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 - gdzie niegdzie zafundować sobie spanie na sianie, obserwować jak na co dzień wygląda praca rolnika, a nawet
w niej zauczestniczyć. 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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KWATERY DLA MIŁOŚNIKÓW KONI
Jeździectwo łączy ze sobą rekreację ruchową, kontakt z przyrodą i zwierzętami. Jazda konna to rekreacja i sport  - wyjątkowy,  wymaga bowiem komunikacji ze specyficznym partnerem. Istotne jest skupienia
się nie tylko na sobie, ale również stworzenie więzi i porozumienia ze zwierzęciem. Kontakt i dobra współpraca na płaszczyźnie koń-jeździec wywiera niezwykle pozytywny wpływ na ducha i samopoczucie jeźdźca.
Oddziałuje korzystnie na równowagę emocjonalną, powoduje osłabienie reakcji nerwicowych, relaksuje
i odpręża. Jazda konna poprawia kondycję i koordynacje ruchową. Doskonale rozluźnia i rozciąga mięśnie,
co pozytywnie wpływa na całą sylwetkę. Jest wskazana dla tych, którzy borykają się z rozmaitymi problemami zdrowotnymi.
Jeździectwo rekreacyjne ma długie tradycje, niegdyś zarezerwowane było jedynie dla wyższych
warstw społecznych. Obecnie przeżywa rozkwit - jest coraz bardziej popularne, jako forma spędzania
wolnego czasu i niewątpliwie stanowi wspaniały pomysł na aktywne wykorzystanie urlopu na wsi!
Polska wieś ze swoimi urozmaiconymi krajobrazami dysponuje dogodnymi warunkami do uprawiania
turystyki konnej. Jazda konna w sielskim terenie dostarcza wielu przeżyć. Wystarczy wyobrazić sobie
skoki przez naturalne przeszkody, galop brzegiem jeziora, czy leśnymi traktami…. Podróżując na końskim
grzbiecie, możemy przemierzać malownicze równiny i urokliwe górskie doliny. Przejażdżki brzegiem morza
często organizowane są wieczorem, dzięki temu podczas konnej wyprawy można jednocześnie podziwiać
zachody słońca o cudownej palecie barw.
Jazdę konną zaleca się także w przypadkach zaburzeń emocjonalnych i stanach depresyjnych. Doskonałą formą rehabilitacji psychoruchowej jest hipoterapia. Dziecko, które zainteresuje się jazdą
konną, nauczy się odpowiedzialności, wrażliwości i dyscypliny. Przekona się także, że świat realny jest
o wiele bardziej interesujący niż ten z ekranu komputera…
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		Polskie gospodarstwa agroturystyczne oferują wycieczki wierzchem, jak i zaprzęgami, często prowadzą ośrodki nauki jazdy. Przedstawione w niniejszej publikacji kwatery to podmioty propagujące
jeździectwo oraz spełniające określone warunki. Ośrodki posiadają ubezpieczenie dotyczące działalności z końmi. Gospodarstwa dysponują własnymi końmi wierzchowymi, przeznaczonymi do jazdy
konnej dla klientów oraz odpowiednim sprzętem. Turysta może tu skorzystać z wielu możliwości wypoczynku na końskim grzbiecie - w zależności od czasu jakim dysponuje oraz od umiejętności jeździeckich.
Goście mogą spróbować jazdy konnej w terenie, a ci, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę
z jeździectwem mają możliwość nauki z instruktorem oraz oprowadzania na koniu. Kwatery posiadają
bowiem wyznaczone, ogrodzone miejsce do nauki jazdy. Pracujący w ośrodkach instruktorzy oraz
woźnicy posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia.
			Właściciele gospodarstw są miłośnikami zwierząt i przyrody, gwarantują bezpieczną jazdę na zdrowych, zadbanych koniach. W gospodarstwie panują właściwe warunki utrzymania koni, biorąc pod
uwagę dostateczną ilość powierzchni, światła, odpowiednią temperaturę otoczenia oraz możliwości ruchu. Właściciele zapewniają jak najlepsze warunki i wysoki poziom opieki fachowej, co gwarantuje dobre
samopoczucie zwierząt.
Gdy cała rodzina wyjeżdża na konne wakacje, rodzice potrzebują wytchnienia i odpoczynku od codziennych obowiązków, dzieci natomiast łakną przygód i zabawy. Doskonałym rozwiązaniem są lekcje jazdy
konnej dla dzieci, a dla dorosłych jazdy w terenie. Często w stajniach mieszkają kuce, jazda na nich może
być dla najmłodszych wstępem do jazdy konnej w przyszłości. Położenie stajni umożliwia bezpieczne
wyjazdy w teren – spełnienie marzeń wszystkich jeźdźców. Wśród wielu możliwości organizacji takich
wojaży, warto wziąć pod uwagę zaproponowane przez właścicieli - ustalone trasy konnych wypadów.
W wielu prezentowanych gospodarstwach istnieje możliwość organizacji wczasów w siodle, jak również
dłuższych wycieczek po okolicy dla wprawionych turystów.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z bogatą ofertą kwater dla miłośników koni!
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Wykaz kwater:

Szczegółowe mapy zamieszczono na stronach 23 - 26

Legenda piktogramów:
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Osada Jeździecka Bata

Gościnny Dom Osady Jeździeckiej Bata we wsi Mlądz znajduje się 7 km od znanego uzdrowiska - Świeradowa Zdroju i 25 km od Szklarskiej Poręby - turystycznego kurortu w Karkonoszach. Szczególne
położenie domu u podnóża Grzbietu Kamienieckiego Gór Izerskich umożliwia spędzanie czasu na wiele
sposobów.
Oferta specjalna: Osada zaprasza pod swój gościnny dach wszystkich miłośników koni. Sąsiedztwo
Sudeckiego Szlaku Konnego w połączeniu z możliwością nauki jazdy konnej pozostawią w pamięci niezapomniane przeżycia. W ofercie możliwość nauki jazdy konnej, jak również konne spacery po Górach
Izerskich. Sudecki Szlak Konny na którego trasie leży ośrodek, prowadzi pięknymi górskimi ścieżkami,
przechodzi przez wiele ciekawych, wartych zwiedzenia miejscowości. Szlak podzielony został na VIII etapów, możliwia to wygodne i komfortowe rozplanowanie rajdu np. na 12 dni. Cały szlak ma długość 350
km. Pozwala podziwiać wspaniałe widoki i panoramy Sudetów.
Relaks: Dla aktywnych fantastyczne trasy rowerowe. Dla kochających ciszę i spokój Grzbiet Kamieniecki
Gór Izerskich jak i Góry Izerskie są idealnym miejscem wędrówek i obcowania z naturą. Zimą warunki
pogodowe pozwalają na uprawianie narciarstwa biegowego praktycznie od progu domu. W Świeradowie Zdroju na miłośników narciarstwa zjazdowego czeka Stóg Izerski wyposażony w wyciąg gondolowy
i oświetloną trasę narciarską. Wszyscy goście mogą korzystać z salonu wypoczynkowego, gdzie znajduje
się m. in. stół bilardowy.
Noclegi: Do dyspozycji gości komfortowe, przestronne pokoje dwuosobowe: 3 pokoje ze wspólną kuchnią, 1 pokój z własnym aneksem kuchennym oraz „lawendowy apartamencik”, który składa się z sypialni
i małego pokoju. W każdym pokoju jest łazienka z prysznicem oraz telewizor. W całym domu jest dostęp
do bezprzewodowego Internetu.
Wyżywienie: Gospodarze zapraszają do skorzystania z przygotowywanych na miejscu posiłków – śniadań i obiadokolacji. Do dyspozycji gości kuchnia lub aneks kuchenny.
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dolnośląskie

Barbara Tadeusz Głęboccy
Mlądz 51, 59 – 630 Mirsk
tel. 75 717 32 34, 603 356 844
osadabata@wp.pl
www.osadabata.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne
Dworek Bogumiłów

Marek i Alina Czajkowscy
Bogumiłów 41, 68-200 Żary
tel. 68 362 19 79, 603 878 480, 609 132 140
www.dworek-bogumilow.pl, stadnina_bogumilow@op.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne położone w malowniczej wsi Bogumiłów, pośród wiekowych dębów,
z dala od zgiełku miasta. Dworek przez cały czas jest modernizowany i unowocześniany dla większego
komfortu odwiedzających go gości. Organizowane są w nim wesela i imprezy okolicznościowe. Zamiłowanie właściciela do myślistwa zaowocowało corocznymi karnawałowymi balami myśliwskimi.

lubuskie

Oferta specjalna: Do  dyspozycji  kilkanaście koni różnych ras. Po kilku lekcjach z  instruktorem warto
wybrać się na wycieczki konne po przepięknych terenach Borów Dolnośląskich, które należą do największych w Polsce zwartych kompleksów leśnych. Lasy znajdujące się w granicach województwa dolnośląskiego i lubuskiego zajmują 165 tys. ha.  Szlaki konne po Borach Dolnośląskich podzielone są na dwa
etapy. Pierwsza część prowadzi ze wsi Kliczków do Kościelnej Wsi, druga z Kościelnej Wsi do Bogumiłowa. Taka wyprawa pozwala na złapanie oddechu, spojrzenie z dystansu na codzienne problemy i kontakt
z naturą. Można tu spotkać jelenie, sarny, dziki, lisy, zające. Jest to również ostoja wydry, popielicy,
żółwia błotnego, puchacza, sóweczki i coraz mniejszej populacji cietrzewia i głuszca.
Relaks: Odpoczynek w cieniu drzew, spacery po lesie, wędkowanie w zarybionych stawach. Wspólne
biesiadowanie wokół ogniska. Warto odwiedzić Zamek Kliczków.
Noclegi: Do dyspozycji  pokoje oraz wolnostojące domki.
Wyżywienie: Restauracja słynie z pysznych potraw z dziczyzny oraz domowych pierogów ruskich.
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Stadnina Bronków
Katarzyna Przewłocka
Bronków 71a
66-626 Dychów
tel./fax 68 391 31 85
stadnina-bronkow@wp.pl

Oferta specjalna: Stajnia posiada 15 koni do rekreacji oraz 2 kucyki. W dwóch stajniach mieści się
w sumie 45 boksów, 20 z nich to pensjonat dla koni. Zwierzęta mają przestronne wybiegi, na terenie
ośrodka znajduje się kryta ujeżdżalnia o powierzchni 20x60 metrów. Dużą rolę odgrywa dostępność
kowala i weterynarza. W ośrodku prowadzona jest nauka jazdy od podstaw (lonża, maneż oraz kryta
ujeżdżalnia). W ofercie jazdy w teren z przewodnikiem. Okoliczne tereny obfitują w sosnowe lasy, liczne
pagórki i polany. Istnieje możliwość skorzystania z przejażdżki bryczką wokół jezior i lasów.
Relaks: Na terenie ośrodka do dyspozycji gości są: rowery, kajaki, bilard, boisko do siatkówki plażowej
i plac zabaw dla dzieci.
Noclegi: Do wynajęcia pokoje dwuosobowe z łazienkami, jak również trzy domki typu „BRDA”, domek
„HAMAR” z dwoma kondygnacjami oraz pole biwakowe.
Wyżywienie: Można wykupić pełne wyżywienie lub wybrane posiłki. Na terenie posesji miejsce na ognisko i grill.
Ceny: Pokój 2-osobowy - 105 zł, domek 2+2 - 120 zł, domek HAMAR (6-8 osób) - 250 zł.
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lubuskie

Ośrodek jeździecki położony jest w malowniczej krainie lubuskich lasów i jezior. Okolica przyciąga do Bronkowa nie tylko wędkarzy, grzybiarzy, koniarzy, ale wszystkich szukających kontaktu z naturą. Nieoceniony
wpływ na atmosferę panującą w ośrodku mają wspólne biesiady przy ognisku i grillu okraszone domowymi
specjałami. Oprócz rodzinnych wakacji organizowane są obozy konne dla dzieci, imprezy okolicznościowe,
pikniki dla firm i eventy.

