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	 	 	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,	 zdobyć	nieco-
dzienne	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,	kultywowa-
nego	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 jako-
ścią usług.
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Szanowni Turyści, Nasi Goście,
„…Autostrada,	trasa	szybkiego	ruchu,	GPS	kieruje	do	zjazdu,	wąska	droga	asfaltowa,	na	poboczu	drew-
niany	 drogowskaz	 „Wypoczynek	 u	 rolnika….”	 polna	 droga,	 las,	 pola,	 łąki,	 co	 za	widoki	 i	 ta	 cisza…,	 
w	oddali	zabudowania,	drewniane	ogrodzenie,	otwarta	brama,	duże,	zielone	podwórze,	merdający	ogo-
nem	pies	 i	uśmiechnięci	gospodarze.	Wokół	dużo	zieleni,	po	 jednej	stronie	drzewa	i	krzewy	owocowe,	
grządki	warzywne,	po	drugiej	 olbrzymia	przestrzeń,	 zielony	naturalny	 trawnik,	 romantyczna	altana…	
Zabudowania	gospodarstwa,	koń,	koza,	kura,	wszędzie	ład	i	porządek.	Cudnie…”.
W	Polsce	wypoczynek	na	wsi	to	tradycje	dawnych	letnisk,	czy	też	wczasów	pod	gruszą	najpierw	w	kultu-
rze	ziemiańskiej,	następnie	mieszczańskiej.	„Wypoczynek	u	rolnika”	jest	nowoczesną	ofertą	wypoczynku	
dla	mieszkańców	miast,	którzy	poszukują	bliskiego	kontaktu	z	naturą,	ze	zwierzętami,	preferują	proeko-
logiczny	styl	życia,	zdrowe	odżywianie,	a	jednocześnie	chcą	poznać	życie,	obyczaje	i	tradycje	wiejskie.	
„Wypoczynek	u	rolnika”	to	wypoczynek	w	funkcjonującym	gospodarstwie	rolnym,	który	stanowi	jedną	ze	
specjalizacji	oferty	wypoczynku	w	systemie	kategoryzacji	Wiejskiej	Bazy	Noclegowej.	Podstawową	usługą	
gospodarstwa	są	noclegi	w	pokojach	noclegowych	z	łazienkami,	wyposażone	w	funkcjonalne,	najczęściej	
drewniane	meble.	Niezaprzeczalnym	atutem	jest	możliwość	skorzystania	ze	wspaniałych	domowych	po-
siłków,	sporządzanych	z	wykorzystaniem	zdrowych,	tradycyjnych,	często	ekologicznych	produktów	z	go-
spodarstwa.	Znamy	naszą	polską	gościnność,	a	w	gospodarstwach	wiejskich	jest	to	szczególny	element	
tradycji,	związanej	ze	specyficzną	domową	atmosferą,	rozmowami	przy	wspólnym	stole.	
Oferta	„Wypoczynek	u	rolnika”	związana	jest	z	funkcjonowaniem	gospodarstwa	wiejskiego,	głównie	ze	
zwierzętami	i	uprawami	rolnymi.	Jako	Gość	możesz	uczestniczyć	w	zajęciach	gospodarskich,	w	pracach	
polowych	np.	sianokosach,	pieleniu	warzyw,	zbieraniu	ziół.	Będziesz	miał	okazję	poznać	produkcję	natu-
ralnej	i	ekologicznej	żywności	oraz	jej	tradycyjne	przetwórstwo,	np.	tradycyjny	wyrób	masła	czy	sera,	
pieczenie	chleba,	czy	też	smażenie	konfitur.	Tylko	tutaj	poświecisz	dużo	czasu	dla	swojej	rodziny	podczas	
wspólnych	zajęć,	specyficznej	domowej	atmosfery,	będziesz	miał	mnóstwo	kontaktu	z	przyrodą	i	zwie-
rzętami.	

Jeśli	 chcesz	 poznać	 wieś	 i	 ży-
cie	wiejskie,	poczuć	atmosferę,	
albo	 przypomnieć	 dawne	 smaki	
i	zapachy	zapraszamy	na	polską	
wieś	–	na	wypoczynek	u	rolnika.
Wszystkie	 zamieszczone	 w	 fol-
derze	 obiekty	 posiadają	 aktu-
alną	 kategoryzację	 Polskiej	 Fe-
deracji	 Turystyki.	 Dobrowolny	
system	 kategoryzacji	 Wiejskiej	
Bazy	 Noclegowej	 to	 przejrzy-
ste	określenie	ogólnokrajowych	
standardów,	 dostosowanych	
do	standardów	europejskich	to	
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wiarygodna	informacja	dla	klienta,	ułatwiająca	podjęcie	decyzji	o	wyborze	miejsca	wypoczynku.	Świadec-
twem	sprawdzonej	jakości	kwater	wiejskich	są	słoneczka,	oznaczające	odpowiednio:	kategorię	pierwszą	
-	 	jedno	słoneczko,	kategorię	drugą	-	 	dwa	słoneczka	i	kategorię	najwyższą	-	  
trzy	słoneczka.	O	kategorii	decyduje	przede	wszystkim	odpowiednie	urządzenie	obiektu,	zapewniający	wy-
godny	i	bezpieczny	pobyt.	Na	kategorię	ma	wpływ	standard	pokoi	noclegowych	czy	innych	pomieszczeń	
udostępnianych	turystom,	przygotowanie	miejsc	wypoczynku	na	terenie	ogrodu.	Im	więcej	możliwości	
rekreacji,	nietuzinkowej	aktywności,	tym	wyższy	standard.	W	kategorii	niebagatelny	wpływ	ma	odpo-
wiednie	urządzenie	kuchni	i	jadalni	oraz	pokoju	wypoczynkowego	dla	gości.	Tradycyjna	wiejska	kuchnia,	
wspólny	stół,	wspólne	rozmowy	gości	z	domownikami	gwarantują	niepowtarzalną	atmosferę	pobytu	na	
wsi.	Wyższa	kategoria	obiektu	to	możliwość	poznawania	różnych	form	wypoczynku	w	obiekcie,	poprzez	
uczestnictwo	w	pracach	gospodarskich,	imprezach,	warsztatach	edukacyjnych.	
Obiekty	zamieszczone	w	atlasie	oprócz	wymagań	kategoryzacyjnych	dotyczących	wyposażenia	spełniają	
następujące	kryteria:

1.		Siedlisko	zagospodarowane	tradycyjnie	-	dom,	budynki	gospodarskie,	podwórze,	ogród	przydomowy.
2.		Otaczające	kwaterę	tereny	wiejskie	-	otoczenie	kwatery	to	zabudowania	gospodarskie,	pola,	łąki,	lasy.
3.		Maksymalna	ilość	miejsc	w	kwaterze	–	30	osób.
4.		Prowadzona	produkcja	rolna:	roślinna	i/lub	hodowlana,	ogrodnicza,	sadownicza,	rybacka.	
5.		Minimum	trzy	gatunki	zwierzą	stanowiących	atrakcję	turystyczną	gospodarstwa	.
6.		Ogród	warzywny	.
7.		Posiłki	domowe	wytwarzane	na	bazie	produktów	wiejskich	-	możliwość	degustacji	regionalnych	potraw	
serwowanych	w	kwaterze	dla	gości.
8.		Elementy	dekoracyjne	w	obiekcie	oraz	poszczególnych	pokojach	związane	z	kultywowaniem	rodzimych	
tradycji,	kultury,	etnografii.
9.		Rozwiązania	ekologiczne	w	gospodarstwie	-	np.	segregacja	śmieci,	kompostownie,	własna	oczyszczal-
nia	ścieków,	odnawialne	źródła	energii.
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Wykaz kwater:

Szczegółowe	mapy	zamieszczono	na	stronach	23	-	26

Legenda piktogramów:
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Eko Bajka domki w górach
Barbara	Jochymek
Bukówka	71,	58-420	Lubawka
tel.	75 741	13	95,	kom.	603 543 961
eko@bukowka.com
www.ekobajka.pl

Pięćdziesięciohektarowe	 gospodarstwo	 ekologiczne,	 położone	 w	 iście	 bajkowej	 scenerii	 w	 Sudetach,	
w	pobliżu	przejścia	Lubawka-Kralove.	Przez	łańcuchową	wieś	Bukówka	przebiega	Główny	Szlak	Sudecki	
im.	 dr	M.	Orłowicza,	 prowadzący	 (1,5km)	na	Grzbiet	 Zadziernej,	 najlepszego	punktu	widokowego	na	
Karkonosze	ze	Śnieżką.	W	pobliżu	(1km)	jezioro	Bukówka,	jedno	z	najwyżej	położonych	jezior	zaporowych	
w	Polsce.	 Łagodne	wzniesienia	 aż	 po	 horyzont,	 doliny	 z	 pastwiskami	 pasących	 się	 krów,	 łąki	 zasłane	
połaciami	niebieskich	łubinów	stwarzają	niepowtarzalny	nastrój.

Oferta specjalistyczna całoroczna: Typowy,	kamienno-drewniany	dom	góralski,	ukryty	w	świerkach,	
z	wnętrzami	belkowanymi,	wyłożonymi	drewnem.	Naczynia	i	zastawa	zdobione	motywami	regionalnymi,	
w	pokojach	dekoracje	i	bibeloty	nawiązujące	do	historii	regionu.	Gospodarstwo	prowadzi	hodowlę	koni	
rekreacyjnych,	owiec,	królików	i	kur.	Można	tu	przyjeżdżać	na	własnych	koniach,	ze	względu	na	prowa-
dzący	przez	wieś	jeden	ze	szlaków	konnych.	W	sadzie	rosną	krzewy	aronii	i	porzeczek	oraz	śliwy,	jabłonie	
i	orzechy.	Właściciele	zapraszają	do	udziału	w	pracach	gospodarskich:	sianokosach,	karmieniu	zwierząt,	
sprzątaniu	w	stajni.	Na	wyżywienie	składają	się	potrawy	z	produktów	pochodzących	z	własnego	gospo-
darstwa,	także	potrawy	wegetariańskie.

Relaks: Zapewniają:	unikalne	górskie	powietrze,	cisza	i	spokój,	przejażdżki	końmi,	wiata	z	kominkiem	na	
„wieczorne	posiady”	i	gawędy	góralskie,	miejsce	na	ognisko,	grill	ogrodowy,	plac	zabaw,	sala	rekreacyjna	
ze	stołem	do	tenisa,	pokój	gościnny	z	zestawem	map	i	literatury	pozwalającej	przygotować	trasy	wycie-
czek	górskich,	spacery	w	pobliskim	lesie,	wędkowanie	w	jeziorze	Bukówka.

Wyżywienie:	Posiłki	przygotowywane	w	gospodarstwie	(również	wegetariańskie)	w	dużej	mierze	przy-
gotowywane	są	z	produktów	prosto	z	przydomowego	ogrodu	(warzywa,	truskawki,	krzewy	 jagodowe	 
i	drzewa	owocowe).

Noclegi:	Każde	z	miejsc	zakwaterowania	przygotowane	jest	tak,	aby	rodzina	mogła	w	nim	wypoczywać	
bezpiecznie	i	przyjemnie.
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Osada Jeździecka BATA
Barbara	i	Tadeusz	Głęboccy
Mlądz	51,	59-630	Mirsk

tel.	75 717	32	34,	kom.	603 356 844
osadabata@wp.pl
www.osadabata.pl 

Certyfikowane	„Miejsce	z	klimatem”	położone	u	podnóża	Grzbietu	Kamienieckiego	Gór	Izerskich	w	Karko-
noszach	w	sąsiedztwie	(7km)	uzdrowiska	Świeradów	Zdrój	i	nieodległej	(25km)	Szklarskiej	Poręby.	Wa-
runki	klimatyczne	i	krajobrazowe,	pobliski	Sudecki	Szlak	Konny	i	obfitość	atrakcji	turystycznych	pozwalają	
na	wszechstronny	wypoczynek	w	atmosferze	spokoju.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Ponad	dwustuletni	budynek	przebudowany	na	dom	tyrolski,	otoczony	kwiecistymi	łąkami	i	lasami.	Z	jego	
okien	rozpościera	się	malowniczy	widok	na	Góry	i	Pogórze	Izerskie.	Nazwy	pomieszczeń	:„Pokój	z	sadem”,	
„Pokój	na	łące”,	„Pokój	słoneczny”,	„Pokój	babci”,	„Lawendowy	apartamencik”	świadczą	o	skierowaniu	
oferty	do	 różniących	się	wiekiem	 i	 upodobaniami	gości.	Do	przyjazdu	 tu	 zachęcają	przytulne	wnętrza	
z	 drewnianymi	 podłogami	 i	 dekoracjami	 nawiązującymi	 do	 tradycji	 regionu.	 Obok	 domu	 sad	 i	 budynki	
gospodarcze	mieszczące	krowę,	kury	i	konie.	Słynne	są	organizowane	przez	gospodarzy,	po	bezdrożach	
Kotliny	Mirska,	kuligi	z	pochodniami,	zakończone	pieczeniem	kiełbasek.	Śnieżna	sceneria	gór,	białe	drogi,	
dźwięk	 janczarów,	 zapach	 lasów	 i	 ciepło	 żywego	 ognia	 na	 długo	 pozostają	w	 pamięci.	 Gospodarstwo	
używa	nowoczesnych	źródeł	energii.

Relaks: Stylowa	altana,	plac	zabaw	dla	dzieci,	 liczne	trasy	rowerowe,	konne,	możliwość	wędkowania	
(2,5km),	uprawiania	narciarstwa	biegowego	(od	domu)	i	zjazdowego	na	stoku	w	Świeradowie	Zdroju,	
nauki	 jazdy	konnej.	Pobyt	w	gospodarstwie	skłania	do	zorganizowania	wycieczek	do	zamków	śląskich,	
przede	wszystkim	Zamku	Śląskich	Legend	w	Pławnej	czy	Zamku	Czocha,	miejsca	wielu	plenerów	filmo-
wych.	W	Szklarskiej	Porębie	warto	odbyć	przejażdżkę	nowoczesną	kolejką	gondolową.

