch.agroturystyka.pl

Oferta specjalistyczna sezonowa: Gmina Karsin słynie z niezwykle czystych jezior i rzek o górskim
prądzie. Smaczne ryby: łososiowate oraz okonie, leszcze, wegorze, szczupaki, płocie, wzdręgi, liny, ukleje
i sandacze oraz pstrągi hodowlane, zaspokoją apetyty najbardziej wybrednych smakoszy. Złowione okazy
można gotować, smażyć, grillować, piec w ognisku, wędzić.
Dzień 1 – Przejazd po okolicy i poznanie walorów krajobrazowych pobliskich jezior, w tym j. Wdzydze,
zwanego Morzem Kaszubskim o pow. 1417 ha. Wykupienie karty wędkarskiej na wybrane jezioro.
Dzień 2 – Wędkowanie na wybranym jeziorze. Powrót na kwaterę. Obróbka ryb. Przyrządzanie potraw.
Dzień 3 – Wędkowanie na wybranym jeziorze. Powrót na kwaterę. Obróbka ryb i przygotowanie do
wędzenia. Wędzenie ryb. Degustacja.
Relaks: Plaża strzeżona nad jeziorem o piaszczystych brzegach, wspaniałe kąpielisko, szczególnie polecane dla dzieci, piaskownica na podwórku dla najmłodszych. Można również skorzystać z pełnowymiarowej
sali gimnastycznej w miejscowej szkole.
Wyżywienie: We własnym zakresie. Kuchnia na parterze pawilonu. Możliwość zamówienia posiłków
całodziennych. Gospodyni serwuje przede wszystkim potrawy z ryb, grzybów oraz smakowite pierogi.
Na miejscu grill, a nad jeziorem miejsce na ognisko, przy którym niezwykłych wrażeń dostarczą „biesiady
rybne”.
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pomorskie

Gospodarstwo agroturystyczne położone na Kaszubach, w gm. Karsin, nad jeziorem Wielewskim obok
lasu sosnowego, ok. 10 km. od Borów Tucholskich. W pobliżu liczne jeziora: Skąpe, Brzeźno, Wielkie
Młosino, Wdzydze, Goluń. Z tarasu niezapomniany widok na jezioro, gdzie „słońce idzie spać”.

Gościnny Dom

Teresa i Wiesław Maciaszkowie
Karwno 26, 77-116 Czarna Dąbrówka
tel. 59 821 23 44, kom. 608 227 027
wtmaciaszek@wp.pl
www.karwno.pl

Mieszkańcy niewielkiej kaszubskiej wioski Karwno mówią, że „tu kończy się asfalt, ale nie kończy się
świat”. Położona wśród lasów i jezior w dorzeczu Słupi i Łupawy, obok morenowych wzgórz i unikalnych
jezior oligotroficznych stwarza doskonałe warunki do wypoczynku i uprawiania turystyki. W pobliżu znajdują się jeziora Kozińskie, Karwieńskie, Jasień, Obrowo, Mikorowo wraz zalewem Mikorowskim.

pomorskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Gospodarze informują o terenach wędkarskich w okolicy i o możliwości wykupienia zezwolenia na wędkowanie. W gospodarstwie jest wyznaczone miejsce do obróbki
wstępnej ryb oraz kuchnia i aneks kuchenny umożliwiający przygotowanie z nich potraw. Dużym udogodnieniem dla wędkarzy jest pomieszczenie do przechowywania sprzętu i odzieży. W pobliskich jeziorach
można łowić szczupaki, liny, leszcze, okonie, płocie i węgorze. W rzece Łupawie wypatruje się z powodzeniem pstrągi. Rozmaitość wędkarskich doznań jest dużym atutem tego gospodarstwa.
Relaks: Wygodne noclegi, skąd można posłyszeć arię skowronka, koncert świerszcza lub tajemniczy
klangor żurawi. Aktywny wypoczynek jest możliwy dzięki udanym grzybobraniom, jagodobraniom, fotograficznym safari z pobliskich leśnych ambonek, spływom kajakowym. W sąsiedztwie można podziwiać
hodowlę strusi afrykańskich.
Wyżywienie: Gospodyni poleca posiłki całodzienne przygotowane według tradycyjnych, domowych przepisów.
Ceny: Wakacje letnie VII - VIII - 240 zł / apartament.
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Nad Stawem

Barbara Smug
Stajkowo 40, 64-720 Lubasz
tel. 67 255 61 21, kom. 503 647 014, 511 105 472
stajkowo78b@o2.pl
www.stajkowo.pl

Gospodarstwo położone w pobliżu Puszczy Nadnoteckiej, pełnej lasów i parków krajobrazowych. Znajduje
się w centrum cichej, malowniczej wsi, nad zarybionym stawem.

Relaks: Dla osób towarzyszących wędkarzom zapewniają znajdujące się na terenie gospodarstwa altany,
ogród zimowy, rowery umożliwiające zwiedzanie okolicznych zabytków w Goraju, Bzowie i Lubaszu. Organizowane są ogniska i biesiady grillowe.
Wyżywienie: Samodzielne według własnych upodobań lub zamówione. Gospodarze serwują wówczas
posiłki z zakresu domowej, tradycyjnej kuchni z produktów zakupionych od miejscowych rolników.
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wielkopolskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Gospodarze oferują „wypoczynek z rybami”, umożliwiając połów
w przydomowym stawie zarybionym karpiami, amurami, linami i płociami. Złowione ryby można samodzielnie przyrządzić w dostępnej dla wszystkich wczasowiczów samoobsługowej kuchni. W odległym
o 3 km Lubaszu, nad jeziorem Dużym, pozostającym w gestii miejscowego PZW, po wykupieniu zezwolenia
można się oddać pasji wędkarskiej licząc na znaczny połów. W akwenie żyją: szczupaki, okonie, płocie,
amury, karasie, karpie, leszcze, liny, okonie, tołpygi, ukleje, węgorze i wzdręgi. Organizowane są tu
zawody wędkarskie.

Rybakówka

Sylwia i Marcin Król
ul. Kościelna 10, 62-265 Sławno
tel 61 42 77 336, kom. 502 567 009
marcinkrolryb@wp.pl
www.krol.agroturystyka.pl

Rybakówka leży na Pojezierzu Gnieźnieńskim, na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego. W pobliżu
rynnowe jeziora polodowcowe: Lednica, Głębokie, Gorzuchowskie, Rybno Wielkie i Małe, Linie. W okolicy
rzadka roślinność wodna i terenów podmokłych oraz rzadkie gatunki ptaków i zwierząt.

wielkopolskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Gospodarstwo agroturystyczne położone jest nad 20-hektarowym
jeziorem Sławno. Reszta jezior znajduje się w odległości 2-15 km od kwatery. W akwenach zapaleni
wędkarze znajdą: szczupaki, sandacze, sumy, duże karpie, liny. Do dyspozycji wędkarzy gospodarze oddają
również łódki, z których można łowić lub też po prostu popływać po jeziorze, podziwiając zachód słońca.
Pokoje wyposażone w aneksy kuchenne pozwalają na samodzielne przyrządzanie ryb, smażenie, gotowanie. Istnieje również możliwość mrożenia. Dzięki dostępnej wędzarni lub grillowi na świeżym powietrzu
ryby można do woli grillować i wędzić. W kwaterze znajduje się również miejsce do przechowywania
odzieży i sprzętu. Do dyspozycji gości pomost, z którego można łowić lub też się opalać.
Relaks: Rozległy prywatny teren wokół domu gwarantuje ciszę i spokój. Skorzystać można z kąpieliska,
plaży, miejsc do gry w koszykówkę lub siatkówkę; specjalnego miejsca na ognisko i grill, wędzarni ryb,
rowerów, sali z kominkiem. Warto zwiedzić Wielkopolski Park Etnograficzny ilustrujący życie wsi wielkopolskiej w XIX wieku, a na Ostrowie Lednickim Muzeum Pierwszych Piastów.
Wyżywienie: Słynąca z doskonałego smaku gospodyni poleca tradycyjne posiłki, posługując się często
staropolskimi przepisami na potrawy z ryb. Na życzenie gości, złowione przez nich okazy, także mogą
znaleźć się w codziennym jadłospisie.
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Gospodarstwo agroturystyczne Pustkowie
Danuta i Wiesław Matkowscy
Pustkowie 4, 99-200 Poddębice
tel. 43 679 00 63, kom. 508 280 727
agromat@poczta.onet.pl
www.pustkowie.com.pl

Gospodarstwo „Pustkowie”” jest otoczone przepięknymi lasami we wsi Pustkowie k. Kałowa, gmina Poddębice. Trzyhektarowy, ogrodzony teren, pełen zieleni, z dużą altaną i grillem zapewnia idealne miejsce
do wypoczynku.

