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, zdobyć
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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W rodzinnym gronie
Pobyt na wsi jest wspaniałym pomysłem na wspólny, rodzinny wypoczynek w otoczeniu sielskiego krajobrazu z daleka od podmiejskiego hałasu. Pozwala zatrzymać się i czerpać radość z każdego dnia. Czas
spędzony na gościnnej polskiej wsi daje nam szanse, aby odkryć regionalne tradycje i korzystać z ciepłego
przyjęcia gospodarzy. Można cieszyć się pięknem natury i skosztować lokalnych przysmaków.
Nie ma lepszego miejsca na rodzinną wyprawę. Podczas gdy rodzice będą cieszyć się w pełni zasłużonym relaksem, najmłodsi mogą poznać z bliska życie na wsi, czy bawić się z przyjacielskimi zwierzakami.
Obserwowanie reakcji malucha z pewnością dostarczy rodzicom mnóstwa radości. Kontakt z naturą,
przebywanie na świeżym powietrzu zwiększy także odporność naszych pociech. Polskie gospodarstwa
agroturystyczne oferują komfortowe warunki noclegowe jak i dodatkowe atrakcje.
Gospodarze prowadzą kuchnię przyjazną dzieciom, najmłodsi goście zasmakują w placuszkach, naleśnikach, racuchach, wszelkiego rodzaju ciastach i domowym kompocie.
W sąsiedztwie często znajduje się las, czy jezioro. To wspaniałe miejsca na rodzinne wyprawy. Teren gospodarstw jest bezpieczny, położony daleko od ruchliwych dróg, często z dużym obszarem rekreacyjnym.
Kontakt z naturą, zapach świeżo skoszonej trawy, a przede wszystkim swoboda, jaką daje taki wypoczynek niosą niesamowitą radość i pozostawiają niezatarte wspomnienia.
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Kwatery dla rodzin z dziećmi
Przedstawione w niniejszej publikacji obiekty to podmioty spełniające określone warunki oraz posiadające
udogodnienia dla rodzin z dziećmi. Dzieci mogą bezpiecznie bawić się na placu zabaw, który wyposażony
jest w minimum trzy urządzenia. Huśtawki, piaskownica, trampolina, harce w otoczeniu zieleni, z pewnością sprawią im wiele radości.
W przypadku niesprzyjającej aury gospodarze zapraszają maluchy do specjalnie dla nich przeznaczonego,
odpowiednio wyposażonego kącika zabaw. Zapewniają także przybory do malowania. Rodzicom udostępniają informacje o atrakcjach, znajdujących się w pobliżu, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji dla
dzieci. Kwatery są przygotowane na przyjęcie rodzin także pod względem bezpieczeństwa najmłodszych
turystów, posiadają wszelkie niezbędne zabezpieczenia, w szczególności schodów oraz kontaktów. Na
miejscu rodzice mają zapewniony stały dostęp do sprzętu AGD, służącego do przygotowania potraw dla
dziecka.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się bogatą z ofertą kwater dla rodzin z dziećmi!
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Wykaz kwater:

Szczegółowe mapy zamieszczono na stronach 23 - 26

Legenda piktogramów:
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Gospodarstwo Agroturystyczne Ziemowit
Barbara Dariusz Justa
Niedamirów 56, 58-420 Lubawka
tel. 75 746 60 56
ziemowit@ptssa.pl
www.ziemowit.ptssa.pl

Gwarantowany wypoczynek, w miłej rodzinnej atmosferze, z dala od ruchliwych ulic, w gustownie urządzonych pokojach.
Oferta specjalistyczna całoroczna: Szczególnie zapraszamy do nas rodziny z dziećmi. Duży zielony
teren wokół domu z wieloma atrakcjami, m.in.: huśtawki, karuzela, domek na palach nad piaskownicą,
zjeżdżalnia, domek na drzewie, zapewniającymi milusińskim aktywny wypoczynek. Ponadto na dzieci czeka
niezwykle łagodny kucyk.

Relaks: Do dyspozycji gości jest też stylowa sala kominkowa. W upalne dni ochłodę zapewni prywatny
staw. Dodatkową atrakcją jest możliwość wędkowania. Poza placem zabaw dla dzieci jest wydzielone
miejsce na ognisko.
Noclegi: Ilość miejsc noclegowych: 20. Każdy z pokoi ma swój indywidualny charakter, a niepowtarzalny
wystrój zapewniają drewniane meble, które są dziełem gospodarza. Teren ogrodzony z parkingiem dla
samochodów.
Wyżywienie: Oparte w głównej mierze na tradycyjnej polskiej kuchni, a także wegetariańskie.
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dolnośląskie

Rodzicom dzieci poniżej drugiego roku życia gospodarze oferują: Łóżeczko, wanienkę, nocnik,
a także na życzenie elektroniczną nianię.

Gospodarstwo Agroturystyczna Sokolik
Grażyna Sokolińska
Maciejowiec 29, 59-623 Lubomierz
tel. 75 789 32 21, kom. 505 449 796
sokolik29@wp.pl
www.sokolik.wkarkonoszach.pl.

Gospodarstwo położone jest w Sudetach na terenie Krajobrazowego Parku Doliny Bobru, na pogórzu
Izerskim, wśród malowniczych łąk, lasów, wzgórz i strumieni. Wysokie Karkonosze, piękne Rudawy Janowickie, ciekawe Izery, największy w regionie Zalew w Pilchowicach, Karpacz, Szklarska Poręba są
w zasięgu ręki. Serdeczna i pełna ciepła atmosfera na długo pozostanie miłym wspomnieniem z pobytu
w „Sokoliku”.
Oferta specjalistyczna całoroczna: Dla dzieci przygotowany jest ogrodzony, duży plac zabaw, wyposażony w huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownicę, stół do ping-ponga, boisko do piłki siatkowej, trampoliny oraz
rowerki, traktorki, hulajnogi i dużo innych zabawek. Dla rodzin lubiących rowerowe wycieczki, możliwość
jazdy na rowerach z rikszami dla maluchów. W czasie niepogody dzieci mogą interesująco spędzać czas
w pokoju zabaw, wyposażonym w m.in.: książeczki, zabawki, stół do piłkarzyków.

dolnosląskie

Relaks: Dla amatorów aktywnego wypoczynku możliwość spacerów po pełnym grzybów, prywatnym
lesie gospodarzy. Niewątpliwym atutem gospodarstwa są konie oraz zarybiony staw, w którym można
wędkować. Jest jeszcze boisko do gry w siatkówkę i plac zabaw dla dzieci. Urozmaicony teren, wiele
szlaków turystycznych oraz liczne ścieżki rowerowe zachęcają do aktywnego wypoczynku.
Noclegi: Gospodarstwo dysponuje 12 miejscami noclegowymi. W mieszkaniu wakacyjnym dla 6-osobowej rodziny, gustownie urządzonym o pow. 120 m2: 3 pokoje 2-osobowe, salon, kuchnia z pełnym
wyposażeniem, jadalnia, hol z kominkiem oraz łazienka z natryskiem.
Dwa samodzielne pokoje typu studio. Osobne wejście, własna łazienka oraz aneks kuchenny, pozwalają
odpoczywać w spokoju i żyć własnym rytmem. Dla maluchów: łóżeczka, wanienki i krzesełka do karmienia.
Wyżywienie: Każda rodzina ma do dyspozycji w pełni wyposażoną kuchnię.
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Pod Srebrną Górą

Agata i Zbigniew Wolak
ul. Długa 125, 58-521 Jeżów Sudecki
tel. 75 713 22 21, 75 713 34 54, kom. 695 435 024
agatawolak@interia.pl
www.srebrna-gora.pl

13-hektarowe gospodarstwo ekologiczne, od 2002 roku certyfikowane (Agro Bio Test), w którym uprawia się: zboża, ziemniaki, warzywa oraz hoduje: krowy, kury, konie huculskie i króliki.

Relaks: W ogrodzie znajduje się plac zabaw dla dzieci – huśtawka, piaskownica, domek ze zjeżdżalnią,
trampolina. Kącik do zabawy w jadalni. W pobliżu zabudowań jest też ogród warzywny i sad, które dostarczają świeżych produktów do domowej kuchni.
Noclegi: Baza noclegowa dla 16 osób: dwupoziomowy apartament z dwiema sypialniami oraz cztery
dwuosobowe pokoje (z ewentualną dostawką w jednym z nich). Wyposażenie pokoi dostosowane do
potrzeb najmłodszych turystów. Niebanalny wystrój pokoi dla gości, jadalni i otoczenia domu, pracami
lokalnych artystów i… gospodarzy.
Wyżywienie: Goście mają możliwość skorzystania z wyżywienia,opartego na produktach z gospodarstwa. Istnieje też możliwość zakupu tych produktów.
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dolnośląskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Przedwojenny dom i zabudowania gospodarskie odrestaurowane
są w wiejskim stylu i otoczone zadbanym ogrodem kwiatowym, w którym znajduje się część rekreacyjna
dla gości. W wielu pracach gospodarskich, np. udój krów, karmienie królików, mogą brać udział dzieci
(oczywiście za zgodą rodziców).
Życie na wsi uczy racjonalnego wykorzystania zasobów gospodarskich, można więc towarzyszyć gospodarzom przy robieniu dżemów, soków, przetworów z warzyw oraz serów z mleka krowiego.