Wyżywienie: Gospodarze	zapraszają	do	skorzystania	z	przygotowywanych	na	miejscu	posiłków	–	śnia-
dań	i	obiadokolacji.	Do	dyspozycji	gości	kuchnia	lub	aneks	kuchenny.

dolnośląskie
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Pod Dębem
Bernadetta	Żmudzińska
ul.	Turystyczna	9A,	Aleksandrowo,	86-022	Dobrcz
tel.	52 381	81	34,	kom.	607 761 508
k.j.zmudzinscy@gmail.com
www.zmudzinska.agroturystyka.pl

Gospodarstwo	położone	w	pobliżu	trasy	Bydgoszcz	–Świecie-Gdańsk,	w	bliskim	sąsiedztwie	Parku	Kra-
jobrazowego	Doliny	Dolnej	Wisły.	Meandry	Wisły,	pełne	dzikiego	ptactwa	i	bujnej	roślinności	przyciągają	
wędkarzy.	W	pobliżu	liczne	lasy	i	jeziora.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Budynek	mieszkalny	otoczony	trawnikiem,	zielenią	ozdobną	i	izolacyjną.	W	cieniu	wiekowego	dębu	można	
znaleźć	 idealny	odpoczynek	w	ciepłe	dni.	W	gospodarstwie	hoduje	 się	 krowy	 i	 świnie.	W	sąsiedztwie	
można	obserwować	życie	drobiu,	kóz	i	kucyków.	Gospodyni	zachęca	do	udziału	w	pracach	gospodarskich	
i	przy	zwierzętach.	Pokoje	ozdobione	rękodziełem	,	obrazami,	serwetami,	przedmiotami	okolicznościowy-
mi,	istnieje	możliwość	zakupu	prac.	Gospodyni	urządza	pokazy	i	prowadzi	na	życzenie	naukę	rękodzieła,	
zachęca	do	udziału	w	okolicznych	„Święcie	Śliwki”	 i	„Święcie	Chleba”.	Snuje	ciekawe	opowieści	o	re-
gionie.	Goście	mogą	tu	zasmakować	wiejskiego	masła,	smalcu,	chleba	i	powideł	śliwkowych	smażonych	
w	kotle	kuprowym.

Relaks:	Zapewniają:	plac	zabaw,	grill,	w	sąsiedztwie	możliwość	plażowania,	wędkowania,	jazdy	konnej,	
spacery	 po	 szlakach	 turystycznych	 i	 okolicznych	polach,	 lasach	 i	 łąkach	 z	 pomnikami	 przyrody,	 bujną	
roślinnością,	wycieczki	do	pałacu	w	Ostromecku	lub	chaty	pomennonickiej	w	Chrystkowie.

Wyżywienie:	Samodzielne	(kuchnia	do	dyspozycji)	lub	obiad,	obiadokolacja	oparte	na	tradycyjnej	polskiej	
kuchni.
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Ranczo w Dolinie Odry 
Krystyna	i	Franciszek	Henzel

Przewóz,	ul.	Krótka	2,	47-253	Cisek
tel.	77 487	56	17,	kom.	512 785 135

henrykhenzel@o2.pl
www.ranczohenzel.pl

Gospodarstwo	agroturystyczne	o	tradycji	trójpokoleniowej	(dziadkowie	Antoni	i	Otylia,	rodzice	Henryk	
i	Krystyna	i	dzieci	Henryk	i	Katarzyna)	leży	przy	średniowiecznej	przeprawie	przez	Odrę,	zapewniającej	
tym	terenom	dostarczanie	soli	z	kopalni	w	Wieliczce.	Na	przeciwległym	brzegu	rzeki	rozległy	kompleks	
Lasów	Raciborskich	z	Parkiem	Krajobrazowym	Cysterskie	Kompozycje	Krajobrazowe	Rud	Wielkich.
Oferta specjalistyczna całoroczna:
W	20	hektarowym	gospodarstwie	właściciele	specjalizują	się	w	hodowli	koni	zimnokrwistych	oraz	rasy	
American	Quarter	Horse	(konie	westernowe)	-	45	sztuk.	Ponadto	hodują	świnie,	krowy,	kozy,	króliki,	
owce	oraz	kilka	rodzajów	drobiu.	Żyją	tu	także	sarny	 i	 jelonek	Henio.	Goście	mogą	obserwować	życie	
stada	na	obszernych	pastwiskach,	towarzyszyć	zabiegom	higienicznym	zwierząt,	uczestniczyć	w	dojeniu	
kóz.	Właściciele	 organizują	 tradycyjne	 „piórnie”,	 poświęcone	gromadnym,	 z	 sąsiadami,	 darciu	 pierza,	
w	czasie	których	opowiada	się	miejscowe	legendy,	np.	„O	Jamie”,	„O	utopcach”,	„O	myłkach”,	„O	ja-
strzębiu”.	Warto	poznać	sekrety	kuchni	regionalnej	p.	Krystyny,	nagrodzonej	dwukrotnie	za:	„germusz-
kę”,	pożywną	a	zarazem	lekkostrawą	zupę	chlebową	oraz	„ścierkę”,	zupę	z	drobnych	klusek,	wpisanych	
na	 listę	„Tradycyjny	Produkt	Opolszczyzny”.	W	pobliskim	drewnianym	młynie	z	przełomu	XVIII	 i	XIX	w.	
warto	obejrzeć	stare	sprzęty	rolnicze	i	domowe	z	Opolszczyzny,	np.	młynek	do	maku,	żelazka	„na	duszę”,	
butelki	z	oryginalnymi	zamknięciami.
Relaks:	Wieczorne	zabawy	przy	ognisku,	wycieczki	piesze	i	rowerowe	brzegiem	Odry	lub	na	Górę	św.	
Anny,	 łowienie	ryb	w	rzece,	 jazda	konna	wierzchem	 lub	bryczką,	 zimą	kuligi.	W	okolicy	 liczne	zabytki,	
np.	kapliczki	i	krzyże	przydrożne,	drewniany	kościół	z	XVI	w.,	średniowieczny	Zamek	Moszna.	Miłośnicy	
sportu	mogą	 skorzystać	 z	 pobliskiego	 basenu,	 boiska	 piłkarskiego	 lub	 oferty	 hali	 sportowej	w	Cisku.	
Gospodarze	zachęcają	do	uczestnictwa	w	licznie	organizowanych	imprezach	regionalnych,	np.	Święcie	
Chleba,	Zawodach	Sikawek	Konnych,	Zawodach	Psich	Zaprzęgów,	czy	Zawodach	Jeździeckich	Środowisk	
Twórczych.
Noclegi: Dla	dzieci	do	7	lat	25	zł	za	nocleg.

opolskie
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Agroanna
Anna	Liss
ul.	Lecha	Wałęsy	6a,	Zagorzałe,	83-322	Stężyca
tel.	58 351	20	85,	kom.	698 302 767
liss@anna.agrowakacje.pl
www.agroanna.pl

Gospodarstwo	położone	na	skraju	lasu,	nad	jeziorem	Raduńskim	Górnym,	na	terenie	Kaszubskiego	Parku	
Krajobrazowego,	przy	szlaku	wodnym	„Kółko	Raduńskie”	i	turystycznym	„Wzgórz	Szymbarskich”,	w	po-
bliżu	Stężycy	i	Węsin	słynących	z	tajemniczych	kamiennych	kręgów.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Zdrowy	i	aktywny	wypoczynek	na	Kaszubach	czeka	na	wczasowiczów	w	gospodarstwie	wiejskim	o	tra-
dycyjnej	 zabudowie:	 dom,	 budynki	 gospodarcze,	 podwórko,	 ogród	 przydomowy	 z	 rozległym	 ogrodem	
kwiatowym	 i	 warzywnikiem.	 Żyją	 tu	 kury,	 kaczki,	 bażanty,	 gęsi.	 Gospodyni	 serwuje	 potrawy	 według	
domowych	receptur	oparte	na	produktach	z	gospodarstwa,	można	też	degustować	potrawy	regionalne.
Goście	mogą	uczestniczyć	w	życiu	gospodarstwa,	podpatrywać	zwyczaje	zwierząt,	pomagać	w	ich	kar-
mieniu.	Wszechobecna	cisza	i	spokój,	bytowanie	zgodne	z	naturą,	cykl	dnia	wyznaczony	pianiem	koguta	
i	zachodem	słońca	reguluje	zegar	biologiczny	wczasowicza	 i	pozwala	mu	na	szybką	regenerację	sił	wi-
talnych.	Las	zachęca	do	grzybobrania	i	jagodobrania	oraz	przetwarzania	zbiorów	pod	okiem	gospodyni.	
Można	spróbować	swoich	sił	także	w	wędkowaniu.

Relaks: Zapewniają:	3	altany,	basen,	grill,	kącik	zabaw,	boiska	do	piłki	siatkowej	i	koszykowej,	spacery	
w	lesie	rozciągającym	się	za	domem.	Dla	ciekawych	wycieczki	do	Szymbarku	(10km),	by	zobaczyć	uni-
kalny	„Dom	do	góry	nogami”	 lub	najdłuższą	deskę	świata	albo	do	muzeum	kaszubskiego	w	Kartuzach	
(19km).	Wyjątkowe	doznania	towarzyszą	osobom	wdrapującym	się	na	wieżę	widokową	im.	Jana	Pawła	II,	
skąd	widać	Wzgórza	Szymbardzkie	i	„Drogę	Kaszubską”.
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Ola
Katarzyna	i	Henryk	Zacharewiczowie
	Słajszewo	29,	84-210	Choczewo

 tel.	58 676	81	68,	kom.	507 386 754
kzacharewicz@o2.pl

www.olaagrowczasy.afr.pl

	Nagrodzone,	nadmorskie	gospodarstwo,	położone	3,5	km	od	Bałtyku,	na	Pobrzeżu	Kaszubskim.	W	po-Nagrodzone,	nadmorskie	gospodarstwo,	położone	3,5	km	od	Bałtyku,	na	Pobrzeżu	Kaszubskim.	W	po-
bliżu	jeziora	Choczewskie	i	Kopalińskie	z	linami,	szczupakami	i	węgorzami.	Od	strony	morza	znajduje	się	
Kanał	Biebrowski	i	Rezerwat	Choczewskie	Cisy,	przy	wsi	płynie	rzeka	Chełst.	Atrakcją	są	mało	zatłoczone,	
piaszczyste	plaże.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Gospodarstwo	specjalizuje	się	w	regionalnych	kulinariach.	Można	tu	otrzymać	mleko	„prosto	od	krowy”,	
własnoręcznie	wyrabiany	biały	ser	i	masło.	Wędliny,	mięsa,	nabiał,	warzywa	i	owoce	pochodzą	z	własnego	
chowu	i	ogrodu.	Hitem	jest	„kaczka	po	pomorsku”,	za	którą	gospodyni	otrzymała	trzykrotnie	najwyższe	
krajowe	wyróżnienia.	Goście	mogą	liczyć	na	potrawy	tradycyjnej	kuchni	polskiej	i	smakowite	wypieki.	Na	
zamówienie	gospodarze	organizują	pieczenie	prosiaka	przy	ognisku,	snując	miejscowe	opowieści	o	kopce	
siana,	górze	czarownic,	zemście	psa	czy	skamieniałym	worze	mąki.	Dzieci	mogą	obserwować	życie	do-
mowego	ptactwa,	uczestniczyć	w	karmieniu	go,	zrywać	owoce	w	przydomowym	sadzie.	Dom	mieszkalny	
otacza	 ogród	 pełen	 kwiatów,	 znajduje	 się	 w	 nim	 oczko	 wodne,	 grillo-wędzarnia	 oraz	 piec	 chlebowy.	
Goście	często	towarzyszą	pieczeniu	chleba	wg	tradycyjnych	receptur.

Relaks: Ogrodowy	kącik	wypoczynkowy,	spacery	po	okolicy	do	latarni	morskiej	Stilo,	ruchomych	wydm	
nadmorskich,	do	pałacu	w	Stasinie,	po	okolicznych	lasach	bogatych	w	runo	leśne	i	zwierzynę,	wędkowa-
nie	w	pobliskich	jeziorach.
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Gospodarstwo Kwiejce Karpniki
Aleksandra	Ratajczak
Kwiejce	35,	63-733	Drawsko
tel.	67 256	33	55,	kom.	605 076 526
poczta@kwiejce.pl
www.kwiejce.pl

Gospodarstwo	położone	w	malowniczej	okolicy	nad	rzeczką,	w	środku	Puszczy	Noteckiej.	Od	zabudowań	
wsi	Kwiejce	dzieli	je	2	km.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Gospodarstwo	specjalizuje	się	w	hodowli	ryb.	Posiada	trzydziestohektarowe	stawy.	Goście	nad	stawami	
mogą	słuchać	śpiewu	ptaków	i	obserwować	rzadkie	gatunki	jak:	bekas,	kszyk	czy	zimorodek.	Obok	oka-
załego,	drewnianego	budynku	z	wygodnymi	pokojami	znajduje	się	oddzielna	kuchnia	do	przygotowywania	
samodzielnych	posiłków,	gotowania	i	suszenia	grzybów.	Można	tu	przygotowywać	domowe	przetwory,	
korzystając	z	kulinarnej	wiedzy	właścicielek.	W	gospodarstwie	żyją	koniki	polskie	i	różne	rodzaje	ptactwa	
domowego:	kury,	gołębie	i	papugi.

Relaks:	Możliwość	kąpieli	w	rzece	lub	jeziorze	Piast,	pływanie	rowerem	wodnym	lub	łodzią,	spacery	po	
puszczy	z	grzybobraniem,	przejażdżki	rowerem	duktami	leśnymi	oraz	przejażdżki	bryczką.