Relaks: Piękne tereny na wycieczki piesze i rowerowe, lasy pełne grzybów i jagód. Rankiem można
posłuchać śpiewu ptaków, a wieczorem ogrzać się przy ognisku lub kominku. Do dyspozycji gości: meble
ogrodowe, huśtawka, piaskownica dla dzieci, w lecie basen, rowery górskie, boisko do siatkówki i tenisa,
strzelnica.
Wyżywienie: Oprócz tradycyjnego, domowego wyżywienia z „wariacjami rybnymi” gospodyni poleca potrawy z królika, przede wszystkim pyszne pasztety. Na śniadania i kolacje podaje pyszne sery
i mleko kozie. Najmłodsi goście mogą karmić małe kózki.
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łódzkie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Obok domu własny zarybiony staw o powierzchni 1,5 ha zaprasza
na „świeżą rybkę”, dzięki udostępnianemu sprzętowi wędkarskiemu. Do dyspozycji gości także łódka oraz
rower wodny. Można łowić tu karpie, tołpygi, amury, linki, płocie, bączki. Wystarczą najprostsze „baty”
ze spławikiem. W gospodarstwie znajduje się specjalne miejsce do wędzenia, można również piec ryby na
rożnie i grillować. Gospodarze zachęcają do samodzielnego (lub z ich pomocą) sprawiania ryb i konsumowania na kwaterze. Można też złowione przez siebie ryby wprowadzać do jadłospisu.

Ośrodek Agroturystyczny Zabrodzin
Marek Zabrocki
Sieczka 1, 26-337 Aleksandrów
kom. 501 030 330
biuro@zabrodzin.pl
www.zabrodzin.pl

„Słoneczna Osada” Zabrodzin leży w obrębie Wzgórz Opoczyńskich w pobliżu rzeki Czarnej, w otulinie
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego nad Pilicą. Od Zalewu Sulejowskiego dzieli go zaledwie 12 km.
Oferta specjalistyczna całoroczna: Nagrodzony Ośrodek agroturystyczny Zabrodzin stanowi 8 hektarów ogrodzonego terenu o zróżnicowanej powierzchni, będący doskonałym miejscem na aktywny wypoczynek oraz wędkowanie. Gospodarze hodują kozy i kury, zapewniając swych gości, iż „ważne są te chwile, które na nas czekają”. Na terenie obiektu znajduje się staw rybny, zarybiony głównie przez karasie
i karpie. W odległości ok. 5 km znajduje się także gospodarstwo hodowli ryb. W Pilicy (1,5 km) wędkarze
mogą liczyć na złowienie leszczy, płoci i szczupaków. Na zadaszonym molo nad stawem usytuowany jest
grill, przy którym może z powodzeniem bawić się kilkadziesiąt osób. Pieczenie ryb odbywa się natomiast
w wyznaczonym miejscu na ognisko.

łódzkie

Relaks: Boiska do piłki plażowej i nożnej, kort tenisowy ziemny, plac zabaw, biblioteka z bogatym księgozbiorem, sala kominkowa, dodatkowe 3 stanowiska grillowe, stół do ping-ponga, piłkarzyki, rzutki.
Gospodarze zachęcają do uprawiania nordic walking i przejażdżki po trasach rowerowych, udostępniając
niezbędny sprzęt. Ośrodek organizuje spływy kajakowe po Pilicy (posiada 8 własnych kajaków) oraz liczne
wycieczki, np. do Rezerwatu „Niebieskie Źródła”.
Noclegi: 40 miejsc noclegowych w pokojach 2,3 lub 4-os. z węzłem sanitarnym. Część pokoi posiada
własne łazienki, a pozostała część - łazienki dla trzech pokoi tzw. studia.
Wyżywienie: Specjalnością gospodarzy jest kuchnia polska i regionalna.
Ceny: Dzieci w wieku do 5 lat (śpiące w łóżku z rodzicami) - nocleg bezpłatny, 6-12 lat - 50% ceny.
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Lokalizacje podmiotów, województwa:
zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie

zachodniopomorskie:
s. 10
s. 11
s. 12
s. 13

Chociwlanka
Pod Dębem
Pod Świerkami
Agro-Chatka

lubuskie:

s. 5 Gosp. Agroturystyczne Zamostowo
s. 6 Agromajka

dolnośląskie:

s. 9 Gierczynówka

opolskie:

s. 7 Gosp. Agroturystyczne Stary Młyn
s. 8 Ligocki Młyn
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Lokalizacje podmiotów, województwa:
pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie
pomorskie:

s. 17 U Basi
s. 18 Gościnny Dom

kujawsko-pomorskie:
s. 14 U Barbary
s. 15 Pod Kasztanem
s. 16 Pod Lipami

wielkopolskie:

s. 19 Nad Stawem
s. 20 Rybakówka

łódzkie:

s. 21 Gosp. Agroturystyczne Pustkowie
s. 22 Ośrodek Agroturystyczny Zabrodzin

śląskie:

s. 27 Ekskluzywna agroturystyka Gajówka

24

Lokalizacje podmiotów, województwa:
warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie, małopolskie

warmińsko-mazurskie:

s. 28 Siedlisko Kuty Kamienny Las
s. 29 Gospodarstwo Gościnne Racibór

mazowieckie:

s. 30 Maciejówka
s. 31 U Gertrudy nad Bugiem

świętokrzyskie:
s. 32 Przy źródełku
s. 33 Złote Stawy

małopolskie:

s. 34 Julia
s. 35 Zielony Resort
s. 36 Adamcykówka

25

Lokalizacje podmiotów, województwa:
podlaskie, lubelskie, podkarpackie

podlaskie:

s. 37 Gosp. Agroturystyczne
s. 38 Czester
s. 39 Gosp. Agroturystyczne Morena
s. 40 Kalejty
s. 41 U Oli

lubelskie:

s. 43 Gosp. Agroturystyczne U Kasi
s. 44 Nad Debrzą
s. 45 Nad Wielką Wodą
s. 46 Nad Brzegiem
s. 47 U Gieni
s. 48 U Michasi

podkarpackie:

s. 42 Nad Stawem
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Ekskluzywna agroturystyka Gajówka

Renata Żabińska
Bładnice Dolne 136
43-430 Skoczów
poczta@gajowka.skoczow.pl
tel. 33 856 99 39, kom. 600 953 257, 602 376 140