Gospodarstwo Agroturystyczne
Agro-Ranczo
Dariusz Jasiniak
ul. Brzezinka 3, 46-040 Ozimek
tel. 77 465 25 95, kom. 507 856 270
info@agro-ranczo.pl, www.agro-ranczo.pl

Agro-Ranczo działa przez cały rok we wsi Schodnia k/Ozimka, w dolinie rzeki Mała Panew tuż przed jej ujściem do Dużego Jeziora Turawskiego. Hasło ośrodka - „tutaj możesz się wykazać” jak najbardziej wpisuje
się w jego ofertę. Gospodarstwo zostało docenione przez organizatorów konkursów zarówno na szczeblu
regionalnym jak i centralnym. Począwszy od 2006 r. Agro-Ranczo zdobywa nagrody i wyróżnienia. Do
ostatnich należą tytuły „Kwatera na medal 2011” i „Firma roku 2012”. Gospodarstwo posiada również
swój własny produkt reklamowy - nalewkę „Szumigłówka”.

opolskie

Oferta specjalna: Agro-Ranczo specjalizuje się w aktywnym wypoczynku, propaguje wszelkie formy
rekreacji ruchowej, turystycznej i sportowej na bazie relaksu i zabawy. Do tego celu wykorzystuje walory otoczenia - Dolinę Małej Panwi traktuje jak dużą salę gimnastyczną. Od wiosny do jesieni jego
specjalnością są przejażdżki konne w plenerze nad brzegiem rzeki. W pakiecie - łączenie turystyki konnej
i rowerowej z kajakową.
Relaks: Na miejscu wypożyczalnia sprzętu rekreacyjno-sportowego. W zimie wyjazdy w góry pod fachową opieką i instruktażem absolwenta wrocławskiej AWF, możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego.
Oprócz tego gospodarstwo posiada własne boisko do piłki nożnej, plażowej piłki siatkowej i miejsce do
organizacji firmowych imprez integracyjnych.
Noclegi: Pokoje gościnne są dobrze wyposażone, posiadają łazienki, a niektóre również aneks kuchenny,
w każdym TV i Internet.
Wyżywienie: Gospodarstwo oferuje posiłki na bazie regionalnej śląskiej kuchni domowej.
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Ranczo w Dolinie Odry

Krystyna i Franciszek Henzel
ul. Krótka 2, 47-253 Cisek
tel. 774 875 617, 512 785 135
henrykhenzel@o2.pl
www.ranczohenzel.pl

Ośrodek zapewnia wypoczynek na łonie natury, wśród zwierząt, pięknych krajobrazów oraz w otoczeniu
przyjaznych osób. W miejscu, gdzie tradycja łagodnie przenika się z nowoczesnością, goście spędzą
niezapomniane chwile spacerując, podróżując w siodle i ciesząc oko przemykającą o brzasku sarną. Cisza
i spokój – można tu zaznać prawdziwego relaksu na gościnnej opolskiej ziemi...

Relaks: Goście odpoczną przy trzaskającym płomieniem ognisku lub oddając się gospodarskim zajęciom.
Mogą również zapoznać się z tradycją opolskiej wsi i wziąć udział w skubaniu pierza lub dojeniu kóz.
Noclegi: Do dyspozycji gości dobrze wyposażone pokoje, kuchnia oraz nowoczesna, przestronna łazienka.
Wyżywienie: Na smakoszy czeka tradycyjna kuchnia, a wieczorem zabawa przy ognisku. W 2010 Ranczo w Dolnie Odry otrzymało dyplom i logo Opolskie Dziedzictwo Kulinarne, a przygotowywane przez Krystynę Henzel potrawy - Ścierka i Germuszka są od 2007 roku wpisane na listę produktów tradycyjnych.
Dodatkowo Ścierka zdobyła nagrodę w Konkursie Tradycyjny Produkt Opolszczyzny.   
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opolskie

Oferta specjalna: Na miłośników hippiki czekają wyjątkowo atrakcyjne konie rodem z dalekiej Ameryki.
Dziś pogłowie koni, stanowiących główną gałąź hodowlaną ośrodka, wynosi 45 sztuk. Zwinne, niezwykle
szybkie, a jednocześnie wyjątkowo spokojne i przyjacielskie American Quarter Horse. Doskonałe uzupełnienie, ale i przeciwieństwo od lat wędrującego po naszych ziemiach stada Polskich Koni Zimnokrwistych.
Oferta rancza obejmuje atrakcje związane z jeździectwem, w tym: przejażdżki bryczką, zimowe kuligi
i oczywiście jazdę wierzchem.

Gospodarstwo Agroturystyczne Agrorelaks
Renata i Konrad Dendera
46-024 Brynica, ul. Leśna 12
tel. 48 77 421 56 48, kom. 48 600 336 437
noclegi@agrorelaks.com.pl
www.agrorelaks.com.pl

Gospodarstwo położone jest w Brynicy, wśród łąk i lasów, na granicy Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Swoim gościom oprócz niezwykłych krajobrazów, oferuje również możliwość aktywnego wypoczynku. To wszystko dzięki temu, iż specjalizuje się w hodowli koni rasy śląskiej, które wykorzystywane
są do zajęć z zakresu jazdy konnej. Miła rodzinna atmosfera panująca w ośrodku pozwoli każdemu na
sympatyczny i przyjemny pobyt, aby skutecznie odpocząć od codziennych trosk.

opolskie

Oferta specjalna: W ofercie gospodarstwa znajduje się nauka jazdy konnej pod okiem wykwalifikowanych
instruktorów, zarówno sportu jak i rekreacji. W stajni mieszkają konie rasy śląskiej: Bona, Beza, Brenda,
Begi, Brałna, Beskid - Czesio. Prowadzone są także zajęcia z hipoterapii, dla dzieci i dla dorosłych. Konie są spokojne i dobrze przygotowane. Spełniają doskonale swoją rolę w hipoterapii dzięki łagodności
i chęci współpracy z jeźdźcem. Przepiękne otoczenie Borów Stobrawskich zachęca do wyjazdów w teren.
W gospodarstwie organizowane są Hubertusy oraz Wigilia w stajni.
Relaks: Wycieczki piesze po Borach Stobrawskich, plac zabaw dla dzieci.
Wyżywienie: Dostępne na miejscu - śniadanie za dopłatą, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwość
całodziennego wyżywienia.
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Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia
Maja Polikowska
Brzózki 30, 72-022 Nowe Warpno
kom. 604 97 77 87
majka@stajnia.info.pl
www.stajnia.info.pl

Oferta specjalna:  Na terenie obiektu znajduje się stajnia na 40 koni, dwie ujeżdżalnie, hala, kompletny
parkour i czworobok oraz całe zaplecze przygotowane z myślą o tym, aby goście czuli się tu jak najlepiej.
Gospodarstwo specjalizuje się w organizacji pobytów związanych z jazdą konną. Na miejscu prowadzona
jest nauka jazdy konnej dla początkujących i zaawansowanych, organizowane są obozy jeździeckie dla
dzieci i młodzieży. W ofercie ponadto weekendy jeździeckie, rajdy konne, zawody jeździeckie, kursy i szkolenia o tematyce jeździeckiej. Dla tych, którzy niepewnie czują się na końskim grzbiecie, świetną atrakcją
są przejażdżki bryczką. Gospodarstwo posiada certyfikat Polskiego Związku Jeździeckiego.
Relaks: Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Można posiedzieć przy ognisku, rozpalić grilla, skorzystać
z leśnego placu zabaw lub odwiedzić mini zoo (krowa, kozy, owce, osioł, świnie i dziki). Istnieje możliwość
korzystania z pobliskich kąpielisk, jesienią warto wybrać się na grzybobranie.  Wieczorami przyjemnie jest
posiedzieć przy kominku, w barze nad stajnią.
Noclegi: Do dyspozycji gości oddany został dom, w którym znajduje się 5 pokoi 2, 3, 4, i wieloosobowych
oraz salka kominkowa.           
Wyżywienie: W ofercie pyszne, domowe posiłki, przygotowywane w większości z produktów pochodzących od lokalnych rolników.
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zachodniopomorskie

Gospodarstwo znajduje się na skraju Puszczy Wkrzańskiej nad Zalewem Szczecińskim (40 km od Szczecina). Doskonałe położenie geograficzne sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. W pobliżu znajduje się szlak do
konnych, rowerowych i pieszych wędrówek.

Gospodarstwo Agroturystyczne Oscar
Tadeusz Zamłyński
Strzelce Dolne 27, 86-022 Dobrcz
tel. 52 381 70 94, kom. 692 234 529
szeryf.tz@op.pl
www.oscar.agroturystyka.pl

Dom położony wśród malowniczych pagórków w pobliżu Wisły, na terenie Parku Krajobrazowego Doliny
Dolnej Wisły. W gospodarstwie są konie i zwierzęta domowe. W okolicy rezerwaty przyrody, ciekawe
zabytki i szlaki wojenne z okresu drugiej wojny światowej.

kujawsko-pomorskie

Oferta specjalna: Ośrodek oferuje jazdę konną. W gospodarstwie mieszkają przyjazne i spokojne konie
oraz małe i łagodne kuce szetlandzkie. Ważny dla dzieci jest kontakt z innymi zwierzętami (psy, koty,
sympatyczny osiołek). Podczas pobytu najmłodsi goście uczą się czyścić, myć, czesać kucyki i osiołka,  
nawiązując bezpośredni kontakt ze zwierzętami w gospodarstwie. Istnieje możliwość przejażdżki bryczką,
a zimą saniami. Okolica zachęca do wycieczek – malownicza Pradolina Dolnej Wisły charakteryzuje się
przepięknymi walorami roślinnymi i turystycznymi, a specyficzny mikroklimat zbliżony jest do klimatu
podgórskiego.
Relaks: Na miejscu można wypożyczyć rowery. Warto zobaczyć budowle poholenderskie, stare młyny
wodne, grodzisko i jaskinię bajka, ponadto zabytkowe dworki i pałace oraz drewniany zabytkowy kościół
z XVII wieku.
Noclegi: Dla gości przygotowano pokoje gościnne oraz samodzielny dom, w pokojach są telewizory
i łazienki.
Wyżywienie: Goście mogą korzystać z serwowanych przez gospodarzy posiłków lub przygotować je
samodzielnie w aneksie kuchennym, połączonym z salą barową przeznaczoną wyłącznie dla gości przebywających w gospodarstwie. Produktem regionalnym gospodarstwa są Powidła Strzeleckie.
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Gospodarstwo Agroturystyczne Jędruś

Słajszewo to cicha wieś, położona na północnym skraju gminy Choczewo. W okolicy płynie czysta rzeczka. Wokół rozciągają się zielone pola i łąki. W odległości około 4 km na północ leży szeroka,
bałtycka plaża ze złocistym piaskiem oraz czystą wodą. Wzdłuż brzegu ciągną się wydmy porośnięte
trawami. Gospodarstwo „Jędruś” zdobyło w roku 2000 pierwszą nagrodę w konkursie agroekoturystycznym „Zielone Lato 2000”.   Organizowane są tu zabawy, wesela, imprezy okolicznościowe
i plenery, spotkania rodzinne, a poza sezonem pobyty weekendowe, pobyty świąteczne, itp.
Oferta specjalna: Właściciele prowadzą tradycyjne gospodarstwo rolne z hodowlą koni. Obecnie posiadają ponad 50 koni różnych ras. Dysponują dużą stadniną koni z wybiegiem, gdzie zarówno dzieci jak
i dorośli mogą nauczyć się jeździć konno. Wokół gospodarstwa rozciągają się zielone łąki i lasy, co sprzyja
licznym wyprawom jeździeckim. Panują tu wspaniałe warunki dla osób jeżdżących konno. Organizowane
są przejażdżki bryczką, a zimą kuligi. Wyjątkową atrakcją są jazdy szlakiem konnym po nadbałtyckiej
plaży,  składającym się z trzech dwukilometrowych odcinków. W ofercie ponadto rajdy konne dwu lub
trzydniowe z wyżywieniem i noclegami. Właściciele organizują Hubertusy, a na wiosnę urządzają Gonitwę
Św. Jerzego.
Relaks: Gości spragnionych całkowitego relaksu właściciele codziennie dowożą bryczką do czystej, szerokiej plaży nadbałtyckiej. Na terenie posesji duży ogród, grill, miejsce na ognisko, plac zabaw i boisko.
Oprócz jazdy konnej gospodarze polecają wyprawy na rowerach, tenis stołowy, siatkówkę, koszykówkę
lub spacery połączone z grzybobraniem,
Noclegi: Do dyspozycji gości pokoje 3 i 4-osobowe z łazienkami, domki letniskowe 5 osobowe, stołówka,
kuchnia, sala kominkowa.
Wyżywienie: W ofercie całodzienne, domowe wyżywienie. Przy gospodarstwie właściciele prowadzą
sklep spożywczy. Organizują grille i ogniska.
Ceny: Pokój 4-os. z aneksem - 160 zł/ doba. Pokój 3-os. z aneksem - 120zł / doba. Pokój 2-os.
z aneksem  -  80 zł / doba. Pokój 3-os. bez aneksu - 80 zł / doba. Domek 5-os. - 210 zł / doba, za każdą
następną osobę dopłata 20 zł + opłata za energię wg wskazań licznika.

