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Szanowni Państwo, 

Dolny Śląsk to region o ogromnym potencjale turystycznym. 
Rzesze turystów przyjeżdżają tu, by zwiedzać zabytki, 
korzystać z uzdrowisk, przemierzać szlaki turystyczne czy 
uprawiać sporty zimowe na sudeckich stokach. Szczególne 
miejsce na turystycznej mapie województwa zajmuje 
dolnośląska wieś. Znana z gościnności rolników i domowej 
kuchni oraz lokalnych  i  regionalnych produktów. Wieś 
tradycyjna, a  zarazem nowoczesna, kreatywna, otwarta 
na turystów i innowacje.

W  województwie dolnośląskim jest około sześciuset 
gospodarstw agroturystycznych, oferujących osiem 
tysięcy miejsc noclegowych. Ich oferta rzadko ogranicza 
się jedynie do noclegu. W ostatnich latach popularne stały 
się wyjazdy uczniów szkół podstawowych i  przedszkoli 
na wieś, by poznać codzienną pracę rolnika, zobaczyć sprzęt 
rolniczy, czy zwiększać świadomość dzieci, jako przyszłych 
konsumentów. Podczas tych wyjazdów najmłodsi uczą 
się, czym jest dziedzictwo kulturowe wsi, poznają ginące 
zawody, dawne zwyczaje i obrzędy. 

W czterdziestu czterech dolnośląskich zagrodach eduka-
cyjnych, zrzeszonych w  Ogólnopolskiej Sieci Zagród  
Edukacyjnych, posługujących się znakiem drewnianego 
koguta, rolnicy organizują warsztaty rękodzielnicze 
i rzemieślnicze pokazy, a  także spacery edukacyjne, 
dostosowane do wieku i wielkości grupy.

Aby zachęcić turystę do przyjazdu, wprowadzają wiele 
atrakcji, unowocześniają bazę, tworzą systemy rezerwacyj-
ne, stawiają na promocję na portalach społecznościowych. 
Kluczowe są tu innowacje i specjalizacja oferty.

Przygotowaliśmy tę publikację, aby wyjść naprzeciw 
potrzebom obecnych oraz przyszłych właścicieli zagród 
edukacyjnych  i  gospodarstw agroturystycznych. Mam 
nadzieję, że będzie ona źródłem informacji o  dobrych 
praktykach w  dziedzinie turystyki, nowych pomysłów 
i sposobem na dzielenie się innowacyjnymi rozwiązaniami.

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego

Marek Tarnacki 
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Dolny Śląsk – potencjał  
agroturystyczny

Katalog zawierający opisy ponad stu gospodarstw 
agroturystycznych i zagród edukacyjnych z Dolnego 
Śląska to baza umożliwiająca wymianę kontaktów 
pomiędzy kwaterodawcami, rolnikami, doradcami 
rolniczymi i przedstawicielami stowarzyszeń, lokal-
nych grup działania i instytucji, zaangażowanych 
w rozwój obszarów wiejskich na terenie województwa 
dolnośląskiego.

W publikacji zostały zebrane dobre praktyki tu- 
rystyczne, mające na celu tworzenie sieci kontaktów, 
sprzyjającej powstawaniu nowych usług i produktów 
turystycznych w duchu innowacyjności.

Dolny Śląsk to region atrakcyjny turystycznie — dla 
miłośników aktywnego wypoczynku, uprawiających 
sporty, amatorów krajobrazów, zwolenników turystyki 
pielgrzymkowej, pieszej, konnej czy rowerowej. 
Bogactwo ciekawych miejsc i zabytków, atrakcyjny 
krajobraz, uzdrowiska, a także złoża wód mineralnych 
sprawiają, że nasze województwo jest porównywane 
z wiodącymi regionami turystycznymi w Polsce.

Dolny Śląsk to region:
• najbardziej urozmaicony pod względem budowy 

geologicznej w Polsce,
• typowo górski lub podgórski,
• o licznych ścieżkach i szlakach biegnących 

wzdłuż górskich szczytów lub na nieco łagodniejszym 
terenie, szlakach rowerowych i trasach kajakowych, 
narciarskich stokach czy trasach biegowych,

• historii, która pozostawiła wiele zabytków 
architektury, od zamków (Książ, Kliczków, Czocha), 
rezydencji i warowni, przez liczne kościoły i klasztory 
fundowane sprowadzanym tu zakonom, do zabytków 
kultury świeckiej oraz zabytków techniki i miejsc 
martyrologii (Rogoźnica),

• o dobrze rozwiniętej turystyce uzdrowiskowej.



Potencjał turystyczny Dolnego Śląska sprzyja 
rozwojowi turystyki wiejskiej, gospodarstw agrotury-
stycznych i zagród edukacyjnych.

Urozmaicony krajobraz Dolnego Śląska, górskie 
i podgórskie tereny, zajmujące około 80% powierzchni 
całego województwa, zachęcają do wędrówki. Często 
agroturystyka to baza wypadowa do regionalnych 
atrakcji. Kwaterodawcy dbają, aby pobyt gości 
w gospodarstwie nie ograniczał się jedynie do noclegu 
czy krótkiej wizyty. Dlatego przygotowują szereg 
atrakcji – kuligi z pochodniami, przejażdżki bryczką, 
wiejskie biesiady, wspólne grzybobrania, warsztaty 
artystyczne czy uprawianie różnych sportów.

Na Dolnym Śląsku działa około sześciuset gospo-
darstw agroturystycznych i ponad czterdzieści zagród 
edukacyjnych. Świeże powietrze, biwakowanie, 
domowy klimat i podziwianie krajobrazów to 
podstawa turystycznej oferty dolnośląskiej wsi. 
Wypoczywający na wsi turysta ma kontakt nie tylko  
z przyrodą, może też poznawać lokalną kulturę 
i korzystać z uroków zdrowej żywności.

Atutem wiejskich kwater i zagród edukacyjnych 
jest również domowe jedzenie i charakterystyczny, 
rustykalny wystrój wnętrz. Starsi odbiorcy mogą sobie 
przypomnieć czasy dzieciństwa, sięgając po soczystą 
renetę czy oglądając wystawę dawnego sprzętu 
gospodarstwa domowego. Młodsi – dowiedzieć się 
na czym polega praca rolnika, przekonać się, że wieś 
jest miejscem, w którym produkowana jest żywność 
i zobaczyć, jak przetwarza się płody rolne.

Właściciele opisanych obiektów stale inwestują 
w rozwój bazy noclegowej i edukacyjnej. Są zaintere-
sowani wdrażaniem innowacji do swojej oferty, 
działań promocyjnych oraz metod prowadzenia 
wiejskiego biznesu. Inspirują się nawzajem, nawiązują 
współpracę i dbają o to, aby pobyt w gospodarstwie 
był dla odwiedzających niezapomnianym przeżyciem. 
Aby umożliwić właścicielom gospodarstw agrotury-
stycznych i zagród edukacyjnych wymianę doświad-
czeń i sprawne komunikowanie się, zebraliśmy 
w „Dolnośląskim Katalogu Dobrych Praktyk –  
Agroturystyka i Zagrody Edukacyjne” dane 
teleadresowe oraz syntetyczne opisy ofert w formie 
piktogramów.
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Dobrym przykładem tworzenia sieci kontaktów 
i wymiany doświadczeń pomiędzy wiejskimi 
usługodawcami jest sieciowanie produktów turysty-
cznych. W 2012 roku powstała Ogólnopolska Sieć 
Zagród Edukacyjnych, której koordynatorem jest 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 
w  Krakowie. Sieć zrzesza właścicieli wiejskich 
gospodarstw, w  których prowadzone są zajęcia 
na temat rolnictwa, dziedzictwa kulturowego 
wsi i  codziennej pracy rolnika. Udział w  sieci jest 
dobrowolny i  bezpłatny, wymaga jednak przesłania 
dokumentów aplikacyjnych i  wydania rekomendacji 
przez wojewódzkiego koordynatora – pracownika 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, właściwego ze 
względu na położenie gospodarstwa.