Noclegi: Cena	dla	dzieci	do	lat	14	-	45	zł/doba,	do	1	roku	bezpłatnie.
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Gospodarstwo agroturystyczne
	Bogusława	Ślusarczyk

Radoszewice	ul.	Targowa	34,	98-354	Siemkowice
tel.	691	679	363

tomasz.slusarek@gmail.com
www.agroturystyka-wielun.pl

Gospodarstwo	położone	jest	na	Wyżynie	Wieluńskiej,	nad	Wieźnicą,	dopływem	Warty	w	niedalekiej	odle-
głości	od	Łęczańskiego	Parku	Krajobrazowego	i	rezerwatu	Mokry	Las.	W	pobliżu	ważna	trasa	komunika-
cyjna	Wrocław-Warszawa	oraz	lokalna	Osjaków	-	Pajęczno.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Smakowanie	uroków	niespiesznego,	wiejskiego	życia	czeka	na	gości	tradycyjnie	prowadzonego	gospodar-
stwa.	Na	kilkunastu	hektarach	uprawia	się	głównie	mieszanki	zbóż	z	przeznaczeniem	na	paszę	dla	koni	
oraz	warzywa	w	tym	chrzan,	który	jest	tradycyjną,	lokalną	uprawą.	Sto	metrów	od	domu	znajduje	się	
staw,	w	którym	można	łowić	ryby.	Gospodarze	oferują	smakowite	wiejskie	jedzenie,	dobrze	przyprawio-
ne	lokalnym	specjałem,	także	wegetariańskie.	Wyjątkowy	spokój	 i	cisza	stawarzaja	 idealne	warunki	do	
wypoczynku.

Relaks:	Zapewniają:	plac	 zabaw,	przejażdżki	 konne	bryczką	 i	 jazda	konna,	grzybobranie	w	okolicznych	
lasach,	grillowanie,	jagodobranie,	spacery	po	rozległych	łąkach,	wędrówki	rowerowe.
 

łódzkie
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U Ani
Anna	Goliszewska
Kawęczyn	39	a,	08-480	Maciejowice
tel.	506	257	260
agrokaweczyn@wp.pl
www.agrokaweczyn.pl

Gospodarstwo	usytuowane	2,	5	km	od	Wisły	z	przeprawą	promową,	w	pobliżu	Maciejowic,	miejsca	słyn-
nej	bitwy	Tadeusza	Kościuszki	zakończonej	klęską	wojsk	polskich.	W	okolicy	liczne	pamiątki	historyczne:	
trzy	pomniki	wodza,	muzeum,	kopiec	i	drzewo	jego	imienia.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Całe	 gospodarstwo	 składa	 się	 z	 budynku	mieszkalnego,	 budynków	 gospodarskich,	 takich	 jak	 stodoła,	
obora,	 kurnik,	 itp.	 Kwaterę	 otaczają	 pola,	 łąki,	 lasy	 –	miejsce	 dla	 osób	 czerpiących	 przyjemność	 ze	
spędzenia	urlopu	na	wsi.	Na	terenie	posesji	jest	ogród	warzywny	dostępny	dla	gości.	Codziennie	rano	
i	wieczorem	gospodarze	zapewniają	świeże	mleko	od	krowy.	Całe	rodziny	mogą	pomagać	w	zajęciach	
wiejskich	 –	 obrządku	 zwierząt,	 pomocy	w	warzywniku	 –	 pieleniu,	 sadzeniu,	wykopkach.	W	 okresach	
sezonowych	przygotowywane	są	własne	przetwory,	m.in.	dżemy,	nalewki,	weki	z	warzyw.	Gospodarze	
specjalizują	się	w	serwowaniu	zdrowej,	polskiej	żywności:	mleka,	twarogów	i	wędlin	własnej	produkcji,	
warzyw	z	własnego	pola,	domowych	zapasów	zimowych.

Relaks:	Ogrodowy	plac	zabaw,	pokój	wypoczynkowy,	pokój	z	zabytkowymi	urządzeniami	domowymi,	si-
łownia,	rowery,	fotelik	i	stół	do	masażu,	sauna.	Gospodarze	zachęcają	do	grzybobrania,	wędkowania,	gry	
w	siatkówkę	i	koszykówkę	oraz	do	zwiedzania	Muzeum	Wsi	Nadwiślańskiej	w	Antoniówce	Świerżowskiej	
(8km).
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Chata za wsią 
Anna	Paradowska

Nowe	Skaszewo	23,	06-126	Gzy
tel.	23 691	52	96,	608 096 330

chataskaszewo@gmail.com,
www.chatazawsią.pl 

Nagradzane	wielokrotnie	 gospodarstwo	 położone	 jest	w	 samym	 sercu	Mazowsza	w	 pobliżu	 Puszczy	
Białej,	niedaleko	od	Pułtuska.	Należy	do	stowarzyszenia	Północne	Mazowsze,	działając	także	jako	zagroda	
edukacyjna.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Gospodarstwo	składa	się	z	drewnianych	budynków	mieszkalnych	i	kilku	budynków	gospodarczych,	wokół	
których	rozciąga	się	ukwiecony	i	zakrzewiony	ogród.	Hoduje	się	tu	konie,	kuce,	osiołka,	kozy,	dziki,	króliki,	
kury	ozdobne,	perliczki,	gęsi,	gołębie	a	także	zwierzęta	domowe.	Tworzą	one	mini-zoo,	szczególnie	chętnie	
odwiedzane	przez	najmłodszych.	Gospodarze	prowadzą	także	mini-skansen	ilustrujący	tradycyjne	narzę-
dzia	wiejskie,	chętnie	opowiadają	o	historii	i	przemianach	wsi	polskiej.	Zachęcają	do	karmienia	zwierząt	
w	gospodarstwie,	 także	 zbierania	 żołędzi	dla	dzika	 lub	 zrywania	mleczu	dla	 królików.	Można	wspólnie	
z	gospodynią	przygotować	posiłek	np.	lepić	pierogi	lub	upiec	rogaliki	,	a	w	ogródku	zrywać	świeże	maliny	
i	poziomki.
 
Relaks:	Cisza	i	spokój,	kontakt	z	naturą,	wędkowanie	w	dwóch	stawach	z	karasiami	i	karpiami,	jazda	sa-
mochodem	terenowym	po	okolicy,	kuligi.	Można	miło	spędzić	czas	przy	ognisku,	jesienią	i	zimą	w	salonie	
przy	ogniu	z	kominka	,a	dla	dzieci	jest	przygotowany	ogrodzony	plac	zabaw.
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Bania na Mazowszu 
Barbara	Kuligowska-Roman
Brzeźnik	2a,	07-111	Wierzbno
tel.	791	91	79,	602	410 720,	601	293	991
bania.mazowsze@wp.pl
www.bania.mazowsze.pl 

Gospodarstwo	 leży	 na	Równinie	Wołomińskiej	w	 pobliżu	 lasów	 i	 rzeki	Osownicy,	 niedaleko	Warszawy	
(1godz.	drogi)	w	Krainie	Mistrza	Twardowskiego.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Gospodarstwo	jest	nastawione	na	stworzenie	przyjaznych	warunku	wypoczynku	dla	osób	kochających	
wiejskie	 klimaty,	 rodzinną	 atmosferę,	 kontakt	 ze	 zwierzętami	 i	 rękodziełem	 artystycznym.	 Zapoznaje	
z	zielnikiem	i	zwierzętami	(kozy,	owce,	kury,	gęsi,	kaczki,	króliki)	oraz	z	dziedzictwem	kultury	regionu.	
Dzieci	poznają	zwyczaje	i	potrzeby	zwierząt,	dowiadują	się:	gdzie	i	jak	mieszkają,	co	jedzą	i	jak	można	się	
z	nimi	zaprzyjaźnić.	Wspólnie	z	gospodarzami	wykonują	wiele	prac	związanych	z	opieką	nad	zwierzętami:	
karmienie	kur,	kaczek,	gęsi,	kózek,	owieczki,	królików.	Tu	można	także	zauważyć,	jak	zwierzęta	dziękują	za	
opiekę,	gdzie	znoszą	jajka,	skąd	się	bierze	mleko.	Wspólnie	zbiera	się	jajka	i	doi	kozę,	pije	świeże	mleko.	Tu	
można	też	zwoływać	kaczki	i	gąski,	by	na	wieczór	wróciły	znad	stawu	lub	odkryć	tajemnicę,	czy	owieczkę	
się	pierze?	Dzieci	 i	dorośli	poznają	wspólnie,	co	rośnie	na	zielniku	 i	 łące,	nauczą	się	zastosowania	ziół	
w	kuchni	i	poznają	różnice	między	nimi.
Kuchnia	gospodyni	opiera	się	na	inspiracjach	tradycyjnych	potraw	pogranicza	Mazowsza	i	Podlasia,	jest	
lekkostrawna,	bogata	w	warzywa	i	owoce,	uwzględnia	posiłki	z	Kuchni	Świętej	Hildegardy	zapewniające	
harmonię	 duszy,	 umysłu	 i	 ciała.	 Podczas	 sobotnich	 kolacji	 gospodarze	 przekazują	 miejscowe	 legendy	
o	Twardowskim,	Kaśce,	co	z	diabłami	tańcowała	czy	Żółtej	Damie.	

Relaks:	Pomysłowe	urządzenie	ogrodu	z	Domkiem	Baby	Jagi,	staw	do	pływania	pontonem,	plac	zabaw,	
basen	ogrodowy,	warsztaty	rękodzielnicze.	Można	np.	wykonać	ziołowy	obrazek	na	pamiątkę	z	wakacji.
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U Basi 
Barbara	Wrońska

Mokrzyce	Włościańskie	7,	05-	191	Nasielsk
tel.	23 693	51	40,	692 099 936

barbarawro@wp.pl
www.agroturystykaubasi.pl 

 Gospodarstwo	rolne	położone	na	Wysoczyźnie	Ciechanowskiej,	w	pobliżu	Nasielska,	zaledwie	50km	od	
stolicy.	Budynki	w	otoczeniu	 lasów,	na	skraju	wsi,	dużo	 typowej	dla	Mazowsza	przestrzeni,	przyrody	
i	czystego	naturalnego	środowiska.	

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Gospodarze	prowadzą	tradycyjne	gospodarstwo	rolne,	uprawiają	zboża,	hodują	konie,	kozy	i	gęsi.	Oferują	
prace	 związane	 z	 pielęgnacją	 i	 obsługą	 zwierząt	 gospodarskich,	 prace	w	ogrodzie	–	 sianie,	 sadzenie,	
pielenie	ziół	i	warzyw.	Istnieje	możliwość	udziału	w	czynnościach	związanych	z	przetwórstwem	domowym	
owoców,	warzyw	i	grzybów.	W	typowym	drewnianym	domku	z	gankiem	znajdują	się	pokoje	noclegowe	
z	tradycyjnym	wyposażeniem	i	regionalną	dekoracją.	Wokół	domu	rozległy	trawnik	i	ogród,	którego	nie-
wątpliwą	atrakcją	jest	stara	drewniana	studnia	na	kołowrót.	W	różanym	ogrodzie,	w	towarzystwie	sre-
brzystych	i	zielonych	krzewów	latwo	znaleźć	prawdziwy	wypoczynek.	Goście	mogą	tu	liczyć	na	zdrowe,	
wiejskie	jedzenie,	przygotowane	z	produktów	pochodzących	z	własnego	gospodarstwa	lub	gospodarstw	
sąsiadów.

Relaks:	Wieczorne	biesiadowanie	w	obszernej,	drewnianej	altanie,	jazda	konna,	spływy	kajakowe,	space-
ry	po	lesie	umożliwiające	grzybobranie,	zwiedzanie	najdłuższego	rynku	europejskiego	w	Pułtusku,	wypra-
wy	do	Twierdzy	Modlin	lub	pola	golfowego	„Lisia	Polana”.

m
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Myszogród
Agnieszka	i	Dariusz	Myszkowscy
Osiny	22,	09-500	Gostynin
tel.	600 442 201
myszkowski@interia.pl
www.myszgrod.pl 

„Agroturystykę	inną	niż	wszystkie”	zachwala	gospodarstwo	położone	między	Kutnem	a	Gostyninem,	na	
terenie	ochronnym	„Dolina	Skrwy	Lewej”.	W	okolicznych	lasach	i	na	łąkach	rosną	jagody,	maliny,	jeżyny,	
grzyby	i	zioła.	W	pobliskim	rezerwacie	ścisłym	można	obserwować	żeremia	bobrów	i	źródła	krystalicznie	
czystej	wody.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Gospodarstwo	pięknie	położone	na	skraju	lasu,	w	bardzo	spokojnej	okolicy.	Składa	się	z	budynku	miesz-
kalnego	z	drewnianymi,	rzeźbionymi	okiennicami,	stajni	i	budynków	gospodarczych,	w	których	żyją	konie,	
kozy,	kury,	psy	i	koty.	Gospodarze	uprawiają	zboże	i	z	zapałem	oddają	się	hodowli	koni,	oferując	gościom	
możliwość	poznania	życia	wiejskiego,	z	dala	od	cywilizacji	wielkomiejskiej,	w	otoczeniu	natury,	ekologicznej	
produkcji	żywności	oraz	ekologicznego	chowu	zwierząt.	Zachęcają	do	uczestniczenia	w	zajęciach	gospo-
darskich,	pieleniu	warzyw,	pomocy	w	sianokosach,	obsłudze	koni	w	stajni	lub	wytwarzaniu	tradycyjnych	
potraw	czy	lokalnych	specjałów.

Relaks: Organizowane	są	imprezy	plenerowe	i	integracyjne	z	dodatkowymi	atrakcjami	jak	kuchnia	polowa	
czy	strzelanie	z	łuku.	Gospodarze	oferują	zabiegi	„Wiejskiego	SPA”	w	balii	napełnianej	dwoma	tysiącami	
litrów	wody	 lub	szwedzkiej	 saunie,	oczyszczającej	organizm	z	 toksyn	 i	 poprawiającej	pracę	serca.	Do	
dyspozycji	gości	jest	na	miejscu	„Country	Club”	w	starej	stajni	z	bilardem,	wypoczynek	nad	wodą,	nauka	
jazdy	konnej,	przejażdżki	powozem	konnym,	rowerowe,	uprawianie	nordic	walking,	ogniska.	Warto	też	
zapoznać	się	z	kolekcją	starych	maszyn	rolniczych,	ilustrujących	historię	mechanizacji	polskiej	wsi.
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Agroela
Elżbieta	Żebrowska

Wydmusy	59,	07-430	Myszyniec
tel.	29 772	19	12,	609 858 698

agroela@o2.pl, 
www.agroela.pl 

Gospodarstwo	 leży	 na	 skraju	 Puszczy	 Kurpiowskiej,	 nad	 dopływem	 rzeki	 Rozogi.	W	 obrębie	 puszczy	
liczne	rezerwaty	przyrodnicze	z	bogatą	florą	 i	unikalną	 fauną.	Region	kurpiowski	należy	do	najbardziej	
oryginalnych	folklorystycznie,	zachowując	odrębny	strój,	formy	budownictwa,	rękodzieła	(słynne	hafty	 
i	wycinanki).