13

pomorskie

Grażynka i Jurek Jędruch
84 - 210 Choczewo, Słajszewo 3
tel. 58 572 44 04
kom. 601 056 199, 601 383 394
www.jedrus.info

Gospodarstwo Agroturystyczne Sakowcówka
Elżbieta Sakowiec
Łapino Kartuskie 30A, 83-331 Przyjaźń
tel. 58 685 70 43, 509 765 233
www.sako10.prv.pl
www.sakowcowka.pl

Sakowcówka to idealne miejsce na wypoczynek, wśród zieleni drzew i łąk, rabat pełnych wielobarwnych
kwiatów, lasu oraz wody. Gospodarstwo to również wyjątkowe miejsce dla dzieci. Znajduje się tutaj mini
skansen ze starymi maszynami i urządzeniami rolniczymi, wkomponowanymi w ogród.

pomorksie

Oferta specjalna: W ośrodku funkcjonuje Szkoła Jazdy Konnej AS Dream. Jej misją jest bezpieczna nauka jazdy konnej w oparciu o zasady jeździectwa klasycznego. W swojej działalności szczególny nacisk kładzie na sportowe kształcenie młodzieży i przygotowywanie młodych wychowanków do współzawodnictwa
sportowego. Oferuje obozy jeździeckie dla dzieci, jazdy rekreacyjne, prowadzi sekcję sportową. Ośrodek
dysponuje doskonałą infrastrukturą (kryta ujeżdżalnia 25 x 45, dwa place treningowe, czworobok, komplet przeszkód) oraz świetnie wyszkolonymi, bezpiecznymi końmi rekreacyjnymi. Instruktorzy są dobrze
przygotowani, kompetentni i zawsze uśmiechnięci.
Relaks: Bliskość jeziora zapewnia możliwość uprawiania letnich sportów wodnych, a dla wędkarzy istnieje sposobność połowu w zarybionym stawie, nad którym wzniesiono urokliwie szemrzącą kaskadę,
otoczoną zielenią i kwiatami oraz przygotowano miejsce na plażowanie. Na terenie posesji miejsce na
ognisko oraz grill.
Noclegi: Lewe skrzydło budynku przygotowano na pokoje dla gości. Jest tutaj 5 pokoi z łazienkami,
stołówką i zapleczem kuchennym.  
Wyżywienie: Turystom zapewnia się całodzienne wyżywienie, z wykorzystaniem produktów rolnych sąsiednich gospodarstw. Istnieje możliwość korzystania z zaplecza kuchennego.
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Agroturystyka Tabun

Barbara Falkiewicz
ul. Konna 29, 80-174 Otomin
kom. 601 611 499
kom. 505 095 167
tabun@kuznia.net

Tabun to zaczarowane miejsce, w którym czas się zatrzymał. Pomimo bliskości Gdańska (7 km od centrum, 1 km od obwodnicy, 10 km od lotniska) można delektować się tu pięknem natury, nie rezygnując
z trójmiejskich atrakcji turystyczno-kulturalnych. Na obszarze ośrodka, obejmującego 4 ha ogrodzonego
terenu, znajduje się nowa, stylowa restauracja, chata biesiadna, bezpieczny parking, grill i ognisko.

Relaks: Dla gości rowery i łódź wiosłowa w cenie noclegu. Na terenie ośrodka boisko, plac zabaw dla
dzieci.
Noclegi: Do dyspozycji gości 5 luksusowych pokoi na piętrze budynku nad restauracją (łącznie 15 miejsc
noclegowych) 1, 2, 3 i 4-osobowych z łazienkami, TV SAT, sejf oraz bezprzewodowy Internet w każdym
pokoju.
Wyżywienie: Możliwość korzystania z posiłków serwowanych w restauracji (śniadania i obiadokolacje).
Bogata kuchnia z elementami kuchni staropolskiej, często zmieniające się menu w zależności od pory roku
oraz dostępności świeżych produktów.
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pomorskie

Oferta specjalna: Na miłośników jazdy konnej czeka 10 wierzchowców, piękne tereny, kryta i odkryta
ujeżdżalnia oraz wykwalifikowani instruktorzy. Jazdy konnej mogą uczyć się wszyscy: mali i duzi, starsi
i młodsi, zdolni i mniej zdolni, początkujący i zaawansowani. Dla tych, którzy nie zdecydują się dosiąść
koni, wspaniałą propozycją są przejażdżki bryczką, a zimą kuligi wśród pięknych otomińskich lasów.

Agroturystyka u Rychertów
Hanna Rychert
83-307 Kiełpino
ul. Starowiejska 14
tel. kom. 603 86 36 65
hanna@rychert.gdan.pl

Gospodarstwo znajduje się w malowniczej wsi, położonej w woj. Pomorskim pow. Kartuskiego, która
posiada dwa jeziora Kiełpińskie - małe i duże. Do dyspozycji gości sala bankietowa, kominkowa, parking
oraz dużo miejsca do wypoczynku i rekreacji.  
Oferta specjalna: Miłośników koni gospodarze zapraszają do swojej stajni. Posiadają 10 koni, w tym:
2 klacze rasy śląskiej, 2 szlachetnej półkrwi, 1 zimnokrwistą, 2 poniaczki (140cm), 1 kucyka felińskiego
(117cm), 2 wałaszki. Na miejscu prowadzona jest nauka jazdy konnej dla początkujących i zaawansowanych, organizowane są przejażdżki w teren oraz nauka skoków. Jazdy odbywają się pod okiem
wykwalifikowanego instruktora. Od trzech lat konie ze stajni biorą udział w zawodach skokowych.
Dla chętnych przejażdżki bryczką i wozem drabiniastym, a zimą kuligi. Działa tu hotel dla koni. Latem
organizowane są obozy jeździeckie.

pomorskie

Relaks: Jezioro z własnym pomostem  i plażą, łódka i rowerki wodne do dyspozycji, możliwość łowienia
ryb. Pokazy i warsztaty m. in.: wypiekania chleba, pieczenia bułek, wyrabianie masła tradycyjnym sposobem, malowanie na szkle wzorów kaszubskich. Ponadto poznanie codziennej pracy rolniczej i wspólne
kaszubskie biesiadowanie. Do dyspozycji piłkarzyki, tenis stołowy, rowery górskie, boisko do gry w siatkówkę oraz w kosza. Dla dzieci plac zabaw, najmłodsi mogą karmić króliki, kozy a nawet je doić. Organizowane są spływy kajakowe.
Noclegi: 2, 3 i 4- osobowe pokoje - łączna liczba miejsc wynosi 70. Wszystkie mają łazienki i TV.
Wyżywienie: Kuchnia kaszubska, tradycyjna.
Ceny: 45 zł za osobę (pokoje z łazienkami, TV i bezprzewodowym dostępem do Internetu Wi-Fi.  Naczynia
oraz czajnik bezprzewodowy w holu do ogólnego dostępu).
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Ranczo Uroczysko

Anna Myszka
Wielgłowy, ul. Pelplińska 1a
83-120 Subkowy
tel./fax 58 533 11 17
tel. 58 531 21 09

Oferta specjalna: Na miejscu gospodarze proponują naukę jazdy konnej dla dzieci i dorosłych. Ci, którzy
posiedli już tę umiejętność mogą ją doskonalić pobierając tzw. sportowe lekcje lub pod okiem instruktora udać się w teren na spotkanie z kociewską przyrodą. Na najmłodszych czeka kucyk o wdzięcznym
imieniu „Łatek”. Dodatkową atrakcją są wycieczki trzyosobową bryczką lub wozem konnym, który może
pomieścić kilkanaście osób. Przejazd kuligu trwa ok. 45 minut i jest zakończony pysznym poczęstunkiem
przy ognisku.
Relaks: Na miejscu mini-zoo, boisko do siatkówki.
Wyżywienie: Dostępne na miejscu lub we własnym zakresie – możliwość korzystania z ogólnodostępnej
kuchni.
Ceny: Apartament: 100 zł/os., pokój 1-os.–70 zł, pokój 2-os.–60 zł, pokój 3 i 4 os.–50 zł.
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pomorskie

Ranczo Uroczysko to piękne miejsce na Kociewiu. Oferuje możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą
poprzez sąsiedztwo lasu i łąk, oraz kontakt ze zwierzętami, wśród których prym wiodą konie. Ranczo
jest miejscem aktywnego wypoczynku oraz wszelkiego rodzaju spotkań integracyjnych i uroczystości
rodzinnych. Istnieje także możliwość... zakupu strusich pamiątek.