Zagroda edukacyjna, podobnie jak charakte-
rystyczne logo drewnianego koguta na wiejskim płocie, 
są zastrzeżone. Mogą się nim posługiwać jedynie 
rolnicy lub mieszkańcy  wsi, którzy realizują w swoich 
gospodarstwach, w ramach programów edukacyjnych 
przynajmniej dwa cele, spośród wymienionych:

-  edukacja w zakresie produkcji roślinnej,

-  edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,

-  edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,

- edukacja w  zakresie świadomości ekologicznej 
i konsumenckiej,

- edukacja w  zakresie dziedzictwa kultury ma-
terialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła 
i twórczości ludowej.

Koncepcja
Ogólnopolskiej Sieci 
Zagród Edukacyjnych 



Obiekt będący zagrodą edukacyjną, posiada 
zwierzęta gospodarskie lub uprawy rolnicze, które są 
prezentowane podczas wizyt grup dzieci i młodzieży, 
przyjmowanych w  ramach programów szkolnych, 
bądź udostępniane jako atrakcja turystyczna dla 
rodzin z  dziećmi, osób podróżujących indywidualnie 
czy grup zorganizowanych.

Ideą gospodarstw edukacyjnych jest popularyzacja 
rolniczego oblicza wsi. Zagrody proponują indy-
widualne programy edukacyjne, wynikające z profilu 
gospodarstwa oraz pasji gospodarzy. Dają możliwość 
poznania pracy rolnika i  bezpośredniego kontaktu 
z codziennym rytmem gospodarstwa oraz życiem na 
wsi. Promują aktywny styl życia i  wyrabiają nawyki 
zdrowego żywienia. 

Prowadzenie działalności edukacyjnej w gospodar-
stwie rolnym ułatwia m.in. atrakcyjne położenie 
w lasach czy w górach, budynki gospodarcze, 
obecność zwierząt oraz upraw. Do celów edukacyjnych 
przydatne będą sprzęty rolnicze i gospodarstwa 
domowego.

Zaplecze edukacyjne mogą stanowić budynki 
gospodarcze (stodoły, obory, stajnie, szopy, spichlerze, 
magazyny itp.), budynki służące przetwórstwu 
(młyny, serowarnie, dojrzewalnie, domowe piekarnie, 
pracownie pszczelarskie itp.) oraz rzemiosłu. 

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych daje 
możliwość promowania oferty gospodarstw  
w ogólnopolskim systemie internetowym www.
zagrodaedukacyjna.pl, wymiany doświadczeń i  kon- 
taktów, czerpania inspiracji i podpatrywania 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług tury-
stycznych. 

W  publikacji przedstawiamy Państwu ofertę 
31 zagród prezentujących różne profile edukacyjne, 
skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, 
młodzieży i  dorosłych. Województwo dolnośląskie  
jest liderem w rankingu zagród edukacyjnych w Polsce.
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Agroturystyka 
Buryłówka
Jolanta Buryło

Osieczów 61
59-724 Osiecznica

+48 604 148 181

jolka.burylo@gmail.com

Zamek Kliczków, kościół w Tomisławiu, rzeka Kwisa, Bory Dolnośląskie

Dżemy, kompoty, zboża, ogórki, cebula, buraki

Kameralne gospodarstwo agroturystyczne Buryłówka jest 
położone nad malowniczą rzeką Kwisą, we wsi Osieczów. Baza 
noclegowa i gastronomiczna zapewnia prywatność, swobodę 
i  doskonałe warunki do wypoczynku, jest tu zacisznie, tanio 
i komfortowo. Wszystkie pokoje posiadają część wypoczynkową z sofą 
i telewizorem, łazienkę z prysznicem, suszarką do włosów i pralką oraz 
aneks kuchenny z kuchenką mikrofalową, lodówką, piekarnikiem, płytą 
kuchenną, czajnikiem i ekspresem do kawy. Posesja jest ogrodzona, 
z  wydzielonymi miejscami parkingowymi (możliwość parkowania 
większej liczby samochodów). Częściowo zacieniony taras umożliwia 
spożywanie posiłków na świeżym powietrzu. W ogrodzie jest dostępny 
sprzęt do grillowania. 

Rano podawane jest śniadanie w  formie bufetu. Wyżywienie, 
to domowa kuchnia, warzywa uprawiane metodami naturalnymi, 
potrawy mięsne i  ryby wędzone domowymi sposobami. Obiekt jest 
w stanie przyjąć do 60 osób, stąd możliwość zorganizowania 
bankietów i  innych imprez. Przez Osieczów przebiegają trasy 
rowerowe oraz szlak konny. Na Kwisie wyznaczono szlak kajakowy, 
na którym latem organizowane są spływy. 

1



9

Villa Gut
Halina Gut

ul. Leszczynowa 6
59-700 Kruszyn

+48 606 302 504

fb: Agroturystyka Villa Gut
agro-relax@o2.pl

Zamek Kliczków — 12 km, Aqua Park — 1 km, Bazylika — 2 km, ścieżka 
rowerowa obok obiektu, las — 1 km

Własne wędliny, jaja, warzywa ekologiczne

Gospodarstwo jest zlokalizowane w  miejscowości Kruszyn 
pod Bolesławcem, który słynie z  ceramiki. W  Villi Gut niedawno 
zostały odnowione wszystkie pokoje i  łazienki oraz zakupione nowe 
wyposażenie. W każdym z nich jest czajnik, kawa, herbata, naczynia. 
Goście mogą korzystać z  ogólnodostępnej, w  pełni wyposażonej 
kuchni. Na zewnątrz jest wydzielone miejsce dla palących. Każdy 
pokój ma TV, WiFi, ręczniki i mydło, niektóre mają taras z widokiem 
na kwiatowy ogród. Obok agroturystyki jest pole namiotowe z pełnym 
zapleczem: natryskami, WC i  kuchnią. W  gospodarstwie znajduje 
się oczko wodne, fontanna oraz mini zoo z  bażantami, papugami 
i egzotycznymi kurkami. 

Posiłki są przygotowywane na bazie ekologicznych produktów 
z gospodarstwa: jaj, sera, masła, wędlin, kiełbas i  przetworów. 
Dominuje kuchnia staropolska — specjalność to pierogi ruskie i kaczka 
na winie.  

Aktywni wczasowicze mogą korzystać z rowerów, a dzieci z placu 
zabaw z  huśtawkami, trampoliną, zjeżdżalnią i  piaskownicą oraz 
zabawkami. Jest tu również wydzielone miejsce na ognisko, grilla 
i biesiady oraz sala bankietowa.

2
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Borówkowa Zagroda
Alina Naruszewicz

Borówki 25
59-706 Gromadka

+48 691 728 419

fb: Borowki - Wioska Darów Lasu
alinkana@interia.pl

Borówkowa Zagroda jest położona w malowniczej wsi Borówki na 
skraju Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, którego największą 
atrakcją są wrzosowiska pełne pszczół, trzmieli i motyli. 