Dolina Marzeń

Jolanta Werner - Kyszka
ul. Źródlana 1, 58-564 Sosnówka,
tel. 757 610 816, 798 919 960
dolina-marzen@neostrada.pl
www.dolina-marzen.pl

Dolina Marzeń – położona w słonecznej dolinie u podnóża góry Grabowiec, w Sosnówce Górnej koło
Karpacza - magiczny klimat, świeże powietrze, strumień z krystalicznie czystą wodą. Wymarzone miejsce
na rodzinny wypoczynek.
Oferta specjalistyczna całoroczna: Dla całych rodzin organizujemy imprezy integracyjne i biesiadne
przy ognisku lub kominku w salonie, zbieranie grzybów w pobliskim lesie, wspólne puszczanie latawców.
Specjalnie dla dzieci gospodarze przygotowali uroczy pokój zabaw i plac zabaw Kubuś z przeróżnymi grami
i zabawkami.

dolnosląskie

Relaks: Wymarzone miejsce do wypoczynku dla osób szukających spokoju i wytchnienia od trudów codziennego życia, a profesjonalna sauna zapewni dodatkowy relaks. Wypożyczalnia kijków Nordic Walking
oraz zimą - sanek dla małych i dużych aktywnych turystów.
Noclegi: 5 przestronnych i komfortowo wyposażonych pokoi z łazienkami i TV (12 miejsc noclegowych).
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje, przygotowywane przez gospodarzy, z dodatkiem przypraw i ziół
z przydomowego ogródka, a jajek i miodu z sąsiedztwa.
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Eko Bajka domki w górach

Barbara Jochymek
Bukówka 71, 58-420 Lubawka
tel. 75 74 11 395, kom. 603 54 39 61
eko@bukowka.com
www.ekobajka.pl

Eko Bajka to 50-hektarowe gospodarstwo ekologiczne z certyfikatem „Czysta Turystyka”, nadanym
w 2009 r. przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Położone z dala od miejskiego zgiełku, w otoczeniu dużego ogrodu ozdobnego, lasów, gór i łąk. W 2011 r. uzyskało tytuł jednego z najlepszych gospodarstw agroturystycznych woj. dolnośląskiego.

Relaks: W zagrodzie jest wiele bezpiecznych miejsc do zabaw i wypoczynku –miejsca na wieczorne ogniska i grillowanie. Duży ogród ozdobny, w którym każdy znajdzie cichy zakątek dla siebie, jest prawdziwym
rajem dla dzieci. Oprócz placu zabaw dzieci mogą korzystać z kilku piaskownic, huśtawek, domków do
zabaw, świetlicy z zabawkami, sali rekreacyjnej.
Wyżywienie: Posiłki serwowane w gospodarstwie (również wegetariańskie) w dużej mierze przygotowywane są z produktów pochodzących z przydomowego ogrodu (warzywa, truskawki, jagody
i inne owocowe).
Noclegi: Każde z miejsc zakwaterowania przygotowane jest tak, aby rodzina mogła w nim wypoczywać
bezpiecznie i przyjemnie. Wygodne domki, pokoje, mieszkanie wakacyjne.
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dolnośląskie

Oferta specjalistyczna: Gospodarze serdecznie zapraszają rodziny z dziećmi. Położenie gospodarstwa
z dala od szosy i wsi gwarantuje ciszę i spokój, a ekologiczny sposób prowadzenia gospodarstwa daje
gwarancję prawdziwego, zdrowego wypoczynku.
Atrakcją, nie tylko dla najmłodszych, są zwierzęta: konie, owce, króliki i kury. Organizowane są tu też
jazdy konne dla dzieci i dorosłych.

Gospodarstwo Agroturystyczne
Koziołek Suchodołek

Jolanta i Maciej Filipowicz
Suchodół 2, 68 - 343 Brody Żarskie
tel. 68 371 20 43, kom. 667-591-401
filipowicz.agro@wp.pl, www.suchodol.agrowakacje.pl

lubuskie

Gospodarstwo leży z dala od dróg szybkiego ruchu, „prawie” na końcu świata. Tu kończy się droga
asfaltowa i zaczynają bezkresne lasy pełne grzybów, jagód i czerwonych borówek. Na skraju wsi jest
piękne jezioro wpisane w sieć Natura 2000. Miejsce szczególnie przyjazne dla małych i dużych smyków.
Gospodarstwo wpisane jest do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.
Oferta specjalistyczna całoroczna: Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i dla dzieci ze szkół podstawowych pt. „Z wizytą u Koziołka Suchodołka”, skorelowane z programem przedmiotu: środowisko społeczno-przyrodnicze w cyklach tematycznych - pory roku w zagrodzie, ogrodzie i lesie. Dużą atrakcją dla
dzieci jest możliwość codziennej obserwacji życia tutejszych zwierząt: kozy, króliczków, świnek morskich,
żółwi i tchórzofretki.
Relaks: Dużo wolnej przestrzeni – niemal 1 ha ogrodzonego terenu do wypoczynku i rekreacji, wyposażonego w leżaki, stoliki, krzesełka, hamak, dużą huśtawkę i dwie mniejsze, plac zabaw. Jest miejsce na
grill, ognisko, na wieczorne „pogaduchy”. Sprzęt sportowy, ławeczki w zacisznych miejscach, plenerowa
kręgielnia, boisko do buli i inne miejsca na gry i zabawy. Kilka rowerów: dla dzieci i dorosłych (jeden
z fotelikiem dla dziecka), gry planszowe, książki. Po udanych zbiorach w lecie można odwiedzić suszarnię
na grzyby i wędzarnię - zwaną „Zagrzybiała chatka”.
Jesienią zapraszamy grzybiarzy, którzy w naszych lasach zrealizują swoje grzybiarskie pasje.
Noclegi: W samodzielnym mieszkaniu dla 4-6 osób, oraz 3 domkach holenderskich ( 4-6-osobowych),
w pełni wyposażonych.
Wyżywienie: Pełne wyżywienie. Domowa kuchnia jest jednym z mocniejszych atutów gospodarstwa.
Smaczne posiłki przygotowywane są w dużej mierze z produktów „prosto z ogrodu” i dostosowane do
gustów dzieci, wzbogacone o pozycje bogate witaminowo - owoce, surówki, soki owocowe.
Cennik: W sezonie wiosenno-letnim: mieszkanie wakacyjne - 150 zł; domek holenderski 4-os. - 130
zł; domek holenderski 6-os - 150 zł; Ceny po sezonie (od września do maja): mieszkanie wakacyjne:
45 zł/osoba (powyżej 2 osób) lub 120 zł (do 2 osób), dziecko do lat 7-25 zł/doba; domek holenderski: 40
zł/osoba (powyżej 2 osób) lub 100 zł/doba (do 2 osób), dziecko do lat 7-20 zł.
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Gospodarstwo agroturystyczne Stodoła
i Stajnia Dera
Barbara i Witold Stodoła
Bogdańczowice 21, 46 – 233 Bąków
tel. 77 413 18 17, 602 538 469
agrosto@wp.pl, tajka3@wp.pl
www.agrosto.like.pl, www.agrosto.pl.tl

Gospodarstwo agroturystyczne Stodoła działa od 15 lat, ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień
w konkursach ogólnopolskich.
Oferta specjalna: W gospodarstwie można poznać codzienną pracę przy zwierzętach i na polu.

Noclegi: Dla gości przygotowano 2 pokoje 4-osobowe oraz 1 pokój przejściowy 3-osobowy. Latem możliwe jest postawienie przyczepy campingowej lub rozbicie namiotu, ale najlepszą atrakcją, która w pełni
satysfakcjonuje gości, jest spanie na sianie.
Wyżywienie: Gospodarze polecają swoją bardzo smaczną kuchnię.
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opolskie

Relaks: Na terenie gospodarstwa można łowić ryby i korzystać z rowerów, by odwiedzić pobliski zalew,
lasy i drewniane kościoły lub pasiekę w Maciejowie. Przy gospodarstwie działa stajnia rekreacyjno-sportowa Dera.

Gospodarstwo Agroturystyczne
Gościnna Zagroda
Anna Lipińska
Stawowa 2, 46-060 Przysiecz
tel. 77 464 80 67, 602 359 239
info@lipinski.drl.pl, www.lipinscy.com.pl

Gościnna Zagroda z Przysieczy stała się gospodarstwem agroturystycznym jakby automatycznie. Oficjalnie działalność prowadzona jest od roku, ale od wielu już lat gospodarze przyjmują znajomych oraz wycieczki. W gospodarstwie znajduje się największa na Opolszczyźnie i jedna z większych w kraju, stadnina
kuców - ponad 30 sztuk. Wokół wsi rozpościerają się rozległe tereny pól, łąk i lasów. Nieeksploatowane
turystycznie, wciąż puste ścieżki zapraszają do konnych rajdów. Mniej wprawnym służy pomocą i radą
wykwalifikowana instruktorka jazdy konnej.

opolskie

Oferta specjalna: W gospodarstwie jest około 20 gatunków zwierząt. To prawdziwy zwierzyniec, są
tu nie tylko krowy, świnie, króliki, kury, kozy, owce i bażanty, ale także zwierzęta leśne - dziki, jeleń,
sarna, których sprowadziły do gospodarstwa nie zawsze szczęśliwe losy. Nie brakuje również kotów,
psa, a nawet papugi. O zwierzętach interesująco opowiada Mieczysław Lipiński, który z zawodu jest
weterynarzem.
Relaks: Na terenie gospodarstwa znajduje się staw z piaszczystą plażą. Na stawie jest wysepka
z altanką. Można także pograć w minigolfa, jeździć konno.
Noclegi: Gospodarstwo oferuje 8 miejsc noclegowych w 3 pokojach: pokój 4 – os. i 2 pokoje 2-os.
W okresie letnim istnieje możliwość rozbicia namiotów.
Wyżywienie: Żaden gość nie wyjedzie stąd głodny. Gospodyni proponuje tradycyjną wiejską kuchnię.
Najlepiej smakują jednak dania z przygospodarskiej wędzarni. A uwędzić można wszystko: wędliny, sery,
czy własnoręcznie złowione ryby.
Cena: 50 % zniżka dla dzieci.
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Gospodarstwo Agroturystyczne
Nad Dziwną
Jerzy Lebiedziński,
Łuskowo 11, 72-514 Kołczewo
tel. 91 326 52 57, 880 432 551
www.naddziwna.pl