Ranczo pod brzozami

Barbara Gajowiak
Radłowo 1, 62-420 Strzałkowo
kom. 607 944 682
ranczopodbrzozami@vp.pl
www.ranczopodbrzozami.pl

Ranczo położone jest na skraju lasu, w bliskim sąsiedztwie jeziora Powidzkiego. W gospodarstwie mieszkają łagodne zwierzęta: konie, kucyki, psy, koty, króliki, koza, kury, perliczki, gołębie, a w stawie rybki.
Można tu doskonale wypocząć w ciszy i spokoju. Właściciele serdecznie zapraszają na pobyt terminowy
(m. in. Sylwester, zimowiska, Wielkanoc) oraz pobyt tematyczny (wczasy w siodle pod okiem instruktora). Organizują zielone szkoły, kolonie, biwaki oraz obozy dla dzieci i młodzieży pod okiem pedagoga.

wielkopolskie

Oferta specjalna: Gospodarze prowadza małą hodowlę koni. Dla każdego jeźdźca znajdą odpowiedniego
wierzchowca. Obecnie do dyspozycji jest 12 koni, w tym konie rasy wielkopolskiej oraz kuce felińskie.
Małe dzieci mogą rozpocząć swoją naukę na bardzo spokojnym kucyku, natomiast zaawansowani mogą
wybrać się na przejażdżkę w teren do pobliskiego lasu. W ofercie profesjonalna nauka jazdy konnej pod
okiem instruktora. Dla całej rodziny atrakcją będą wycieczki bryczką, a zimą saniami do lasu.  Co roku,
latem i zimą podczas wakacji szkolnych organizowane są kolonie, obozy jeździeckie, a także rodzinne
wczasy w siodle. Obóz jeździecki trwa 7 dni. W ofercie noclegi, całodzienne domowe wyżywienie, jazda
konna raz dziennie pod okiem instruktora, zajęcia z teorii jazdy konnej, pielęgnacja koni, praca w stajni,
ognisko z kiełbaskami lub pieczenie chleba.
Relaks: Na miejscu można wędkować oraz zbierać grzyby.
Noclegi: Do dyspozycji gości pokoje na piętrze z łazienkami, TV oraz apartament. Z okien rozpościera się
piękny widok.
Wyżywienie: Możliwość wykupienia śniadań, obiadów oraz kolacji. Goście mogą korzystać z grilla.
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Leśna podkowa

Piękny, rozległy teren przylegający do lasu nad rzeką Bukówką skłania do wypoczynku o każdej porze roku.
Obiekt położony 1,5 km od drogi do wsi Rychlik. Odnaleźć tu można nie tylko piękne walory krajobrazowe,
ciszę i spokój, ale również wiele atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Malowniczo położony obiekt agroturystyczny i stadnina z pensjonatem dla koni usytuowane na terenie łąk, lasu, w poblżu stawu. Opodal
Bukówka, piękna pstrągowa rzeka płynąca skrajem Puszczy Noteckiej. W ofercie ośrodka organizacja
imprez, pakiety weekendowe.
Oferta specjalna: Stajnia ,,Leśna Podkowa” mieści się w północno-zachodniej części Wielkopolski, na
pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pradoliny Noteckiej, otoczona przyrodą i zielenią skłania do wyjazdów
w teren, zwiedzania okolicy, jezior, zabytków przyrody. W ofercie kameralny pensjonat dla koni w nowo
wybudowanej stajni. Właściciele posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z końmi i ich hodowli.
Goście mogą skorzystać z nauki na lonży, lekcji dla początkujących i zaawansowanych z instruktorem,
treningu z zawodnikiem, trenerem lub sędzią jeździectwa. Atrakcją są przejażdżki bryczką oraz kuligi,
a dla dzieci oprowadzanki. W ofercie ponadto usługi kowalskie, weterynaryjne, zootechniczne, a także
lonżowanie koni, ujeżdżanie i trening. Kursy: lonżowania koni, masażu koni, kurs pierwszej pomocy dla
ludzi i koni, warsztaty szkoleniowe, kursy jeździeckie.
Relaks: Grzybobranie, szlaki rowerowe (na miejscu rowery, mapy), białe szaleństwo (kuligi pełne wrażeń
końmi mechanicznymi). Do dyspozycji gości: kajaki, rowery wodne, łódka, staw przy obiekcie, miejsce na
grilla, ognisko, duży bilard oraz mini bilard dla dzieci, piłkarzyki, kącik zabaw dla dzieci w obiekcie oraz
miejsce zabaw na zewnątrz.
Noclegi: Do dyspozycji gości 2 i 3-osobowe pokoje z łazienkami, w stylu jeździeckim, myśliwskim
i leśnym.
Wyżywienie: Jarskie, wegetariańskie, tradycyjne, dietetyczne.
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wielkopolskie

Piotr Podskarbi
Rychlik 23, 64-980 Trzcianka
kom. 508 246 430, 603 098 189, 503 975 351
monika@lesna-podkowa.pl
www.lesna-podkowa.pl

Dwór i Stajnia Dębogóra
Maria Rau-Heina
Dębogóra 18,  64-730 Wieleń
tel. 67 256 03 26
rezerwacje@debogora.pl
www.debogora.pl

Gospodarstwo oferuje wypoczynek zarówno dla gości indywidualnych, jak i grup. Organizowane są zielone szkoły, kolonie, obozy, imprezy okolicznościowe. Wnętrza neoklasycystycznego dworu wypełniają
pamiątki rodzinne, trofea myśliwskie, stylowe meble.
Oferta specjalna: W ofercie przejażdżki po okolicy bryczką, zimą kuligi. Dla bardziej wprawionych w jeździe konnej niesamowitą przygodą będą wycieczki terenowe w siodle. Chętni mogą także skorzystać z jazd
na ujeżdżalni.  W okolicy szlak konny: Rzeczyn – Kuźnica Żelichowska – Zacisze – Żelichowo – Gieczynek
– Dębogóra – Wizany – Wieleń. Długość trasy: 35 kilometrów.

wielkopolskie

Relaks: Otaczające lasy, pełne runa leśnego, oczek wodnych, strumieni, wzniesień i wąwozów przyciągają ludzi nietuzinkowych i hobbystów – kolarzy, kajakarzy, militarystów, motocyklistów, wędkarzy, koniarzy. Szlaki turystyczne, rowerowe i końskie, a także ścieżki spacerowe i Nordic Walking prowadzą do
ciekawych miejsc przyrodniczo-geograficznych. Organizowane są również spływy kajakowe rzeką Drawą.
Noclegi: Do wynajęcia 8 pokoi dwuosobowych z łazienkami. Dostęp do Internetu.
Wyżywienie: Kuchnia serwuje smaczne dania z produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie
rolnym. W menu regionalne potrawy i wyborny swojski chleb.
Ceny: 150 zł (z wyżywieniem), cena do negocjacji w zależności od długości pobytu.
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Gospodarstwo Agroturystyczne Dolina Koni
Wiktor Śpionek
Dłutówek 12, 95 – 081 Dłutów
tel. 44 634 03 50, kom. 602 678 221
wiktor.spionek@wp.pl
www.wakacje.agro.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne „Dolina Koni” położone jest 15 km od Pabianic, w malowniczej wsi
nad stawem Torfianka. Rozległy kompleks leśny gwarantuje wypoczywającym spokój i ciszę. Dla gości
przygotowane są pokoje gościnne z łazienkami, z dostępem do Internetu oraz odbiornikiem TV. Położenie
gospodarstwa pozwala na organizowanie wycieczek pieszych, konnych i rowerowych.

Relaks: Na terenie gospodarstwa znajduje się miejsce na ognisko i do grillowania. Trasy rowerowe ciągną się po malowniczych lasach dłutowskich. Jest również ścieżka do questingu.
Noclegi: 19 miejsc noclegowych, pokoje całoroczne. W ofercie: 1 pokój 4-osobowy, 4 pokoje 3-osobowe, 1 pokój 2-osobowy, pokoje z łazienkami. Na parterze znajduje się salon z kominkiem.
Wyżywienie: Gospodarze zapraszają do skorzystania z całodziennego wyżywienia lub wybranych posiłków.
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łódzkie

Oferta specjalna: Doskonałe miejsce zarówno dla doświadczonych jeźdźców, jak i tych, którzy zaczynają
dopiero stawiać pierwsze kroki w jeździe konnej lub po prostu chcą aktywnie i ciekawie spędzić czas. Gospodarstwo oferuje jazdę konną, a dla początkujących – naukę. Organizowane są wyjazdy w teren oraz rajdy
po Łódzkim Szlaku Konnym im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego. Jazda odbywa się pod nadzorem instruktora
z zaprzyjaźnionej stajni Marciny, położonej po sąsiedzku. Zimą gospodarze zapraszają na kuligi. Atrakcją
są także wycieczki bryczką po okolicy, które pozwalają na podziwianie okolicy.

Agrogościna Cwał

Edmund Kloc,
42 - 134 Truskolasy, ul. Opolska 18
tel. 34 319 90 91, kom. 605 653 003
truskolasy@o2.pl
www.truskolasy.agrowakacje.pl

Pokoje gościnne znajdują się w miejscowości Truskolasy, skąd łatwo można dojechać do Częstochowy
(18km), czy Kłobucka (10km). W ofercie również imprezy okolicznościowe dla grup, wycieczek i firm.
Oferta specjalna: Pobyt w Agrogościnie „Cwał” to wspaniały sposób na ucieczkę od  wielkomiejskiego
gwaru i na to, aby zapomnieć o kłopotach i problemach dnia codziennego - koń to doskonały terapeuta.
Jeździecki Klub Sportowy „Cwał” jest członkiem Śląskiego Związku Jeździeckiego i Polskiego Związku
Jeździeckiego. W ofercie jazdy rekreacyjne oraz w teren. Jazda konna jest prowadzona przez wykwalifikowanych instruktorów, pod ich okiem każdy może spróbować swoich sił w siodle. W ośrodku działa
pensjonat dla koni.

śląskie

Relaks: Odpoczynek przy ognisku, grillu lub kominku. Pokój rodzinny ma wyznaczoną część sportowo-rekreacyjną z rowerkiem treningowym, rzutkami, telewizorem, miniwieżą i kominkiem. Goście mogą
korzystać ze stołu do tenisa. Na miejscu dostępne są rowery. Na terenie stadniny znajdują się również
huśtawki dla dzieci.
Noclegi: W ofercie kilka przytulnych dwuosobowych pokoi z łazienkami.
Wyżywienie: Ewentualne posiłki są kwestią do uzgodnienia. Do dyspozycji gości aneks kuchenny z mikrofalówką, lodówką oraz pełnym wyposażeniem.
Cennik: Pokój dwuosobowy 60/70 zł za noc tzn. 30/35 zł osobodoba.
Pokój rodzinny od 120 zł do 220 zł/noc (w zależności od liczby osób - max 10 osób).
Istnieje również możliwość nocowania w 4 i 6-osobowych domkach campingowych - domki bez węzłów
sanitarnych - cena 15 zł od osoby.
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Lokalizacje podmiotów, województwa:
zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie

zachodnio-pomorskie:
s. 11 Stajnia

lubuskie:

s. 6 Dworek Bogumiłów
s.7 Stadnina Bronków

dolnośląskie:
s. 5 Bata

opolskie:

s. 8 Agro Ranczo
s. 9 Ranczo w Dolinie Odry
s. 10 Agrorelaks
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Lokalizacje podmiotów, województwa:
pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie
pomorskie:
s. 13
s. 14
s. 15
s. 16
s. 17

Jędruś
Sakowcówka
Tabun
U Rychertów
Ranczo Uroczysko

kujawsko-pomorskie:
s. 12 Oscar

wielkopolskie:

s. 18 Ranczo pod Brzozami
s. 19 Leśna Podkowa
s. 20 Dwór i stajnia Dębogóra

łódzkie:

s. 21 Dolina Koni

śląskie:

s. 22 Agrogościna Cwał
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Lokalizacje podmiotów, województwa:
warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie, małopolskie

warmińsko-mazurskie:
s. 27 Janczary

mazowieckie:

s. 28 Stajnia Piotrowa
s. 29 Mustang

świętokrzyskie:

s. 30 Stadnina koni Raj

małopolskie:

s. 31 Pod świerkami
s. 32 Agroturystyka Rzepka
s. 33 Stajnia Jaśminowy Raj
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Lokalizacje podmiotów, województwa:
podlaskie, lubelskie, podkarpackie

podlaskie:

s. 34 Stanica Kresowa

lubelskie:

s. 36 Ułan Batorz
s. 37 Dębina
s. 38 Ranczo na Skraju
s. 39 Arvena - stajnia i agroturystyka
s. 40 Stajnia Makoszka
s. 41 Jędrzejówka
s. 42 Koniczynka
s. 43 Bałkanówka
s. 44 Srokate Rancho
s. 45 Biały Domek
s. 46 U Krakowiaka
s. 47 Stajnia w Wylągach
s. 48 Stadnina pod Lasem

podkarpackie:
s. 35 Forta
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Gospodarstwo Agroturystyczne Janczary
Danuta Olejnik
Barczewko 80, 11-010 Barczewo
tel. 89 514 82 22,
kom. 609 800 490, 607 213 06
janczary@janczary.pl, www.janczary.pl

Gospodarstwo położone jedynie 10 kilometrów od Olsztyna. Organizowane są tu wesela oraz imprezy
okolicznościowe. Pikniki, festyny i imprezy firmowe stworzone z dbałością o każdy detal i atmosferę to
gwarancja dobrej zabawy. W ofercie ponadto kuligi, zielone szkoły oraz obozy jeździeckie.