Na terenie zagrody można wziąć udział w warsztatach 
edukacyjnych i integracyjnych, w Ziołowej Olimpiadzie, czyli grach 
i zabawach sportowych, przejść boso po „Ścieżce zmysłów”, zrobić 
ognisko, a także upiec własny podpłomyk.

Miłośnicy dwóch kółek mogą skorzystać z  atrakcji, Wrzosowa 
GeoTrasa Rowerowa o  zasięgu 7 km, na której znajduje się aż 200 
skrytek gry terenowej Geocaching. 

Obiekt jest miejscem, w  którym można także uczestniczyć 
w  zajęciach z  darami runa leśnego oraz przydomowego zielnika. 
Organizowane są warsztaty zielarskie, w  trakcie których sporządza 
się własne kompozycje lecznicze, kosmetyczne lub kulinarne 
z  przeróżnych ziół oraz wrzosu. Oferta zajęć edukacyjnych jest 
skierowana do szkół, przedszkoli oraz turystów indywidualnych. 

Jest realizowana poprzez wioski tematyczne, zagrody edukacyjne, 
punkty ekomuzeum. Opiera się na lokalnych zasobach oraz prezentuje 
dziedzictwo regionu.

Wrzosowa GeoTrasa Rowerowa — 200 skrytek gry terenowej Geocaching 
(7 km), Ekomuzeum „Miodowa przygoda w zgodzie z Naturą” w Chocia-
nowie (17 km), Święto Ceramiki w Bolesławcu - co roku w VII (18 km), 
zabytkowy wiadukt kolejowy w Bolesławcu (18 km), Lipiany — Wioska 
Smaków (19 km)

3
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Agroturystyka  
Marianówek
Sylwia Ostrowska

Marianówek 1
58-200 Dobrocin

www.agroturystyka-marianowek.pl
marianowek@interia.pl

Pałac w  Dobrocinie, ścieżki rowerowe, kościoły, lasy, punkty 
gastronomiczne

Gospodarstwo rolne Marianówek zostało założone w  2000 roku. 
Na powierzchni 270 ha hodowane są zwierzęta: bydło, owce, konie 
oraz uprawiane owoce, warzywa i  zioła. Dla odwiedzających są 
dostępne pokoje 2, 3 i  4-osobowe, każdy pokój posiada łazienkę.  
Do wyłącznej dyspozycji gości jest w pełni wyposażona kuchnia, 
ale na życzenie serwowane są dania przygotowane z  produktów 
z własnego gospodarstwa rolnego. 

Tym, co przyciąga w  to miejsce, jest nie tylko świeże powietrze 
i możliwość odpoczynku blisko natury, ale także spokój i atrakcje dla 
dzieci. Najmłodsi mogą poznawać pracę rolników, mieć kontakt ze 
zwierzętami, uczyć się jazdy konnej oraz bawić się w małego farmera. 

Do dyspozycji gości jest miejsce do grillowania, mini skansen 
z  ekspozycją sprzętu konnego oraz możliwość jazdy konnej 
i wędkowania. Najmłodsi goście docenią plac zabaw i  ścieżkę 
zmysłów. Marianówek charakteryzuje się oryginalną architekturą 
krajobrazu gospodarstwa agroturystycznego, zachowaną od okresu 
przedwojennego.

+48 509 289 616

4 
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Ostoja nad 
Młynówką
Edyta Mulka-Gonera

ul. Wierzbowa 16 
58-116 Mościsko

+48 605 673 879

fb: Ostoja nad Młynówką
ostojanadmlynowka@gmail.com

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Mościsku, staw przy ul. Kolejowej, 
krzyże pokutne, strzelnica sportowa „Barys”

Ostoja nad Młynówką to wiejskie gospodarstwo rolne z  końca 
XIX wieku, które pełni rolę zagrody edukacyjnej. Odbywają się w niej 
zajęcia dla dzieci i  młodzieży. Tematów dostarcza sama przyroda, 
a  cykl zmieniających się pór roku wpływa na tematykę i  miejsce 
organizowanych zajęć: wiosenne wysiewanie nasion, sadzenie 
rozsady na grządkach, pranie nad rzeką, letnie sianokosy na łące,  
jesienne wykopki na polu, czy robienie własnych przetworów na zimę, 
są niezapomnianą atrakcją dla uczestników. 

Wszystkie prace są wykonywane jak dawniej: motyki, kosze, grabie, 
tary, misy pomagają w pracy. Największą atrakcją wiejskiej zagrody są  
zwierzęta domowe.

Na miejscu znajdują się pomieszczenia, gdzie organizowane 
są zajęcia plastyczne. Ich uczestnicy tworzą pisanki, kompozycje 
kwiatowe, gospodarskie zwierzęta z masy solnej, marzanny, motanki — 
ręcznie robione lalki, ozdoby choinkowe, a  wszystko wykonywane 
starymi technikami i przy użyciu dawnych narzędzi. 

Odwiedzenie zagrody to gwarancja dobrej zabawy, nauki, 
przeniesienia się w  czasie, poznawania trudu codziennej pracy 
gospodyń i gospodarzy sprzed 100 lat.

5
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Pokoje gościnne Bena
Bożena Olejniczak

ul. Nowobielawska 28
58-260 Bielawa

fb: Agroturystyka Bena - Pokoje Gościnne
www.bielawa.agro.pl

bena.o@onet.eu
+48 74 833 14 44
+48 601 741 956

Wieża widokowa w Kościele pw. NMP w Bielawie — 3,5 km, Łysa Góra  
364 m n.p.m (panorama miasta) — 4,5 km, Jezioro Bielawskie (w tym kort 
tenisowy, basen, restauracja) — 1,5 km, punkt widokowy „Koci Grzbiet”, 
strefa MTB, OSiR z pływalnią miejską, trakt linowy w parku miejskim

Pokoje gościnne Bena to przyrodnicza enklawa w  mieście.  
Tuż przy posesji znajduje się pierwsze z licznych wzgórz, pokryte łąką 
i lasami, w których żyją sarny, dziki, muflony. Z drugiej strony budynku 
znajduje się trasa turystyczna, skąd niedaleko do szlaków górskich 
i  rowerowych (MTB), Jeziora Bielawskiego z  widokiem na góry czy 
Łysą Górę — miejsce często odwiedzane przez uprawiających sporty 
ekstremalne: paralotniarzy, kolarzy górskich i miłośników motocrossu.

Goście mogą korzystać z apartamentu (pokój 2 i 3-os.), który może 
stanowić dwa odrębne pokoje, pokoju 4-os. i  pokoju z  oddzielnym 
wejściem i  łazienką. Łącznie nocować może tu 12 osób, każdy ma 
dostęp do jasnej, przestronnej kuchni z jadalnią.

Obiekt posiada ogrodzony parking, plac zabaw dla dzieci, duży 
teren zielony, z miejscem na grilla czy biesiadę, kamiennym murem 
i starą jabłonią, gdzie można schronić się przed słońcem.

Najwyższe stanowisko to dobre miejsce na zawody i szkolenia 
dla paralotniarzy. Goście mogą tu korzystać z  domowej atmosfery 
i cieszyć się walorami przyrodniczymi tych terenów oraz  dziką 
przyrodą.