Oferta specjalna: Gospodarstwo przystosowane do pobytu rodzin z dziećmi. W pięknie utrzymanym
ogrodzie jest boisko trawiaste do gier zespołowych. Plac zabaw z huśtawkami, karuzelą. Miejsce zabaw
jest bardzo bezpieczne. Obok w kojcach znajdują się zwierzęta: koza, kaczki, gęsi, świnki, strusie oraz kucyki, na których można jeździć. Przy okazji jest nauka i praca ze zwierzętami - jak je karmić i pielęgnować.
Dzieci mogą poznać pracę rybaków morskich, zawsze organizowane są wycieczki do portu rybackiego
w Dziwnowie i spotkania z rybakami na kutrze. Oprócz wycieczek gospodarze organizują turniej podwórkowy w kometkę. Posesja ogrodzona, parking.
Relaks: Wokół domu jest dużo zieleni, sad i miejsce zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki i badmintona.
Do gospodarstwa przylega ścieżka rowerowa do Wolina oraz w stronę morza.
Noclegi: Gospodarze oferują 15 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, i 4-osobowych, każdy pokój
z własną łazienką i toaletą. Funkcjonalnie i gustownie urządzony dom gwarantuje dobry wypoczynek.
Pokoje są dobrze wyposażone w sprzęt RTV i AGD.
Wyżywienie: Pani domu na życzenie gości przygotuje smaczne tradycyjne jedzenie domowe. Specjalność
- potrawy z dyni (zupa, wypieki, dżemy).W żywieniu wykorzystywane są produkty z własnego gospodarstwa, świeże warzywa i owoce.
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zachodniopomorskie

Gospodarstwo położone jest na wyspie Wolin, pomiędzy Międzywodziem a Wolinem 7 km od morza.
Teren gospodarstwa bezpośrednio przylega do brzegu rzeki Dziwna. Z okien domu rozciąga się wspaniały
widok na Zalew Kamieński.

Gospodarstwo Agroturystyczne Pod Lipą
Aleksander Dębowski
Zastań 20, 72-514 Kołczewo
tel. 91 326 53 06, kom. 508 707 399
kontakt@podlipa.pl
www.podlipa.pl

Gospodarstwo położone na wyspie Wolin, nie opodal Zalewu Kamieńskiego, 3 km od morza, do którego
przylega jezioro gospodarzy. To cudowny zakątek Polski, przepiękny brzeg morski, szerokie piaszczyste
plaże, wspaniałe jeziora oraz lasy i dużo jodu w powietrzu.
Oferta specjalna: Dla milusińskich w ogrodzie bezpieczne miejsca zabaw z huśtawkami, piaskownicą.
Pomieszczenie z zabawkami. Ciekawym przeżyciem jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami, są tu: kucyk,
kozy, kury, króliki, kaczki. Dodatkową atrakcją jest wycieczka, podczas której gospodarz zapoznaje gości
z terenem gospodarstwa i okolicą, pokazuje ciekawe miejsca i występujące tu okazy flory i fauny. Po
powrocie konkurs rysunkowy dla dzieci – „Co widziałem”.

zachodniopomorskie

Relaks: Opalanie się i pobyt na plaży morskiej. Pływanie łódką, kajakiem. Spacery nad morze. Domowa
siłownia, bilard, piłkarzyki, stół do ping-ponga, rowery. Dla wędkarzy - dostęp do prywatnego jeziora,
sprzęt pływający, wędzarnia, grill, miejsce na ognisko.
Noclegi: Do dyzpozycji gości 10 dobrze wyposażonych pokoi: 3 pokoje 2-osobowe, 3 pokoje 3-osobowe
oraz 4 pokoje 4-osobowe z łazienkami i WC, aneks kuchenny z wyposażeniem oraz salon kominkowy.
Wyżywienie: Śniadania oraz obiadokolacje, sporządzane w oparciu o produkty z gospodarstwa.
Cennik: Śniadania 15 zł, obiadokolacje 25 zł.
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Gospodarstwo Agroturystyczne
Ranczo u Tosi
Antonina Bednarczyk
Przecmino 37, 78-100 Kołobrzeg
tel. 691 917 563
antoninabednarczyk@wp.pl

Gospodarstwo położone jest na starym szlaku Świętego Jakuba, przechodzącym przez Pomorze Zachodnie drogą z Trzebiatowa do Kołobrzegu. Przecmino leży w odległości 7 km od Kołobrzegu i 24 km od
Trzebiatowa.

Relaks: Gry i zabawy opracowywane wspólnie z pedagogiem. Dookoła starannie utrzymanego domu
wypielęgnowane trawniki, piękny ogród ozdobny i sad owocowy. Całość otoczona stawo-fosą z rybami.
Obok fosy pawilon do imprez plenerowych i plac zabaw dla dzieci. Jest miejsce na ognisko i grill.
Noclegi: Gospodarstwo zapewnia noclegi dla 10 osób w trzech pokojach 2 i 3-osobowych. W domu dla
gości są 3 pokoje z łazienkami, aneks kuchenny, kuchnia, salonik wypoczynkowy. W domu zainstalowana
jest winda dla osób niepełnosprawnych.
Wyżywienie: Tylko we własnym zakresie. Gospodyni nie prowadzi kuchni. Dobrze wyposażona kuchnia
i aneks kuchenny pozwala na samodzielne przygotowanie posiłku. Alternatywą jest catering z Kołobrzegu.
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zachodniopomorskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Gospodyni pragnie pomagać osobom niepełnosprawnym z zespołem
Downa. Współpracuje z nią wykwalifikowana nauczycielka, pracująca z dziećmi w systemie komunikacyjnym Makatona. Jest to system gestów i symboli graficznych – wspomagających sposoby porozumiewania się szczególnie z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Agroturystyka Nad jeziorem Sopień
Dorota Fischer
Mały Głęboczek 41, 87-313 Brzozie
tel. 510 704 490
kontakt@agroturystyka-sopien.pl
www.agroturystyka-sopien.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne leży na terenie Bagiennej Doliny Drwęcy i programu Natura 2000
w sercu Pojezierza Brodnickiego. Dodatkowy urok gospodarstwa stanowi jezioro Sopień, oddalone zaledwie o 150m od siedliska.
Oferta specjalna: Warsztaty - nauka połączona z zabawą. Dzieci dowiedzą się skąd bierze się mleko i jak
można zrobić masło, twaróg bądź upiec samodzielnie chleb. Dzieci mają tu również bezpośredni kontakt
ze zwierzętami (kury, gęsi, pawie, kozy).
Relaks: Dla dzieci - zjeżdżalnia, wspinaczka, domek na wysokości, piaskownica, bujaczki, trampolina.

kujawsko-pomorskie

Noclegi: W przytulnych pokojach ponad 100-letniego budynku gospodarczego, każdy wyposażony
we własną łazienkę.
Wyżywienie: Posiłki dla gości, śniadania, obiadokolacje przygotowywane są na bazie produktów ekologicznych – warzywa, jaja i drób lub we własnym zakresie.
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Gościnny Domek

Helena Kowalczyk
ul. Ks. Płk. Wyrczy 80, Wiele 83-441
tel. 58 687-33-52

Relaks: Wspaniałe warunki do wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Goście mają do dyspozycji duży ogrodzony ogród z pełnym wyposażeniem w sprzęt ogrodowy, plażowy, z placykiem zabaw dla dzieci, grill.
W domu - kącik wypoczynkowy z TV-SAT i video oraz bogato wyposażony kącik zabaw dla dzieci.
Noclegi: Domek jednopiętrowy, sezonowy, wolnostojący. Na parterze kuchnio-jadalnia w pełni wyposażona. W łazience: prysznic, WC, bidet, umywalka. Sypialnia o pow. 25m2 znajduje się na piętrze – klatka
schodowa zabezpieczona bramkami. Idealne miejsce dla rodziny z dziećmi.
Dodatkowo w budynku gospodarzy są trzy pokoje z łazienkami. W holu - aneks kuchenny.
Wyżywienie: Możliwość samodzielnego przygotowania posiłków.
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pomorskie

Oferta specjalistyczna sezonowa:
Zabawy 30 minutowe organizowane na terenie posesji - godzina do uzgodnienia z rodzicami.
Poniedziałek: wycieczka rodzinna po okolicy – zabawa w chowanego.
Wtorek: Gry i zabawy zręcznościowe na powietrzu: slalom z piłką, rzuty do kosza, zabawy z balonikami,
wyścigi, bieg z przeszkodami, itp.
Środa: Konkursy malarskie.
Czwartek: Układanki z wykorzystaniem zasobów naturalnych posesji i łąk.

Pokoje Gościnne

Renata Knitter
Komnino 3b, Smołdzino 76-214
tel. 59 846 31 24, kom. 603 449 826
komnino@op.pl
www.komnino.pl

Gospodarstwo leży w korzystnym mikroklimacie, charakteryzującym się dużym nasłonecznieniem i wilgotnym powietrzem, w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego. Rozległe obszary leśne, bliskość morza
oraz brak przemysłu w promieniu kilkudziesięciu kilometrów gwarantują - czyste powietrze, spokój i ciszę.
Oferta specjalistyczna całoroczna: Oferujemy pakiety pobytowe weekendowe dla rodzin z warsztatami
rękodzielniczymi do wyboru: ceramika, qulling, wiklina papierowa, kulinaria.

pomorksie

Relaks: Do dyspozycji gości są: ogród, altany, miejsce na grill i ognisko, miejsca zabaw dla najmłodszych,
pokój zabaw, piłka siatkowa, stół do ping-ponga, stół bilardowy, siłownia na powietrzu, zabawki, rowery.
Pobliskie jeziora to raj dla wędkarzy. Możliwość spacerów oraz grzybobrania w pięknych lasach. Wycieczki rowerowe po szlakach Gminy Smołdzino.
Noclegi: Trzy pokoje gościnne i mieszkanie wakacyjne. Pokoje estetycznie urządzone, wyposażone w telewizory, DVD, aneksy kuchenne, lodówki i łazienki. Istnieje możliwość skorzystania z Internetu i telefonu
Wyżywienie: Posiłki sporządzane są na bazie produktów ekologicznych i według tradycyjnych receptur.
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Retrodom

Stanisław Gonera
Retowo 4a, 76-214 Smołdzino
tel. 502 56 17 01
stanpago@poczta.onet.pl
www.retrodom.agroturystyka.pl

Dom położony jest na 1500m ogrodzonej działce w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego nad jeziorem
Gardno. To miejsce dla lubiących spokój i bliski kontakt z naturą – nieopodal Słowiński Park Narodowy
i nadbałtyckie plaże .
Oferta specjalistyczna całoroczna: Dom jest przystosowany do pobytu rodziny z dziećmi. Na przydomowej działce znajduje się plac zabaw dla dzieci.