Oferta specjalistyczna całoroczna: W „Gajówce” otoczonej 3 ha terenem zielonym, czeka na wędkarzy
(wyłącznie mieszkających w gospodarstwie) zarybiony staw, w którym żyją karpie, szczupaki i sandacze.
Złowienie tej prawdziwie już rzadkiej ryby wymaga zastosowania metody spinningowej lub gruntowej
z zestawem na martwą rybkę. Sandacze dobrze reagują tu na woblery, twistery, rippery lub „koguta”.
Nie gardzą też malą, żywą lub martwą rybką lub pękiem rosówek. Gospodarze udostępniają informacje
o łowiskach w okolicy i wykupieniu zezwoleń na wędkowanie. Dużym udogodnieniem dla wędkarzy jest
możliwość korzystania z pomieszczenia na sprzęt i odzież ochronną oraz miejsca do obróbki złowionych
ryb i przetwarzania ich na smakowite posiłki.
Relaks: Plac zabaw, grillowisko, wypożyczalnia rowerów, jazda konna, przejażdżki zabytkową bryczką,
kuligi zimowe z pochodniami i letnie wozem westernowym, stół do ping-ponga. Właściciele organizują
liczne imprezy , zapraszając znane zespoły muzyczne. W okolicy do poznania liczne tereny myśliwskie
i wędkarskie, przystanie wodne oraz 10 rezerwatów przyrody.
Noclegi: 45 miejsc noclegowych oraz atrakcja turystyczna spanie na sianie (w pokojach). W każdym
pokoju znajdują się natryski, WC i sprzęt TV.
Wyżywienie: Właściciele oferują świeże, domowe jedzenie. Śniadania i obiadokolacje serwują w formie
szwedzkiego bufetu. Na zamówienie przygotowują biesiady przy grillu z miejscowymi przysmakami, np.
„kitą wędzoną”.
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śląskie

Beskid Śląski to miejsce wyjątkowe. Znajdą tu swoje miejsce nie tylko miłośnicy gór szukający ciszy
i spokoju, ale także amatorzy sportów zimowych i innych form aktywnej turysytyki. Dogodne położenie
w sąsiedztwie bogatych w atrakcje uzdrowisk i doliny rzeki Wisły sprawia, że każdy z wypoczywających
znajdzie coś dla siebie. Gospodarstwo zaprasza do spędzenia aktywnego wypoczynku. Dla gości przygotowano: strzelnicę sportowo-bojową, łuki do strzelania, quady, bezpieczny parking dla zmotoryzowanych.

Siedlisko Kuty Kamienny Las
Zenon Zouner
Kuty 48, 11-610 Pozezdrze
kom. 600 983 743
siedliskokuty@gmail.com
www.siedliskokuty.pl

„Oddech od miasta w mazurskiej ciszy” oferuje Siedlisko Kuty, mieszczące się w niewielkiej wiosce
na trasie Węgorzewo-Giżycko. Sąsiedztwo Puszczy Boreckiej ze stadami żubrów i gniazdami lęgowymi
dzikiego ptactwa, Rezerwatu Wzgórz Piłackich, najczystszego na Mazurach jeziora Gołdopino, urokliwie
wijącej się rzeki Sapiny zapewnia komfort przeżyć w spokoju i ciszy. Na siedlisko składają się dwa domy:
murowany (salon z kominkiem, kuchnia, łazienka, zadaszona weranda z oddzielnym wejściem, salonik wypoczynkowy, sypialnie, ) i kamienny (sala myśliwska z kominkiem, zabytkową biblioteką, pianinem i aneksem kuchennym, sypialnie, salonik wypoczynkowy).

warmińsko-mazurskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: W pobliżu siedliska znajdują się jeziora otoczone łąkami i polami,
porośnięte trzciną i kępami tataraku: Czarna Kuta o głębokości 4, 5 m i Głęboka Kuta o głębokości 22
m. W pierwszym żyją karasie, leszcze, płocie i szczupaki, w drugim leszcze, płocie i sandacze. Gospodarz oferuje całodzienną wyprawę na jezioro Mamry o pow. 2, 5 tys. ha, gdzie dominują sum, szczupak
i węgorz. Zapewnia sprzęt wędkarski, bezpieczną łódź, kapoki, silnik spalinowy i echosondę. Przewodnicy,
wieloletni miłośnicy wędkarstwa, zdradzają turystom najciekawsze górki i spady, na których można liczyć
na medalowe okazy. Wszystkie łowiska, wszystkie metody, wszystkie pory roku – to dewiza mazurskiego
siedliska.
Relaks: Szeroka mazurska oferta kulturalna w pobliskim Węgorzewie i Giżycku. Wyprawy do lasu zdumiewają bogactwem runa leśnego, a wywożenie setek (sic!) słoików z przetworami z grzybów jest tu na
porządku dziennym. Siedlisko specjalizuje się w promowaniu wszelkich produktów i atrakcji miejscowych,
w tym mazurskiego foto-safari.
Wyżywienie: Znajdujące się w dwu domach noclegowych kuchnie i aneksy kuchenne pozwalają na przygotowanie wszelkiego rodzaju posiłków.
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Gospodarstwo Gościnne Racibór

Teresa Jadwiga Adamska
Kolonia 59a, 12-140 Świętajno
tel. 89 622 60 41, 89 622 65 88, kom. 502 354 082
racibor1@wp.pl
www.racibor.wer.pl

Oferta specjalistyczna całoroczna: Rynnowe jezioro Świętajno objęte strefą ciszy, linowo-szczupakowe, o pow. 175 ha i głębokości 12 m, okolone przez las i łąki, posiada I klasę czystości i pozwala na
wędkowanie z pomostu i łodzi. Przepływa przez nie rzeka Szkwa uchodząca do Narwi. Na brzegach co 50
m. pozostałości starych pomostów. Dominującymi gatunkami ryb są w jeziorze karp, leszcz, lin, okoń,
płoć, szczupak, ukleja, węgorz i wzdręga. Warto zaopatrzyć się w dobrą przynętę na białą rybę, jaką jest
tu kukurydza, czerwone i białe robaki, pęczak i ciasto. Łowienie szczupaków wymaga natomiast metody
spinningowej i przynęty w postaci żywej rybki. Właściciele informują o łowiskach w okolicy, pomagają
w zakupie zezwoleń na połów, udostępniają w gospodarstwie miejsce do obróbki wstępnej ryb i pozwalają
na przygotowanie wszelkich potraw ze złowionych okazów. Wypożyczają kajaki, rowery wodne i łodzie.
Relaks: Bogata oferta rekreacyjna: spacery, jagodobrania i grzybobrania w lasach Nadleśnictwa Spychowo, korzystanie z hodowanych w gospodarstwie koni, przejażdżek bryczką, wozem, saniami. Można
tu odbyć naukę jazdy konnej lub wziąć udział w rajdach konnych dziewiczymi szlakami. W gospodarstwie
są idealne warunki do pracy twórczej.
Wyżywienie: Oparte na grzybach, rybach, jagodach, dziczyźnie, przygotowane wg starych receptur mazurskich. W okolicznych gospodarstwach możliwość zakupu świeżych serów, jajek oraz mleka od krowy
i kozy.
Ceny: Dzieci do 2 lat (bez świadczeń)- bezpłatnie. Dzieci od lat 2-5 opłata za nocleg 40 zł, natomiast dzieci
od 5-9 lat opłata wynosi 60 zł.
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warmińsko-mazurskie

„Olbrzymie, zielone serce przyrody” bije wokół gościnnego gospodarstwa, położonego na skraju Puszczy
Piskiej nad jeziorem Świętajno, prowadzonego przez wielopokoleniową rodzinę leśników. W pobliżu tereny
objęte Leśnym Kompleksem Promocyjnym „Lasy Mazurskie”.