6
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Pod Tujami
Teresa Hercuń

ul. Zdrojowa 21
58-231 Przerzeczyn Zdrój

+48 515 265 855

podtujami3@o2.pl

Arboretum Wojsławice, zabytki w Ząbkowicach Śląskich, najbliższy bar 
— Bar Ha Noi w Przerzeczynie Zdroju, lasy w Piławie

Pokoje gościnne Pod Tujami znajdują się w  malowniczej 
miejscowości, słynącej kiedyś z  leczniczych wód mineralnych 
i mikroklimatu. Budynek gospodarstwa wpisuje się w uzdrowiskowy 
charakter tego miejsca. W  pokojach zostały zachowane stare belki 
wspornikowe, drewniane podłogi oraz antyczne meble i ozdoby. 

Część dla gości znajduje się na I  piętrze domu. Jest tu hol ze 
stołem jadalnym, kuchenka mikrofalowa i naczynia. Każdy z 4 pokoi 
ma łazienkę, radio, telewizor. Nocleg może tu znaleźć maksymalnie 
10 osób. Najważniejszy jest spokój, o który coraz trudniej w wielkich 
uzdrowiskach. 

Bliskość DK nr 8 i  spokojna okolica sprawia, że pokoje gościnne 
Pod Tujami są chętnie odwiedzane przez turystów zmierzających 
w kierunku Wrocławia i Kudowy.

7
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Anna Zdanowicz

Stara Białka 22
58-420 Lubawka

+48 888 666 329
+48 516 121 020

fb: karczma dwa deby
www.dwadeby.pl

kontakt@dwadeby.pl

Szlaki rowerowe i konne, Szlak Orłowicza, Granica z Czechami — 5 km, 
Krzeszów — 15 km, Skalne Miasto — 22 km

Dwa Dęby to trzypokoleniowe gospodarstwo z  tradycjami. 
Jest położone malowniczo, z  dala od zgiełku i  hałasu miasta,  
we wsi Stara Białka, blisko granicy z  Czechami. Dom wybudowano 
w 1901 roku, między dwoma ponad 100-letnimi dębami, które nadają 
miejscu niepowtarzalnego uroku.

Miejsce może przyjąć 60 osób, w 18 pokojach: 2, 3, 4 i 5-osobowych 
oraz na strychu z 6 miejscami sypialnymi.

Właściciele gospodarstwa przygotowali również wydarzenia, 
odwołujące się do bliskich naturze wiejskich tradycji, jak wykopki  
czy deptanie kapusty.

Karczma w  wiejskim klimacie, w  której wyrabiane jest masło, 
wypiekany chleb, jest obiektem, który został oddany do użytku 
w 2013 roku. Stary budynek został zaadaptowany na nowoczesną 
kuchnię, w  której przygotowuje się tradycyjne polskie potrawy. 
W  ofercie są również wędzonki i  ekologiczne, certyfikowane jaja 
z własnego kurnika. 

Atrakcją są dwa place zabaw dla dzieci. W gospodarstwie można  
spotkać kozy, kury, kaczki, gęsi oraz perliczki. Gości witają koty, pies 
As oraz koń Josi.

Dwa Dęby

Miód, nalewki, smalec

8
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Eko Bajka  
Domki w Górach 
Barbara Jochymek

Bukówka 71
58-420 Lubawka

+48 603 543 961

fb: Ekobajka
www.ekobajka.pl

eko@bukowka.com

Bazylika w  Krzeszowie „Perła Baroku”, Kolorowe Jeziorka w  Ciechano-
wicach, Domki Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim, Jezioro Bukówka

Jajka, warzywa (okazjonalnie), owoce aronii

Eko Bajka Domki w Górach to blisko 100-hektarowe gospodarstwo 
ekologiczne dla wszystkich, którzy marzą o  wypoczynku z  dala od 
miejskiego zgiełku, w bezpośrednim kontakcie z naturą. Jest położone 
we wsi Bukówka, oddalone kilometr od szosy i wsi, w otoczeniu lasów, 
gór i łąk, co daje gwarancję udanego, bezpiecznego wypoczynku.

Gospodarze zapraszają rodziny z dziećmi, dla których przygotowano 
wydzielone miejsca do zabaw, salę rekreacyjną, miejsca na wieczorne 
ogniska i grillowanie.

Bezpośrednie otoczenie zabudowań tworzy duży ogród ozdobny, 
gdzie każdy znajdzie dla siebie miejsce. Dzieci mają możliwość 
przebywania ze zwierzętami (konie, owce, króliki i kury). Gospodarze 
uprawiają warzywa, krzewy jagodowe i drzewa owocowe. 

W  2017 r. Eko Bajka zajęła I  miejsce w  konkursie na najlepsze 
gospodarstwo ekologiczne w województwie dolnośląskim i II miejsce 
w ogólnopolskiej edycji tego konkursu. W  2018 roku gospodarstwo 
zostało poddane ocenie Wiejskiej Bazy Noclegowej przez Polską 
Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” i  uzyskało 
najwyższą notę. 

9
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Julita Gniaździńska

Przedwojów 65
58-400 Kamienna Góra

+48 607 915 106
+48 667 655 053

fb: Karkonoska-Drewniana-Chata
www.drewnianachata.wkarkonoszach.pl

karkonowskachata@wp.pl

Głazy Krasnoludków, Kolorowe Jeziorka, Kowary, Park Miniatur, Zamek 
Bolków, Zamek Chojnik, Karpacz, Skalne Miasto, ZOO Safari

Karkonoska Drewniana Chata to gospodarstwo położone w górskiej 
wsi Przedwojów (500 m n.p.m.). Jest to idealne miejsce do wypoczyn-
ku z dala od hałasu, a jednocześnie doskonała baza turystyczna do 
zwiedzania Karkonoszy i  okolic. Budynek otacza 50-arowy ogród. 
W  pobliżu gospodarstwa znajdują się obiekty sportowe, szlaki 
turystyczne, trasy rowerowe oraz ścieżki dydaktyczne. Do dyspozycji 
gości jest pięć pokoi, aneks kuchenny, kącik wypoczynkowy, taras, 
grill, huśtawki dla dzieci, boisko do gry w siatkówkę i badmintona.

W  pomieszczeniach 100-letniego domu zostały zachowane 
sklepienia łukowe. Budynek ma drewniane wykończenia, jest 
oświetlony zabytkowymi lampami. Do wystroju zostały wykorzystane 
prace miejscowych artystów. 

Szczególnie atrakcyjna jest kuchnia serwowana przez gospodarzy. 
Można spróbować tu dań staropolskich i  ormiańskich. Właściciele 
służą pomocą w zorganizowaniu jazdy quadami, nauki jazdy konnej 
czy jazdy na nartach i wypożyczaniu nart.

Karkonoska 
Drewniana Chata 10
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Agroturystyka Zacisze
Irena i Edward Gicala

Wieściszowice 64
58-410 Marciszów

+48 75 741 01 80
+48 795 260 575

www.zaciszeagro.pl

Kolorowe Jeziorka — 450 m, Sokolik — 14,3 km, Skalnik — 10,5 km, ruiny 
Zamku Bolczów — 10,4 km

Agroturystyka Zacisze znajduje się w Wieściszowicach, w sąsie-
dztwie Kolorowych Jeziorek. Dla gości przygotowanych jest 12 miejsc 
noclegowych. Gospodarstwo posiada 4 pokoje (w  tym dwa pokoje  
4-osobowe i dwa 2-osobowe) oraz aneks kuchenny. Obok budynku 
znajduje się miejsce do grillowania oraz parking. 