Relaks: Dom znajduje się pośród lasów, blisko malowniczego jeziora Wadąg z piaszczystymi plażami.
Dodatkową atrakcją gospodarstwa jest mini-zoo.
Noclegi: Gospodarstwo posiada 22 elegancko i gustownie urządzone pokoje. Do dyspozycji 18 pokoi
dwuosobowych, oraz cztery pokoje 4 osobowe, każdy z łazienką.
Wyżywienie: Dostępne na miejscu. W obiekcie znajduje się restauracja z bogatą ofertą menu, bazującą
na tradycyjnych przepisach kuchni staropolskiej.
Ceny: Dzieci do lat 12 zniżka 50 %.
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warmińsko-mazurskie

Oferta specjalna: Właściciele zapraszają miłośników koni, również tych, którzy jeszcze nie mieli okazji
nauczyć się jazdy konnej. W oparciu o własną bazę gastronomiczną i noclegową organizują wypoczynek
również dla niewielkich 10 - 12 osobowych grup. Obóz jeździecki obejmuje między innymi program teoretyczny, część praktyczną, 2 godziny jazdy konnej dziennie (w terenie oraz na placu). Oprócz wycieczek
bryczką ciekawą propozycją są przejażdżki wozami drabiniastymi po okolicznych lasach.

Gospodarstwo Agroturystyczne
Stajnia Piotrowa

Piotr i Maryna Jarkowscy
ul. Ogrodowa 2, 05-180 Pomiechówek
kom. 695 598 249, 607 123 827
biuro@stajniapiotrowa.pl, www.stajniapiotrowa.pl

Bliskość łąk i wody stwarza swoisty mikroklimat do wypoczynku na świeżym powietrzu. Sąsiedztwo rzek
Wkry i Narwi sprawia, że okolica jest rajem dla wędkarzy.
Oferta specjalna: W ofercie nauka jazdy konnej pod okiem instruktora, jazda w plenerze, przejażdżki
bryczką, kuligi. W gospodarstwie organizowane są ogniska oraz grille. Działa tu pensjonat dla koni.
Prowadzone są obozy konne dla dzieci i młodzieży. Jednym z zadań realizowanych w ośrodku jest tresura
oraz układanie koni do scen kaskaderskich.  Konie ze „Stajni Piotrowej” wzięły udział w filmach: „Ogniem
i mieczem”, „Wiedźmin”, „1920 wojna i miłość”, a także „Świadek koronny”.

mazowieckie

Relaks: Dla dzieci plac zabaw, do dyspozycji gości świetlica, a w niej m.in. piłkarzyki, ping-pong. Dla
miłośników wędkarstwa na terenie posesji znajduje się małe łowisko, a w pobliżu rzeka i jeziora. Dodatkowo miejsce na ognisko, grill, a dla tych, którzy cenią sobie aktywny wypoczynek boisko oraz kajaki do
wypożyczenia. W planie - uruchomienie wypożyczalni rowerów.
Noclegi: Do wynajęcia pokoje z łazienkami (5, 4, 3 , 2 osobowe – w zależności od potrzeb – do dyspozycji
piętrowe łóżka).
Wyżywienie: Istnieje możliwość zamówienie wyżywienia na miejscu po ustaleniu z gospodynią lub przygotowania posiłków we własnym zakresie. Na parterze znajduje się aneks kuchenny z jadalnią/salonem.
Ceny: Od 35 zł, do ustalenia w zależności od ilości osób i długości pobytu.
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Gospodarstwo Agroturystyczne Mustang

Stadnina Mustang położona w malowniczej okolicy otoczona jest lasami, łąkami i pobliską rzeką Narew.
To rodzinny ośrodek rekreacyjny, powstały w 2000 roku z pasji i miłości do koni. Naukę prowadzi wykwalifikowana kadra instruktorska, hipoterapeutyczna i pedagogiczna.
Oferta specjalna: Stajni ma dwa ogrodzone padoki do jazdy konnej, plac z przeszkodami do doskonalenia
umiejętności jeździeckich, padoki trawiaste, kryty lonżownik, stajnie, sala do imprez okolicznościowych do
50 osób, miejsca na ognisko. W stajni mieszkają sympatyczne i spokojne konie, wspaniale sprawdzające
się w hipoterapii, która jest jedną z najczęściej stosowanych metod rehabilitacji dzieci, dającą najlepsze
efekty terapeutyczne. W ofercie jest nauka jazdy na zamkniętym padoku, dla bardziej zaawansowanych - udoskonalanie technicznych umiejętności jeździeckich. Instruktor na bieżąco koryguje błędy i uczy
poprawnej komunikacji jeźdźca z koniem. Kolejnym krokiem jest nauka pokonywania rożnych przeszkód.
Rajdy konne bezdrożami, ścieżkami leśnymi wzdłuż rzeki Narew, są doskonałym pomysłem na aktywny
wypoczynek. W programie gry i zabawy rekreacyjno ruchowe, domowy posiłek oraz ognisko z kiełbaskami
i wspólne śpiewanie. Weekendy w siodle to opcja specjalnie dla rodzin z dziećmi oraz małych grup znajomych i przyjaciół. Gospodarze proponują naukę obchodzenia się z koniem, naukę jazdy, przejazd bryczką
oraz dodatkowe atrakcje. Obozy konne stanowią propozycję letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
szkolnej w wieku od 10 do 18 lat. W ośrodku działa pensjonat dla koni.
Relaks: Do wypożyczenia – trampolina, quady, dmuchana zjeżdżalnia, samochodziki akumulatorowe.
(cena do uzgodnienia).
Noclegi: Zakwaterowanie przy budynku stadniny w 4 pokojach, 2 - 4 osobowych z aneksem kuchennym
i ogólnie dostępną łazienką z prysznicem.
Wyżywienie: Zapewniają gospodarze lub we własnym zakresie (aneks kuchenny).
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mazowieckie

Grażyna Orłowska
Dzbenin 82, 07-410 Ostrołęka
kom. 505 806 208
www.stajnia-mustang.pl

Stadnina Koni Raj

Małgorzata i Szczepan Suchojad
Korytnica 56, 28-225 Szydłów
tel. 692 246 687, 601 414 250
info@raj.strefa.pl
www.korytnica.za.pl

Przepięknie położone gospodarstwo znajduje się na skraju wsi, wśród malowniczych pól, w sąsiedztwie
lasu. W pobliżu znajduje się zalew Chańcza ze strzeżoną plażą i czystą wodą. O wspaniałej atmosferze,
jaka tu panuje, najlepiej świadczy fakt, iż goście bardzo chętnie przyjeżdżają ponownie, by wypocząć
w przyjacielskiej atmosferze gościnnego domu.
Oferta specjalna: Gospodarstwo agroturystyczne szczególnie serdecznie zaprasza wielbicieli koni i jazdy
konnej. Właściciele posiadają 20 koni do jazdy w siodle, bryczką lub saniami. Usytuowanie terenu, na
którym położone jest gospodarstwo znakomicie nadaje się do wypoczynku aktywnego i konnych wojaży.

świętokrzyskie

Relaks: Na terenie gospodarstwa jest altana ogrodowa, urokliwie położona wśród oczek wodnych
i drzew. Obok domu - duży ogród z kwiatami i drzewami owocowymi. Jest również miejsce na ognisko i grill.
Do dyspozycji gości duża świetlico-jadalnia z telewizorem, grami i zabawkami dla najmłodszych gości.
Wyżywienie: Gospodarze zapraszają na bardzo smaczne posiłki.
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Pod świerkami

Michał Kuczera
Pleśna 43, 33 - 171 Pleśna
tel. 14 679 88 28, 728 499 708
norbertkuczera@wp.pl
www.kuczerakonie.pl

Zagroda agroturystyczna ukryta w malowniczym zakątku przysiółka Batylowa w Pleśnej. Tradycyjnie
prowadzone gospodarstwo usytuowane jest na stoku wzgórza. Dwie górskie rzeki – Dunajec i Biała,
liczne potoki, pola, łąki, zagajniki i kompleksy leśne tworzą niepowtarzalny krajobraz i mikroklimat okolicy.

Relaks: W gospodarstwie można również skorzystać z zajęć Nordic Walking. W ofercie obozu są: Nordic
Walking, lekcje indywidualne lub w małych grupkach, jednodniowe wycieczki po okolicy. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonego instruktora i specjalistę ds. treningu.
Noclegi: Gospodarze proponują wypoczynek we własnym domu, w którym przygotowali dla wczasowiczów 3 pokoje 3-osobowe z oddzielną łazienką i kuchnią. Turyści mogą też korzystać z pokoju wypoczynkowego gospodarzy.
Wyżywienie: Gospodyni zapewnia domowe wyżywienie po wcześniejszym uzgodnieniu, a chcącym stołować się na własną rękę oferuje zakup nabiału, jajek, jarzyn i owoców produkowanych metodami ekologicznymi.
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małopolskie

Oferta specjalna: Gospodarz, hodowca koni małopolskich, posiadający uprawnienia przewodnika górskiej
turystyki jeździeckiej proponuje naukę i doskonalenie jazdy konnej, przejażdżki oraz wyprawy terenowe,
jedno- i kilkudniowe połączone z zwiedzaniem tutejszych atrakcji turystycznych. Organizowane są rajdy
z ogniskami i wieczornym biesiadowaniem. Gospodarze zapraszają dzieci i dorosłych na obozy konne.
Zimą, kiedy tylko spadnie śnieg, warto wziąć udział w   niezapomnianych kuligach. W ośrodku działa
pensjonat dla koni.

Agroturystyka Rzepka

Barbara i Andrzej Rzepiszczak
ul. Sołtystwo 28A, Czarna Góra, 34-532 Jurgów
tel. 18 207 78 46, kom. 661 472 511
wandalka56@wp.pl
www.rzepka.goralskie.net

Gospodarstwo położone jest na Podhalu – w najbliższym sąsiedztwie Białki Tatrzańskiej i Bukowiny, na
przełęczy górskiej z widokiem na panoramę Tatr i Gorców. Zaraz za domem zaczynają się lasy, ciągnące
się aż do samych Tatr. W okolicy jest mnóstwo atrakcji turystycznych: Parki Narodowe, szlaki górskie, Jaskinia Bielska na Słowacji, baseny geotermalne, muzea. W pobliżu płynie Białka, jedyna rzeka
typu alpejskiego w Polsce. Gospodarstwo uczestniczy w projektach „Małopolska wieś pachnąca ziołami”
i „Małopolska Regionem Ziół”.
Oferta specjalna: Gospodarze prowadzą naukę jazdy konnej, hipoterapię i organizują kuligi i wycieczki
konne. W lecie istnieje możliwość przyjazdu z własnym koniem. Gospodyni jest instruktorem jeździectwa,
prowadzi naukę metodami naturalnymi, zaprasza także na hipoterapię.

małopolskie

Relaks: Przy domu znajduje się duży ogród z basenem kąpielowym, miejsce na ognisko oraz plac zabaw
dla dzieci. W okolicy warto skorzystać ze spływów kajakowych, czy lotów na paralotniach. W pobliżu są
stacje narciarskie, w tym stacja wyciągu krzesełkowego Koziniec i Grapa-Litwinka – tuż koło domu.
Noclegi: Do wynajęcia 3 pokoje 4-osobowe. Łazienka wspólna.
Wyżywienie: Domowa kuchnia oparta o ekologiczne produkty i zioła oraz przetwory z koziego mleka
(w sezonie).
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Stajnia Jaśminowy Raj