Noclegi: W domu z trzema 2-osobowymi sypialniami jest w pełni wyposażona kuchnia, łazienka z kabiną
prysznicową, WC oraz druga toaleta z umywalką.
Wyżywienie: Posiłki przygotowujemy samodzielnie.
Cennik: Wynajem całej jednostki mieszkalnej od października do kwietnia – 180 zł / doba, pozostałe
miesiące – 400zł / doba.
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pomorskie

Relaks: Na przydomowej działce znajduje się plac zabaw dla dzieci i miejsce na ognisko. Do dyspozycji
gości jest 6 rowerów, 2 foteliki rowerowe dla dzieci, kaski ochronne i kamizelki odblaskowe. Obok posesji
przebiega szlak rowerowy R-10, łączący się ze szlakami Słowińskiego Parku Narodowego.

Pod Kogutkiem

Krzysztof Barczyk
Czysta 16, 76-214 Smołdzino
tel. 59 846 31 33, kom. 501 454 191
barczyk@vp.pl
www.barczyk.agroturystyka.pl

Oferta specjalistyczna sezonowa: Kwatera położona jest na obrzeżach Słowińskiego Parku Narodowego. W Smołdzinie godna polecenia jest Święta Góra Rowokół z wieżą widokową znajdującą się na jej szczycie oraz Muzeum Przyrodnicze. W Klukach znajdziemy żyjący swoim życiem skansen kultury słowiańskiej,
a wracając możemy obejrzeć morze i dzikie plaże z latarni morskiej w Czołpini.
Oferta specjalistyczna sezonowa: Dla milusińskich przygotowany jest ogrodzony plac zabaw z huśtawkami, piaskownicą, zjeżdżalniami, drabinkami, „bujawkami” oraz domowy kącik zabaw.
Dla starszych dzieci - boisko do siatkówki, zestaw do gry w badmintona, speedmintona, rzutki, a na złą
pogodę PS 1 lub PS 2. Na terenie posesji jest dużo zieleni i miejsca do biegania. Boisko do gry w piłkę
oraz ogródek rekreacyjny z altaną, grillem, miejscem na ognisko.

pomorksie

Relaks: Dla Gości przygotowano również możliwość wykupienia różnego rodzaju masaży leczniczych
i relaksacyjnych wykonywanych na miejscu przez dyplomowanego masażystę.
Noclegi: Do dyspozycji gości jest nowo wybudowany dom z dwoma apartamentami z salonem, sypialnią,
kuchnią i łazienką (dla 2-4 osób),
Wyżywienie: We własnym zakresie
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Na Wzgórzu

Błańska Anna
ul. Św. Agaty 80, 84-123 Połchowo
tel. 58 673 85 99, kom. 504 136 370
nawzgorzu@turystyczny.net
www.nawzgorzu.turystyczny.net

Kwatera oddalona jest około 0,5 km od wioski. Usytuowana na przestrzennej, pełnej zieleni posesji,
z której rozciąga się piękny widok na łąki, pola, trójmiasto i morze. Niewątpliwe atuty gospodarstwa to
czyste powietrze, cisza i spokój.

Relaks: Na terenie posesji jest duży ogród z wieloma miejscami do wypoczynku, boisko do gry w siatkówkę i piłkę nożną, stół do ping- ponga.
Noclegi: Goście mają do dyspozycji oddzielny budynek mieszkalny z przytulnymi pokojami oraz aneksem
kuchennym.
Wyżywienie: Istnieje możliwość wykupienia posiłków, opartych na produktach z przydomowego ogródka.
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pomorskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Dzieci mają możliwość obcowania ze zwierzętami, w gospodarstwie
są konie, kozy, kury, psy i koty. Jest też plac zabaw ze ślizgawką, huśtawkami, piaskownicą, trampoliną
oraz dużo miejsca do zabaw na trawie. W obiekcie znajduje się kącik zabaw dla dzieci wyposażony w gry
planszowe, puzzle, piłkarzyki.

Chata Miłkowksa

Paulina Czubaszewska
Miłkowo 61D, 64-720 Lubasz
tel. 604 550 195
milkowo@o2.pl
www.milkowo.pl

Miejsce malowniczo położone wśród pól i lasów, z dala od szosy i zabudowań wsi. Do dyspozycji gości
jest przestronny salon z kominkiem i kącikiem zabaw dla dzieci, kuchnia, parking i duży teren zielony
z placem zabaw, grillem, miejscem na ognisko. W odległości 5 km znajduje się jezioro z piaszczystą plażą.

wielkopolskie

Oferta specjalistyczna: Dom jest przystosowany do potrzeb rodzin z dziećmi. Do dyspozycji gości:
łóżeczka, wanienki, krzesełka do karmienia, zabawki, książeczki, gry planszowe, piłki, rakietki do badmingtona. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych na schodach zostały zamontowane bramki, a gniazdka w
salonie są zabezpieczone. Na oknach zabezpieczenie w postaci moskitier, które nie pozwolą owadom na
zakłócanie snu malucha. Jedyną w swoim rodzaju atrakcją jest spacer z kozami, podczas którego dzieci
mają okazję zaznajomić się z tymi zwierzętami, poznać ich potrzeby i specyficzne reakcje.
W gospodarstwie mieszkają: króliki, kozy, konie i psy. Atrakcją dla maluchów jest możliwość karmienia
zwierząt. Najodważniejszym maluchom gospodarze proponują oprowadzanie na koniu. W sezonie letnim
organizowane są wspólne ogniska oraz „Popołudnia dla rodziców”, w ramach których gospodarze zajmują
dzieci rozmaitymi animacjami, tak by rodzice mogli wówczas skorzystać z wypoczynku.
Relaks: W odległości 5 km od Chaty Miłkowskiej znajduje się jezioro z piaszczystą plażą i placem zabaw.
Bardziej wymagającym małym turystom gospodarze polecają spływy kajakowe Drawą i Notecią.
Warto odwiedzić wiatrak – koźlak, zagrodę dzików, wilczy park i hodowlę konika polskiego, a także przemierzyć malownicze wzgórza Szwajcarii Czarnkowskiej.
Wyżywienie: Gospodarze serwują domowe posiłki umożliwiając zamówienie połowy porcji dla dziecka.
Domowa kuchnia oparta na zdrowych, regionalnych produktach. Mozliwość samodzielnego przygotowania posiłków w oddzielnej kuchni.
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Lokalizacje podmiotów, województwa:
zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie

zachodniopomorskie:
s. 13 Nad Dziwną
s. 14 Pod Lipą
s. 15 Ranczo U Tosi

lubuskie:

s. 10 Koziołek Suchodołek

dolnośląskie:

s. 5 Ziemowit
s. 6 Sokolik
s. 7 Pod Srebrną Górą
s. 8 Dolina Marzeń
s. 9 Eko Bajka

opolskie:

s. 11 Stodoła i Stajnia Dera
s. 12 Gościnna Zagroda
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Lokalizacje podmiotów, województwa:
pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie

pomorskie:

s. 17 Gościnny Domek
s. 18 Pokoje Gościnne
s. 19 Retrodom
s. 20 Pod Kogutkiem
s. 21 Na Wzgórzu

kujawsko-pomorskie:
s. 16 Agroturystyka
Nad jeziorem Sopień

wielkopolskie:

s. 22 Chata Miłkowska
s. 27 Pod Brzozami

łódzkie:

s. 28 Konarzew
Stajnia „Lusi”

śląskie:

s. 29 Ferma strusi
s. 30 Pod Skałką
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Lokalizacje podmiotów, województwa:
warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie, małopolskie

warmińsko-mazurskie:

s. 31 Ciche Wody
s. 32 Farma Mazurska Masurenhof

mazowieckie:

s. 33 Arka
s. 34 Bania na Mazowszu
s. 35 Gosp. Agroturystyczne
Mitowska Ewa

świętokrzyskie:
s. 36 Kuźnia

małopolskie:

s. 37 Dom Wypoczynkowy Teresa
s. 38 Owczarzówka
s. 39 Łopusze
s. 40 U Kazika
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Lokalizacje podmiotów, województwa:
podlaskie, lubelskie, podkarpackie

podlaskie:

s. 41 Miodoborze

lubelskie:

s. 44 Barbara
s. 45 Osada Leśna Doboszówka
s. 46 Siedlisko
s. 47 Przy Stawie
s. 48 Polana

podkarpackie:
s. 42 Być
s. 43 U Flika
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Gospodarstwo Agroturystyczne
Pod Brzozami

Mariusz i Joanna Nowak
Radłowo 1, 62-420 Strzałkowo
tel. 607 944 682
ranczopodbrzozami@vp.pl; www.ranczopodbrzozami.pl

Gospodarstwo agroturystyczne jest przyjazne dzieciom.
Oferta specjalistyczna całoroczna: Atrakcją dla dzieci jest stały kontakt z cierpliwymi i milusińskimi
czworonogami. Najmłodsi turyści mogą tu bawić się w prawdziwych farmerów.
W sezonie, raz w tygodniu w gospodarstwie organizowane są animacje, zabawy taneczne, konkursy
plastyczne.