Przez miejscowość przebiegają szlaki turystyczne i  rowerowe 
Rudaw Janowickich. 

Zacisze jest usytuowane na skraju lasu. Świeże powietrze, cisza, 
spokój, szum drzew, śpiew ptaków sprawiają, że goście zapominają 
o codziennych kłopotach. 

W  okolicy znajdują się ruiny Zamku Bolczów, do których można 
dojść pieszo szlakiem turystycznym. Warto zobaczyć również skałki 
zwane „Sokolikami”, które szczególnie upodobały sobie osoby 
uprawiające wspinaczkę. 

11
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Przemysław Puźniak

Agroturystyka 
EkoKrasnoludki

Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów

+48 75 700 55 05
+48 695 809 434

Jagnięcina, warzywa, owoce

fb: Ekokrasnoludki
www.noclegisudety.pl
info@noclegisudety.pl

Głazy Krasnoludków, Skalne Miasto w  Czechach, Kolorowe Jeziorka 
w Wieściszowicach, Krzeszówek — wędkarstwo i  plażowanie, zamek  
w Bolkowie (co roku odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Castle 
Party)

Agroturystyka EkoKrasnoludki to gospodarstwo ekologiczne.  
Są tu łąki pełne ziół i roślin, spotykanych tylko na tym terenie.
Niewątpliwą atrakcją dla dzieci i dorosłych jest udział w obrządkach 
typu dojenie krów i smakowanie prawdziwego mleka.

W  Agroturystyce EkoKrasnoludki hodowane są owce rasy 
wielkopolskiej. Goście mogą nakarmić i pogłaskać zwierzęta 
znajdujące się w gospodarstwie.

Gospodarstwo EkoKrasnoludki ma w  ofercie samodzielne, jedno 
i dwupokojowe mieszkania z w pełni wyposażoną kuchnią i łazienką. 
Właściciele polecają domowe wina i nalewki oraz wiejskie jadło.

12
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Szczęśliwa Siódemka
Joanna Paluch

Jarkowice 77
58-420 Lubawka

+48 510 593 777
+48 607 357 123

fb: Agroturystyka Szczesliwa Siódemka 
www.noclegi-agroturystyka.com.pl

jarkowice@wp.pl

Sztolnie Kowary, Park Miniatur Dolnego Śląska, Góra Śnieżka 

Jaja, ser, chleb, nalewki ziołowe

Agroturystyka Szczęśliwa Siódemka leży w  Jarkowicach  
u  podnóża Karkonoszy, w  pobliżu Lubawki, Karpacza i  Kowar. 
Gospodarze oferują nocleg w  przytulnych pokojach. Każdy z  nich 
posiada TV, WiFi i łazienkę z WC. Jest tu też plac zabaw, boisko do piłki 
nożnej i siatkówki, co umożliwia aktywny wypoczynek. 

W  gospodarstwie jest dużo zwierząt — psy, koty, kury i  króliki, 
co ucieszy osoby ceniące kontakt ze zwierzętami. Ze Szczęśliwej 
Siódemki prowadzą szlaki turystyczne do Czech i  na Śnieżkę. 
Gospodarze są otwarci, służą pomocą i radą.

Agroturystyka jest otoczona lasami, obfitującymi w grzyby i jagody. 
W  strumieniach można znaleźć pstrągi. Funkcję budzika pełni 
tam słońce i  kogut. Goście mogą skorzystać z  kuchni z  domowym 
jedzeniem. To teren położony z dala od miast, gdzie zielone zakątki 
polskich i  czeskich Sudetów odkrywają przed turystami swoje 
tajemnice.

13



21

Domki na Wzgórzu
Elwira i Robert Kwiatkowscy

14

Wieściszowice 64
58-410 Marciszów

+48 607 655 636

Jaja, sery kozie

marorobert@wp.pl

Kolorowe Jeziorka powstałe w miejscu wyrobisk dawnych niemieckich 
kopalni pirytu - 500 m, Sokolik – Skalnik – Krzyżna Góra – 8 km, Browar 
Miedzianka - 7 km, SKI Czarnów - 5 km

Agroturystyka Domki Na Wzgórzu jest położona we wsi 
Wieściszowice. W  ofercie znajdują się dwa drewniane, całoroczne 
domki. Są położone na wzgórzu, skąd rozpościera się widok na 
Rudawski Park Krajobrazowy. W odległości około 150 m od domków 
znajduje się las mieszany, który przyciąga grzybiarzy i  miłośników 
pieszych wędrówek.

Domki są praktyczne i  przystosowane do pobytu o  każdej 
porze roku, w  pełni wyposażone. Są w  nich łazienki, kuchnie.  
Jest też weranda oraz zadaszony taras, co sprzyja odpoczynkowi 
na powietrzu w deszczowe dni.

Ceny są ustalane indywidualnie, w zależności od terminu i  liczby 
chętnych osób. Domki Na Wzgórzu, to raj dla miłośników natury 
i odkrywców przyrodniczych szlaków. 
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W Dolinie Modrzewi

Agroturystyka w Dolinie Modrzewi to gospodarstwo w Rudawach 
Janowickich, malowniczo położone na granicy Czarnowa. Można  
tu wynająć wygodny apartament o powierzchni 60 m2 z 5 miejscami 
noclegowymi. W jego skład wchodzą: salon z kominkiem, wyposażony 
aneks kuchenny, jadalnia, łazienka i  2-osobowy pokój sypialny.  
Jest to jedyny obiekt, jaki gospodarze posiadają w ofercie.

Na terenie posesji, do wyłącznej dyspozycji gości został 
przygotowany teren rekreacyjny — boisko, ława ogrodowa, huśtawka, 
piaskownica, miejsce na ognisko. Przy domu jest ogród i  sad oraz 
plantacja borówki amerykańskiej. Gospodarze stosują wyłącznie 
proekologiczne metody uprawy. Goście mogą zawsze kupić świeże 
sezonowe jarzyny i owoce. 

Czarnów jest wsią o zabudowie rozproszonej, więc od najbliższych 
sąsiadów gospodarstwo dzieli odległość ok. 100 m. W  podobnej 
odległości znajduje się wiekowy las i płynący dnem doliny Czarnowski 
Potok. Brama gospodarstwa wychodzi wprost na turystyczny szlak. 
W Rudawach jest ich wiele — gdyż jest to teren Parku Krajobrazowego.

Małgorzata i Mariusz Trojanowscy 

Pisarzowice 148
58-400 Kamienna Góra

+48 782 426 028
+48 693 419 004 

w.dolinie.modrzewi@gmail.com
www.wdoliniemodrzewi.pl

Kolorowe Jeziorka, malownicze formacje Skał Janowickich, Skalnik 
(936 m n.p.m.) z panoramą Karkonoszy i kotliny Jeleniogórskiej, ruiny 
zamków Bolczów i Sokolec, mauzoleum Schaffgotschów w Raszowie, 
świątynia Hare Kryszna w Czarnowie

15
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Alpiland 
Alpakoterapia 16
Marta Górska

Wieściszowice 4
58-410 Marciszów

www.zoo-terapia.pl
alpakoterapia@zoo-terapia.pl

+48 508 689 509 

Kolorowe Jeziorka, Wielka Kopa, Park Natura 2000, Szwajcarka, ruiny 
zamku Bolczów

Alpiland to gospodarstwo w  Wieściszowicach, w  którym odby-
wają się spotkania i  zajęcia z  alpakoterapii oraz kynoterapii. 
Miejsce znajduje się na terenie parku u  podnóża Wielkiej Kopy. 
Teren jest objęty programem Natura 2000. 