Ośrodek położony jest w bezpiecznym miejscu, z daleka od głównej drogi, otoczony zielenią – lasem
i łąkami, na których pasą się konie. Właściciele obiektu są bardzo gościnni, tradycją są cotygodniowe
biesiady przy ognisku.
Oferta specjalna: Stajnia „Jaśminowy Raj” zapewnia miło spędzone chwile w otoczeniu wspaniałych
widoków, wśród koni.  W stajni czeka 9 spokojnych koni, przygotowanych do rekreacji i przystosowanych do zaprzęgów. W ofercie jazda konna z instruktorem, zarówno na placu jak też wycieczki po pięknych terenach Beskidu Niskiego. Przejażdżki bryczkami są wspaniałym pomysłem, aby zwiedzać Wysową
Zdrój.Przemierzając niezapomniane tereny łemkowszczyzny warto zwiedzić odrestaurowaną drewnianą cerkiew. Wspaniałą rozrywkę stanowią przejażdżki „maratonką” po bezdrożach oraz rajdy konne po
okolicach. W pięknej zimowej scenerii gospodarze organizują kuligi. Magia miejsca to położenie stajni,
z którego rozciąga się widok na panoramę Wysowej- Zdroju, uzdrowiska, które dysponuje wartościowymi
wodami mineralnymi.
Relaks: Goście korzystają z wyciągu narciarskiego znajdującego się przy pensjonacie, tutaj też znajduje
się plac zabaw i wiata na ognisko. Istnieje możliwość korzystania z basenu ok. 700 m od pensjonatu.
Noclegi: W pensjonacie „Ramis” do wynajęcia 10 pokoi 2-osobowych z możliwością dostawek.
Każdy pokój z łazienką, telewizorem oraz dostępem do Internetu. Właściciele prowadzą także Hotel
i Karczmę „Gościnna Chata”, gdzie do dyspozycji gości jest 13 pokoi. W karczmie można popróbować
dań kuchni łemkowskiej.
Wyżywienie: Pobyt w pensjonacie ze śniadaniem lub całodziennym wyżywieniem. W hotelu nocleg ze śniadaniem lub także z obiadokolacją. Serwowane jest naturalne jedzenie, oparte na produktach pochodzących z gospodarstwa. Na miejscu wypiekany jest chleb, wyrabiane wędliny, sery
i śmietana, własne przetwory – kapusta kiszona, rydze marynowane w miodzie, dżemy i powidła, marynaty warzywne itp.     
Ceny: Nocleg ze śniadaniem powyżej 3 dni – 50 zł/osoba. Dzieci 3-12 lat - 25 zł.
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małopolskie

Irena Sulicz
Wysowa Zdrój 131, 38-316 Wysowa Zdrój
tel. 18 353 21 74, kom. 601 429 099
ramis@ramis.pl
www.ramis.pl

Stanica Kresowa

Szubska Edyta
Poczopek 9, 16-113 Szudziałowo
tel. 601 067 316
rezerwacja@stanicakresowa.pl
www.stanicakresowa.pl

Mała wieś Poczopek w gminie Krynki sąsiaduje bezpośrednie z siedzibą Nadleśnictwa Krynki, gdzie nie
brakuje atrakcji turystycznych. Na końcu wsi, przy skraju Puszczy Knyszyńskiej znajduje się, usytuowana
pomiędzy dwoma kompleksami leśnymi, niezwykłej urody dolinka, środkiem której płynie strumyk. „Stanica Kresowa” to magiczne miejsce, harmonijnie łączące klimat szlacheckich dworów, licznie niegdyś
rozsianych na kresach Rzeczpospolitej, z komfortem współczesnych standardów wypoczynku.

podlaskie

Oferta specjalna: W gospodarstwie hodowane są konie rasy Tinker oraz konie małopolskie.  W ofercie
nauka jazdy konnej, jazdy terenowe oraz rajdy konne, przejażdżki powozami po puszczy, kuligi, organizacja imprez okolicznościowych. Gospodarze zapewniają przyjemne spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu, piękne plenery, świetną zabawę, a także możliwość poznania interesujących ludzi. Na
kursie prowadzone są zajęcia praktyczne i teoretyczne, bezstresowo i w sympatycznej atmosferze.
Tempo nauczania jest indywidualnie dostosowywane do każdego ucznia. Pod okiem wykwalifikowanych
i doświadczonych instruktorów każdy łatwo przyswoi sobie podstawowe umiejętności jeździeckie. Konie
przeznaczone dla początkujących jeźdźców są spokojne, łagodnie usposobione i dobrze wyszkolone. Dla
jeżdżących konno organizowane są jazdy terenowe oraz rajdy po Puszczy Knyszyńskiej. Największe walory
Puszczy Knyszyńskiej to drzewostany ze wspaniałym gatunkiem sosny supraskiej, urozmaicona rzeźba
terenu, liczne źródliska, roślinność oraz bogaty świat ptaków. Oprócz przyrody Puszcza ma do zaoferowania liczne walory kulturowe, pamiątki historii, a także dziesiątki kilometrów szlaków turystycznych.
Przejażdżki odbywają się w towarzystwie instruktora, po udostępnionych przez Nadleśnictwo Krynki
ścieżkach.
Relaks: 10 rowerów turystycznych, plac zabaw dla dzieci.
Wyżywienie: Dostępne na miejscu - domowe wyżywienie z elementami podlaskiej kuchni regionalnej.
Ceny: Nocleg ze śniadaniem 90 zł od osoby. Pokój 2-os. - 110 zł. Nocleg i dwa posiłki (śniadanie i kolacja)
110 zł. Nocleg z pełnym wyżywieniem 130 zł. Dzieci do 10 roku życia – 50% ceny.

34

Forta

Budzyk Jan
Dźwiniacz Dolny 5, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 461 21 98 kom. 664 981 223, 693 845 681
s.k.forta@wp.pl
www.skforta.pl

Stadnina koni Forta położona jest w pięknych, bieszczadzkich górach, 6 km od Ustrzyk Dolnych. Na
terenie stadniny właściciele stworzyli dla gości warunki hotelowe. Położenie posiadłości pozwala na organizowanie wycieczek pieszych, konnych i rowerowych oraz zimowego szaleństwa na nartach (wyciąg
narciarski Laworta i Gromadzyń).

Relaks: Na terenie posesji znajduje się plac zabaw, boisko sportowe, otwarte i zadaszone miejsce na
ognisko. W okolicy wspaniałe trasy rowerowe i szlaki spacerowe.
Wyżywienie: Całodzienne lub wybrane posiłki. Do dyspozycji gości również dobrze wyposażona kuchnia.
Ceny: Zimą opłata za nocleg wynosi 40 zł/os.
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podkarpackie

Oferta specjalna: Stadnina koni „Forta” jest otwarta dla wszystkich miłośników koni i nie tylko. Ośrodek
w swojej ofercie posiada naukę jazdy konnej, wyjazdy w teren, rajdy konne. Wyprawy w teren ukazują
piękno Bieszczad z końskiego grzbietu. Jazda odbywa się pod nadzorem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.

Gospodarstwo Agroturystyczne Ułan Batorz
Krzysztof Zarzeczny
Batorz II, 44 23-320 Batorz
tel. 15 874 52 18
zosia1971@op.pl
www.zarzeczni.republika.pl

Gospodarstwo położone na Roztoczu Zachodnim, nazywanym lessowym. Wokół wspaniałe widoki i tereny,
cisza i spokój... Całości dopełnia ciepła, rodzinna atmosfera oraz życzliwość gospodarzy. Lasy Roztocza
zachodniego z zachwycająco urozmaiconym terenem czekają na zwiedzanie z grzbietów koni huculskich
lub podczas rowerowych i pieszych wędrówek.

lubelskie

Oferta specjalna: Gospodarze zapraszają wszystkich chętnych do korzystania z jazdy konnej. Do dyspozycji są koniki rasy huculskiej o bardzo spokojnym charakterze, które idealnie nadają się do jazdy dla dzieci
i dorosłych. Właściciele organizują kilkugodzinne wyjazdy w teren po malowniczych terenach Roztocza
Zachodniego, poprzecinanych gęstą siecią wąwozów, których rozgałęzienia mają długość wielu kilometrów, a głębokość miejscami sięga ponad 20 metrów. Na trasie rajdu można zobaczyć wiele ciekawych
miejsc, takich jak: żeremie i tamy zbudowane przez bobry, stare cegielnie, okopy z czasu I wojny światowej, jak również najwyższe wzniesienie Roztocza Zachodniego - górę Dąbrowa (343 m. n.p.m.) znajdującą
się w okolicach Lipowca. W ofercie ponadto przejażdżki bryczką, a w zimie saniami.
Relaks: W pobliżu znajduje się stok narciarski Wotex w Batorzu, wspaniałe miejsce dla miłośników białego szaleństwa. Atrakcję stanowi propozycja „spania na sianie”.
Noclegi: Na gości czekają wygodne pokoje 2, 4 i 5- osobowe, przytulny salon.
Wyżywienie: Gospodyni serwuje posiłki smakiem przypominające „obiad u mamy”.
Ceny: Nocleg 1-2 doby 30 zł. Nocleg 3 doby i więcej 25 zł. Dzieci do lat 3 - bezpłatnie. Dzieci
do lat 7 - 15 zł.
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Gospodarstwo Agroturystyczne Dębina
Lucyna Kałuża
Dębina, 23-155 Zakrzew
tel. 84 680 02 42, kom. 506 068 379
romankaluza@autograf.pl
www.debina.agrowakacje.pl

Na terenie posesji otoczonej wysokim i gęstym żywopłotem, dającym poczucie prywatności, znajduje
się sad owocowy, ogród warzywny i oczko wodne. Istnieje możliwość obserwacji i pracy w pasiece oraz
mini-gospodarstwie rolnym ze starodawnym wyposażeniem.

Relaks: Do dyspozycji gości miejsce do grillowania, plac zabaw dla dzieci ze zjeżdżalnią i trampoliną oraz
boisko do siatkówki. Ponadto rowery, leżaki oraz stół do ping – ponga.
Noclegi: Do dyspozycji gości 3 pokoje (w tym dwa małżeńskie i jeden dziecinny), duży salon z kominkiem,
częścią jadalną i aneksem kuchennym, salonik telewizyjny, internet bezprzewodowy. Wysoki standard
wyposażenia domu. Możliwość korzystania z całego domu do wyłącznej dyspozycji.
Wyżywienie: We własnym zakresie. Produkty, warzywa i owoce z gospodarstwa bez ograniczeń.
Ceny: Dla dzieci do lat 3 - nocleg bezpłatnie, do lat 10-ciu - 25 zł / doba.
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lubelskie

Oferta specjalna: W gospodarstwie znajduje się stajnia dla koni i wozownia wraz z ogrodzoną ujeżdżalnią, z wydzielonymi obszarami do jazdy pod wierzch i w zaprzęgu. Do dyspozycji gości 3 konie z uprzężą, bryczka, wóz i 4 pary starodawnych sań wykorzystywanych do organizacji kuligów. Gospodarstwo
współpracuje z pobliską stadniną prowadzącą naukę jazdy konnej, zajęcia hipoterapii i tresurę koni pod
okiem uprawnionych instruktorów. Latem istnieje możliwość jazdy konnej i przejażdżek w zaprzęgu. Zimą
gospodarze zapraszają na kuligi z ogniskiem, kiełbaskami i nalewkami domowej produkcji.