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Gospodarstwo	rolne	o	pow.	22	ha,	położone	pośród	lasów,	zajmuje	się	produkcją	zwierzęcą	i	roślinną.	
Gospodarze	uprawiają	zboża,	posiadają	łąki	i	pastwiska,	hodują	krowy	mleczne	(20	szt),	cielaczki	(10	szt)	
oraz	gęsi,	prowadzą	również	pasiekę.	Gospodarstwo	ma	charakter	zagrody	edukacyjnej,	która	realizuje	
programy	z	zakresu	dziedzictwa	kulturowego	Mazowsza,	a	szczególnie	Regionu	Kurpie,	w	tym	naukę	wy-
twarzania	lokalnych	tradycyjnych	specjałów	kurpiowskiej	kuchni.	Z	mleka	wytwarzane	są	tu	sery	i	masło,	
z	mięsa	domowe	smaczne	wędliny.	Gospodarze	zachęcają	do	smakowania	miodu	oraz	do	uczestniczenia	
w	zajęciach	gospodarskich.

Relaks: Wypoczynek	w	ciszy	i	spokoju,	w	kontakcie	z	naturą,	spacery	po	lesie,	zbieranie	grzybów	i	jagód.	
Dla	poszukujących	aktywności	właściciele	oferują	kort	tenisowy	i	rowery,	imprezy	integracyjne,	zabawy	
przy	ognisku	i	grillu.	Wyjątkową	atrakcją	jest	tu	wspaniałe	wiejskie	i	regionalne	jedzenie	oraz	możliwość	
poznania	folkloru	i	tradycji	kurpiowskich.
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Nad Bugiem
Elżbieta	i	Wiesław	Jakoniukowie
Zabuże	41,	08-	220	Sarnaki
tel.	83 359	88	29,	604	138	760
rolawj@poczta.onet.pl, 
www.zabuze24.pl 

Gospodarstwo	leży	nad	rzeką	Bug,	na	terenie	Parku	Krajobrazowego	„Podlaski	Przełom	Bugu”.	Otoczone	
jest	pięknymi	lasami,	w	których	podczas	deszczowych	dni	nie	brakuje	grzybów.	W	okolicy	są	ścieżki	przy-
rodnicze	i	dwa	rezerwaty	przyrody.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Obok	domu	znajduje	się	obszerne	podwórko,	gdzie	można	odpocząć,	zebrać	myśli	i	po	prostu	poczuć	się	
swobodnie	na	łonie	natury.	W	gospodarstwie	głównymi	kierunkami	produkcji	są:	zboża,	okopowe	i	wa-
rzywa.	Gospodarze	oferują	bogatą	kuchnię	regionalną	opartą	na	produktach	pochodzących	z	własnego	
gospodarstwa	i	gospodarstw	sąsiadujących,	m.in.	babę	ziemniaczaną	z	sosem	kurkowym,	pierogi	z	so-
czewicą,	pierogi	z	kaszą	gryczaną,	smalec	z	cebulką	i	przyprawami,	zbóje	z	mięsem,	ciasta	drożdżowe,	
przetwory	warzywne	i	owocowe,	własne	wędliny.	Na	szczególną	uwagę	zasługują	przetwory	mleczne,	jak	
sery	twarogowe	i	masło	czosnkowe	wytwarzane	metodą	tradycyjną,	które	cieszą	się	dużym	uznaniem	
wczasowiczów.	W	gospodarstwie	są	zwierzęta,	wśród	których	najbardziej	lubiane	przez	dzieci	są	króliki.	
Żyją	tu	też	kucyki,	świnie,	kury,	z	którymi	można	łatwo	zaprzyjaźnić	się	podczas	pobytu	w	gospodarstwie.

Relaks:	Spacery	po	malowniczej	okolicy,	łowienie	ryb,	pływanie	łodzią	czy	uczestniczenie	w	rejsach	stat-
kiem	i	spływach	tratwami	po	Bugu,	plac	zabaw.	Dużą	atrakcją	jest	basen	kąpielowy	oraz	plaża.	Gospoda-
rze	organizują	imprezy	okolicznościowe	„Pod	Strzechą”,	połączone	z	atrakcjami,	tj.	przejażdżkami	bryczką	
(zimą	saniami),	występami	muzyków	ludowych	i	zabawami	przy	ognisku	lub	grillu.	W	gospodarstwie	są	
dwie	wiaty	(jedna	z	nich	pokryta	jest	tradycyjną	strzechą	słomianą).
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Gratka
Danuta	i	Stanisław	Gratkowie
	Celiny	18,	26-035	Raków

tel.	509 014 115,	513 010 163
gratkasd@op.pl

 www.celiny.pl 

Gospodarstwo	Agroturystyczne	„Gratka”	leży	na	Pogórzu	Szydłowskim	w	otulinie	Cisowsko-Orłowińskie-
go	Parku	Krajobrazowego,	wśród	sosnowych	i	mieszanych	lasów,	obfitujących	w	grzyby,	maliny,	borówki	
i	jagody,	w	których	schronienie	znajdują	rzadkie	i	chronione	gatunki	zwierząt.	Nieopodal	gospodarstwa	
przepływa	rzeka	Czarna,	w	której	zobaczyć	można	żeremia	bobrów,	pstrągi	i	raki.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
„Gratka”	ma	status	gospodarstwa	ekologicznego	potwierdzonego	certyfikatem.	Jest	członkiem	regional-
nej	sieci	Dziedzictwo	Kulinarne	Świętokrzyskie.	Uczestniczy	w	licznych	imprezach	promujących	żywność	
ekologiczną	oraz	produkty	i	potrawy	lokalne	i	regionalne.	Gospodarze	specjalizują	się	w	uprawie	pszenicy	
orkiszowej,	z	której	wypiekają	chleb	 i	bułeczki.	Hodują	krowy,	owce,	gęsi,	kury	 i	świnie.	W	gospodar-
stwie	znajduje	się	jedna	z	niewielu	w	regionie	winnic.	Gospodarstwo	należy	także	do	sieci	gospodarstw	
„Zagroda	Edukacyjna”	proponując	uczestnictwo	w	zajęciach	na	temat:	„Tradycyjny	wypiek	chleba	z	mąki	
orkiszowej”	i	„Leśny	świat”.	Malownicze	położenie	gospodarstwa	sprawia,	iż	gospodarze	od	wielu	lat,	
dwa	razy	w	roku	organizują	międzynarodowe	plenery	malarskie	i	rzeźbiarskie.	Wyżywienie	gości	oparte	
jest	na	własnych	produktach	ekologicznych.

Relaks: Wydzielony	plac	zabaw	dla	dzieci,	boisko,	rowery,	stół	bilardowy	i	do	ping	ponga,	letnia	wiata	
biesiadna,	miejsce	na	ognisko	i	świetlica.	Gospodarze	organizują	m.in.	„Biesiady	świętokrzyskie”	z	muzyką	
i	zajęciami	tematycznie	wiążącymi	się	z	życiem	na	wsi.

świtokrzyskie
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Rzepka
Barbara	i	Andrzej	Rzepiszczak
Czarna	Góra,	ul.	Sołtystwo	28A,	34-532	Czarna	Góra
tel.	18 207	78	46,	661	472511
wandalka56@wp.pl 
www.rzepka.goralskie.net 

Typowe	podhalańskie	gospodarstwo	góralskie	leży	w	centralnym	punkcie	szlaków	turystycznych	(po	Ta-
trach,	Gorcach	i	Pieninach).	300	m	za	domem	znajduje	się	górna	stacja	wyciągu	narciarskiego	„Koziniec”	
oraz	wyciągu	„Litwinka”,	blisko	jest	też	wyciąg	Kotelnica	w	Białce.	

Oferta specjalistyczna całoroczna.
Dom	 stoi	 na	 przełęczy	 górskiej	 (850	m.	 n.p.m.),	 z	 widokiem	 na	 panoramę	 pasm	 górskich.	 Zaraz	 za	
domem	zaczynają	się	grzybowe	 lasy	sięgające	aż	po	granice	Tatr.	Niedaleko	domu	płynie	 rzeka	Białka	
o	charakterze	alpejskim,	a	w	bliskiej	odległości	 znajdują	się	baseny	geotermalne	w	Bukowinie	 i	Białce	
Tatrzańskiej.	Gospodarstwo	 leży	na	 szlaku	 „Małopolska	Wieś	Pachnąca	Ziołami”,	w	2011r	otrzymało	
wyróżnienie	w	XII	Plebiscycie	Wielkie	Odkrywanie	Małopolski.	Hodowane	są	tu	konie,	kury	i	kozy.	Budzik	
w	postaci	piejącego	na	płocie	koguta,	zaśpiew	góralskiej	gwary,	krystaliczna	woda,	góry	wyłaniające	się	
wśród	porannych	mgieł,	charakterystyczna	architektura	goralska,	pozostają	na	długo	w	pamięci.	Gospo-
darze	oferują	smaczną	domową	kuchnię	opartą	o	ekologiczne	produkty	i	zioła	ze	swojego	ogrodu	oraz	
przetwory	z	koziego	mleka	(w	sezonie).	Dla	zainteresowanych	osób	gospodarz	robi	pokaz	naturalnego	
werkowania	kopyt	konia	z	objaśnieniami	i	nauką,	zachęca	do	kontaktu	z	końmi.	Prowadzi	przejażdżki	konne	
dla	dzieci.

Relaks:	Sportowe	przeżycia	zapewniają:	sporty	ekstremalne	w	okolicy	-	paralotniarstwo,	kajakarstwo	
górskie,	skoki	spadochronowe,	rajdy	rowerowe	i	konne.	W	ogrodzie	zaś	czeka	basen,	miejsce	na	ognisko	
i	grillowanie,	plac	zabaw	dla	dzieci,	parking.	
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Agrozacisze
Danuta	Sowińska

Zubrzyca	Górna	167a,	34-484	Zubrzyca	Górna
tel.	18 285	28	58,	668 076	635

zacisze167a@wp.pl
www.agrozacisze.eu 

„Agrozacisze”	to	gospodarstwo	agroturystyczne	położone	na	Orawie	u	podnóża	Babiej	Góry.	W	pobliżu	
Babiogórski	Park	Narodowy	i	Muzeum	Orawski	Park	Etnograficzny,będące	świetną	alternatywą	dla	za-
tłoczonego	Zakopanego	i	Białki	Tatrzańskiej.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Oferta	skierowana	jest	do	osób	zafascynowanych	atrakcjami	górskimi,	bogatymi	walorami	krajobrazowy-
mi	i	kulturowymi,	ceniących	spokój	i	wygodę.	Wokół	tradycyjnego	domu	rozciąga	się	duży	ogród,	gdzie	
można	wypoczywać,	grillować,	uprawiać	sport	i	miło	spędzić	czas.	Gospodarze	gwarantują	miły	pobyt	
z	dala	od	miejskiego	szumu	i	komercji	w	domku	położonym	w	zacisznym	miejscu,	otoczonym	sadem	i	za-
drzewionym	potokiem.	W	gospodarstwie	żyją	krowy,	kury	oraz	zwierzęta	domowe.	Goście	mogą	liczyć	
na	zakup	świeżego	mleka,	serów,	miodu	i	jajek	oraz	towarzyszyć	codziennym	zajęciom	gospodarskim.

Relaks:	Świetnie	wyposażony	w	pomysłowe,	drewniane	urządzenia	plac	zabaw	i	miejsca	wypoczynkowe	
z	„Bacówką”,	przeznaczoną	na	góralskie	biesiady	z	nieodzownym	bajaniem	„o	zbójnikach”.