Maciejówka

Grażyna Książkiewicz
Korzeń Rządowy 25, 09-520 Łąck
tel. 24 362 00 81, kom. 512 329 684
eryk@maciejowka.com.pl, grazyna@maciejowka.com.pl
www.maciejowka.com.pl

Gospodarstwo leży na lesistej Równinie Kutnowskiej, w pobliżu Wisły, na terenie Gostynińskiego Parku
Krajobrazowego. W wyjątkowo malowniczej krainie znajdują się 4 rezerwaty i 22 pomniki przyrody.

mazowieckie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Wyjątkowej urody, ukwiecone gospodarstwo, przypominające ranczo, składa się z licznych budynków rozłożonych wokół łąk nad błękitną wodą. W pobliżu 7 jezior, m.in.
Zdworskie, Łąckie, Białe, Lucieńskie, Goreńskie, Krzewent, służących do połowu ryb lub uprawiania sportów wodnych: kajakarstwa, windsurfingu, żeglarstwa. Niektóre stanowią rezerwaty dzikiego ptactwa.
Gospodarze służą pełną informacją na temat specjalistycznych łowisk, uzyskiwania zezwoleń na połów.
Wędkarze mogą na tym terenie łowić: karpie, liny, szczupaki, okonie, amury, tołpygi, karasie, płocie, sumy
i wzdręgi. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wędkarskiego ( wędki spinningowe i teleskopowe)
oraz wodnego (łódki wiosłowe). W gospodarstwie można grillować ryby w zadaszonym olbrzymim grillu
lub piec w ognisku.
Relaks: Jazda konna, przejażdżki dla dzieci na kucach, różnorakie pokazy, np. sokolnicze, zwierzyniec,
przejażdżki bryczką, zabawy, konkursy, plac zabaw dla dzieci, kuligi z grzańcem, wypożyczalnia rowerów,
wędrówki piesze i rowerowe na pięćdziesięciu kilometrach ścieżek.
Wyżywienie: Właściciele gospodarstwa oferują całodzienne posiłki uwzgledniające tradycję kulinarną
Pojezierza Gostynińskiego, a szczególnie oryginalne potrawy z ziemniaków i miejscowe nalewki.

30

U Gertrudy nad Bugiem
Józef Krasnodębski
Bużyska 27, 08-108 Korczew
kom. 501 218 381
krasmil@wp.pl

Oferta specjalistyczna całoroczna: „Nad leniwą rzeczkę w cień” trzeba wybrać się nad silnie meandrujący Bug, zachwycający urodą i tajemniczością, ostatnią w Europie „dziką rzekę” płynącą naturalnym
korytem. Stwarza ona idealne warunki dla wędkarzy, którzy w szeroko rozlewającej się rzece, tworzącej
łachy, mogą łowić szczupaki, sumy, płocie, okonie, klenie lub sandacze. Gospodarz wypożycza wędki,
udostępnia także aneks kuchenny specjalnie przygotowany do obróbki ryb i zachęca do samodzielnego
przygotowywania z nich potraw. Organizuje ogniska, grille, na których dzieli się opowieściami o „taaakiej
rybie”.
Relaks: Spacery po okolicznych lasach, pełnych grzybów. W okolicy warto wybrać się do Pałacu Ostrowskich w Korczewie, cerkwi w Drohiczynie, odwiedzić Świętą Górę Grabarkę i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
Wyżywienie: Wędkarze mogą zamówić całodzienne wyżywienie, w którym królują potrawy regionalne.
Istnieje możliwość zakupu świeżych produktów spożywczych z gospodarstwa.
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mazowieckie

Osiemnastohektarowe gospodarstwo nastawione jest na produkcję rolniczą, położone jest w malowniczej okolicy Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w pobliżu trzech rezerwatów: Kaliniak, Przekop
i Dębniak, a na wschodzie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu.

Przy źródełku

Teresa Piotrowicz
Pągowiec 16, 26-035 Raków
tel. 353 51 20, kom. 692 608 800
przyzrodelku@o2.pl
www.przyzrodelku.wczasywpolsce.pl

Gospodarstwo położone jest w dolinie rzeki Czarnej przy źródełku Braci Polskich w Pągowcu, gminie
Raków, 1 km od zalewu Chańcza na terenie pięknego Cisowsko-Orłowińskego Parku Krajobrazowego.
Oferta specjalistyczna całoroczna: Dużą atrakcją dla wędkarzy jest zalew na rzece Czarnej, a jego
czysta woda zachęca do kąpieli, sportów wodnych i wędkowania. Zalew zasiedlają typowe dla nizinnych
zbiorników zaporowych gatunki ryb: karpie, amury, sandacze, szczupaki, okonie, sumy, leszcze karasie
złociste, płocie. Złowione ryby można w gospodarstwie uwędzić, upiec w ognisku lub grillować. W oddzielnej kuchni dla gości lub letniej kuchni z blatem do sprawiania ryb poddać wstępnej obróbce, a potem
mrozić w zamrażarce lub gotować.

świętokrzyskie

Relaks: Cichy ogród, sadek, duże werandy z dekoracją regionalną, np. starymi uprzężami, biesiady grillowe. Odprężenie przyniosą wspaniałe sosnowe lasy obfitujące w grzyby, maliny i jagody. Łagodne pagórki,
strumyki, kręte dróżki, zapach lasu i błoga cisza zachęcają do długich spacerów w okolicy pełnej zabytków
historii i przyrody. Melomani mogą posłuchać pięknej gry na pianinie (możliwość nauki gry na pianinie i na
akordeonie). Dla chętnych wspólne biesiadowania i ogniska przy muzyce.
Noclegi: 3 duże 2-osobowe pokoje z łazienkami (każdy pokój posiada osobne wejście, istnieje możliwość
dostawek do pokoi), 2 pokoje 3-osobowe ze wspólną łazienką, w osobnym budynku z wyjściem na sad.
Wyżywienie: Gospodyni poleca swojskie jadło, specjalizuje się w potrawach regionalnych, często nagradzanych, np. serwuje „dzionie” (najlepszy produkt regionalny w Świętokrzyskiem), kugiel z sosem
z borowików, zapalankę.
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Złote Stawy

Kamila i Paweł Braciszewiczowie
Śladków Mały 98, 26-020 Chmielnik
kom. 695 129 323, 607 509 302
gospodarstwo@zlotestawy.pl
www.zlotestawy.pl

Oferta specjalistyczna całoroczna: Gospodarstwo zapewnia bliski kontakt z nieskażoną przyrodą dzięki
35 hektarom wody licznych stawów, gdzie amatorzy wędkowania doświadczają wielu emocji. Czyste rzeki
zachęcają do nocnych połowów raków. Kuszą kąpieliska z plażami oraz sprzętem pływającym (kajaki, łódki). Budynek mieszkalny położony jest z dala od innych gospodarstw, bezpośrednio nad własnym stawem
z wyspą i ogrodzonym kąpieliskiem z piaszczystą plażą. Można tu łowić karpie, amury, tołpygi do 30 kg.
Zwolennikom zabaw na łonie natury gospodarze organizują zawody wędkarskie, udostępniają korzystanie
ze sprzętu pływającego (kajak, ponton, łódka), przekazują informacje o łowiskach w okolicy i możliwościach wykupu zezwoleń na wędkowanie. Na miejscu znajduje się wydzielone miejsce do sprawiania ryb
oraz kuchnia służąca do przygotowywania z nich potraw. Wędkarze mogą korzystać z wydzielonego
pomieszczenia do przechowywania sprzętu i odzieży wędkarskiej.
Relaks: Duży ogrodzony plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, dużo wolnej przestrzeni, siłownia,
sauna, altanki, hamaki, rowery.
Noclegi: 5 pokoi o wysokim standardzie dla 17 osób, z łazienkami i TV.
Wyżywienie: Gospodarze oferują całodzienne wyżywienie, w tym odznaczone w konkursach regionalne
potrawy rybne, np. świętokrzyski śledź w sosie śmietanowym czy bodzentyński karp w winie. Ryby złowione przez gości też mają szansę znaleźć się w codziennym jadłospisie.
Ceny: 90 zł z wyżywieniem. Dzieci do lat 3 nocleg bezpłatny, a w wieku od 4 do 7 lat - 50 % zniżki.
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świętokrzyskie

Gospodarstwo znajduje się przy trasie Kielce-Tarnów, w pobliżu Szanieckiego Parku Krajobrazowego,
w malowniczej scenerii doliny rzeki Sanicy. Okolone jest licznymi połaciami lasów pełnych grzybów, jagód
oraz ptaków i zwierząt, łąkami i stawami. Chlubą Śladkowa jest czarny bocian, czapla biała, bóbr oraz
wydra. Szczególną osobliwością są tu wyrobiska żwirowe, pełne skamieniałości sprzed 40 mln lat z okresu miocenu.