Noclegi: Do dyspozycji gości są pokoje 3-osobowe, 4-osobowe i studio dwupokojowe dla max. 5 osób.
Wyżywienie: Dla łasuchów gospodarze proponują smaczną, tradycyjną kuchnię. W menu przeważają
wiejskie wyroby. Spróbować można salcesonu, pasztetowej, szynki, kiełbasy czy kaszanki. Prawdziwym
przebojem są sery, miód czy mleko.
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wielkopolskie

Relaks: Rekreację zapewnia kąpielisko, znajdujące się na terenie należącym do gospodarzy, do wyłącznej
dyspozycji gości. Wieczorami ognisko i pieczenie kiełbasek – świetna integracja i rozrywka dla dzieci
i dorosłych.

Gospodarstwo Agroturystyczne Konarzew
Stajnia Lusi
Celestyna Kubus
Konarzew 64, 99-120 gm. Piątek
tel. 24 722 19 24, kom. 692 257 980
celestyna_kubus@gazeta.pl; agrokonarzew@interia.eu

Gospodarstwo tradycyjnej polskiej rodziny, ceniącej sobie spokój oraz życie zgodne z normami i zasadami
panującymi w rodzinie od pokoleń.
Agroturystyka leży w malowniczej wsi Konarzew oddalonej zaledwie 5 km od Geometrycznego Środka
Polski - Piątku, 32 km od Łodzi, 29 km od Łęczycy i 32 km od Kutna. Gospodarstwo funkcjonuje na obszarze 11 ha. Podstawową uprawą są zboża. Połowa areału przeznaczona jest pod zasiew (owies, żyto,
jęczmień). Pozostała część to pastwiska, na których wypasane są konie.

łódzkie

Oferta specjalna: Korzystając z potencjału gospodarczego oraz zasobów ludzkich, a mianowicie: uprawy
zbóż, urządzeń do ich uprawy i przetwórstwa, wykształcenia pedagogicznego domowników oraz gospodyni, gospodarze oferują usługi edukacyjne skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Oferta „Od ziarenka
do bochenka” przewiduje m.in. przygotowanie ciasta na chleb, formowanie chlebków przez dzieci. Zajęcia
z garncarswta to lepienie ręczne, lepienie poprzez wałkowanie, formowanie na kole garncarskim.
Relaks: Na terenie gospodarstwa można jeździć konno. Dostępny jest salon, TV, dostęp do Internetu.
Do dyspozycji gości ogród, staw.
Noclegi: Do dyspozycji gości 3 pokoje 5-osobowe z łazienkami oraz 2 pokoje 2-osobowe bez natrysków.
W budynku dla gości znajduje się pełny węzeł sanitarny, kącik kuchenny, jadalnia.
Wyżywienie: Gospodarze oferują możliwość całodziennego, domowego wyżywienia.
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Gospodarstwo agroturystyczne
- Ferma strusi
Leszek Czerwiński
ul. Łąki 90 Kiełkowice, 42-440 Ogrodzieniec
tel. 32 67 75 752, kom. 604 366 886,
info@fermastrusi.pl; www.fermastrusi.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne - Ferma strusi położone jest na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej,
blisko zamku Ogrodzieniec. To doskonała baza wypadowa do zwiedzania jurajskich zamków i pozostałych
atrakcji Jury. Malownicza okolica i przestrzeń wokół domu zapewniają odwiedzającym gospodarstwo
Gościom niezapomniane wrażenia oraz możliwość bliskiego kontaktu z przyrodą. A najciekawsze to możliwość obserwowania życia i zwyczajów największych ptaków- strusi.

Relaks: Są tu wspaniałe warunki do uprawiania turystyki pieszej czy jazdy na rowerach. Dla zainteresowanych organizujemy jazdę konną. Zimową porą miłośnicy aktywnego wypoczynku znajdą w okolicy
wyciągi narciarskie.
Noclegi: 5 pokoi 2, 3 i 4-osobowych z łazienkami oraz sala z kominkiem. Dodatkowo do dyspozycji gości  
w pełni wyposażony aneks kuchenny.
Wyżywienie: Pełne wyżywienie u gospodarzy lub samodzielne przygotowywanie posiłków.
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śląskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Oferta edukacyjna, związana z hodowlą i wykorzystaniem produktów strusich, skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Podczas warsztatów każdy uczestnik samodzielnie wykonuje wyrób artystyczny na bazie strusich piór lub skorup. Warsztatom tematycznym towarzyszy zwiedzanie fermy i karmienie zwierząt mieszkających w zagrodzie.
Dla chętnych - możliwość pomocy przy obrządku strusi (np. karmienie, pojenie czy zbieranie jaj).

Agrogospodarstwo Pod Skałką
Barbara Socha
ul. Szkolna 34, 42-310 Żarki
tel. 34 314 88 29
info@agroskalka.pl
www.agroskalka.pl

Gospodarstwo leży w gminie Żarki, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w terenie Jurajskich Parków
Krajobrazowych Orlich Gniazd. „Ocalić od zapomnienia” to motto, a także nadrzędny cel działania gospodarstwa, które jest bez barier – dla osób niepełnosprawnych.
Oferta specjalna całoroczna: To oferta edukacyjna w Mini – Skansenie Wsi Jurajskiej – zagrodzie
z oryginalnie urządzoną chatą z przełomu XIX i XX w. Skierowana jest do dzieci przedszkolnych, szkolnych
i rodzin z małymi dziećmi w zakresie: dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła
i twórczości ludowej. Podczas zajęć dzieci mają okazję nie tylko słuchać, ale przede wszystkim tworzyć, dlatego
w scenariuszach zajęć nie brakuje ćwiczeń, różnorakich zadań i gier dydaktycznych. Dodatkową atrakcją
jest zwierzyniec, gdzie znajdują się: wielbłąd, lamy, alpaki, kangur, kuce, kozy, owce, woliery z ptactwem
ozdobnym i drobiem.

śląskie

Relaks: Obok domu znajduje się zadaszona altana, miejsce na ognisko i grill. Plac zabaw dla dzieci
z huśtawkami, piaskownicą oraz dużo miejsca do zabaw lub gry w piłkę. Jest tu też wypożyczalnia rowerów oraz pomieszczenie do przechowywania sprzętu sportowego, rowerów, wózków dla dzieci, itp.
Noclegi: Do dyspozycji gości oddajemy 19 miejsc noclegowych (dwa pokoje z łazienkami i studio rodzinne). Do dyspozycji gości pokoju „Słonecznego” i „Olchowego” - w pełni wyposażona kuchnia z lodówką,
salą kominkową oraz sprzętem muzycznym.
Wyżywienie: Przy pobycie powyżej 3 dni istnieje możliwość wykupienia wyżywienia. Możliwość przygotowywania posiłków we własnym zakresie.
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Gospodarstwo Agroturystyczne
Ciche Wody

Wojciech Oczkowski
Wężów 19, 11-606 Budry
tel. 87 437 70 23
cichewody@vp.pl; www.cichewody.agrowakacje.pl

Oferta Specjalna: W gospodarstwie realizowane są programy edukacyjne: wiosenne strzyżenie i pielęgnacja owiec m.in. karmienie, oporządzanie, wykorzystywanie wełny do różnych celów; żywność produkowana w gospodarstwie ekologicznym; jesień w gospodarstwie ekologicznym. Dzieciom dużo radości
sprawi pieczenie chleba z własnej pełnoziarnistej mąki.
Relaks: Atrakcyjne trasy piesze i rowerowe, możliwość uczestnictwa w pracach polowych i gospodarczych, owce mazurskie (skudde), możliwość wędkowania we własnych stawach.
Noclegi: Pokój „za kominem” 3-osobowy z łazienką, pokój „bluszcz” 3-4 osobowy z antrasolą i łazienką,
pokój „austeria” 3-osobowy z łazienką, pokój „austeria” 2-osobowy z łazienką.
Wyżywienie: Bogata kuchnia regionalna oparta na produktach ekologicznych pochodzących z naszego
gospodarstwa, takich jak: nabiał , zboże, warzywa, owoce, drób, jagnięcina i wołowina.

31

warmińsko-mazurskie

Gospodarstwo ekologiczne od 12 lat, od 8 lat agroturystyczne. W Gospodarstwie hoduje się owce rasy
Skudde - owca mazurska, związana z naszym terenem od XIII wieku. Jest to pierwsze stado tej rasy
w Polsce. Goście przyjmowani są w domu wybudowanym w końcu XIX wieku oraz w oddanym w 2013
roku do dyspozycji gości, starym budynku gospdarczym, po gruntownym remoncie, w kórym znajduje się
nowa jadalnia z zapleczem kuchennym oraz pokojami.