Gospodarstwo agroturystyczne
Ranczo Na Skraju
Ignacy Krępicki
Kołczyn 1, 21-504 Rokitno
kom. 607 46 39 30
ignacy.krepicki@gmail.com

Gospodarstwo położone w bardzo urozmaiconym terenie zwanym Szwajcarią Nepelską, na terenie Parku
Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Głównym walorem przyrodniczym parku jest meandrująca rzeka Bug, która dzięki niewielkiej ingerencji człowieka, zachowała się w stanie zbliżonym do naturalnego.
W pobliżu, na rozlewisku rzeki Krzny znajduje się rezerwat Czapli Stóg, miejsce lęgowe czapli siwej oraz
ostoja wielu ptaków śpiewających. „Ranczo Na Skraju” znajduje się około 18 kilometrów na północny
zachód od Terespola, 6 km przed granicą z Białorusią.
Oferta specjalna: Do dyspozycji gości instruktor PZJ oraz 4 konie rasy AQH, 1 rasy Haflinger oraz
1 Hucuł, a także ogier mini szetland. Oferta gospodarstwa obejmuje całoroczną rekreacyjną jazdę konną.
Organizowane są rajdy konne gwiaździste lub w innej formie, na specjalne życzenie gości. Właściciele
zapraszają na kuligi i ogniska pod rozgwieżdżonym niebem.

lubelskie

Relaks: W okolicy warto zobaczyć pałacyk w Neplach i dwór w Cieleśnicy, a przede wszystkim nacieszyć
wzrok wyjątkowym krajobrazem malowniczych starorzeczy i rozlewisk Bugu. Do dyspozycji gości jest
dobrze wyposażona „piwniczka” z barkiem ozdobionym kolekcją piwnych kufli.
Wyżywienie: Istnieje możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia.
Ceny: Cena za wynajem całego pokoju wynosi 90 zł.
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Arvena - stajnia i agroturystyka
Agata Jastrzębska
Piotrkówek 55
23-110 Krzczonów
tel. 603 704 585
www.arvena.pl

Oferta specjalna: W gospodarstwie działa hodowla koni ras szlachetnych oraz profesjonalny, zarejestrowany w PZJ i zrzeszony w WKJ klub jeździecki. Instruktor posiada kwalifikacje do nauki jazdy
rekreacyjnej oraz treningu podstawowego. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że prowadzone szkolenia
stoją na najwyższym poziomie. W stajni znajduje się 14 koni. Dostępne są trzy wybiegi, ogrodzone pastwiska oraz pełne wyposażenia parku. Istnieje możliwość przygotowywania juniorów do zawodów oraz
do egzaminu na odznaki jeździeckie. W ofercie także specjalistyczny kurs przygotowujący do egzaminu
na instruktora jazdy konnej. Organizowane są imprezy, ogniska, rajdy i obozy jeździeckie. Stajnia Arvena
prowadzi hotel dla koni. Właściciele zapraszają na „wakacje w siodle”, „ferie w siodle” oraz „weekendy
w siodle”. Atrakcją są przejażdżki oraz rajdy po Krzczonowskim Parku Krajobrazowym.
Relaks: W odległości 100 metrów piękny las, doskonałe miejsce na wyprawy piesze, konne i rowerowe,
poranny jogging, czy spacery z kijkami Nordic Walking.
Wyżywienie: Istnieje możliwość wykupienia śniadań, obiadów oraz kolacji.
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lubelskie

Gospodarstwo położone tuż przy Krzczonowskim Parku Krajobrazowym. Park charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu rozciętego głębokimi dolinami rzecznymi o stromych zboczach. Występują tu wąwozy
lessowe oraz naturalne źródła.

Stajnia Makoszka

Katarzyna i Tomasz Romaniuk
Makoszka 2B, 21-211 Dębowa Kłoda
tel. 83 355 74 30
makoszka@vp.pl
www.makoszka.pl

lubelskie

Gospodarstwo agroturystyczne położone jest na skraju Lasów Parczewskich, na mało znanym, a niezwykle urokliwym Polesiu Lubelskim. Znajduje się również na terenie rezerwatu biosfery Polesie Zachodnie
oraz obszarze Natura 2000. Drewniany dwór, stajnia i budynki gospodarcze powstały w XIX w. jako
siedziba carskiego nadleśnictwa. Stajnia Makoszka wszystkim gościom zapewnia dobrą zabawę, świetną
atmosferę i niezapomniane wspomnienia.
Oferta specjalna: Stajnia prowadzi naukę jazy konnej, oprowadzanie na koniach dla najmłodszych, zaprasza także na samodzielne jazdy. Osoby jeżdżące mogą skorzystać z jazd doszkalających, nauczyć się
podstaw skoków i ujeżdżenia, wziąć udział w jazdach terenowych i w rajdach. W gospodarstwie organizowane są obozy i zimowiska jeździeckie dla młodzieży od 11 roku życia, zarówno dla początkujących, jak
i zaawansowanych jeźdźców. Uczestnicy obozów biorą udział we wszystkich pracach w stajni. Wyjazdy
w teren, ogniska i interesujące zajęcia z teorii jeździectwa i hodowli koni to tylko niektóre elementy
bogatego programu dla młodzieży. Zwieńczeniem turnusu są zawody dla każdego z uczestników. Ofertą
skierowaną przede wszystkim do rodzin z dziećmi, par i grup znajomych są weekendy w siodle. Pobyt
w gospodarstwie to okazja, aby odpocząć od miejskiego zgiełku i spróbować swoich sił na końskim grzbiecie, a także poznać tajniki jazdy konnej i opieki nad tymi wspaniałymi zwierzętami. Dla dzieci nie lada
atrakcją jest udział w karmieniu koni.
Relaks: Kontakt z przyrodą, wieczory przy kominku, ogniska pod gołym niebem. Lasy zapraszają grzybiarzy, pobliskie łowiska wędkarzy, miłośnicy przyrody zwiedzą Poleski Park Narodowy,
a dla pasjonatów historii Makoszka stanowić będzie doskonały punkt wypadowy do wycieczek po Kresach.
Noclegi: Na gości czekają przytulne pokoje o różnym standardzie i wielkości, głównie z łazienkami, ewentualnie z łazienką w korytarzu.
Wyżywienie: Całodobowe. Serwowane są domowe posiłki.
Ceny: Nocleg z wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja) – 100 zł, dzieci do 3 lat – bezpłatnie, dzieci
od 3 do 6 lat – 50 % ceny.
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Jędrzejówka

Gospodarstwo położone w pięknych okolicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. To świetna baza wypadowa do znanych i wartych zobaczenia miejscowości, jak Kazimierz Dolny, czy Nałęczów. Niepowtarzalną
atmosferę tworzą wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe otoczenia, zabudowa wykonana z drewna
oraz możliwość kontaktu z przyjacielskimi zwierzętami mieszkającymi w gospodarstwie.
Oferta specjalna: Klacze - Hydrę i Enigmę cechują niezwykła uroda, temperament i wspaniałe charaktery. To właśnie na ich grzbietach można przekonać się jak wspaniałym doświadczeniem jest jazda konna.
Początkujący nauczą się nauki dosiadu i jazdy na lonży, a bardziej doświadczeni jeźdźcy mogą podziwiać
piękno okolicznych wąwozów podczas przejażdżki w terenie. Konie uwielbiają wszelkie zabiegi pielęgnacyjne tj. czyszczenie sierści i kopyt, pielęgnację oraz zaplatanie grzywy i ogona. Wśród codziennych obowiązków nie może zabraknąć czasu na naukę podstaw obcowania z tymi zwierzętami. Każdy koń jest
inny, wszystkie mają własne uczucia i potrzeby. Gospodarze opowiadają ciekawe historie związane z ich
wierzchowcami. Nauczą podstaw siodłania i umożliwią pomoc w codziennym obrządku, a za wszelką pomoc przy sianokosach lub zbieraniu paszy z pewnością będą niezwykle wdzięczni. Enigma to klacz zdolna
i inteligentna, dlatego pod okiem swojej pani chętnie pokaże kilka sztuczek. Działa tu pensjonat dla koni. Właściciele zapraszają także wszystkich miłośników koni do zabierania swoich „pupili”, gdyż w gospodarstwie
istnieje możliwość ich zakwaterowania, a także przyjęcia uczestników rajdu konnego. Pobyt w „Jędrzejówce” gwarantuje niezapomniane wrażenia w miłym towarzystwie i atmosferze.
Relaks: Dla miłośników aktywnego wypoczynku boisko do piłki nożnej i siatkowej. Do wycieczek po okolicy
zachęcają liczne szlaki rowerowe. Właściciele polecają także przejażdżki wozem terenowym. Wieczorem
zrelaksujemy się przy trzaskającym ognisku, grillu lub w sali kominkowej.
Noclegi: W ofercie noclegi w pokojach z łazienkami, aneksem kuchennym, telewizorem i bezprzewodowym
Internetem.
Wyżywienie: Domowe posiłki przygotowywane są z własnych produktów. Gospodyni serwuje posiłki ze
zdrowych, wiejskich produktów. Istnieje możliwość degustacji i kupna domowych przetworów.
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lubelskie

Maria i Andrzej Saran
Rzeczyca 77, 24-120 Kazimierz Dolny
tel. 81 882 18 90, kom. 506 506 700
jedrzejowka@o2.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne Koniczynka
Martyna i Dariusz Gasińscy
ul. Wschodnia 15, 24-350  Chodel
tel. 505 105 498, 81 829 11 66
darek.gasinski@op.pl
www.koniczynka.chodel.com

lubelskie

Gospodarstwo leży w odległości 34 km od Lublina i 36 km od Kazimierza Dolnego. Znajduje się na terenie
Kotliny Chodelskiej, gdzie rozległe lasy, położone na pagórkach pola i łąki poprzecinane przez rzekę Chodelkę tworzą cudowny krajobraz. Warto zobaczyć miejscowe zabytki: ruiny położonego na wyspie kościoła
pojezuickiego, gotycko-renesansowy kościół parafialny, pozostałości dworków szlacheckich.
Oferta specjalna: W ofercie nauka jazdy konnej pod okiem 2 doświadczonych instruktorów. Pierwsze
lekcje odbywają się na lonży, następnym etapem jest nauka jazdy w grupie. Celem szkolenia jest samodzielny wyjazd w teren. Do dyspozycji jest 7 dobrze przygotowanych, spokojnych koni. Organizowane są
kilkugodzinne wyprawy konne i konno-rowerowe z popasem oraz piknikiem na trawie. Oferta obejmuje
naukę skoków i korektę dosiadu. Lekcje odbywają się indywidualnie lub w grupach do 3 osób. Podczas zajęć nauczymy się jak najlepiej porozumieć się z koniem, aby jazda konna dawała nam jak najwięcej radości.
Chętni mogą pomagać przy karmieniu, kąpaniu oraz wyprowadzaniu koni na pastwisko. Na najmłodszych
gości czeka kuc.
Relaks: W okolicy liczne stawy rybne oraz zalew. Do rowerowych wypraw zachęcają wytyczone szlaki.
W sezonie wiosenno-letnim w ofercie gospodarstwa są warsztaty artystyczne dla wszystkich grup wiekowych, prowadzone indywidualnie lub w grupach. Dodatkową atrakcją jest strzelanie z łuków sportowych, boisko do siatkówki, dzieciom przypadnie do gustu plac zabaw. Pracę pszczelarza zobaczymy
w sąsiednim gospodarstwie, w którym właściciel prowadzi małą pasiekę.
Noclegi: Gospodarstwo oferuje wypoczynek w położonym wśród łąk samodzielnym domu oraz noclegi
w gościnnym domu w Chodlu. Dom w Chodlu oferuje 3 pokoje 3-os. z łazienkami.
„U babci Natalii” to 100-letni, drewniany domek o niepowtarzalnym klimacie Do dyspozycji pokój 3 i 4-os.
z łazienkami.
Wyżywienie: Istnieje możliwość wykupienia z wyżywienia na miejscu lub korzystania z kuchni czy aneksu
kuchennego.
Ceny: Za osobę od 25 - 35 zł, za dom od 150 zł.
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Bałkanówka