Julia

Julia i Mikołaj Prokopowiczowie
Wysowa-Zdrój 114, 38-316 Wysowa
tel. 18 353 20 20, kom. 606 937 275
prokoowiczjulia@poczta.onet.pl
www.julia-wysowazdroj.pl

Wielokrotnie nagradzane gospodarstwo leżące w centrum uzdrowiska Wysowa - Zdrój w Beskidzie
Niskim, niedaleko Tylicza, 4 km od Słowacji. Do parku zdrojowego i pijalni wód mineralnych zaledwie 500
metrów. W pobliżu obiektu piękne lasy obfitujące w grzyby i łąki z licznymi ziołami. Obok piętrowego
budynku mieszkalnego parking dla samochodów i wiata do grillowania. Gospodarze posiadają własną
pasiekę i hodują kury.

małopolskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Właściciele posiadają własne łowisko pstrąga. Oferują ( a to prawdziwa rzadkość) oryginalne, smakowite potrawy wg starych receptur, w tym pstrąga wędzonego po
wysowsku z gorczycą i jałowcem. Zachęcają do łowienia ryb i ich samodzielnego przyrządzania w kuchni
z pełnym wyposażeniem. Złowione ryby można gotować, smażyć, grillować, wędzić lub zamrozić w zamrażarce. Na miejscu znajduje się także wiata z miejscem na ognisko, w którym ryby można piec.
Relaks: Gospodarze polecają szlaki piesze, rowerowe, konne, w tym zwiedzanie unikalnych perełek drewnianej architektury. Warto wykorzystać okazję, by poprawić kondycję zdrowotną, korzystając z zabiegów
rehabilitacyjnych lub wodnych przyjemności w basenach w pobliskich sanatoriach (1km). Właściciele są
pasjonatami ziół, które uprawiają w skrzynkach we własnym ogrodzie lub zbierają na górskich łąkach.
Swoją wiedzą chętnie dzielą się z gośćmi.
Wyżywienie: Gospodarze słyną z własnego wyrobu wędlin tradycyjnymi metodami, tworzą nalewki wg
domowych receptur, wszelkie potrawy obficie doprawiają ziołami.
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Zielony Resort

Gospodarstwo leży na obrzeżu Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w pobliżu
nadwiślańskiej skarpy z roślinami chronionymi. Otaczają go 3 ha terenów zielonych z lasami, łąkami,
murawami kserotermicznymi, terenami podmokłymi, obfitujące w faunę.
Oferta specjalistyczna całoroczna: Gospodarze zapraszają na wczasy wędkarskie. Łowić można na
Wiśle (400m), Szrenicy (4km) oraz Nidzicy (4km). Stawy rybne znajdują się w Bejscach (8km) i Uściszowicach (10 km). Najlepsze miejsca do połowu ryb wskazuje miejscowy przewodnik. W akwenach żyją
leszcze, klenie, jazie, płocie, szczupaki, karpie, bolenie, brzany, karasie i sumy. Preferowana metoda spinningowa. W okresie V-X odbywają się gminne zawody wędkarskie, a w październiku zmagania o Puchar
Wójta Gminy Koszyce. Szczegółowe terminy, aktualne opłaty i warunki uczestnictwa sa zamieszczane na
stronie www.pzw.koszyce.gmina.pl. W gospodarstwie znajduje się kuchnia, w której można samodzielnie
przygotować posiłki z ryb, miejsce do ich wstępnej obróbki, pomieszczenia do przechowywania sprzętu
i odzieży wędkarskiej. Prawdziwą rzadkością jest dostęp do zamrażarki, służącej do zamrażania złowionych okazów.
Relaks: Bogata oferta rekreacyjno-turystyczna dla osób nie wędkujących, m.in. dla dzieci plac zabaw lub
organizacja przyjęć ogrodowych. Dla dorosłych, m.in. sala multimedialna, pracownia twórcza, urządzenia
sportowe, boisko wielofunkcyjne, biblioteka i płytoteka, wycieczki. W gospodarstwie znajduje się kolekcja
zabytkowych motocykli.
Wyżywienie: We własnym zakresie w udostępnianej przez właścicieli kuchni.
Noclegi: Apartament - budynek całoroczny, 3 pokoje (2 dwuosobowe, 1 trzyosobowy), 2 łazienki, kuchnia (maszynka gazowa czteropalnikowa, lodówka, czajnik, mikrofalówka, komplet naczyń
i garnków), balkon. Domek holenderski - 3 sypialnie dwuosobowe, kuchnia, natrysk, wc, wentylatory.
Oferta sezonowa od wczesnej wiosny do późnej jesieni (ogrzewanie gazowe w jednej sypialni).
Ceny: 40 zł / os - pojedynczy nocleg, 35 zł - więcej niż jeden nocleg,  dzieci do lat 10 - 25 zł, do lat 3 –
nocleg bezpłatny.

35

małopolskie

Krystyna Czarnecka
Siedliska 43, 32-130 Koszyce
kom. 513 167 158
ulica208@wp.pl
www.zielonyresort.pl

Adamcykówka

Maria Jandura
ul. Zdrojowa 21, 34-440 Kluszkowce
tel. 18 265 03 04, kom. 515 942 256
mjandura21@wp.pl,
www.adamcykowka.kluszkowce.waw.pl

„Adamcykówka” leży we wschodniej części Kotliny Nowotarskiej nad jeziorem Czorsztyńskim. Kluszowce
są bardzo atrakcyjnym turystycznie miejscem, prawdziwą bazą wypadową do wypraw w Tatry, Pieniny,
Gorce lub niedalekiej Szczawnicy. W bliskim sąsiedztwie zabytkowy zamek w Niedzicy i ruiny zamku
w Czorsztynie.

małopolskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Olbrzymie jezioro Czorsztyńskie pozwala w dużym stopniu zaspokajać różnorodne pasje wędkarskie. Jego liczne zatoki, podmywane stromizny, zatopione drzewa i krzewy
stwarzają wiele ciekawych łowisk o różnej skali trudności. Wędkarze mogą tu spotkać szczupaki, okonie,
płocie, klenie, ukleje, liny i miętusy. Dominującym gatunkiem jest leszcz. Pojawia się też nieco pstrągów
tęczowych i potokowych, tracie jeziorowe i głowacice. Zatoka Kluszkowska należy do najbardziej popularnych łowisk, gdzie ryby najlepiej biorą na kukurydzę i płatki owsiane. Przebywając w „Adamcykówce”
warto urozmaicić jadłospis potrawami z własnoręcznie złowionych ryb, grillując je lub piekąc.
Relaks: Dla dzieci plac zabaw z trampoliną i kontakt z konikiem Ignasiem oraz owieczkami Baśką i Jaśkiem.
Dorośli mogą zachwycić się zwiedzaniem skansenu w Kluszkowcach z architekturą ludową tych ziem
i uzdrowiskowo-willową, spacerami po okolicznych lasach w poszukiwaniu runa leśnego, zaś na miejscu
w gospodarstwie zadowolić się mogą grą w bilard, piłkarzyki, tenisem stołowym. W okolicy dostępne plaże, wypożyczalnie sprzętu wodnego, rejsy statkiem wycieczkowym, zimą czynna duża stacja narciarska
Czorsztyn-Ski na górze Wżar.
Wyżywienie: Goście mogą samodzielnie przyrządzać posiłki, korzystając z bogato wyposażonych aneksów kuchennych i kuchni lub zamówić wyżywienie u gospodyni. Serwuje ona śniadania i obiadokolacje,
podczas których można spróbować miejscowych potraw: kwaśnicy, placków z blachy ziemniaczanych,
oscypka z żurawiną lub pierogów z kapustą.
Cena: Okres letni: dzieci do lat 8 - od 25 zł/doba. Okres zimowy: dzieci do lat 8 - od 35 zł/doba.
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Gospodarstwo Agroturystyczne
Teresa i Ignacy Andruczykowie
Błaskowizna 4, 16-404 Jeleniewo
tel. 87 568 34 45
kom. 602 660 618, 518 896 934
www.nad-hancza.pl

Gospodarstwo położone na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, w przepięknej scenerii łagodnych
wzgórz, lasów i jezior w pobliżu głazowiska Bachanowo.