Farma Mazurska – Masurenhof
Marta Elsner,
Szarejki 14, 19-300 Ełk,
tel. 87 619 77 05, kom. 502 133 553
marta@masurenhof.info
www.masurenhof.info

Siedlisko jest pięknie położone w mazurskiej osadzie Szarejki koło Ełku, wśród zieleni, naturalnych łąk,
w pobliżu lasu, 2 km od jeziora Mącze. Gospodarstwo - Farma Mazurska to doskonałe miejsce do wypoczynku dla ludzi kochających przyrodę, w oazie ciszy i spokoju, w bezpośrednim kontakcie z naturą. To znakomita baza do wycieczek rowerowych i pieszych oraz zwiedzania ciekawych zabytków, miejsc widokowych
i korzystania z bogatej oferty rozrywkowo-kulturalnej Ełku. Można tu przyjeżdżać na wypoczynek również
z własnymi zwierzętami.
Oferta specjalna: Gospodarstwo jest przyjazne dzieciom, bezpieczne, z dala od dróg przejazdowych.
Żyją tu zwierzęta gospodarskie: krowy, konie, owce, kozy, gęsi, kaczki, kury i inne zwierzęta domowe.

warmińsko-mazurskie

Relaks: Na terenie posesji znajduje się miejsce do grillowania, na ognisko, ogród warzywny. Można zorganizować: wycieczki rowerowe (sprzęt dostępny w gospodarstwie), zbieranie grzybów. Namioty można
rozstawiać według gustu, na terenie gospodarstwa (45 ha), całkowita dowolność.
Noclegi: Do dyspozycji gości są 3 pokoje 2-3-osobowe z łazienkami, urządzone w budynkach sprzed stu
lat oraz zabytkowa kuchnia. W starej stajni gospodarze stworzyli jadalnię i łazienki.
Wyżywienie: Całodzienne, domowe posiłki z naturalnych produktów, urozmaicone i dostosowane do
życzeń gości.
Cena: Dzieci 50% zniżki.
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Gospodarstwo agroturystyczne Arka
Anna Gralewicz,
Rydzyń Włościański 10, 06-445 Strzegowo
tel. 23 613 09 63, kom. 604 859 123,
gralewicz@o2.pl
www.agro-arka.pl

Gospodarstwo agroturystyczne „Arka” znajduje się nad rzeką Wkrą, pośrodku lasu.
Oferta specjalistyczna całoroczna: Goście korzystają z usług gospodarstwa agroturystycznego
„Arka”, dzieci mają do dyspozycji plac zabaw, na którym są: park linowy, trampolina, dwie zjeżdżalnie,
konie na sprężynach, mała ścianka do wspinaczki. Dużą atrakcją, nie tylko dla najmłodszych, są zwierzęta
hodowane przez gospodarzy: krowy, konie, kury, kaczki, gęsi, perliczki oraz pupile domowe – koty i psy.

Noclegi: W ofercie gospodarstwa do dyspozycji gości są 3 pokoje (dla max. 10 osób) o wysokim standardzie oraz toaleta i WC znajdujące się na korytarzu.
Wyżywienie: Gospodarze oferują pełne wyżywienie, jest też możliwość przygotowywania posiłków we
własnym zakresie.
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mazowieckie

Relaks: Rodzice mogą wypocząć na hamakach, znajdujących się blisko placu zabaw. W razie deszczu czas
można spędzać pod wiatą. W słoneczne dni do dyspozycji gości są kajaki (dostępne kamizelki dla dzieci
w każdym wieku), miejsce na ognisko, boisko do gry w siatkówkę plażową oraz tzw. „piłkę na uwięzi”.

Bania na Mazowszu

Barbara Kuligowska - Roman i Witold Roman,
Brzeźnik 2a, 07-111 Wierzbno,
tel. 25 791 91 79, kom. 602 410 720, 601 293 991
bania.mazowsze@wp.pl
www.bania.mazowsze.pl

Gospodarstwo znajduje się ok. 50 km na wschód od Warszawy, na skraju wsi, przylega do rzeczki Ossównica i graniczy z pięknymi lasami. Miejsce dla rodzin z dziećmi i wszystkich kochających wiejskie klimaty,
komfortowe warunki wypoczynku i rodzinna atmosfera o każdej porze roku.
Oferta specjalistyczna całoroczna: Gospodarze oferują dzieciom oraz ich opiekunom wspólne karmienie kurek, kaczek, gąsek, królików, kózek i owieczek, zbieranie jajek, wspólne dojenie kozy. Oprócz tego
zajęcia dla dzieci w ramach „Akademii u Pani Twardowskiej”: lepienie figurek z gliny, pokaz formowania na
kole garncarskim, decoupage, pokaz wyplatania koszyczków i ozdób z wikliny. Malowane bajki: wspólne
słuchanie bajek i konkursy na wykonanie najciekawszej ilustracji do bajki. Zabawy kulinarne m.in.: wspólne
wypiekanie orkiszowych ciasteczek szczęścia, lepienie pierogów.

mazowieckie

Relaks: Dzieci mają tu do dyspozycji plac zabaw z trampoliną, wieżą, zjeżdżalnią, huśtawkami, piaskownicami, zestawem foremek i zabawek, domek „Baby Jagi”, basen, klocki, gry planszowe, przytulanki.
Noclegi: W wygodnych apartamentach i pokojach gościnnych z łazienkami, udogodnienia dla dzieci: łóżeczka dziecięce, krzesełka do karmienia, podnóżki do umywalki, nocnik, wanienka. Wspólne pomieszczenia rekreacyjne.
Wyżywienie: Gospodarze preferują zdrowe odżywianie i serwują różnorodną kuchnię bogatą w warzywa
i owoce, ukierunkowaną na zaspokojenie gustów dzieci. Dorośli znajdą tu wiele ciekawych smaczków
tradycyjnych potraw kuchni regionalnej, własnej roboty: serów, dżemów, wędlin, domowych pieczeni
i wędzonek. Jest też możliwość dostosowania menu do specyficznych wymagań zdrowotnych lub upodobań gości, jak również samodzielnego przygotowywania posiłków. Na życzenie gości przygotowywane są
posiłki dietetyczne i wegetariańskie.
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Gospodarstwo Agroturystyczne
Ewa Mitowska
Seroczyn 71, 08-320 Sterdyń,
tel. 505 224 782,
ewa.mitowska@op.pl
www.ewaagroart.pl

Gospodarstwo położone jest na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.
Można tu wypocząć w zaciszu wsi podlaskiej, zjeść tradycyjne potrawy regionalne i zapoznać się z twórczością regionu.
Oferta specjalna: W jednym z budynków zgromadzono kolekcję sprzętów, mebli i narzędzi z minionej
epoki, których dawniej używano w gospodarstwie wiejskim. Gospodyni prowadzi warsztaty z plastyki
obrzędowej jak również pokazy pieczenia sękaczy.

Noclegi: Trzy pokoje (8 miejsc noclegowych) w wolnostojącym domu.
Wyżywienie: Pełne wyżywienie lub przygotowywanie posiłków we własnym zakresie.
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mazowieckie

Relaks: Dom otacza duże podwórko, które może służyć jako boisko podczas dziecięcych zabaw. W gospodarstwie jest wyznaczone miejsce na ognisko i grill.

Gospodarstwo Agroturystyczne Kuźnia
Elżbieta Kot,
Nowa Huta 20, 26-035 Raków
tel. 507 553 914
natimati@onet.eu
www.kuznia.wczasywpolsce.pl

Gospodarstwo znajduje się w centralnej części Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego wśród
wzgórz, dolin, na skraju lasu, daleko od innych gospodarstw i ruchliwych dróg.
Oferta specjalistyczna całoroczna: Na terenie gospodarstwa znajduje się plac zabaw - miejsce szczególnie uwielbiane przez rodziny z dziećmi (wyposażony w huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, domek),
altanka z tarasem nad stawem z grillem do wieczornych pogaduszek. Dodatkową atrakcją jest możliwość
zwiedzania starej kuźni, w której czasami pracuje gospodarz, a także kursy – decoupage oraz „tworzenia
stworków z gałęzi”.

świętokrzyskie

Relaks: Po dniu pełnym wrażeń i atrakcji pogawędka przy ognisku do późnej nocy, pieczenie kiełbasy,
a może nawet śpiewanie i... kieliszek czegoś mocniejszego, a potem wygodne łóżko i poranek bez budzika.
Noclegi: W drewnianej części domu (oddzielne wejście) są 4 pokoje z łazienkami, komfortowo wyposażone, duży salon z kominkiem, aneks kuchenny, taras z widokiem na staw i grzbiet góry Zamczysko.
Wyżywienie: Pełne wyżywienie, kuchnia jest prowadzona w oparciu o ekologiczne produkty miejscowych
rolników. Na życzenie gości specjalność pani domu - zupa pokrzywowa oraz dzionie, a także szeroki wybór
nalewek.
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Dom wypoczynkowy Teresa

Dom wypoczynkowy Teresa położony jest w pięknej miejscowości turystycznej Tylicz, 7 km od Krynicy-Zdroju. Wspaniałe miejsce dla tych, którzy cenią sobie ciszę, spokój oraz smaczną, domową kuchnię.
Komfortowo urządzone wnętrza obiektu, a także odizolowanie od zgiełku dnia powszedniego, pozwolą
Państwu na wypoczynek zarówno duchowy, jak i fizyczny na najwyższym poziomie.
Oferta specjalistyczna całoroczna: Na placu zabaw są: huśtawki, zjeżdżalnia z piaskownicą, tor przeszkód, trampolina, boisko do siatkówki i badmintona, mini basenik. Dzieci mogą bawić się tu w bezpieczny
sposób pod opieką dorosłych.
W domu znajduje się pokój zabaw - kolorowe miejsce, w którym jest wszystko, czego potrzebuje dziecko:
klocki, układanki, puzzle, piłkarzyki, kolorowanki, pluszaki, itp.
Relaks: Na miłośników książek czeka biblioteczka, w której każdy znajdzie książkę dla siebie. W pokoju
zabaw jest specjalny program TV z bajkami dla dzieci. W Domu Wypoczynkowym Teresa znajduje się
także specjalnie zaprojektowany grill z siedziskami pod zadaszeniem, który sprzyja rodzinnym spotkaniom. Latem organizowany jest wspólny rodzinny grill, zimą - kuligi z pochodniami. Spory teren zielony
z mnóstwem kwiatów, krzewów i drzewek to idealne miejsce zabaw na powietrzu. Obcowanie z naturą
bez potrzeby wychodzenia z terenu obiektu.
Noclegi: 3 i 2-osobowe komfortowe pokoje z łazienkami, studia 2+2 oraz 2+3 z łazienkami. Każdy pokój
wyposażony jest w m.in.: TV- SAT, Internet Wi-Fi, lodówkę. Większość pokoi posiada balkony. Możliwość
wypożyczenia łóżeczka turystycznego dla dziecka.
Wyżywienie: Pyszne śniadania serwowane są w formie bufetu szwedzkiego. Składają się z swojskiego
sera białego, warzyw, sałatek, domowych kiełbas i wędlin, pieczywa i dodatków np. dżem własnej roboty, a także napojów gorących, i co ważne dla dzieci - mleka i płatków. Obiadokolacje to staropolskie,
wykwintne i domowe dania. A na deser owoce lub pyszne domowe ciasto dla łasuchów- tych małych
i dużych.
Cena: Do uzgodnienia.
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małopolskie