Ewa Białka
Bończa Kolonia 58, 22-310 Kraśniczyn
kom. 785 942 401
balkanowka@o2.pl
www.balkanowka.pl

Oferta specjalna: W ofercie „Bałkanówki” nauka jazdy konnej na różnym poziomie, jazda konna na lonży
i w terenie, pod okiem wykwalifikowanego instruktora - terapeuty. Ponadto oprowadzanki, hipoterapia
oraz wyjątkowe wakacje i ferie w siodle. Dużej radości dostarczą przejażdżki bryczką, a zimą kuligi. Ciekawą propozycją są rajdy połączone z grami i zabawami w formie podchodów ścieżką „złotej podkowy”.
Relaks: W czasie niepogody przyjemnie jest odpocząć w salonie, gdzie można skorzystać z gier planszowych, zręcznościowych czy biblioteki multimedialnej. Właściciele organizują spływy kajakowe, ogniska
i grille, a dla grup zorganizowanych – survival. W „Bałkanówce” działa mini-zoo z pociesznymi, rozbrykanymi kózkami, owcami, królikami i innymi sympatycznymi zwierzakami. Gospodarze zapraszają na
wycieczki busem po najciekawszych zakątkach Roztocza. Dla zdrowia i urody warto skorzystać z masaży
oraz zabiegów rehabilitacyjno-relaksacyjnych.
Noclegi: Gospodarstwo dysponuje 5 pokojami 2 i 3-os. Dwa z nich posiadają własny węzeł sanitarny.
Ponadto do użytku wspólnego jest łazienka. We wszystkich pokojach znajdują się telewizory.
Wyżywienie: Gospodarstwo oferuje całodzienne, staropolskie wyżywienie. Potrawy powstają z własnych produktów, smacznych i w pełni ekologicznych. Do dyspozycji aneks kuchenny.
Ceny: Pokój z łazienką - osobodoba - 35zł, pokój bez łazienki - osobodoba - 25zł.
Dzieci do lat 7 - zniżka 50%.
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lubelskie

Pobyt w gospodarstwie na terenie klimatycznego Roztocza jest przyjemną odskocznią od codzienności,
pozwala na odpoczynek i wyciszenie się.  

Srokate Rancho

Alina i Mirosław Andrukiewicz
ul. Kodeńska 47a, 21-530 Piszczac
tel. 83 377 81 50, 513 947 493
srokate_rancho@interia.pl
www.srokaterancho.cba.pl

Niebanalny klimat miejsca tworzy piękna przyroda, cisza, spokój, towarzystwo domowych zwierząt. Do
dyspozycji gości oddano specjalnie utworzone pomieszczenia z oddzielnym, niekrępującym wejściem.  Salon świetnie sprawdza się jako sala konferencyjna.
Oferta specjalna: Główną atrakcją „Srokatego Rancho” są konie. W ofercie gospodarstwa znajdziemy
jazdę konną, przejażdżki bryczkami, kuligi. Organizowane są wyjazdy w teren. Wspaniale spędzą tu czas
grupy szkolne. Kilkugodzinna wycieczka obejmuje przejażdżki konne, przejazdy bryczką latem lub saniami
zimą, a także ognisko z pieczeniem kiełbasek. Po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami, istnieje również możliwość przyjechania z własnym koniem lub innymi zwierzakami. Gospodarstwo świetnie sprawdza
się jako miejsce startowe lub przystankowe rajdów konnych i wyjazdów w teren. W stajni udostępniane
jest miejsce dla 5 koni.

lubelskie

Relaks: W okolicy znajdują się lasy z bogatym runem oraz kąpielisko. Przyjazna atmosfera, piękne krajobrazy zachęcają do aktywnego wypoczynku.
Wyżywienie: Możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia. Goście mogą korzystać z aneksu kuchennego, grilla ogrodowego oraz altany.
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Gospodarstwo Agroturystyczne
Biały Domek
Bogusława Szewczyk
Łąki 12, 24-160 Wąwolnica
tel. 81 882 52 97, kom. 601 901 018
bogusalawaszewczyk@wp.pl

Gospodarstwo położone na obrzeżach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się nad brzegiem
rzeki Bystrej w Łąkach, pomiędzy Wąwolnicą a Nałęczowem. Właściciele zajmują się uprawą zbóż oraz
hodowlą koni.  

Relaks: Warto wybrać się do pobliskiego Nałęczowa – znanego od lat uzdrowiska, z bogatą bazą
SPA & Wellness oraz przepięknym Parkiem Zdrojowym.
Wyżywienie: Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia na miejscu, z opcją wcześniejszego zamówienia
dań kuchni wegetariańskiej.

45

lubelskie

Oferta specjalna: Gospodarstwo oferuje jazdy konne dla osób początkujących oraz dla zaawansowanych
jeźdźców, pod opieką instruktorów. Do dyspozycji kryta ujeżdżalnia o wymiarach 21/40 metrów oraz
ujeżdżalnia piaskowa. Kadra prowadzi także szkolenia ze skoków przez przeszkody. Organizowane są rajdy
konne terenowe oraz rajdy dwudniowe. Okolice to przepiękne, poprzecinane wąwozami tereny. Najmłodszym gościom spodoba się jazda na kucykach, z możliwością oprowadzania. Dodatkową propozycją są
jazdy bryczkami, wozami oraz kuligi. Istnieje możliwość zorganizowania imprez integracyjnych.

Wypoczynek w siodle ,,U Krakowiaka”
Tadeusz Klęk
Ruskie Piaski 127, 22-413 Nielisz
kom. 516 126 190
ukrakowiaka@vp.pl
www.ukrakowiaka.pl

Gospodarstwo agroturystyczne położone jest we wsi Ruskie Piaski, w otoczeniu malowniczej doliny rzeki
Wieprz i dopływu rzeki Łabuńki.
Oferta specjalna: Gospodarze prowadzą stadninę koni. Wiodącą rasą są tu hucuły, rekreacyjne, spokojne i przyjazne człowiekowi konie. Pozostałe rasy to konie arabskie oraz małopolskie. W ofercie nauka
jazdy konnej, przejażdżki w terenie z instruktorem i w grupach zorganizowanych. Ponadto trening sportowy, oprowadzanie dzieci oraz hipoterapia. Dużą atrakcją są wycieczki bryczkami do pobliskiego Nielisza,
gdzie znajduje się największy na Lubelszczyźnie sztuczny zbiornik wodny, prawdziwa ostoja ptactwa. Zimą
gospodarze zapraszają na kuligi po zaśnieżonych lasach i towarzyszące wyprawom ogniska z pieczeniem
kiełbasek. Organizują także imprezy integracyjne dla firm.

lubelskie

Relaks: Na terenie posesji plac zabaw dla dzieci. Niepowtarzalna przyroda zachęca do wypoczynku. Okolica jest istną skarbnicą tradycyjnej zabudowy drewnianej. Wzrok przyciągają stylowe chatki o konstrukcji
zrębowej, liczne są obiekty kultu religijnego - figury, kaplice i krzyże przydrożne. Wieczorem można odpocząć przy ognisku lub grillu, wsłuchując się w odgłosy nocnych ptaków.
Noclegi: Od kwietnia do końca października dysponuje 30 miejscami noclegowymi w 5 domkach kempingowych składających się z salonu, dwóch sypialni, aneksu kuchennego oraz łazienki.
Wyżywienie: Dostęp do aneksu kuchennego, miejsce na grill.
Ceny: Cena za domek 5-osobowy 150 zł/nocleg.
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Stajnia w Wylągach

Dwór w Wylągach położony jest w Kazimierskim Parku Krajobrazowym. Jest to wyjątkowy, poprzecinany
wąwozami i jarami region, który słynie z walorów turystycznych, przyrodniczych oraz kulturowych. Otoczenie stanowią pastwiska, sady i malownicze wąwozy. Miejsca noclegowe znajdują się w oficynie dworu.
Ze względu na historię i wyjątkowo malownicze położenie, majątek Wylągi uznany został za zabytek. Dom
pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku.  
Oferta specjalna: Dla najmłodszych początek przygody z końmi może stanowić oprowadzanie. Pierwszy pozytywny kontakt sprawia, że dzieci tracą lęk przed dużo większym od nich zwierzęciem, nabierają odwagi i samodzielności. Nauka jazdy rozpoczyna się na lonży. Podczas tego szkolenia wykonywane są ćwiczenia, które pozwalają na przyswojenie poprawnych nawyków jeździeckich tj. prawidłowej
postawy na koniu, kontroli jego chodu oraz bezpiecznej jazdy. Po opanowaniu niezbędnych podstaw
dalsze szkolenie obejmuje kształtowanie i doskonalenia samodzielnej jazdy na ujeżdżalni prowadzonej przez doświadczonego instruktora. Lekcje przygotowują do konnych wycieczek w teren. Osoby
doświadczone mogą umówić się na indywidualny trening, w tym skoki. W ofercie ponadto obozy jeździeckie, rajdy konne, trening jeźdźców i koni. Działa tu pensjonat dla koni, możliwy jest również pobyt
z własnym koniem. Właściciele organizują transport koni. W Wylągach odbywają się zawody towarzyskie
oraz imprezy.
Relaks: Gospodarstwo położone jest ok. 4 km od Kazimierza Dolnego. W okolicy szlaki piesze i rowerowe, ścieżki spacerowe oraz bogata oferta dla miłośników turystyki aktywnej.
Noclegi: W roku 1900 powstało boczne skrzydło dworu zwane oficyną, która to część jest obecnie
przeznaczona dla gości. Są to 4 pokoje, kuchnia i łazienka, niezależne wejście.
Wyżywienie: W ofercie domowe posiłki tradycyjnej kuchni staropolskiej w większości oparte na własnych produktach, podawane w oficynowej kuchni, a latem także w ogrodzie. Możliwość korzystania
z kuchni.
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lubelskie

Adam i Małgorzata Duniowie
Wylągi 43, 24-120 Kazimierz Dolny
kom. 784 111 781, 605 135 745
adam.gosia@wp.pl
www.wylagi.pl

Stadnina Pod Lasem

Piotr Kudlicki
Dąbrowa Tomaszowska 93, 22-600 Tomaszów Lubelski
jazdy konne kom. 609 478 022
noclegi kom. 697 086 301
info@stadninapodlasem.pl, www.stadninapodlasem.pl

Stadnina znajduje się w miejscowości Dąbrowa Tomaszowska przy drodze krajowej nr 17, w odległości
3 km od Tomaszowa Lubelskiego w kierunku Zamościa. Cztery hektary pięknego terenu położone są na
skraju dębowego lasu.
Oferta specjalna: Stadnina jest domem dla 29 koni, w tym sportowych i do rekreacji. Są to między innymi kuce szetlandzkie, walijskie, konie małopolskie i wielkopolskie. Na terenie stadniny znajdują się cztery
oświetlone ujeżdżalnie, w tym kryta hala. Cały rok profesjonalna kadra prowadzi jazdy dla początkujących
i zaawansowanych oraz treningi sekcji sportowej w skokach przez przeszkody. Ośrodek oferuje także
dłuższe pobyty z wyżywieniem i kompleksową nauką jazdy dla dzieci i młodzieży. Nowością są kilkudniowe
rajdy konne z taborem. W ofercie rajdy konne i przejażdżki tramwajem konnym po okolicy.

lubelskie

Relaks: Goście korzystać mogą z baru, grilla, boisk do piłki nożnej i piłki plażowej, stawu rybnego oraz sprzętu
karaoke. Dzieci wspaniale spędzą czas na placu zabaw i trampolinie. Organizowane są ogniska, pikniki, kuligi
oraz większe imprezy (do dyspozycji dwie sale: kominkowa na ok. 30 osób i bankietowa na ok. 100 osób).
W ofercie ponadto warsztaty garncarskie.
Wyżywienie: Dostępne na miejscu.
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