Atrakcją dla gości są spotkania z  alpakami. Zajęcia to zabawa, 
podczas której uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu ze 
zwierzętami. Alpaki przełamują lęki w  kontaktach z  otoczeniem, 
stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność, pozwalają 
oderwać się od rzeczywistości. To zajęcia dla dzieci z upośledzeniem 
umysłowym, zespołem Aspergera, autyzmem, zespołem Downa, 
niepełnosprawnością, epilepsją czy afazją.

Organizowane są tu również zajęcia w ramach terapii z alpakami, 
polegające na zestawie ćwiczeń rehabilitacyjnych, układanych 
w porozumieniu ze specjalistą np. lekarzem prowadzącym, rehabili-
tantem, psychologiem. 

Edukacja z alpakami ma na celu usprawnienie sfery intelektualnej 
i poznawczej.
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Stanica pod Zadzierną17

Stanica pod Zadzierną to ośrodek w  Paprotkach nad jeziorem 
Bukówka. Na jego terenie można wynająć domki letnie, zimowe 
i  przyczepę kempingową. Do dyspozycji gości jest również pole 
namiotowe.

W ofercie znajdują się w pełni wyposażone domki ośmioosobowe 
oraz domki czteroosobowe i  dwuosobowe. To miejsce przyjazne 
osobom niepełnosprawnym — niektóre obiekty zostały wyposażone 
w ułatwienia, takie jak podjazdy czy siedziska w łazienkach.

Na terenie Stanicy znajdują się dodatkowe atrakcje, jak plac zabaw, 
trampolina, piłkarzyki, boisko do koszykówki, siatkówki i  siłownia. 
Właściciele zapewniają dostęp do internetu. Stanica pod Zadzierną 
to znakomite miejsce wypadowe do lokalnych atrakcji turystycznych 
w  Czechach, Karpaczu, Krzeszowie oraz pobliskich ośrodków 
narciarskich.

Przez wieś przebiegają dwa szlaki turystyczne. To również baza 
dla miłośników windsurfingu i  kitesurfingu. W  wietrzne dni zbiornik 
Bukówka robi się kolorowy od żagli i latawców.

Gospodarze są nastawieni na poszerzanie oferty.

Ewa Rozwadowska

Paprotki 4
58-420 Lubawka

+48 663 929 662

fb: Stanica pod Zadzierną 
www.paprotki.pl

paprotki@paprotki.pl

Zamki, kościoły, ścieżki rowerowe, czerwony szlak turystyczny, las, góry, 
kąpielisko, szlak konny
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Nad Wodospadem
Anna Wiśniewska-Mrowca

Olszyny 61
58-405 Chełmsko Śląskie

fb: Agroturystyka nad Wodospadem
www.olszyny.agro.pl

agronadwodospadem@gmail.com

Bazylika Mniejsza w Krzeszowie, Domki Tkaczy Śląskich, Skalne Miasto 
w Czechach, Kolorowe Jeziorka, Góry Sowie.

Agroturystyka Nad Wodospadem jest położona w  miejscowości 
Olszyny, w powiecie kamiennogórskim. Do granicy z Czechami jest 
zaledwie 7 km, a do parku przyrodniczego, Skalnego Miasta, 16 km. 

W Sudetach, w otoczeniu zieleni, blisko szlaków górskich można 
spędzić miło czas, spacerować oraz podziwiać otaczającą przyrodę. 
Każda rodzina poczuje się tu jak w domu, single nawiążą kontakty, 
a osoby starsze nacieszą się spokojem. 

To miejsce, do którego można uciec od codziennej rutyny. 
W ofercie gospodarstwa są 3 pokoje, łącznie 10 miejsc noclegowych. 
Pomieszczenia są usytuowane na piętrze. Znajduje się tam również 
aneks kuchenny wyposażony w  lodówkę, kuchenkę i  naczynia, 
łazienka jest wspólna.

Pokoje są wyposażone standardowo w stolik, krzesła, łóżko, szafę, 
lampę, fotele, dodatkowo TV i  internet. Przy obiekcie znajduje się 
parking, grill oraz miejsce do biesiadowania. Gospodarze akceptują 
zwierzęta.

18

+48 603 484 210
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Miodowa Pasieka 
od Pokoleń

Gorzuchów 17 
57-441 Gorzuchów

+48 601 766 542
+48 512 248 815

Edward Szymczak

fb: Miodowa Pasieka od pokoleń
miodowapasieka@o2.pl

Agroturystyka: Kowalowe Wzgórze, Nad Łąkami, U  Macieja, miasta 
zdrojowe: Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, twierdza Kłodzko, kopalnia 
węgla w  Nowej Rudzie, twierdza Srebrna Góra, kąpielisko i  domki 
noclegowe w Gorzuchowie, zamki i pałace: Sarny w Ścinawce Górnej, 
Bożków, Kamieniec, Piszkowice

Miód pszczeli, pyłek kwiatowy, propolis

Miodowa Pasieka od pokoleń to gospodarstwo pasieczne 
znajdujące się niedaleko Kłodzka i  Polanicy Zdrój (około 8 km). 
Jest prowadzone przez wykwalifikowanych pszczelarzy, miłujących 
pszczoły i  przyrodę. Właściciele snują opowieści na temat miodu, 
zarażając pasją przyszłych pszczelarzy. Oprowadzają po swoim 
gospodarstwie, pachnącym facelią i nostrzykiem, pokazując z jakich 
kwiatów powstaje miód.

Dla praktyków prowadzą szkolenia na temat gospodarki pasiecznej 
i  chorób pszczół. Dom jest otoczony ogrodem tematycznym 
z przodu, a  sadem i  częścią pasieki z  tyłu. W  pasiece prowadzone 
są szkolenia i  prezentacje. Grupy odwiedzające zagrodę poznają 
zasady bezpiecznego zachowania w  gospodarstwie pasiecznym. 
Oglądają pracownię pszczelarską. Próbują miodów i  produktów 
pszczelich (pyłek, propolis).

Miodowa Pasieka od pokoleń jest znana i  ceniona w  Polsce, 
o czym świadczą liczne wyróżnienia, a także zgłoszenia na szkolenia 
dla nowych mistrzów pszczelarstwa. Rodzinna pasja i  jednocześnie 
biznes jest prowadzony od lat 50-tych ubiegłego wieku.
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Siedlisko Natury
Paweł Kobielus

Opolnica 33c
57-256 Bardo

+48 502 523 692

fb: Ekoosada Opolnica Siedlisko Natury 
gmina Bardo

pakob69@tlen.pl 

Góry Bardzkie, single tracki, twierdza Kłodzko, twierdza Srebrna Góra, 
pałac w Kamieńcu Ząbkowickim, Krzywa Wieża w Ząbkowicach, muzea, 
szlaki wodne

Warzywa, owoce, przetwory, rękodzieło

Gospodarstwo Siedlisko Natury to dwuhektarowe, modelowe 
gospodarstwo ekologiczne, położone w malowniczej wiosce Opolnica, 
w otoczeniu Gór Bardzkich. 