Teresa Sekuła
ul. Kazimierza Wielkiego 64, 33-383 Tylicz
tel. 18 473 11 88, kom. 606 495 850,
teresasekula@go2.pl
www.tylicz.net.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne
Owczarzówka

Dorota Owczarz
Męcina Mała 1, 38-307 Sękowa
tel. 18 35 18 925
owczarzowka@interia.pl; www.owczarzowka.pl

15-hektarowe ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne o tradycyjnym profilu, zajmujące się hodowlą
krów rasy polskiej czerwono-białej, znajduje się w malowniczej miejscowości Męcina Mała, na południowym stoku góry Łysula, wśród potoczków, lasów i łąk, u podnóża Magurskiego Parku Narodowego.
„Owczarzówka” zajęła I miejsce w wojewódzkim konkursie agroturystycznym - Zielone Lato 2010 oraz
I miejsce w powiatowym konkursie - Wypoczynek z naturą na gorlickiej ziemi.

małopolskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Skierowana jest w szczególności dla rodzin z dziećmi. Dla
maluchów jest ciekawie urządzony plac zabaw z domkami, zjeżdżalnią, piaskownicą, huśtawkami, równoważnią i liną do wspinania. Mogą tutaj bezpiecznie bawić się z dala od drogi. W lecie dzieci mogą pływać w basenie oraz grać w siatkówkę czy badmintona na piaszczystym boisku.
W zimie można tu jeździć na sankach, nartach czy też ślizgach. Podczas pobytu dzieci poznają życie
i prace na wsi, a w minimuzeum – dawne sprzęty gospodarstwa rolnego i domowego. Mogą również zaprzyjaźnić się ze zwierzętami: psami, kotami, świniami, krowami, kurami i kogutem, jak również je karmić. Dużą atrakcją dla każdego dziecka jest również przejażdżka traktorem z gospodarzem.
Dla większych grup organizowane są konkursy z nagrodami, m.in.: wspinania po linie, strzelania z łuku
i przeciągania liny.
Relaks: Atrakcyjna okolica zachęca do wędrówek pieszych i rowerowych. W okolicy dzieci mają możliwość nauki jazdy konnej.
Noclegi: W pokojach wyposażonych z myślą o dzieciach.
Wyżywienie: Gospodyni poleca kuchnię zdrową, domową opartą na własnych produktach. Na życzenie
rodziców dostosowuje godziny posiłków do potrzeb dzieci.
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Łopusze

Anna Julia Gas,
Żegocina 136, 32-731 Żegocina
tel. 14 613 24 96, kom. 602 259 948
biuro@lopusze.hg.pl, annajuliagas@gmail.com
www.lopusze.hg.pl

Oferta specjalistyczna całoroczna: Dla dzieci - „Wioska Leśnych Ludzi”; plac zabaw z drewna, piaskownica i ścieżka przyrodniczo-rekreacyjna „Dziki Trakt”. W „Krasnalowej Sali” gry, zabawki i bilard.
Gospodyni jest magistrem wychowania przedszkolnego, prowadzi warsztaty edukacyjno-plastyczne dla
dzieci, tworzy też dekoracje artystyczne.
Warsztaty edukacyjno-artystyczne „Skarby Ziołowego Wzgórza” organizowane są dla rodzin i opiekunów
z dziećmi, wyrabiają motywacje poznawcze oraz wrażliwość artystyczną (np. zabawy w poszukiwanie
skarbów z mapą, wypatrywanie Ziołowego Dziadka i szereg innych). Możliwość przyjazdu z własnymi
zwierzętami, po uzgodnieniu.
Relaks: W pobliżu kort tenisowy, trasy rowerowe i piesze wiodące przez bory mieszane z buczyną
karpacką. Na „Łopuszu” znajduje się również „Manufaktura Różności”. Na pobliskich łąkach znajdują się
naturalne stanowiska tymianku, lebiodki, krwawnika, skrzypu i innych roślin zielarskich, dla wszystkich
chętnych, to znakomita edukacja ziołowa w oparciu o ścieżkę przyrodniczą „Dziki Trakt”.
Noclegi: Niezależne mieszkania całoroczne dla rodzin z dziećmi. Można też wynająć pokoje. W domu
infrastruktura i wyposażenie dostosowane do potrzeb dzieci.
Wyżywienie: Posiłki z domowej kuchnia, wzbogacane ziołami i warzywami z przydomowego ogródka.
Goście mogą też przygotowywać sobie posiłki.
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małopolskie

Dom malowniczo położony we wsi Żegocina na stoku góry Łopusze w Beskidzie Wyspowym. Otoczony
ogrodem, zagajnikami i dzikimi łąkami pełnymi ziół. „Łopusze” współtworzy produkty - małopolskie szlaki
turystyczne „Małopolska Wieś dla Dzieci” i „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”.

Gospodarstwo Agroturystyczne U Kazika
Kazimierz Pieronek,
Orawka 115, 34-480 Jabłonka
tel. 18 26 523 49, kom. 608 745 574
ukazika@orawka.pl
www.ukazika-orawka.pl

Gospodarstwo znajduje się z dala od drogi głównej, w pobliżu rzeka Czarna Orawa. Opodal świerkowy las,
jesienią obfitujący w grzyby. Urokliwe miejsce, cicho, bezpiecznie, czyste powietrze.
Oferta specjalna sezonowa (maj-wrzesień): Altanka z miejscem dla zabaw dzieci i dorosłych, piaskownica, huśtawki, zjeżdżalnia, świetlica. Duży teren zielony jest bezpieczny dla maluchów. Atrakcją nie tylko
dla maluchów są: owce, świnki węgierskie mangalice, świnki polskie i kucyk.
Relaks: Wspólne ogniska są wspaniałym wypoczynkiem i odskocznią od codzienności, miejscem na ognisko i grill. Blisko znajduje się wiejskie boisko wielofunkcyjne z siatką, koszem.

małopolskie

Noclegi: 25 miejsc noclegowych w 9 pokojach.
Wyżywienie: We własnym zakresie, ogólnodostępna kuchnia.
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Miodoborze

Violetta i Andrzej Kamińscy
Stare Motule 36, 16-424 Filipów
tel. 669 906 925; 669 206 989
emzuma3@gmail.com
www.miodoborze.pl; www.kaminscy.suwalszczyzna.net

Gospodarstwo położone jest na wzgórzu w zakolu rzeki Zuśnianka, otoczone lasem i łąkami. W pobliżu są
bagna, gdzie żerują i mieszkają bobry. W spokoju można chłonąć piękno przyrody i wsłuchiwać się w jej
odgłosy, podziwiać stada saren pasących się opodal.
Oferta specjalna całoroczna: Duży ogród z placem zabaw, trampoliną, domkiem na drzewie. Kontakt ze
zwierzętami, są tu: świnie, świnki wietnamskie, kozy, króliki, kucyk, owce, osioł, koty, psy.

Noclegi: 4 pokoje (13 miejsc noclegowych); samodzielny domek - 8 miejsc noclegowych.
Wyżywienie: Pełne lub przygotowywanie posiłków we własnym zakresie.
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podlaskie

Relaks: Możliwość strzelania z łuku, stół do ping-ponga, boiska do siatkówki i piłki nożnej. Miejsce na
ognisko, grilla. W dużym półhektarowym ogrodzie jest zarybiony staw, w którym można wędkować.
Gościom udostępniane są również rowery.

Agroturystyka BYĆ

Roman Być
Komańcza 197, 38-543 Komańcza
tel. 13 467 70 46, kom. 509 637 954
agroturbyc@poczta.onet.pl
www.byc.agroturystyka.pl

Rodzinne gospodarstwo ekologiczne, w którym hodowane są krowy, króliki, kury. Okoliczne lasy obfitują
w owoce runa leśnego. Tu można odpocząć od miejskiego zgiełku oraz naładować akumulatory na cały
rok.

podkarpackie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Dla dzieci jest mały plac zabaw koło domu: huśtawka, domek na
drzewie, piaskownica, zabawki do piasku, trampolina, piłki, rowerek. Latem - basen kąpielowy, a zimą sanki, narty. Dodatkowo gospodarze udostępniają: kojec do spania, miejsce na wózki dziecięce, wanienkę
dziecięcą, kącik do zabaw: zabawki, klocki, bajki na DVD, książeczki, gry planszowe. Dużą atrakcją dla
najmłodszych jest niewątpliwie możliwość jazdy na kucyku.
Gospodarze organizują przejażdżki furmanką, kulig, ognisko lub grill, wieczorne gawędy.
Po wcześniejszym uzgodnieniu można przyjechać ze zwierzętami domowymi.
Relaks: Na terenie gospodarstwa znajdują się: małe boisko do koszykówki, siatkówki, ogród z altanką,
miejsce na ognisko, grill. W zależności od pory roku gospodarze udostępniają gościom: basen, narty
zjazdowe, rowery. Jest też biblioteczka i Wi-Fi.
Noclegi: W pokojach gościnnych lub domkach rekreacyjno-wypoczynkowych.
Wyżywienie: We własnym zakresie lub posiłki przygotowywane przez gospodarzy - pyszne domowe jedzenie, przygotowywane w większości z produktów własnego gospodarstwa. Można tu spróbować m.in.:
domowego chleba, twarożku, masła, napić się świeżego mleka - prosto od krowy.
Cennik: Domek wypoczynkowy 140zł+energia wg licznika przy 4 osobach. Wyżywienie: śniadanie
12 zł/os., obiad 20zł/os., obiadokolacja 20zł/os. Ceny mogą ulec zmianie. Przy wcześniejszej rezerwacji
obowiązuje wpłata zaliczki na konto.
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U Flika

Roman Glapiak,
Dźwiniacz Dolny 13, 38-700 Ustrzyki Dolne.
tel. 13 461 25 60, kom. 608 626 775,
poczta@uflika.com.pl,

Oferta specjalistyczna całoroczna: Duży, zielony teren z placem zabaw dla dzieci, basen oraz mini zoo
(kucyki szetlandzkie, osiołek, kozy). Atrakcją dla dzieci jest możliwość karmienia zwierząt, jazda konna.
Dodatkowo warsztaty: czerpania papieru (samodzielne wykonanie kartki papieru np. na laurkę dla mamy,
taty, babci, dziadka), poznawanie wszystkich rodzajów zbóż na poletku przy piecu chlebowym, codzienne
pieczenie chleba. Zabawa na sianie.
Relaks: Możliwość wypożyczenia rowerów.