Relaks: Plac zabaw, stół tenisowy, liczne szlaki piesze i rowerowe w pobliżu. Szczególną atrakcją jest
możliwość zorganizowania wyjazdów na Litwę i do innych krajów nadbałtyckich.
Wyżywienie: W posiłkach całodziennych pojawiają się potrawy kuchni domowej i regionalnej. Na śniadanie goście jedzą często dżemy, białe twarogi, sery podpuszczkowe i kiełbasy wyrabiane przez gospodarzy.
W daniach obiadowych wg przepisów zapamiętanych z domu oraz własnych fantazji kulinarnych gospodyni, goszczą potrawy z ryb, np. gorące sielawy prosto z patelni czy liny z koperkiem w śmietanie. Na
kolację podaje się ryby na zimno przygotowane w smakowitej marynacie.
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podlaskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Gospodarstwo leży nad brzegiem jeziora Hańcza, z zabudowaniami
w czworobok, z dwiema oddzielnymi jednostkami mieszkalnymi dla gości 4 - 5-os. i pokojami 2, 3, 4-osobowymi. Specjalizuje się w obsłudze gości pasjonujących się wędkowaniem i nurkowaniem (sprężarka).
O przyrządzaniu ryb i grzybów znajdujących się w pobliskim jeziorze i lasach gospodarze wiedzą wszystko
i chętnie dzielą się swą wiedzą z gośćmi. Mają własną plażę i miejsce kąpielowe. Nad jeziorem udostępniają miejsce na ognisko lub grill. Wypożyczają dwie łodzie. Zachęcają do kultywowania miejscowych
zwyczajów higienicznych w drewnianej bani (saunie).

Czester

Teresa i Czesław Karpińscy
ul. Podliszewo 16 A, 19-206 Rajgród
tel. 86 272 17 94, kom. 501 653 855
czeslaw.karpinski@interia.pl
www.czester.suwalszczyzna.net

Na przepięknych terenach Pojezierza Ełckiego znajduje się siedziba gospodarstwa „Czester”. Na południowy wschód od niego leży Biebrzański Park Narodowy z licznymi rezerwatami m. in. Czapliniec Bełda.

podlaskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Ukwiecone gospodarstwo położone jest nad malowniczym jeziorem
Rajgrodzkim, „prawdziwą wodną ośmiornicą”, którą tworzą łączące się z akwenem jeziora: Stackie, Białe
i Przepiórka. Jezioro posiada I klasę czystości, zajmuje powierzchnię ponad 1500 ha, jest wyjątkowo
atrakcyjne dla wędkarzy i miłośników żeglarstwa. W sezonie letnim można tu używać silników spalinowych o mocy do 6 kW. Gospodarze prowadzą kwaterę wędkarską – właściciel jest przewodnikiem
wędkarskim. Posiadają duże, wygodne 3-osobowe łodzie wędkarskie (drewniane i plastikowe), kapoki, sprzęt wędkarski do dyspozycji gości, oddzielny budynek do przechowywania sprzętu wędkarskiego
z możliwością ładowania akumulatorów oraz pomieszczenia do patroszenia i przechowywania złowionych
ryb. Gospodarstwo dysponuje dwukilometrowym dostępem do wody, dużym drewnianym pomostem,
z którego bardzo chętnie korzystają wędkarze. Na miejscu można wykupić pozwolenie na połów ryb oraz
skorzystać z mapy batymetrycznej jeziora. Jezioro jest typem jeziora sielawowo-szczupakowego, w którym żyją prawie wszystkie gatunki ryb słodkowodnych.
Relaks: Rozległy teren rekreacyjny, otwarte - zadaszone pomieszczenie z grillem i wędzarnią, plac zabaw
dla dzieci, miejsce na ognisko, w pobliżu wody znajdują się stoły z ławami zadaszone trzciną. Od wiosny
rozbrzmiewa donośny klęgorn żurawi gniazdujących na terenie gospodarstwa oraz śpiew wielu różnych
gatunków ptaków.
Noclegi: 3 pokoje 4-osobowe oraz pokój 3-osobowy, każdy wyposażony w oddzielną łazienkę (kabiny
natryskowe, umywalki, WC) oraz duży salon z kominkiem, TV, jadalnię z wyjściem na taras.
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Gospodarstwo agroturystyczne Morena
Bernadeta Hus-Sienkiewicz
Remieńkiń 47, 16-503 Krasnopol
tel. 87 516 46 20, kom. 606 766 788, 601 726 211
morena@tlen.pl
www.dommorena.pl

Gospodarstwo leży na Pojezierzu Suwalskim, wśród morenowych wzgórz, w otulinie Wigierskiego Parku
Narodowego.

Relaks: Wiata z kominkiem na „rybackie posiady”, rowery do wędrówek po malowniczej okolicy.
Noclegi: 5 pokoi (2-, 3-os.), każdy z oddzielną łazienką, w których znajdują się: telewizor, radio, wentylator, moskitiery w oknach.
Wyżywienie: Właściciele gospodarstwa serwują domowe jedzenie w oparciu o przechowane w domu
przepisy. Można tu spróbować potraw regionalnych, np. kartaczy, babki ziemniaczanej, soczewiaków,
pierogów z kaszą czy lina w śmietanie.
Ceny: Dzieci do 3 lat - 10 zł/doba, dzieci do 7 lat - 50% zniżki, dzieci do 12 lat - 50% zniżki w wyżywieniu.

39

podlaskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: W gospodarstwie usytuowanym nad jeziorem Żubrowo, oddalonym
znacznie od siedzib ludzkich, można się poczuć jak na końcu świata. Wszechobecna cisza nad jeziorem,
łąkami, lasem, polami i wzgórzami, pozwala na całkowite wyciszenie myśli, niosąc ozdrowieńczy wypoczynek. Prawie stuhektarowe jezioro, o głębokości do 17 m, porośnięte trzciną, turzycą, skrzypem
jeziornym i rdestem zapewnia idealne warunki wzrostu i żerowania rybom drapieżnym. Można tu złowić
dorodne okazy szczupaka i okonia, a także węgorze. Ryby karpiowate są reprezentowane przez leszcze,
płocie, krąpie. Na płytszej części jeziora wytrwali rybacy łowią medalowe okazy linów. Gospodarze oferują
sprzęt wędkarski, łodzie, kapoki, pomieszczenie do sprawiania i przechowywania ryb.

Kalejty

Edyta i Krzysztof Rowińscy
Strękowizna 1, 16-304 Nowinka
tel. 87 643 22 48, kom. 506 813 713
kalejty@wp.pl
www.kalejty.gt.pl

Spragnionych wypoczynku w ostępach Puszczy Augustowskiej warto namówić na pobyt w Kalejtach, nad
czystym i rybnym jeziorem Długie Augustowskie. Jezioro wraz z otaczającym je lasem, jest rezerwatem
przyrody, który chroni starodrzew sosnowy, jeziora dystroficzne „suchary”, torfowiska wysokie, ptaki
leśne i ptaki oligotroficznego jeziora. Teren upodobały sobie rodziny bielików.

podlaskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Gospodarstwo jest jednym z zaledwie kilku położonych w okolicy
jeziora. Resztę z 14 kilometrów brzegu stanowią malownicze lasy. Wędkarze mają tu zatem gwarancję
wypoczynku w ciszy i spokoju, z dala od wszelkiego pośpiechu i stresujących zajęć. Z okien pokojów noclegowych rozciąga się widok na 160 ha, rynnowy akwen i las. Właściciele zachęcają do przechytrzenia
żyjących w jeziorze dorodnych linów, złotych leszczy, sprytnych karpi. Dobrze biorą tu szczupaki, okonie,
płocie, wzdręgi, ukleje, sumy i węgorze. Spotkać także można sandacze, jazie, tołpygi i jazgarze. Kwatera
wędkarska wyposażona jest w sprzęt wędkarski, łodzie, kapoki oraz pomieszczenie do sprawiania i przechowywania ryb. W gospodarstwie, na malowniczym polu namiotowym, nad samym jeziorem, można
rozbić swój namiot.
Relaks: Grzybobrania oraz wędrówki do okolicznych osobliwości: uroczyska „Święte miejsce”, zespołu
sakralnego w Studzienicznej, nad Kanał Augustowski czy do Doliny Rospudy.
Noclegi: Pokoje 2, 3 i 4-osobowych, z łazienką na piętrze. Pokoje posiadają tarasy z widokiem na okolicę
- jezioro i las. W każdym pokoju znajduje się telewizor.
Wyżywienie: Gospodarze specjalizują się w potrawach kuchni domowej, opartej o miejscowe ekologiczne
produkty.
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U Oli

Aleksandra Jegorow
Smolany Dąb 8, 16-503 Krasnopol
kom. 515 311 453
jegorow.aleksandra@gmail.com
www.gremzdy.pl

Gospodarstwo leży między dwoma jeziorami w pobliżu trasy Suwałki-Ogrodniki, na terenie Pojezierza
Suwalskiego, w pobliżu Wigierskiego Parku Krajobrazowego.

Relaks: Wycieczki do pobliskiej stadniny koni, Osady Jaćwiesko-Pruskiej, Zespołu Pokamedulskiego w Wigrach, oglądanie spektakli organizowanych przez gospodynię, np. pieśń o chlebie.
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podlaskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Gospodarstwo składa się z nowo wybudowanego domu noclegowego z podcieniami, przy którym znajduje się taras z widokiem na 200 ha jezioro Gremzdy o głębokości
14 m. Obok kwatera rybacka mogąca pomieścić do 5 osób. W gospodarstwie znajduje się własna plaża
z pomostem i kąpielisko. Gospodarze dysponują trzema łódkami do połowów na jeziorze. Można łowić
szczupaki, okonie, leszcze, węgorze. Dostęp do kuchni pozwala na samodzielne gotowanie i smażenie ryb.

Nad Stawem

Barbara Jakubiec
Nowa Wieś 154, 36-100 Kolbuszowa
tel. 15 842 32 06
kom. 609 478787
www.nadstawem.agropodkarpacie.pl

Gospodarstwo leży na lesistym Płaskowyżu Kolbuszowskim, w niedalekim sąsiedztwie rezerwatów: Buczyna w Cyrance, Jaźwiana Góra, Zabłocice, 30 km od Mielca.

śląskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Przytulny, drewniany dom z okiennicami, położony na skraju lasu
serdecznie zaprasza o każdej porze roku, zapewniając idealne warunki do wypoczynku: ciszę, spokój,
malownicze krajobrazy. Dużo krzewów i kwiatów otacza dom wraz z olbrzymim podwórkiem. Gospodarze
hodują daniele, konie huculskie i świniodziki. W upalne dni można doskonale zrelaksować się w cieniu
wierzb w pobliżu 25-arowego stawu. Miłośnicy wędkowania mogą złowić tu swą „życiową” rybę, np.
karpia, suma, tołpygę, amura lub lina. Złowione okazy można sprawić na wyznaczonym miejscu do obróbki
wstępnej, a następnie w oddzielnym aneksie kuchennym gotować, piec i smażyć. Grillowanie ryb i wędzenie w wędzarni odbywa się na zewnątrz. Gospodarze udostępniają miejsce do przechowywania sprzętu
wędkarskiego i udzielają informacji o łowiskach i gatunkach ryb.
Relaks: Duża weranda z wypoczynkiem i stołem do ping-ponga, ogrodowy kącik grillowy, place do gry
w piłkę i kosza, piaskownica dla dzieci, wypożyczalnia rowerów. W pobliżu domu wiele ciekawych miejsc,
idealnych dla miłośników przyrody i natury, np. ścieżka przyrodniczo-edukacyjna (0,5km), stadnina koni
(3km) oraz Park Etnograficzny-skansen w Kolbuszowej (5km).
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Gospodarstwo agroturystyczne U Kasi
Katarzyna i Mirosław Żmurek
Krasne 25 A, 21-109 Uścimów
kom. 500 211 700
ukasi@ukasi.com
www.ukasi.com

Położone na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, 300 m od „sandaczowego jeziora” Łukcze o wyjątkowo czystej wodzie, w pobliżu (do 5 km) najpiękniejszych na Lubelszczyźnie jezior: Piaseczno, Rogóźno,
Krasne, Zagłębocze. Obok domu, na ogrodzonej posesji, zarybiony staw. Idealne miejsce na zapewnienie
sobie całkowitego kontaktu z naturą, gwarantujące ciszę i spokój.

Relaks: Pokój kominkowy z TV, dvd, biblioteczką oraz boisko do piłki plażowej lub koszykówki; możliwość
skorzystania z wanny z hydromasażem lub sauny. Dla dzieci przygotowano kącik z zabawkami oraz plac
zabaw. Przy pobliskich jeziorach istnieją wypożyczalnie sprzętu pływackiego.
Wyżywienie: Gospodarze serwują dania kuchni domowej, wykorzystując własne wyroby wędliniarskie,
dżemy, pierogi i ciasta.
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lubelskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: W stawie przydomowym można łowić karpie, a w pobliskich jeziorach sumy, szczupaki, węgorze, wzdręgi, sumy karłowate, karasie srebrzyste, liny, okonie, pstrągi,
jazgarze, piskorze, kiełbiki i cierniki. Odbywają się tu liczne konkursy wędkarskie pod patronatem PZW.
W okolicy można wypożyczyć łódki, kajaki, rowery wodne pozwalające na wypływanie w poszukiwaniu
dobrych łowisk. W gospodarstwie znajdują się wydzielone miejsca na sprawienie ryb, można je także
grillować lub wędzić.

Nad Debrzą

Barbara Pawłowska
Bronice 51, A 24-150 Nałęczów
tel. 81 50 37 136, kom. 669 766 660
barbara.pawlowska1@op.pl
www.nadebrza.kraina.org.pl

Malowniczo położone gospodarstwo w unikalnej w Europie „Krainie Lessowych Wąwozów”, wśród złotych łanów zbóż, kwietnych łąk, dolin ze stawami, do których zbiegają ze wzgórz pokrytych chabrami
i makami stada saren. W pobliżu, w cieniu srebrzystej katalpy, zabytkowy pałac rodziny Wołk-Łaniewskich, niedaleko (9 km) słynne kardiologiczne uzdrowisko Nałęczów.

lubelskie

Oferta specjalistyczna całoroczna. W tradycyjnie zagospodarowanym wiejskim gospodarstwie z sadem owocowym, ogrodem warzywnym, zwierzętami hodowlanymi znajduje się staw z karasiami i karpiami. Na słynne lubelskie karasie w śmietanie zjeżdżali się do okolicznych restauracji od ponad stu lat
prawdziwi smakosze. Te smaczne ryby warto tu łowić przy pomocy gruntówek z koszykami i spławikówek.
Bardzo dobre rezultaty daje łowienie „tyczką” i „ batem”. Najlepiej sprawdza się tzw. „nęcenie w słupie”,
czyli przynęta opadająca z góry. Tłuściutkie karpie bardzo dobrze biorą w tym stawie przy korzystaniu
z wędek o mocnych wędziskach ze znaczną krzywą ujęcia i kołowrotkiem o dużej średnicy szpuli. Dobrze
wyposażona kuchnia pozwala gościom na przyrządzenie ryb wg własnego upodobania. Zadowolenie zaś
gospodarza z pobytu gości owocuje przyrządzaniem im klusek „tylczoków” z serem i skwarkami, zapewniając niezwykłe regionalne doznania. Miód, mleko, jajka od szczęśliwych kur, owoce z gospodarstwa
zapewnią siłę do wędkowania na cały dzień. Istnieje możliwość wzięcia udziału w zawodach wędkarskich
na stawie w Parku Zdrojowym w Nałęczowie.
Relaks: Pływanie łódką, grillowanie, wieczorne ogniska z degustacją ryb, plac zabaw, spacery z kijkami,
wędrówki po niezliczonych lessowych wąwozach, możliwość obejrzenia spektakli regionalnych miejscowego Zespołu Obrzędowego KGW, uprawianie questingu w atrakcyjnej turystycznie okolicy.
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Nad Wielką Wodą