To miejsce, gdzie mieszkańcy żyją w poszanowaniu otaczających 
ich elementów natury: powietrza, wody, ziemi, roślin, zwierząt i ludzi. 
W promieniu 25 km znajduje się wiele atrakcji turystycznych: szlaki 
piesze, rowerowe, wodne, zamki, muzea i wiele innych.

Siedlisko Natury oferuje pobyt i noclegi w stylu Organic&Slow, czyli 
wolne od WiFi i TV. W zamian można doświadczyć żabich koncertów, 
ptasich treli i cykania świerszczy. Dom, w którym przygotowany jest 
nocleg to przykład stylowego biobudownictwa. Materiały użyte do 
jego budowy i wykończenia to głównie drewno, słoma, piasek i glina.

Do dyspozycji gości oddane są komfortowe pomieszczenia: 
apartament 4-osobowy, pokój 2-osobowy, z  łazienkami, balkonem 
i  tarasem oraz w  pełni wyposażoną kuchnią. Dom jest otoczony 
ogrodami tematycznymi, stawem, zagajnikiem oraz własnym 
warzywnikiem, a  uprawiane tu warzywa można kupić lub zjeść na 
miejscu.
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FurmAnka
Anna Gołgowska-Macałek

Nowy Gierałtów 5d
57-550 Stronie Śląskie

fb: Ośrodek Jeździecki Furmanka
www.koniefurmanka.pl

biuro@koniefurmanka.pl

Single tracki, ścieżki rowerowe, narciarstwo biegowe, Puszcza Jaworowa, 
Zalew Stara Morawa, Jaskinia Niedźwiedzia, wieża na Czernicy

FurmAnka to ośrodek agroturystyczno-jeździecki w malowniczym 
miejscu pod Przełęczą Gierałtowską (685 m n.p.m).

W skład kompleksu wchodzą: dom z pokojami do wynajęcia, salą 
kominkową, nowy budynek z  dwupoziomowymi apartamentami, 
stajnia, kryta ujeżdżalnia, piaszczysty plac do jazdy oraz pastwiska, 
łącznie 57 miejsc noclegowych. W  budynku Cykada, do dyspozycji 
gości jest 5 pokoi umeblowanych sosnowymi meblami. 

Pokoje z łazienkami, wyposażone w TV i darmowe WiFi. Są w nich 
pojedyncze łóżka i  dwuosobowe, rozkładane sofy. Do dyspozycji 
gości są także czajniki elektryczne. Z  każdego pokoju można 
podziwiać widoki oraz podglądać konie na pastwisku lub pod siodłem, 
na maneżu. Do dyspozycji gości jest ogólnodostępna lodówka 
i mikrofalówka,a odpłatnie można skorzystać z sauny fińskiej i infrared.

W  Cykadzie znajduje się sala kominkowa (150 m2) z  drewnianą 
antresolą i barem. Wieczorem można usiąść przy kominku z rodziną, 
znajomymi i biesiadować w cieple ognia. Natomiast w sali — zagrać 
w bilard, a w holu odpocząć na sofach, poczytać książkę albo pobawić 
się z dziećmi w kąciku zabaw. W ośrodku prowadzone są lekcje jazdy 
konnej.
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Bogusław Gorczyński

Szlak Ginących 
Zawodów

ul. B. Chrobrego 43 A
57-350 Kudowa Zdrój 

www.szlakginacychzawodow.com.pl

Single tracki, ścieżki rowerowe, narciarstwo biegowe, puszcza Jaworowa, 
zalew Stara Morawa, jaskinia Niedźwiedzia, wieża na Czernicy, ruchoma 
szopka, kaplica czaszek, muzeum zabawek, skansen Pstrążna

Szlak Ginących Zawodów to gospodarstwo Urszuli i  Bogusława 
Gorczyńskich. Tylko tam, podczas jednej wizyty można zobaczyć 
pokaz garncarstwa, zwierzyniec, wiatrak, kuźnię i  chatkę robótek 
ręcznych. 

W  domu chleba można kupić wiejski chleb ze smalcem, a  także 
przygotować własnoręcznie masło w maselnicy. Szlak jest zwiedzany  
indywidualnie lub w grupach zorganizowanych. Do dyspozycji gości 
są tu nowe domki całoroczne, podzielone na 4 segmenty, każdy po 
35 m2, z  osobnymi wejściami. W  każdej części znajdują się: pokój 
z  wyposażonym aneksem kuchennym, rozkładaną sofą, sypialnia 
z  2 pojedynczymi łóżkami oraz  łazienka. Dodatkowo: TV, WiFi, 
ręczniki i bezpłatny parking. Goście korzystający z bazy noclegowej 
gospodarstwa bezpłatnie zwiedzają Szlak Ginących Zawodów.

W  ofercie znajdują się również imprezy integracyjne w  wiejskim 
stylu. Na terenie gospodarstwa jest też mini zoo, a w nim bażanty, 
wiele gatunków rzadkich ptaków, kozy, koguty i kury.
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Stanica Jesionów

Szlak czerwony im. Orłowicza, single track, pętla Orłowiec, Lądek Zdrój 
— 4 km, kopalnia złota, Jaskinia Niedźwiedzia, Czarna Góra

Stanica Jesionów leży niedaleko Lądka Zdroju, w  małej, 
malowniczo położonej wiosce Orłowiec (dawniej Jesionów), przy 
czeskiej granicy w  Górach Złotych. Gospodarstwo to stary dom 
z dobudowaną w  tym samym stylu częścią dla turystów. Stoi przy 
bocznej drodze, a  z  tarasu i  okien pokoi można podglądać leśne 
zwierzęta, słuchając szumu strumyka przepływającego obok domu.

W ofercie są dwa duże pokoje z łazienkami, maksymalnie dla 7 osób, 
z niezależnym wejściem z tarasu, TV, czajnikiem bezprzewodowym. 
Jest tu także sala kominkowa w  stylu myśliwskim, o  powierzchni  
100 m2, na około 40 osób. Cena noclegu zawiera śniadanie. Jest także 
możliwość zamówienia innych posiłków. Na życzenie są organizowane 
biesiady myśliwskie, gdyż specjalnością gospodarza jest staropolska 
kuchnia myśliwska. 

Jedną z głównych atrakcji Stanicy Jesionów są konie.

W  gospodarstwie można skorzystać z  rajdów i  wycieczek dla 
średnio jeżdżących i  zaawansowanych jeźdźców, a  także wziąć 
lekcje jazdy konnej. Do dyspozycji gości jest 7 koni rekreacyjnych, 
z których można korzystać w różnorodny sposób — jazda wierzchem, 
latem przejażdżki bryczką, zimą saniami, dla najmłodszych zaś 
przeznaczone są miłe hucuły.

Orłowiec 14
57-540 Lądek Zdrój

+48 74 814 79 88

www.stanicajesionow.pl
stanicajesionow@sudety.info.pl
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Gospodarstwo 
Agroturystyczne Skowronki
Karina i Edward Fuglińscy

Radochów 144
57-540 Lądek Zdrój

fb: Dom „Skowronki”/Haus Lerchenfeld
www.skowronki.hrabstwo.info

info@domskowronki.pl
+48 74 814 78 02
+48 503 063 860

Skansen Gottwaldówka, szlifiernia kamieni ozdobnych, kuźnia alche-
miczna, wypożyczalnia rowerów górskich i elektrycznych, geologiczna 
ścieżka edukacyjna, kościół św. Katarzyny, pustelnia na Cierniaku, 
uzdrowisko Lądek Zdrój, Zamek Na Skale, pałac w Gorzanowie, Twierdza 
Kłodzka, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, zalew w Stroniu Śląskim, przejście 
graniczne do Czech, wieża widokowa na Borówkowej

Dżemy, sery, twarogi

Gospodarstwo Agroturystyczne Skowronki leży w  dolinie Białej 
Lądeckiej. Wypoczynkowi sprzyja widok, przestrzeń, bliskość lasu, 
spokój, domowa atmosfera i życzliwość gospodarzy.