Wyżywienie: Śniadania i obiady.
Cena: 60 zł / doba (nie dotyczy okresu świąt i Sylwestra).
Zakwaterowanie z wyżywieniem, nocleg i dwa posiłki dziennie. Zniżki dla dzieci: do 3 lat bezpłatnie oraz
dla dzieci od 3 do 7 lat 50%. Istnieje możliwość negocjowania ceny w zależności od długości pobytu.
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podkarpackie

Noclegi: Gospodarstwo oferuje rodzinom z dziećmi wypoczynek w przestronnych pokojach o dobrym
standardzie z widokiem na góry, bezpłatnym dostępem do Internetu.

Gospodarstwo Agroturystyczne Barbara
Barbara i Antoni Grochowscy,
Ulan-Majorat 69B, 21-307 Ulan-Majorat
tel. 83 351 80 07, kom. 668 071 436
abgrochowscy@gmail.com
www.grochowscy.agroturystyka.pl

Kwatera położona jest na terenie wiejskim, wśród zieleni, otoczona ogrodem.
Oferta specjalistyczna całoroczna: W dużym ogrodzie jest plac zabaw dla dzieci oraz boisko do gry
w siatkówkę i piłkę nożną, a także hamaki, basen. W gospodarstwie znajduje się wszystko co jest potrzebne dzieciom. Możliwość aktywnego spędzenia czasu. Dzieci mogą w pełni wykorzystać swoją energię bawiąc się.
Relaks: Gospodarze organizują wycieczki, ogniska i grilla. W kwaterze możliwość zorganizowania imprez
okolicznościowych. Dorośli mogą równie aktywnie spędzać czas grając w siatkówkę, bądź w inne gry
zespołowe.

lubelskie

Noclegi: Do wynajęcia jest 5 pokoi dla 12 osób z 4 łazienkami. Do dyspozycji gości oddzielna kuchnia.
Wyżywienie: Gospodyni oferuje tradycyjne wyżywienie.
Ceny: Za cały pokój / mieszk: 70 - 105 zł / doba, za osobę: 35 - 40 zł / doba
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Osada Leśna Doboszówka
Małgorzata i Marcin Dobosz,
Kalenne 9, 23-310 Modliborzyce
tel. 606 68 90 91, 662 78 60 66
rezerwacja@doboszowka.pl
www.doboszowka.pl

Gospodarstwo położone jest w sercu Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, na terenie obszaru Natura
2000, w sąsiedztwie rezerwatu wodno – torfowiskowego o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych Imielity Ług. To wymarzone miejsce dla miłośników ciszy i spokoju, przyrodników, fotografów
przyrody, a także dla osób preferujących aktywny wypoczynek.

Relaks: Wycieczki rowerowe, wędrówki piesze, Nordic Walking, wędkowanie, zbieranie owoców leśnych,
a zimą narty biegowe i łyżwy.
Noclegi: Gospodarstwo posiada 10 miejsc noclegowych w trzech pokojach. W każdym z nich jest jedno
małżeńskie łóżko i łóżka pojedyncze dla dzieci z możliwością dostawienia łóżeczek dla niemowląt. Goście
mogą korzystać z krzesełka, wanienki oraz łóżeczka dla dzieci. Gospodarze dbają o bezpieczeństwo dzieci
przebywających w gospodarstwie: zabezpieczenia kontaktów, ogrodzenie stawu znajdującego sie na terenie gospodarstwa.
Wyżywienie: Do dyspozycji rodziców jest miejsce, gdzie mogą przygotować i podgrzać potrawy dla
dzieci.
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lubelskie

Oferta specjalistyczna całoroczna: Rozbudowany plac zabaw z elementami małpiego gaju, piaskownicą
i ławkami dla opiekunów. Szczególną atrakcją dla dzieci są zagrody ze zwierzętami, gdzie można zobaczyć:
kozy, owce, króliki oraz kury, kaczki, gęsi, perliczki, indyki. Dzieci mogą głaskać i karmić zwierzęta, co uczy
je wrażliwości i opiekuńczości. W stodole znajduje się miejsce zabaw dla dzieci z zabawkami, dostosowanymi dla różnych grup wiekowych.

Siedlisko

Stanisław Kosik
Chłopków 90, 23-440 Frampol
tel. 84 666 71 11
dskosik@wp.pl
www.dskosik.republika.pl

Gospodarstwo położone jest na urokliwym Roztoczu Zachodnim, gdzie wstęgi pól z wysokimi miedzami,
porośniętymi krzewami i drzewami, tworzą unikalny w skali europejskiej krajobraz.
Okolica Siedliska jest spokojna i bezpieczna dla dzieci, z dala od ulicznego ruchu.
Oferta specjalistyczna całoroczna: Poznawanie codziennego rytmu życia na wsi, to doskonała edukacja
nie tylko dla najmłodszych. Pasjonująca może być wyprawa do przydomowego warzywnika, sadu, oglądanie mieszkańców pasieki, dojenie krowy, karmienie trzody chlewnej, drobiu, czy zabawy z domowymi
pupilami – psem i kotami. Możliwość przyjazdu ze zwierzętami.

lubelskie

Relaks: Kącik zabaw w domu. Wokół domu jest dużo wolnej przestrzeni i miejsce do gry w piłkę, badmintona, plac zabaw z karuzelą, huśtawkami, miejsce na ognisko i duża, kamienna altana.
W gospodarstwie są osoby upoważnione do zajmowania się dziećmi podczas nieobecności rodziców.
Noclegi: Do dyspozycji gości jest samodzielny, drewniany dom z werandą i gankiem, usytuowany na
wzgórzu. Pięć przestronnych pokoi z balkonem lub tarasem oraz łazienką jest dostosowanych do potrzeb
rodzin z dziećmi.
Wyżywienie: W oddzielnej kuchni goście mogą sami gotować posiłki lub skosztować regionalnych specjałów, przygotowywanych przez gospodarzy z produktów z własnego gospodarstwa: mleka, miodu,
domowych wędlin, warzyw i owoców.
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Przy Stawie

Sławomir Pranagol
Konopnica 218, 21-030 Motycz
Tel. 81 503 13 74
kom. 513 670 298

Gospodarstwo leży na obrzeżach Lublina, stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania okolic. Blisko
stąd do Nałęczowa (25 km), Kazimierza Dolnego (50 km), Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. 3-hektarowe gospodarstwo otoczone jest stawami i łąkami, uprawiane są tu zboża i ziemniaki.

Relaks: Otaczające gospodarstwo stawy są pełne ryb, a na mokradłach można podziwiać ptactwo wodne - kaczki, kurki wodne, bociany, gęsi. Można tu również spotkać pojedyncze okazy żółwia błotnego.
Noclegi: Dla gości przygotowano trzy pokoje w oddzielnym domku - do wynajęcia również cały domek
(max. 18 miejsc noclegowych). Pokoje umeblowane w całości w meble sosnowe, aneks kuchenny wspólny dla wszystkich pokoi.
Wyżywienie: We własnym zakresie, posiłki u gospodarzy po wcześniejszym uzgodnieniu.
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lubelskie

Oferta specjalna: W czynnym gospodarstwie rolnym, dzieci mają możliwość obserwacji zwierząt hodowanych m.in.: koni, królików, kur, gęsi. Mogą również pomagać lub same karmić zwierzaki i uczestniczyć
w codziennych zajęciach. Są tu również: ogród, warzywniak i mały sad oraz plac zabaw dla dzieci z huśtawką, piaskownicą oraz basenikiem.
Atutem gospodarstwa jest duża odległość od głównej trasy oraz licznych zabudowań, dzięki czemu dzieci
mogą swobodnie biegać po łące, zbierać kwiaty lub bawić się w chowanego.

Agroturystyka Polana

Elżbieta Popko
Lipowiec 185, 23-407 Tereszpol
tel. 846 876 430, 600 351 980
polana@polana.info.pl
www.polana.info.pl

Dom Polana położony jest w cichej spokojnej okolicy, wśród pól na Roztoczu.
Oferta specjalistyczna całoroczna: Gospodarze prowadzą czynne gospodarstwo rolne z myślą o gościach, to dla nich uprawiają warzywa, owoce, hodują kury, a także robią przetwory i pyszne konfitury.
Relaks: Na ogrodzonej działce znajduje się miejsce do aktywnego wypoczynku: piaskownica, huśtawki,
karuzela, trampolina, miejsce do gry w badmintona, miejsce na ognisko. W domu jest też kącik zabaw
i mała biblioteczka, m.in. z książeczkami dla dzieci. Zimą dużą atrakcją są kuligi z ogniskiem.
Noclegi: Do dyspozycji gości jest pięć pokoi (dla max. 17 osób).

lubelskie

Wyżywienie: Smaczne, wartościowe posiłki domowe przygotowywane są z produktów z własnego gospodarstwa.
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