Witold Bieliński
Nawóz 185 A, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 61 01, kom. 601 345 098
witoldbielinski@wp.pl
www.agroturystyka-nielisz.pl

Oferta specjalistyczna całoroczna: Gospodarze oferują kwatery wędkarskie w dwu domkach, gwarantujących wypoczywającym ciszę i spokój, leżących nad brzegiem Zalewu Nielisz i posiadających bezpośredni dostęp do niego. Wędkarze mogą korzystać z prywatnego mola, łódek i roweru wodnego.
Zalew w Nieliszu, zasobny w szczupaki, sandacze, sumy, liny i plocie, jest idealnym miejscem dla żeglarzy, wędkarzy oraz osób pragnących rekreacyjnie popływać. Gospodarze dysponują własnym pomostem,
w pobliżu którego znajduje się stanowisko do wstępnej obróbki ryb. Istnieje możliwość skorzystania
z łódki z silnikiem oraz roweru wodnego. Komfortowo wyposażona kuchnia z kuchenką elektryczną, piekarnikiem, mikrofalówką oraz kamienny grill na zewnątrz pozwolą na szybkie przyrządzenie złowionych
ryb. Kwatera posiada bogatą kolekcję wędkarskich filmów instruktażowych na płytach DVD. Istnieje
możliwość wypożyczenia sprzętu wędkarskiego i nauki wędkowania.
Relaks: Duża ogrodzona przestrzeń wokół kwater stanowi dobre miejsce do zabawy dla małych dzieci
i do wypoczynku dla osób starszych na spacery lub wycieczki rowerowe.
Wyżywienie: Goście samodzielnie przygotowują posiłki, korzystając z kuchni w wynajętych domkach nad
zalewem.
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lubelskie

Gospodarstwo leży w malowniczej części lubelskiego Roztocza, niedaleko Zamościa, na terenach dawnej
szlacheckiej wsi rodu Nieliskich, włączonych w późniejszych wiekach do Ordynacji Zamojskich.

Nad Brzegiem

Jadwiga Świstowska
Nielisz 60A, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 26 38
kom. 663 289 754
jas66@wp.pl

Gospodarstwo funkcjonuje na Roztoczu, w „gminie nad wielką wodą”, w niedalekim sąsiedztwie Zamościa
i Szczebrzeszyna.
Oferta specjalistyczna całoroczna: Kwatera położona jest nad zalewem w Nieliszu (960 ha) w odległości 100 m od brzegu. W zalewie bogactwo ryb, m.in. szczupaki, sandacze, sumy, liny, płocie.
Można wypożyczyć łódkę z osprzętem. Obok domu wyznaczono miejsce do oporządzania ryb. Ze złowionych przez siebie ryb można przyrządzić smaczne potrawy. Polecane pieczenie na grillu bądź w ognisku.
Najlepsze ryby do przetwarzania to pstrągi, karpie, sandacze. Można urządzić konkurs wędkarski na
największy okaz. Gospodyni udziela wszystkich informacji, gdzie znajdują się najlepsze łowiska, pomaga
w patroszeniu okazów. W odległości 200 m znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego i możliwość
zakupienia pozwolenia, w odległości 500 m - automat wędkarski i sklep z artykułami wędkarskimi.

lubelskie

Relaks: Przestronna altana, możliwość odbywania wycieczek do licznych zabytków historii i przyrody
Roztocza. Nielisz, zdaniem właścicielki, to wypoczynek na łonie nieskażonej natury i smak wolności z daleka od gwaru i zgiełku miast w niezapomnianej, rodzinnej atmosferze.
Wyżywienie: Goście mogą zamówić całodzienne wyżywienie, indywidualnie ustalając z gospodynią swoje
menu. Właścicielka specjalizuje się w tradycyjnym, domowym jedzeniu.
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U Gieni

Pod Ptasią Górą, Kiełczewice Dolne 48
23-107 Kiełczewice
tel. 81 566 63 62, kom. 516 268 858
gieniabaran@wp.pl
www.ugieni.pl

Gospodarstwo leży na skraju Wzniesień Urzędowskich, w pradolinie Bystrzycy, lewego dopływu Wieprza.
Urokliwe, niewielkie wzgórza, sosnowe lasy, zielone łąki i czyste powietrze sprawiają, że warto odwiedzić
te strony.

Relaks: Namioty w ogrodzie ze stolami i lawami przeznaczone na rybne biesiadowanie, huśtawka, grill,
miejsce na ognisko. Gospodyni szczególnie poleca rajdy rowerowe, quest „Szlakiem starych młynów”
i przejażdżki wiejskimi furami. W okolicy warto zwiedzić szlak młynów wodnych nad Bystrzycą, dwór
Kołaczkowskich, dworek Kajetana Koźmiana i Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli, gdzie w czerwcu
odbywa się doroczne „Święto Miodu”.
Wyżywienie: Gospodyni poleca wyżywienie domowe, oparte na produktach z własnego gospodarstwa,
np. własnoręcznie wyrabiane masło i sery.
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lubelskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Ryby z akwenów w gm. Strzyżewice, szczególnie z Bystrzycy nazywanej krainą pstrąga i lipienia, ze stawów i zalewu w Bychawie, żyją w krystalicznie czystej wodzie i wyróżniają się wybornym smakiem. W gospodarstwie można z nich na miejscu przyrządzać pyszne obiady,
grillować, piec w piekarniku, smażyć, wykonywać pod kierunkiem właścicielki przetwory. Dla wędkarzy
jest miejsce na sprzęt i ubiory wędkarskie oraz ogrodzony parking. Gospodyni służy pomocą w wykupieniu
karty na łowiska (łowienie w Bystrzycy wymaga zezwolenia na połów w górskich rzekach), oraz chętnie
wskazuje miejsce, skąd nie wraca się bez ryby.

U Michasi

Michał Fijołek
Pomorze 1, 24-300 Opole Lubelskie
tel. 81 827 37 63, kom. 661 432 737
umichasi@op.pl
www.umichasi.pl

Gospodarstwo położone jest 20 km od Kazimierza Dolnego i 20 km od Nałęczowa w dolinie rzeki Chodelki,
w obrębie Chodelskiego Obszaru Chronionego na terenie umożliwiającym wypoczynek na łonie natury
z dala od wielkomiejskiego zgiełku.
Oferta specjalistyczna sezonowa: Wyjątkowo piękna okolica z malarskim kolorytem. Dużo zieleni
i świeże powietrze, sprzyjają odpoczynkowi oraz skutecznie poprawiają samopoczucie. W gospodarstwie
istnieje specjalnie przygotowane łowisko dla gości, w którym znajdują się wszelkiego rodzaju ryby: karpie,
leszcze, szczupaki i sumy. Gospodarz zachęca do dokumentowania złowionych okazów oraz urządzania
fotograficznego safari (jelenie, sarny, bociany, ptactwo wodne).

lubelskie

Relaks: Plac zabaw, boiska do piłki siatkowej i kometki, możliwość strzelania z łuku i wiatrówki, grillowanie, biesiady rybne, spacery po okolicznych lasach, w tym ścieżce przyrodniczej Kleniewo, wycieczki do
rezerwatu „Skarpa Dobrska”, do czynnego młyna wodnego w Pomorzu czy Pałacu Kleniewskich w Kluczkowicach.
Wyżywienie: Gospodyni poleca domowe obiady przygotowywane z produktów wyhodowanych we własnym gospodarstwie.
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