Wyżywienie:	Smaczne	 jedzenie	przygotowane	 z	produktów	z	własnego	gospodarstwa.	Posiłki	 nie	 są	
racjonowane,	istnieje	możliwość	ustalenia	jadłospisu	a	także	ustalenia	posiłku	na	wygodną	godzinę.

m
ałopolskie

22



Lokalizacje podmiotów, województwa:
zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie

lubuskie:
s.	11	Gospodarstwo	Kwiejce	Karpniki

dolnośląskie:
s.	5	Eko	Bajka	domki	w	górach
s.	6	Osada	Jeździecka	BATA

opolskie:
s.	8	Ranczo	w	Dolinie	Odry
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Lokalizacje podmiotów, województwa:
pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie

pomorskie:
s.	9	Agroanna
s.	10	Ola

kujawsko-pomorskie:
s.	7	Pod	Dębem

łódzkie:
s.	12	Gosp.	Agroturystyczne	Bogusława	Ślusarczyk
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Lokalizacje podmiotów, województwa:
warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie, małopolskie

mazowieckie:
s.	13	U	Ani
s.	14	Chata	za	wsią
s.	15	Bania	na	Mazowszu
s.	16	U	Basi
s.	17	Myszogród
s.	18	Agroela
s.	19	Nad	Bugiem

świętokrzyskie:
s.	20	Gratka

małopolskie:
s.	21	Rzepka
s.	22	Agrozacisze
s.	27	Owczarzówka
s.	28	Gosp.	Agroturystyczne	Maria	Gronka
s.	29	U	Kazka
s.	30	Julia
s.	31	Sawina
s.	32	U	Basi	–	na	Litwince
s.	33	Ekolatka
s.	34	Chałupa	Górola
s.	35	Chata	pod	Lasem
s.	36	U	Zochy
s.	37	Zofiówka
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Lokalizacje podmiotów, województwa:
podlaskie, lubelskie, podkarpackie

podlaskie:
s.	38	Gosp.	Agroturyst.	Barbara	Słowikowska
s.	39	U	Krysi
s.	40	Głazowisko
s.	41	Gosp.	Agroturystyczne
	 	 	 	 	Henryka	i	Dariusz	Radzewiczowie
s.	42	Gosp.	Agroturystyczne
	 	 	 	 	Iwona	i	Janusz	Rudziewiczowie
s.	43	Gosp.	Agroturystyczne	Krzysztof	Rawinis
s.	44	Ranczo	w	dolinie	pagórków	
s.	45	Gosp.	Agroturystyczne	Maria	Micielica
s.	46	Gosp.	Agroturystyczne
	 	 	 	 	Teresa	i	Ignacy	Andruczykowie

lubelskie:
s.	47	Gajowianka
s.	48	Kwitnąca	Dolina

26



Owczarzówka
Danuta	Owczarz
Męcina	Mała	1,	38-307	Sękowa
tel.	18 351	89	25
owczarzowka@interia.pl
www.owczarzowka.pl 

Nagradzane	gospodarstwo	„Owczarzówka”	leży	u	podnóża	Magurskiego	Parku	Narodowego,	w	malow-
niczej	miejscowości	Męcina	Mała,	na	stoku	góry	Łysula,	wśród	potoczków,	lasów	i	 łąk.	W	okolicznych	
lasach	żyją	rysie,	żbiki,	wilki,	jelenie,	łosie	i	sarny.	Można	tu	spotkać	orliki	krzykliwe,	jastrzębie	i	bociany	
czarne.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Gospodarze	prowadzą	ekologiczne	gospodarstwo	o	powierzchni	15	ha	o	tradycyjnym	profilu,	zajmującym	
się	hodowlą	krów	rasy	polskiej	czerwono	-	białej.	W	ukwieconym	gospodarstwie	żyją	też	świnie,	kury,	
zwierzęta	domowe,	znajduje	się	pasieka	i	warzywnik.
Gospodyni,	miłośniczka	kwiatów	i	gotowania,	poleca	zdrową	polską	kuchnię,	opartą	o	swoje	produkty:	
mleko,	sery,	masło,	warzywa,	owoce,	wędliny,	mięso,	własny	miód.	Piecze	chleb	i	robi	wędliny.	Chętni	
mogą	uczestniczyć	w	pracach	gospodarskich.	

Relaks: Na	wczasowiczów	czekają	liczne	atrakcje:	mini	muzeum	sprzętu	gospodarskiego,	wiata	na	grill,	
strzelanie	z	łuku,	boisko	do	siatkówki,	wypożyczalnia	rowerów,	basen	dla	dzieci,	plac	zabaw,	miejsce	na	
ognisko.	Latem	i	jesienią	można	zbierać	zioła	i	grzyby	(rydze),	kąpać	się	w	rzece	Sękówce,	a	zimą	jeździć	
na	sankach	 i	nartach	na	górce	za	domem.	Właściciele	udostępniają	narty	 i	nieodpłatnie	uczą	na	nich	
jeździć.	

Wyżywienie:	Gospodyni	serwuje	polską,	tradycyjną,	zdrową	kuchnię	opartą	na	produktach	z	własnego	
ekologicznego	gospodarstwa.	Specjalizuje	się	w	wypiekaniu	wiejskiego	chleba	i	ciasta,	przyrządza	świeże	
masło,	sery	i	wędliny.	Serwowane	są:	miód	prosto	z	pasieki	a	także	świeże	warzywa.	Istnieje	możliwość	
zakupu	produktów,	jak	również	grzybów	i	wiejskich	jaj.
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Gospodarstwo agroturystyczne
Maria	Gronka

	ul.	Św.	Elżbiety	144,	Trybsz,	34-442	Łapsze	Niżne
	tel.	18	28	564	26,	663	996	373

gronka@neostrada.pl
www.	gronka.goralskie.netil	

Gospodarstwo	góralskie	na	Podhalu,	położone	w	sąsiedztwie	Białki	i	Bukowiny	Tatrzańskiej.	Trybsz	jest	
polską	wsią	na	Spiszu,	położoną	na	północno-zachodnim	Zamagurzu,	pomiędzy	Pieninami	Spiskimi	a	Po-
górzem	Spiskim,	w	pobliżu	rezerwatu	„Przełom	Białki”.	Osobliwością	jest	działanie	rzeki,	która	co	roku	
zmienia	swój	bieg,	tworząc	przełom	między	wapiennymi	skałami	Obłazową	i	Kramnicą.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Typowy	góralski	 dom	mieszkalny,	usadowiony	na	skraju	 lasu,	posiada	pokoje	 z	 rozległym	widokiem	na	
Tatry	i	Gorce.	Jest	otoczony	przepięknie	ukwieconym	ogrodem	i	parkingiem.	Gospodarze	hodują	krowy,	
świnie,	kury	i	indyki.	Zachęcają	swych	gości	do	uczestniczenia	w	życiu	gospodarstwa,	karmienia	zwierząt,	
własnoręcznego	wyrobu	masła	lub	dojenia	krowy.	Gospodyni	pomaga	przygotowywać	potrawy	regional-
ne.	Istnieje	możliwość	zakupu	lokalnych	produktów	i	uczestniczenia	w	biesiadach	góralskich	przy	ognisku,	
przysłuchując	się	lokalnym	„zbójnickim”	legendom.	

Relaks:	Plac	zabaw,	altana,	grillowanie,	siatkówka,	grzybobranie,	jagodobranie.	Zdaniem	właścicieli	miej-
sce	jest	idealną	bazą	na	turystyczne	wyprawy	w	Tatry,	Pieniny	i	Gorce.	Szczególnie	polecają	zwiedzanie	
unikalnego	 kościoła	 drewnianego	 z	 XVI	wieku.	 Jest	 to	 barokowy	 kościół	 pw.	 św.	 Elżbiety	Węgierskiej	 
o	konstrukcji	zrębowej,	na	którego	sklepieniu	znajduje	się	najstarsza	malowana	panorama	Tatr	z	Hawra-
niem	i	Płaczliwą	Skałą.
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U Kazka
Maria	i	Kazimierz	Jandura
Mizerna	98,	34-436	Maniowy
tel.	18 275	08	91,	889	769619
jandurabogdan@gmial.com 
www.jandura.goralskie.net 

Wyjątkowe	przeżycia	czekają	na	wczasowiczów	„U	Kazka”	w	gospodarstwie	położonym	na	południowym	
stoku	Gorców,	w	unikalnej,	pachnącej	ziołami	Małopolsce.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Z	okien	góralskiego	domu	mieszkalnego	rozciąga	się	piękny	widok	na	Tatry	i	zatokę	jeziora	Czorsztyńskie-
go.	Gospodarze	prowadzą	ekologiczne	gospodarstwo	rolne.	Specjalizują	się	w	uprawie	ziół	przyprawo-
wych	i	ich	zastosowaniem	w	gospodarstwie	domowym.	Rosną	tu	melisa,	mięta,	tymianek,	majeranek,	
szałwia,	cząber,	lawenda,	rozmaryn,	lubczyk,	estragon,	i	hyzop.	Dodane	do	regionalnych	potraw,	oszała-
miają	doznaniami	smakowymi	i	zapachowymi.
W	 gospodarstwie	 hoduje	 się	 krowy,	 cielaki,	 króliki	 i	 drób,	można	więc	 zakupić	 produkty	mleczarskie	
oraz	nabiał.	Dzieciom	wolno	karmić	 zwierzęta	gospodarskie.	Gospodarze	kultywują	 tradycje,	posługu-
jąc	się	miejscową	gwarą	oraz	sporządzając	 lokalne	potrawy	regionalne.	W	zachwycająco	oryginalnym	
menu	można	znaleźć:	moskol	z	bryndzom,	fizoły	na	wędzonce,	jajeśnicę	z	ziołami,	żurek	z	białą	kiełbasą	
i	specjalność	gospodarzy:	barszcz	wołowy	na	łopatce,	gałuski	ze	skwarkami,	kwaśnicę	mizerną	i	koloc	
ziemniaczany	z	ziołami.

Relaks:	Łowienie	ryb	w	jeziorze	Czorsztyńskim	(sandacze,	szczupaki,	okonie,	pstrągi)	oraz	sporty	wodne,	
grzybobrania,	wędrówki	po	licznych	szlakach	turystycznych	w	Pieninach	i	Gorcach,	zwiedzanie	zabytków	
architektury	drewnianej,	zamków	w	Niedzicy	oraz	Czorsztynie,	spływ	Przełomem	Dunajca.	
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Julia
Julia	i	Mikołaj	Prokopowiczowie

Wysowa-Zdrój	114,	38-316	Wysowa-Zdrój
tel.	18 353	20	20,	606 937 275
prokopowiczjulia@poczta.onet.pl

www.julia-wysowazdroj.pl 

Gospodarstwo	położone	na	wzgórzu	w	centrum	uzdrowiska	Wysowa-Zdrój	w	Beskidzie	Niskim,	niedaleko	
Tylicza,	w	pobliżu	Słowacji	(4km).	W	pobliżu	znajduje	się	park	zdrojowy	ze	źródłami	wód	mineralnych	i	pi-
jalnią	wody	mineralnej	(0,5km)	Goście	mogą	skorzystać	z	zabiegów	rehabilitacyjnych	i	basenów	krytych	
oferowanych	w	pobliskich	sanatoriach	(1km)	oraz	Parku	Wodnym(0,5km).

Oferta specjalistyczna sezonowa:
W	gospodarstwie	z	typowym	góralskim,	murowanym	domem	mieszkalnym,	obok	którego	zorganizowano	
parking,	mieści	się	pasieka	 i	hodowane	są	kury	 i	ryby.	Gospodarze	posiadają	własne	 łowisko	pstrąga.	
W	pobliżu	domu	znajduje	się	drewniana	altana	z	okiennicami	i	dekoracją	okołookienną,	typową	dla	archi-
tektury	miejscowej,	przeznaczona	na	„góralskie	posiady”.	Wędzonym	w	gospodarstwie	kiełbasom,	bocz-
kom	i	szynkom	nie	jest	się	w	stanie	oprzeć	największy	niejadek.	Jednodniowa	wyprawa	do	lasu	owocuje	
kilkoma	kobiałkami	rydzów	lub	dorodnych	borowików,	ledwie	mieszczących	się	podczas	obróbki	na	wielkim	
kuchennym	stole.	W	kuchni	z	pełnym	wyposażeniem	goście	mogą	sporządzać	dowolne	posiłki,	korzystając	
z	olbrzymiej	wiedzy	gospodarzy	na	temat	ziół.	Gospodarstwo	znajduje	się	na	szlaku	,,Małopolska	Wieś	
Pachnąca	Ziołami”,	zatem	gospodarze	uprawiają	zioła,	które	wykorzystują	do	potraw	mięsnych,	ryb,	na-
lewek	ziołowych	i	dekoracji.	Są	współorganizatorem	festynu	,,Małopolska	Wieś	Pachnąca	Ziołami”	który	
odbywa	się	na	początku	 lipca	,	zachęcają	również	do	uczestnictwa	we	wrześniu	w	cyklicznej	 imprezie	
,,Święto	Rydza”.

Relaks:	Wyprawy	po	szlakach	:	pieszych,	rowerowych	i	konnych.	Gospodarze	polecają	szczególnie	zwie-
dzanie	licznych	pereł	architektury,	w	tym	łemkowskiej,	kościołów	i	cerkwi.	Spacery	do	Parku	Zdrojowego	
pozwolą	na	spróbowanie	miejscowej	wody	mineralnej	„Wysowianki”	lub	wykorzystania	solankowych	wód	
leczniczych:	„Franciszek”,	„Henryk”,	„Józef”.

m
ałopolskie

30



Sawina
Maria	i	Zbigniew	Klimkowie
Zarzecze	43,	33-390	Łącko
tel.	18 444	65	43,	507 089 723
majka-klimek@wp.pl
www.klimek.iap.pl	

Gospodarstwo	położone	w	Beskidzie	Sądeckim	w	dolinie	Dunajca	w	niezbyt	dalekiej	odległości	od	Starego	
Sącza	oraz	uzdrowisk	Krościenko	i	Szczawnica,	skutecznie	broniące	się	przed	wpływem	cywilizacji.	Moż-
na	z	niego	podziwiać	piękne	widoki	na	Gorce.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Typowe	gospodarstwo	góralskie,	położone	na	górskim	stoku	wśród	kwitnących	i	pachnących	ziołami	łąk,	
składa	się	z	murowanego	domu	mieszkalnego,	okazałych	budynków	gospodarczych	i	ogrodów:	warzyw-
nego	 i	rekreacyjnego.	W	„Krainie	kwitnących	sadów”	nie	brakuje	także	sadku	owocowego.	W	pobliżu	
lasu	wypływa	niewielki	górski	potoczek,	a	na	posesji	 znajduje	się	mały	staw	z	chronionymi	kumakami.	
Gospodarze	hodują	krowę,	świnkę,	kury	i	króliki.	Propagują	zdrowy,	zgodny	z	otaczającą	naturą	tryb	ży-
cia.	Gospodarstwo	specjalizuje	się	w	regionalnych	przetworach,	warto	więc	podpatrzeć	pieczenie	chleba	
w	tradycyjnym	piecu.	Można	tu	otrzymać	mleko	„prosto	od	krowy”,	własnoręcznie	wyrabiany	biały	ser	
i	masło.	Nabiał,	warzywa	i	owoce	także	pochodzą	z	własnego	chowu	i	ogrodu.	Goście	mogą	liczyć	na	po-
trawy	tradycyjnej	kuchni	polskiej	i	smakowite	wypieki.	Dzieci	zachęcane	są	do	uczestniczenia	w	karmieniu	
domowych	zwierząt	i	zrywania	owoców.	

Relaks:	Ogrodowy	kącik	wypoczynkowy,	spacery	po	okolicy	po	blisko	położonych	szlakach	turystycznych	
(Łąck-Suchy	Groń-Przehyba-Szczawnica),	 gdzie	można	podpatrywać	dziką	 zwierzynę	 i	 rzadkie	 gatunki	
ptaków.	Wieczory	można	spędzić	przy	grillu,	popijając	góralską	herbatkę	z	„Łącką	śliwowicą”,	miejsco-
wym	produktem	lokalnym.	Wyjątkową	atrakcją	jest	urządzane	co	roku	na	stoku	góry	Jeżowej	„Święto	
Kwitnącej	Jabłoni”.	
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U Basi – na Litwince
Barbara	Litwin

ul.	Sołtystwo	29a,	Czarna	Góra
34-532	Jurgów

tel.	18	208	24	71
 basiav3@interia.pl, www.litwin.goralskie.net 

Gospodarstwo	leży	w	jednej	z	14	polskich	wsi	spiskich	typu	zarębkowego	(przysiółkowego)	na	szczycie	
góry	Litwinka,	skąd	rozciąga	się	niezwykły	widok	na	4	parki	narodowe:	Tatrzański,	Babiogórski,	Gorczań-
ski	i	Pieniński.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Za	budynkiem	mieszkalnym,	typową	zagrodą	góralską,	rozciągają	się	 lasy	świerkowe	oraz	znajdują	się	
wyciągi	krzesełkowe	Koziniec	(300	m)	i	Litwinka	(500m).	Gospodarze	prowadzą	tradycyjne	gospodar-
stwo,	w	którym	można	poznać	życie	owiec,	drobiu	i	królików.	Przysiółek,	pielęgnujący	tradycje	rolnicze	
i	pasterskie,	słynie	także	z	pszczelarstwa	i	hodowli	gołębi.	Można	się	zaopatrzyć	w	miejscowe	produkty.	
Goście	mogą	liczyć	na	domowe,	smaczne	jedzenie	według	tradycyjnych	receptur.	Właściciele	zachęcają	
do	wypoczynku	aktywnego:	latem	kąpieli	w	czystej	Białce	i	wędrówek	pobliskim	Szlakiem	Architektury	
Drewnianej.	Warto	przede	wszystkim	poznać	kulturę	Spisza	w	zabytkowej	Zagrodzie	Korkoszków.	Zimą	
polecają	szaleństwa	na	śnieżnym	stoku	(oferują	20%	zniżki	na	karnet	czasowy	na	Litwince)	oraz	uczest-
nictwo	w	oryginalnych	góralskich	imprezach	w	pobliskiej	Bukowinie	Tatrzańskiej:	Sabałowych	Bajaniach	
i	Góralskim	Karnawale.

Relaks: Organizowane	tu	ogniska,	grillowanie	oraz	kuligi.	W	budynku	sala	telewizyjna	i	bilard.	Można	na	
stoku	uprawiać	lotniarstwo	i	paralotniarstwo.
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Ekolatka
Kazimiera	Łatka
Barcice	Dolne	8,	33-342	Barcice
tel.	18	446	16	03,	505 320	379
kazimieral@o2.pl
www.ekolatka.pl

Wielokrotnie	nagradzane,	czynne	gospodarstwo	ekologiczne,	położone	w	atrakcyjnej	okolicy,	w	Dolinie	
Popradu,	w	Paśmie	Beskidu	Sądeckiego,	z	dala	od	drogi	głównej.	Panują	tu	cisza	i	spokój	oraz	wyjątkowa	
atmosfera	gospodarstwa	tradycyjnego.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Przytulny	parterowy	dom	otacza	ogród	ze	starymi	drzewami	owocowymi	i	warzywnikiem.	Gospodarze	
uprawiają	zboża	i	warzywa,	hodują	krowę,	kury,	kaczki,	gęsi	i	króliki.	Oferują	noclegi	w	osobnym	domu	
dla	 turystów.	W	ogrodzonej	 posesji	można	 także	 rozbić	 namiot	 i	 bezpiecznie	 zaparkować	 samochód.	
Gospodyni	zaprasza	na	warsztaty	kulinarne,	przygotowuje	tradycyjne	polskie	posiłki	na	bazie	własnych	
produktów,	piecze	chleb,	ciasta,	robi	przetwory,	posiada	umiejętność	szydełkowania,	przekazuje	wiedzę	
o	gospodarowaniu	ekologicznym,	podkreślając	wartość	produktów	ekologicznych	sprzyjających	zdrowiu.	
Słynne	są	jej	wypieki	z	własnej	mąki	razowej.

Relaks:	Obszerna,	zadaszona	wiata	z	grillem,	idealna	na	wieczorne	biesiady,	stół	do	ping-ponga,	huśtaw-
ka,	grill,	piaskownice,	domek	widokowy	„na	kurzej	stopce”.	W	okolicy	goście	spotkają	zanikające	zawody	
i	kupią	pamiątki	od	rzeźbiarza,	wikliniarza,	garncarza.	W	pobliżu	odbywają	się	liczne	imprezy	folklorystycz-
ne,	 znajduje	się	Park	Etnograficzny,	Miasteczko	Galicyjskie,	 zabytkowy	Stary	Sącz,	szlaki	 turystyczne	
oraz	ścieżki	rowerowe	i	spacerowe.	Zimą	zapraszają	okoliczne	stoki	narciarskie.

m
ało
po
lsk
ie

33



Chałupa Górola  
Malgorzata	i	Adam	Grywalscy

Tylicz,	ul.	Konfederatów	Barskich	46,	33-383	Tylicz
tel.	88 729	61	33	

malgorzatagrywalska@gmail.com
www.chalupagorola.pl 

Góralskie	gospodarstwo	leży	w	Dolinie	Muszynki	oddzielającej	Beskid	Sądecki	od	Niskiego,	kilka	kilome-
trów	od	Krynicy	Zdroju,	na	skraju	Popradzkiego	Parku	Krajobrazowego.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Gospodarze	-	potomkowie	górali	 łemkowskich	-	mieszkają	w	drewnianym	domu,	o	architekturze	 i	wy-
stroju	 charakterystycznym	dla	 tych	 ziem.	W	 regionalnych	 strojach:	 krakowskim	 z	 elementami	 stroju	
łemkowskiego	oraz	 stroju	 górali	 pienińskich	występują	 z	 okazji	ważnych	wydarzeń.	 Ich	nowopowstałe	
gospodarstwo	agroturystyczne	opiera	się	na	wielopokoleniowych	tradycjach.	Uprawiają	zboża	i	ziemniaki	
oraz	warzywa	i	owoce	w	przydomowym	ogródku.	Można	się	zaprzyjaźnić	z	hodowanymi	tu	zwierzętami:	
krowami,	owieczkami	i	baranami,	kozami	i	capkami,	królikami,	kotami	i	psami,	kurami	zielononóżkami.	Go-
ście	mogą	uczestniczyć	w	zajęciach	gospodarskich	(karmienie	i	dojenie	kóz,	karmienie	królików,	zwożenie	
siana	itd.),	obserwować	naturalny	proces	wylęgania	się	kurcząt.	
Wspaniały	 wypoczynek	 dopełnia	 zdrowa	 i	 smaczna	 tradycyjna	 kuchnię	 oparta	 na	 produktach	 pocho-
dzących	 z	 ekologicznego	 gospodarstwa.	Wędliny	 i	 sery	wędzone	 są	w	 tradycyjnej	wędzarni,	 opalanej	
drewnem	olchowym.	Tylko	tu	można	skosztować	wyrabianych	w	tradycyjny	sposób	seró,	masła,	wędlin,	
chleba	wypiekanego	w	piecu	opalanym	drewnem	czy	świeżych	jaj	z	niską	zawartością	cholesterolu.	Ser-
wowane	napoje	zawdzięczają	swój	smak	źródlanej	wodzie	ze	studni	znajdującej	się	na	terenie	posesji.	Jest	
możliwość	zakupu	produktów	wytwarzanych	w	gospodarstwie.

Relaks:	Ogród	i	plac	zabaw	dla	dzieci,	w	okolicy	jazda	na	nartach	(wyciągi	narciarskie),	na	łyżwach	(lodo-
wisko),	na	rowerach	(wypożyczalnia	rowerów),	wędrówki	po	szlakach	turystycznych:	pieszych,	konnych,	
rowerowych,	zwiedzanie	zabytków,	jazda	konna,	pływanie	w	basenie.
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Chata pod Lasem  
Monika	i	Edward	Brandys
Spytkowice	604,	34-745	Spytkowice
tel.	18	26	88 479,	505	892	629
chatapodlasem@vp.pl,	

Gospodarstwo	położone	w	miejscowości	nad	Skawą,	na	terenie	zwanym	„Żabim	Krajem”.	Rozciąga	się	
stąd	piękny	widok	na	masyw	Babiej	Góry	w	Beskidzie	Żywieckim	i	Luboń	Wielki,	najwyższy	szczyt	Beskidu	
Wyspowego.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
W	gospodarstwie	góralskim,	znajdującym	się	na	skraju	lasu,	świt	rozpoczyna	się	śpiewem	ptaków.	Gospo-
darze	hodują	konie,	świnie,	kury,	indyki,	króliki	i	barany.	Miłośnicy	gospodarstwa	rolnego	zapraszani	są	
do	lekkich	prac	polowych	takich	jak:	sianokosy,	zbieranie	ziemniaków,	zbiór	owoców	i	jarzyn	oraz	ich	prze-
twórstwo.	Gospodyni	zachęca	do	degustacji	jej	własnej	kuchni,	pozwala	też	na	samodzielne	„kucharzenie”	
w	oddzielnym	aneksie	kuchennym.	Poleca	produkty	z	własnego	gospodarstwa:	mleko,	śmietanę,	masło,	
sery	różnego	rodzaju,	owoce,	konfitury,	a	dla	zadomowionych	gości	wypieka	różne	słodkie	pyszności,	w	tym	
wykwintne	pączki.	W	czasie	wieczornych	biesiad	wczasowicze	mogą	posłuchać	miejscowych	opowieści,	 
np.	o	szesnastowiecznym	sporze	o	olbrzymie	stawy	rybne	między	Wawrzyńcem	Myszkowskim,	właścicie-
lem	Spytkowic,	a	ostatnim	z	rodu	księciem	zatorskim	Januszem	V,	zakończonym	śmiercią	władcy.

Relaks:	Grillowanie,	pieczenie	prosiaka	lub	barana,	spacery	po	lasach	pozwalające	na	grzybobranie,	wy-
cieczki	rowerowe	(	wypożyczalnia	-700	m),	jazda	konna	(5	km),	kuligi,	narciarstwo	(wyciąg	4	km).	Wielu	
przyjemnych	doznań	przysporzą	wycieczki	do	 imponującego	kompleksu	stawów	rybnych	z	możliwością	
wędkowania,	zwiedzanie	zapory	w	Łączanach	lub	zamku	Myszkowskich	w	Spytkowicach.
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U Zochy
Zofia	Gromba

Janowice	204,	33-115	Janowice
tel.	509 720	377

 uzochy@interia.pl
www.agroturystyka.plesna.pl 

Niezapomniane	wczasy	w	„Gminie	z	widokami”	zapewnia	pobyt	w	gospodarstwie	 leżącym	na	Pogórzu	
Ciężkowickim	z	widokiem	na	dolinę	Dunajca.

Oferta specjalistyczna całoroczna.
W	obrębie	ekologicznego	gospodarstwa	z	certyfikatem	znajduje	się	dom	mieszkalny,	budynki	gospodar-
cze,	warzywnik,	sad	i	ogródek	wypoczynkowy	z	altanką.	Wyznaczono	też	miejsce	na	bezpieczny	parking.	
Gospodarze	hodują	owce,	kury	i	kaczki	i	zachęcają	do	ich	karmienia.	Gospodyni	odkrywa	przed	gośćmi	
tajniki	plecenia	z	wikliny	oraz	dawne	techniki	stolarskie.	W	ofercie	gospodarstwa	znajdują	się	również	
usługi	żywieniowe	w	pełnym	zakresie	(zdrowa,	domowa	kuchnia,	potrawy	dietetyczne,	ziołowe	napoje	
i	herbaty).	Specjalnością	są	wyśmienite	„placki	babuni”	i	nagrodzona	„perliczka	po	galicyjsku”.	Wczasowi-
cze	mogą	stołować	się	samodzielnie,	korzystając	z	zaopatrzenia	w	warzywa,	owoce	i	nabiał	wytwarzane	
w	gospodarstwie.	Tylko	tutaj	można	zrywać	pomidory	prosto	z	krzewu.

Relaks:	Altanka	wypoczynkowa	wyposażona	w	kominek,	miejsce	na	ognisko	i	do	grillowania,	miejsce	do	
zabaw	dla	dzieci.	Wyjątkowe	przeżycia	czekają	na	wczasowiczów	wędrujących	po	pięciu	szlakach	tury-
stycznych	pieszych	czy	czterech	dobrze	oznakowanych	trasach	rowerowych.	Uroki	całej	gminy	dobrze	
poznaje	 się	 także	 podczas	 spływu	 kajakowego	 Dunajcem.	Warto	 wybrać	 się	 na	 atrakcyjne	 wycieczki	
w	grupę	Wału,	Lubinki,	Ostrej	Góry,	Słonej	Góry,	Tuchowa,	Ciężkowic	czy	Jamnej.	Wczasowicze	zmoto-
ryzowani,	przy	okazji	pobytu	w	gospodarstwie,	mogą	udać	się	na	Szlak	Niepodległości:	Tarnów	–	Kąśna	
Dolna	–	Dworek	Paderewskiego.
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Zofiówka
Zofia	i	Jan	Worwa
Spytkowice	736,	34-745	Spytkowice
tel.	18	26	88	035,	604	110	399
zofiowka.list@interia.eu  
www.agroturystykaspytkowice.pl	

Gospodarstwo	 leży	 u	 podnóża	 Pasma	 Podhalańskiego,	 w	 dorzeczu	 Skawy,	 niedaleko	 przełęczy	 Bory	
z	przejściem	do	Słowacji,	8	km	od	uzdrowiska	Rabka	Zdrój.	W	pobliżu	rezerwat	„Bór	na	Czerwonem	–	
Torfowiska	Wysokie”.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Gospodarstwo	góralskie	z	przytulnym,	ładnie	urządzonym	domem,	w	dużym	ogrodzie	pełnym	urokliwych	
zakątków,	zachęca	do	wypoczynku	w	otoczeniu	roślin	i	chaty	grillowej.	Gospodarze	hodują	owce,	kury,	
kaczki	i	cielęta.	Można	śledzić	życie	wiejskich	zwierząt,	pomagać	w	obrządzaniu	owiec	czy	sianokosach.	
Zimą	w	miejscowości	funkcjonują	2	wyciągi	krzesełkowe,	zapraszając	do	narciarskich	wyczynów	na	sto-
kach.	Po	powrocie	z	ośnieżonych	tras	najlepiej	smakuje	tradycyjne,	domowe	jedzenie	i	wędzone	sery.

Relaks:	Plac	zabaw,	altany	ogrodowe,	ogniska,	wycieczki	na	licznych,	pobliskich	szlakach	turystycznych,	
gdzie	warto	poznawać	zabytki	miejscowej	architektury	drewnianej.	W	pobliżu	kryty	basen	i	hala	spor-
towa. m
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Gospodarstwo Agroturystyczne
Barbara	Słowikowska

Błaskowizna	24,	16-404	Jeleniewo
tel.	87	566	34	48,	512	299	422

Baśniowe	krajobrazy	towarzyszą	gospodarstwu,	leżącemu	na	terenie	Suwalskiego	Parku	Krajobrazowe-
go	nad	brzegiem	najgłębszego	w	Polsce	(108m),	trzystuhektarowego	 jeziora	Hańcza.	We	wsi	Hańcza	
najstarszy	zabytek	miejscowego	budownictwa	ludowego	-	Chałupa	Klejmonta.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Budynek	mieszkalny	otoczony	drzewami,	teren	wokół	ogrodzony	,	przystosowany	do	wypoczynku	i	rekre-
acji.	Przy	jeziorze	wybudowano	pomost,	z	którego	można	wypływać	łodzią	na	jezioro.	Gospodarze	udo-
stępniają	2	łodzie	wiosłowe,	kajaki	i	rowery	wodne.	W	jeziorze	Hańcza	żyją	sieje,	sielawy,	stynki,	węgorze	
i	szczupaki.	Można	natrafić	na	bardzo	rzadkie	ryby	 jak:	troć	wędrowną,	głowacza	białopłetwego	oraz	
gatunki	chronione.	Gospodarstwo	specjalizuje	się	w	potrawach	kuchni	regionalnej	z	własnych	produktów.	
Można	uczestniczyć	w	pieczeniu	chleba	wg	domowych	receptur,	wyrabianiu	masła	i	serów.

Relaks:	Wędkowanie,	nurkowanie,	wycieczki	rowerowe,	stół	do	tenisa	stołowego,	salon	wypoczynkowy	
z	kominkiem,	wieczorne	ogniska	nad	jeziorem	z	licznymi	opowieściami	gospodarzy	o	Jaćwingach,	Krzyża-
kach	czy	skarbie	w	Hańczy.
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Gospodarstwo agroturystyczne U Krysi
Burkniszki	1,	16-407	Wiżajny
tel.	87 568	81	38,	514 621 297
www.ukrysi.suwalszczyzna.net

Gospodarstwo	położone	nad	jeziorem	Wiżajny,	na	pograniczu	polsko-litewskim	w	pobliżu	trzech	przejść	
granicznych,	pozwalających	na	poznanie	uroków	litewskiego	regionu	Suwalkija.	Teren	pagórkowaty	szcze-
gólnie	sprzyja	amatorom	wycieczek	pieszych	i	rowerowych	w	lecie	a	narciarstwa	biegowego	i	zjazdowego	
zimą.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Okazały	budynek	mieszkalny	z	 tarasami	 i	balkonami	 jest	otoczony	pięknie	zadrzewionym	 i	ukwieconym	
ogrodem	na	zboczu.	Duża	otwarta	przestrzeń	wyposażona	w	drewniane	altany	 i	drewniane	siedziska	
nad	jeziorem	z	widokiem	na	kępy	tataraku	sprzyjają	wypoczynkowi.	W	ogrodzie	oczko	wodne	z	drewnia-
nymi	kładkami.	Gospodarstwo	specjalizuje	się	w	wiejskich	kulinariach.	Goście	mogą	posmakować	kuchni	
polsko-litewskiej.	Gospodyni	piecze	tradycyjny	chleb	na	zakwasie,	robi	masło,	sery,	twarogi	i	wędliny.	

Przebywający	na	wczasach	mogą	towarzyszyć	przy	zajęciach	gospodarskich,	wypróbowywać	regionalne	
receptury	pod	okiem	gospodyni,	zapoznawać	się	z	zasadami	zdrowego,	wiejskiego	żywienia	z	naturalnych	
produktów,	smakować	egzotykę	jadła	z	pogranicza,	dawnych	terenów	plemion	jaćwieskich.	W	pobliskich	
Wiżajnach	można	u	wielu	miejscowych	twórców	zakupić	rękodzielnicze	produkty	lokalne.

Relaks:	Wczasowicze	mogą	korzystać	z	kamiennego,	dużego	grilla,	urządzać	ogniska,	dzieci	-	bawić	się	
na	placu	zabaw,	dorośli	-	grać	w	piłkę	nożną	i	siatkową.	W	altanie	krytej	strzechą	warto	posłuchać	miej-
scowych	legend,	np.	o	królu	Jagielle	polującym	w	tutejszych	lasach	na	tura	czy	o	pięknej	Jegli	i	litewskim	
bogu	wód	Żaltisie.	Amatorzy	wędkowania	znajdą	tu	40	rybnych	jezior	i	5	uroczych	rzek.	Turyści	piesi	na	
pewno	chętnie	obejrzą	w	pobliżu	różowy	głaz	„Graniczny	kamień”	czy	głaz	z	białego	granitu.	Gospodarze	
polecają	lipcowy	festyn	gminny	„Swojskie	klimaty”.

Wyżywienie:	Gospodarze	polecają	regionalną	kuchnię	polsko-litewską,	pieką	chleb	na	zakwasie,	serwują	
świeże	masło,	sery,	twarogi	 i	wędliny.	 Istnieje	możliwość	zorganizowania	ogniska	z	pieczeniem	barana	
lub	prosiaka.
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Głazowisko
Halina	i	Adam	Kułakowscy

Rutka	13,	16-404	Jeleniewo
tel.	87 568	35	57,	608 504 088,	608 504 077

glazowisko@glazowisko.pl
www.glazowisko.pl

Gospodarstwo	położone	w	otulinie	Suwalskiego	Parku	Krajobrazowego	wśród	pofałdowanych	wzgórz,	
obok	których	połyskują	błękitne	jeziora,	ciemne	lasy	i	złociste	pola	uprawne.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Gospodarze	prowadzą	ekologiczne	gospodarstwo.	Żyją	tu:	drób	ozdobny,	kaczki,	króliki,	psy,	koty,	gołę-
bie,	stado	krów,	owce,	osiołek.	Spotkać	można	oswojoną	sowę,	gniazdo	z	liczną	bocianią	rodziną	i	saren-
kę.	Goście	mogą	uczestniczyć	w	pracach	w	warzywniku	i	pomagać	w	karmieniu	drobiu.	Istnieje	możliwość	
łowienia	ryb	w	pobliskich	stawach	i	jeziorach.	W	pięknie	zagospodarowanym,	ukwieconym	i	zakrzewionym	
ogrodzie	z	oczkiem	wodnym	warto	zwrócić	uwagę	na	kolekcję	starych	maszyn	rolniczych:	pługów,	sno-
powiązałek,	siewników.	W	pokojach	noclegowych	rzadka	okazja	do	zapoznania	się	z	miejscowym	rękodzie-
łem	o	tematyce	regionalnej	(gobeliny,	hafty)	 .Do	dyspozycji	gości	pozostaje	kuchnio-jadalnia	z	pełnym	
wyposażeniem	i	bogata	zastawa	o	regionalnych	motywach.	Ściany	wypełniają	obszerne	kredensy,	obok	
których	prezentowane	są	eksponaty	dawnych	sprzętów	domowych,	najczęściej	związanych	z	kuchnią.	
Gospodarze	serwują	ponadto	dania	kuchni	regionalnej,	specjalnością	jest	udziec	pieczony	na	rożnie	na	
ognisku.	Możliwość	zakupu	wyrabianych	przez	gospodynię	różnych	serów	wiejskich.

Relaks: Odpoczynek	na	łonie	natury,	wycieczki	piesze	i	rowerowe	po	okolicy.	Gospodarze	polecają	szcze-
gólnie	wycieczkę	na	Górę	Zamkową,	czyli	zespół	archeologiczny	z	grodziskiem	Jaćwingów,	otoczony	4	
jeziorami:	Szurpiły,	Jeglówek,	Jeglóweczek	i	Kluczysko.	Warto	też	poznać	w	okolicy	młyny	wodne	i	przy-
kłady	architektury	drewnianej	tych	ziem.
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Gospodarstwo agroturystyczne 
Henryka	i	Dariusz	Radzewiczowie
Stankuny	2,	16-407	Wiżajny
tel.	87 568	81	55,	600 157 780
www.nocleg.suwalszczyzna.com.pl/stankuny2

Gospodarstwo	 leży	na	 krańcach	Suwalszczyzny	 i	Mazur	Garbatych	 z	 dala	od	 ludzkich	 siedlisk,	wśród	
pięknych	dolin	i	wzgórz	polodowcowych,	w	pobliżu	wyjątkowo	czystych	i	spokojnych	jezior,	obok	szlaków	
rowerowych	i	tras	kajakowych	łączących	Polskę	z	Litwą.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Tradycyjnie	zabudowane	gospodarstwo	z	domem	mieszkalnym	i	murowanymi	budynkami	gospodarczymi,	
sadem	i	pasieką	prowadzi	produkcję	ekologiczną.	Gospodarz	poleca	smakowity	miód,	gospodyni	pieczone	
przez	siebie	sękacze.	Przebywając	w	gospodarstwie,	można	nauczyć	się	wyrobu	tych	niezwykle	smako-
witych	ciast,	wymagających	 jednakże	dużej	cierpliwości	 i	uwagi	oraz	wyjątkowo	świeżych	produktów.	
Można	łowić	ryby	w	2	stawach	i	2	jeziorach	niedaleko	domu.	

Relaks: Do	dyspozycji	wczasowiczów	oddano	bilard,	rowery,	grill,	miejsce	na	ognisko.	Mogą	urządzać	
wycieczki	na	pobliską	Górę	Rowelską,	najwyższy	punkt	Suwalszczyzny,	na	którym	ustawiono	prądotwór-
cze	wiatraki.

Wyżywienie: Goście	otrzymują	posiłki	przyrządzone	z	produktów	pochodzących	z	gospodarstwa,	wg	do-
mowych	tradycyjnych	receptur	oraz	potrawy	regionalne.	Dla	chętnych	podaje	się	posiłki	wegetariańskie.
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Gospodarstwo agroturystyczne 
Iwona	i	Janusz	Rudziewiczowie
Burniszki	7,	16-407	Wiżajny

tel.	87 568	82	13,	880 267 960
agrosiwy@onet.eu,	www.agroburniszki.com	

Gospodarstwo	położone	w	malowniczej	otulinie	Sulwalskiego	Parku	Krajobrazowego,	w	pobliżu	granicy	
z	Litwą	nad	jeziorem	Wiżajny.	W	pobliżu	wysepka	z	siedliskiem	bobrów.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Typowe	gospodarstwo	rolnicze,	o	dwupokoleniowej	tradycji	tworzenia	rodzinnej	atmosfery	dla	przybyłych	
gości	 (rodzice:	Wiesława	 i	Bogusław,	dzieci	 Iwona	 i	 Janusz).	Posesja	ogrodzona,	budynek	mieszkalny	
otaczają	świerki	i	ładnie	zaprojektowany	ogród.	W	gospodarstwie	hoduje	się	krowy,	kozy,	króliki	i	drób.	
Gospodarze	rozpieszczają	kulinarnie	swoich	gości,	serwując	im	świeże	mleko	od	krowy	i	kozy,	jaja,	masło,	
pieką	tradycyjny	chleb,	wyrabiają	wędliny	wg	domowych	receptur.	W	menu	kuchnia	regionalna	z	potra-
wami	mięsnymi	z	wieprzowiny	 i	wołowiny,	drobiu,	królików	i	ryb	z	własnego	gospodarstwa.	Niezwykle	
smaczne	są	wyrabiane	przez	gospodynię	sery	podpuszczkowe	i	twarogi.	Kartacze,	pierogi,	miód	z	własnej	
pasieki,	owoce	z	przydomowego	sadu,	także	dania	wegetariańskie	 i	dla	diabetyków	zadowolą	każdego	
smakosza.

Relaks: Rowery	górskie,	plac	zabaw,	udostępniany	sprzęt	wędkarski	i	kapoki,	łodzie	wiosłowe	do	wypły-
wania	na	jezioro,	stół	do	tenisa	stołowego,	sprzęt	do	zabaw	w	wodzie,	badminton,	miejsce	na	ognisko,	
grill.	Właściciele	gospodarstwa	pomagają	w	organizowaniu	wyjazdów	do	Wilna	i	Trok	oraz	spływów	na	
Rospudzie	i	Czarnej	Hańczy.
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Gospodarstwo agroturystyczne 
Krzysztof	Rawinis
Mauda	6,	16-407	Wiżajny
tel.	87 568	80	36,	506 837	293
rovi@vp.pl

Gospodarstwo	agroturystyczne	leżące	na	Suwalszczyźnie,	5	km	od	najgłębszego	w	Polsce	jeziora	Hań-
cza,	w	pobliżu	przygranicznej	 trasy	Wiżajny-Żytkiemy	 i	 trójstyku	granic	polsko-rosyjsko-litewskiej.	Od	
zachodu	znajduje	jest	Park	Krajobrazowy	Puszczy	Romnickiej,	od	południa	Suwalski	Park	Krajobrazowy.	
Obok	Wiżajn	punkt	widokowy	na	Górze	Rowelskiej,	w	odległości	1	km	od	Maudy	-	Rezerwat	Uroczysko	
Kramnik.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Malowniczo	usytuowane	gospodarstwo	w	dużej	odległości	od	innych	siedzib	ludzkich	nad	brzegiem	jeziora	
Mauda.	Obok	budynku	mieszkalnego	ogród	warzywny,	sad	owocowy	i	pasieka.	W	gospodarstwie	hoduje	
się	konie,	krowy	i	drób.	Goście	mogą	korzystać	ze	świeżego	mleka,	serów,	wędlin	wyrabianych	na	miejscu	
wg	domowych	receptur.	Na	jeziorze	znajduje	się	pomost,	z	którego	można	łowić	ryby.	Gospodarze	wypo-
życzają	łódź	wiosłową	służącą	do	wypływania	na	połów	w	głębi	jeziora.	Chętnie	towarzyszą	wczasowiczom	
w	spędzaniu	wolnego	czasu,	np.	podczas	grzybobrania	lub	przy	ognisku	nad	jeziorem,	snując	miejscowe	
rybackie	opowieści.	Pokoje	przygotowano	dla	gości	w	odrębnym	drewnianym	domku	letniskowym	z	ta-
rasem,	 którego	 ściany	 ozdabia	 miejscowe	 rękodzieło	 –	 gobeliny	 o	 regionalnej	 tematyce.	Właściciele	
serwują	wyżywienie	oparte	na	produktach	z	własnego	gospodarstwa.

Relaks:	 Zadaszone	altanki	 nad	 jeziorem,	spędzanie	 czasu	przy	 kulinarnych	smakołykach	 z	grilla,	 tele-
wizyjna	świetlica	z	kominkiem	wyposażona	w	tarczę	do	 lotek,	wycieczki	rowerowe,	przejażdżki	konne,	
rowery	wodne,	kuligi.	Możliwe	są	wycieczki	do	zabytkowych	kościołów,	do	Rezerwatu	Przyrody	Struga	
Żytkmiejska	(6km),	wieży	widokowej	w	Będziszewie	(11km),	Akweduktu	Północy	w	Stańczykach	(10	km)	
albo	na	Litwę	(przejście	lokalne	5	km).
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Ranczo w dolinie pagórków 
Maria	i	Antoni	Łanczkowscy
Wiżajny	27,	16-407	Wiżajny

tel.	87 568	81	05,	694 127 162
ostojawizajny@interia.pl,  

www.lanczkowscy.suwalszczyna.net

Gospodarstwo	położone	w	otulinie	Suwalskiego	Parku	Krajobrazowego,	wśród	polodowcowych	pagór-
ków	i	dziesięciu	jezior,	w	pobliżu	Litwy	z	otwartym	przejściem	granicznym.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Drewniany	dom	z	oszkloną	werandą	otacza	rozległy	trawnik	i	drzewa	owocowe.	W	warzywniku	uprawiane	
są	ekologicznie	jarzyny,	będące	podstawą	serwowanego	tu	wyżywienia.	W	gospodarstwie	hoduje	się	ko-
nie,	krowy,	drób.	Z	własnego	stawu	i	jeziora	pozyskuje	się	ryby.	Gospodyni	wyrabia	słynne	sery	wiżańskie,	
wpisane	na	 listę	produktów	regionalnych,	robi	przepyszne	wypieki.	Goście	mogą	 liczyć	na	degustacje	
licznych	potraw	regionalnych,	ryb	i	dziczyzny.	Wielką	atrakcją	jest	możliwość	korzystania	z	drewnianej	
sauny,	typowej	dla	tych	terenów.

Relaks:	 Organizowane	 ogniska,	 grill,	 możliwość	wypływania	 na	 jezioro	 łodzią	wiosłową,	wędkowanie,	
jazda	konna,	przejażdżki	bryczką,	kuligi,	wyprawy	krajoznawczo-turystyczne	na	Litwę.
Wielkim	przeżyciem,	szczególnie	dla	najmłodszych,	jest	możliwość	towarzyszenia	codziennej	pracy	rolni-
ka,	np.	przy	dojeniu	krów	czy	karmieniu	zwierząt.

Wyżywienie:	Gospodyni	oferuje	całodzienne	wyżywienie	z	produktów	z	własnego	gospodarstwa,	wypro-
dukowanych	ekologicznie,	ryby	z	własnego	jeziora	a	także	dziczyznę.
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Gospodarstwo agroturystyczne 
Maria	Micielica
Potopy	3,	16-406	Rutka	Tartak
tel.	87 568	72	42,	502 349 243
mariamicielica@gmail.com
www.mariamicielica.witrtyna.info

Gospodarstwo	położone	na	Pojezierzu	Suwalskim,	wśród	wysokich	wzgórz	okalających	jeziora	i	stawy,	
w	pobliżu	granicy	polsko-litewskiej	i	jeziora	Pobondzie.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Urokliwie	usytuowane	u	stóp	wysokiego	zbocza	i	tradycyjnie	zabudowane	gospodarstwo	z	domem	drew-
nianym	i	drewnianymi	oraz	murowanymi	wysokimi	budynkami	gospodarczymi.	Gospodarstwo	prowadzo-
ne	ekologicznie,	z	atestem.	Specjalizuje	się	w	regionalnych	kulinariach.	Gospodyni	przygotowuje	potrawy	
kuchni	polskiej	i	litewskiej	z	kartaczami,	pierogami,	babkami	ziemniaczanymi,	zupą	rydzową.	Piecze	tra-
dycyjne	na	Suwalszczyźnie	sękacze.	Goście	mogą	smakować	świeże	mleko	od	krowy,	domowe	wędliny,	
a	przede	wszystkim	sery.	Mogą	się	też	nauczyć	wyrobu	serów	na	organizowanych	tu	warsztatach	sero-
warskich.	Złowione	w	przydomowym	jeziorze	Białym	ryby	można	mrozić,	smażyć,	wędzić	lub	wykonywać	
przetwory.	Gospodarze	proponują	wyjątkowe	zabiegi	zdrowotne	i	kosmetyczne:	chodzenie	boso	po	rosie,	
kąpiele	w	ziołach	i	mleku.	

Relaks: Do	dyspozycji	gości	jest	pomost	na	jeziorze,	plaża,	łódź	wiosłowa,	rowery.	Gospodarstwo	jest	
świetnym	punktem	wypadowym	do	zwiedzania	Suwalszczyzny:	Gór	Sudawskich,	Wiżajn,	Jeziora	Hańcza,	
Puńska,	Sejn	oraz	Litwy.

Wyżywienie: W	kwaterze	serwowane	są	potrawy	regionalne.	Atutem	jest	domowa	kuchnia	oparta	na	
składnikach	z	przydomowego	ogródka.
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Gospodarstwo agroturystyczne 
Teresa	i	Ignacy	Andruczykowie

Błaskowizna	4,	16-404	Jeleniewo
tel.	87 568	34	45,	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.

Oferta specjalistyczna całoroczna:
Gospodarstwo	leży	nad	brzegiem	jeziora	Hańcza,	z	zabudowaniami	w	czworobok,	z	dwiema	oddzielnymi	
jednostkami	mieszkalnymi	dla	gości	4-5-osobowymi	i	pokojami	2,	3,	4-osobowymi.	Specjalizuje	się	w	ob-
słudze	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.	
Serwują	kuchnię	domową	lub	regionalną	opartą	na	produktach	z	własnego	sadu	i	ogrodu.	Wypożyczają	
dwie	łodzie.	Zachęcają	do	kultywowania	miejscowych	zwyczajów	higienicznych	w	drewnianej	bani	(sau-
nie).	Wiejska	 sauna	bowiem	pozwoli	 na	 pozbycie	 się	 toksyn	 i	 soli	 z	 organizmu,	 na	wygładzenie	 skóry	 
i	dotlenienie	cery,	w	efekcie	końcowym	na	lepszy	relaks	i	wolniejsze	starzenie	się.

Relaks Plac	zabaw,	stół	tenisowy,	 liczne	szlaki	piesze	 i	rowerowe	w	pobliżu.	Szczególną	atrakcją	 jest	
możliwość	wyjazdów	stąd	na	Litwę	i	innych	krajów	nadbałtyckich.	Gospodarze	polecają	miejscowe	atrak-
cje:	wycieczki	do	Smolnik,	w	których	kręcono	sceny	z	„Pana	Tadeusza”,	Galerii	Wiejskiej	w	Przesłance	 
i	do	mostów	kolejowych	w	Stańczykach	i	Kepojciach.
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Gajowianka
Anna	i	Jacek	Kowalscy
Nowy	Gaj	4A,	24-204	Wojciechów
tel.	81 517	76	41,	665 261 385
kowalscy69@o2.pl 

Gospodarstwo	położone	jest	na	Płaskowyżu	Nałęczowskim,	w	przepięknej,	zielonej	dolinie	rzeki	Bystrej.

Oferta specjalistyczna całoroczna:.
Tradycyjne	 gospodarstwo	wiejskie	 składa	 się	 z	 domu	mieszkalnego	 i	 zabudowań	gospodarczych	 prze-
znaczonych	na	hodowlę	kur,	kaczek	 i	trzody	chlewnej.	Gospodarze	uprawiają	własne	warzywa	i	zboża.	
Zapraszają	swych	gości	do	pomocy	w	pracach	polowych.	Oferują	im	wyżywienie	oparte	o	produkty	wła-
snoręcznie	wyhodowane.	Zachęcają	do	spróbowania	specjałów	„kuchni	wojciechowskiej”,	grillowania	zło-
wionych	w	Bystrej	ryb,	korzystania	z	ogrodu	warzywnego,	jak	i	owocowego.	Zebrane	owoce	lub	warzywa	
goście	mogą	przetwarzać	na	soki	lub	konfitury,	by	zapełnić	swoją	domową	spiżarnię.	W	gospodarstwie	
znajduje	się	wyodrębnione	miejsce	na	ognisko,	jak	również	na	rozbicie	namiotu.	Warto	poprosić	gospo-
dynię	o	przepisy	miejscowych	dań,	znanych	tu	od	wieków:	lemieszki,	zupy	sałacianki,	 łobodki,	kaszanki	
gryczanej,	pierogów	z	kaszą	gryczaną,	białym	serem	i	miętą	lub	nauczyć	się	piec	chleb	żytni	na	zakwasie	
lub	buraczarze.

Relaks:	 Piesze	 spacery	 po	 zielonej	 dolinie	wzdłuż	 „Szlaku	młynów	wodnych”,	wędrówki	 rowerowymi	
szlakami:	niebieskim	i	czerwonym	(6	rowerów	do	dyspozycji	gości),	możliwość	uprawiania	nordic	walking,	
przejażdżki	 bryczką	 latem,	 a	 zimą	 kuligi	 z	 ogniskiem	 i	 pieczeniem	 kiełbasek.	Niezwykle	 atrakcyjna	 jest	
możliwość	zakupu	certyfikowanych	produktów	lokalnych	(spożywczych,	rękodzielniczych,	artystycznych).
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Kwitnąca Dolina
Krystyna	Tusińska

Wierzchoniów	63,	24-120	Kazimierz	Dolny
	tel.	81 882	80	07,	609	312	004

krytus@wp.pl
www.agroturystyka.pl/lublin/tusinska 

Gospodarstwo	 leży	w	 unikalnej	w	 Europie	 „Krainie	 Lessowych	Wąwozów”,	w	 sąsiedztwie	 Kazimierza	
Dolnego	nad	Wisłą,	na	terenie	Kazimierskiego	Parku	Krajobrazowego.
Oferta specjalistyczna całoroczna:
Budynek	mieszkalny	 stoi	 w	 pięknie	 zagospodarowanym,	 ukwieconym	 ogrodzie.	 Bliskość	 lasu	 stwarza	
specyficzny	mikroklimat,	w	którym	doskonale	czują	się	wypoczywający	turyści.	Gospodarze	hodują	kury,	
kaczki	i	króliki.	Goście	mogą	obserwować	życie	domowego	ptactwa,	uczestniczyć	w	karmieniu	go,	zry-
wać	sezonowe	owoce	w	przydomowym	ogrodzie,	jak	również	brać	udział	w	pracach	polowych	i	pomagać	
w	kuchni.	W	zimie	organizowane	są	zawody	na	sankach	 i	workach	wypełnionych	sianem,	a	zwycięzcy	
otrzymują	drobne	upominki	bądź	dyplomy.	Pyszna	domowa	kuchnia	jest	oparta	na	produktach	z	własne-
go,	jak	i	okolicznych	gospodarstw.	Specjalnością	gospodyni	są:	pierogi	lubelskie	z	soczewicą,	żurek	na	
zakwasie	z	swojską	kiełbasą	i	wiejskim	jajkiem	oraz	domowe	ciasto	z	owocami.	Na	życzenie	gości	organizo-
wane	są	ogniska	z	pieczeniem	kiełbasek.	Na	terenie	posesji	znajduje	się	duża	altana	grillowa,	która	może	
służyć	za	letnią	kuchnię,	gdzie	jest	możliwość	przygotowania	przetworów	z	produktów	gospodarstwa.	

Relaks: Okolica	jest	idealnym	miejscem	do	wycieczek	pieszych	i	rowerowych	(do	wypożyczenia	rowery	
i	kijki	nordic	walking).	Gospodarze	zachęcają	do	grzybobrania	i	łowienia	ryb	w	Bystrej.	
Dodatkowy	wypoczynek	zapewniają:	plac	zabaw,	boisko	do	siatkówki,	kącik	zabaw,	wycieczki	do	Kazimie-
rza	Dolnego,	rejsy	po	Wiśle,	zabawy	w	Parku	Linowym,	3	wyciągi	narciarskie:	w	Celejowie,	Parchatce	
i	Rąblowie,	jazda	na	kucach	w	Centrum	Rekreacji	w	Parchatce.
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