Dom wybudowano prawie 200 lat temu, a  jego charakter został 
zachowany. Stworzono tu izbę regionalną — jedyny taki obiekt we 
wschodniej części Ziemi Kłodzkiej. Właściciele odkryli oryginalny 
biały haft i ludowe piosenki, regionalne potrawy i odtworzyli ludowe 
stroje — to wszystko jest dostępne w ośrodku. Dodatkowym atutem 
jest bliskość Lądka Zdroju, jednego z  uzdrowisk, gdzie można 
skorzystać z  kąpieli w  wodach termalnych i  z  innych zabiegów 
przyrodoleczniczych oraz wziąć udział w życiu kulturalnym miasta.

Gospodarstwo Skowronki jest położone na zboczu góry Siniak  
(500 m n.p.m), w  paśmie Krowiarek, z  pięknym widokiem na Góry 
Złote. Na gości czeka 12 miejsc noclegowych, regionalna kuchnia, 
miejsce do biesiadowania i plac zabaw dla dzieci.
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Agroturystyka 
Bobrowniki
Jolanta Bernat

Bobrownicka  29
57-330 Szczytna

+48 601 941 291

fb: Agroturystyka Bobrowniki
www.bobrowniki.net.pl
info@bobrowniki.net.pl

Zamek Szczytnik — 3 km, szlaki turystyczne do Polanicy Zdrój, Dusznik 
Zdrój, Góry Stołowe — 6-15 km, Papiernia — 6 km, pijalnia wód — 6 km, 
muzea — 6 km, kościół — 2 km, twierdza — 18 km, kopalnia — 40 km, stok 
narciarski — 15 km, basen — 6 km, kąpielisko — 18 km, pole golfowe —  
3 km, szlaki rowerowe, szlaki piesze, las, strumyk

Agroturystyka Bobrowniki znajduje się w  Szczytnej, w  Kotlinie 
Kłodzkiej, blisko uzdrowisk Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój 
oraz polsko-czeskiej granicy. To region wielu atrakcji turystycznych: 
Szczeliniec Wielki, Skalne Grzyby, Błędne Skały, Zieleniec, trasy 
narciarskie i  biegowe. Atutem gospodarstwa jest kameralność, 
rodzinna i  przyjazna atmosfera. To miejsce wypoczynku dla rodzin 
z dziećmi oraz osób lubiących ciszę, spokój oraz aktywnie spędzających 
czas. W  okolicy domu jest dużo zielonej, soczystej trawy, plac 
zabaw dla dzieci, trampolina, hamaki oraz nowość: lina do ćwiczeń 
równoważnych — slacline. Osobom ceniącym ciszę gospodyni poleca 
swoje ulubione miejsce — Oazę Spokoju nad strumykiem — można się 
tam zrelaksować. 

Bezpośrednio z domu można wyjść na trasy biegowe, rowerowe 
oraz szlaki lub podjechać do okolicznych atrakcji — wszędzie jest blisko, 
bo dom leży w sercu Sudetów. Goście mogą skorzystać z 6 pokoi/
apartamentów, łącznie dla 26 osób. To słoneczne pomieszczenia 
z drewnianymi dodatkami.

W  ofercie znajduje się propozycja aktywnego wypoczynku,  
czyli FitCampy.
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Agroturystyka Studzienno 
& Zagroda Rekreacyjna

Xymena Sośnicka

Studzienno 4a/2
57-320 Polanica Zdrój

fb: Agroturystyka Studzienno
www.zagrodarekreacyjna.pl

xymena.sosnicka@wp.pl
+48 74 869 12 74
+48 887 755 360

Park Narodowy Gór Stołowych — 300 m, główny sudecki szlak turystyki 
pieszej — 300 m, dwie trasy rowerowe — 100 m, las 20 m, Sanktuarium 
Maryjne wraz z Kalwarią i ruchomą Szopką w Wambierzycach — 4 km, 
uzdrowisko Polanica Zdrój — 8 km, wieża widokowa Suszynka — 4 km, 
Skalne Grzyby — formacja skalna w PNGS — 2,5 km

Mleko kozie

Zagroda jest położona w malutkiej wsi Studzienno, w otulinie Parku 
Narodowego Gór Stołowych. Na wyciągnięcie ręki jest Szczeliniec 
czy Błędne Skały. Jako miłośnicy zwierząt i wykształceni terapeuci 
zajęciowi gospodarze wiedzą, jak ważny dla dzieci jest kontakt 
z  naturą, działanie w  ruchu — zarówno w  formie kierowanej, jak 
i spontanicznej. 

Jako członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych 
realizują programy, w  ramach których równoważą aktywności 
zorganizowane z  takimi, które zachęcą do swobodnej zabawy 
i eksploracji. Podczas zajęć rekreacyjno-edukacyjnych goście mogą 
doić kozy, nakarmić je, pogłaskać. Można też udać się na przejażdżkę 
albo na spacer.

Oferta obejmuje: nocleg (maksymalnie dla 20 osób w 5 pokojach), 
możliwość wyżywienia (przy grupach min. 15 osób), zajęcia 
rekreacyjno-edukacyjne z  elementami terapii oraz warsztaty 
muzyczno-plastyczne. Gospodarze prowadzą zajęcia rekreacyjne 
z  końmi, z  elementami hipoterapii, turystyki oraz gimnastyki 
ogólnousprawniającej. Dodatkowymi atrakcjami może być palenie 
ogniska, pływanie łódeczkami, zjazdy na tyrolce, latem pływanie 
w zbiorniku wodnym, zimą zjazdy na sankach.
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ul. Wiejska 21b
57-411 Wambierzyce 

fb: Zielona Zagroda
www.zielona-zagroda.eu

zielonazagroda.wambierzyce@gmail.com

Bazylika, ruchoma szopka, zalew Radków, Błędne Skały, Nowa Ruda —
podziemia, uzdrowisko Polanica Zdrój i Kudowa Zdrój, Szczeliniec Wielki 

U sąsiada — gospodarza można kupić mleko, sery dojrzewające, miód 

Zielona Zagroda jest położona w  Wambierzycach, miejscowości 
otoczonej Górami Stołowymi. W gospodarstwie można wypoczywać 
przez cały rok, także aktywnie: w okolicy jest dużo tras turystycznych, 
zabytków wartych odwiedzenia, tras rowerowych. 

W  ofercie noclegowej są pokoje 2, 3 i  4-osobowe, łącznie dla 
16 osób.  Wszystkie pokoje są usytuowane na pierwszym i  drugim 
piętrze. Na parterze znajduje się pokój z wyjściem na taras dostępny 
dla wszystkich gości. Pokój ten jest wyposażony w  telewizor oraz 
kominek. W  części wspólnej można skorzystać z  lodówki, czajnika 
elektrycznego, ekspresu do kawy, kuchenki mikrofalowej i  tostera. 
Na terenie ośrodka jest bezpłatne WiFi, a także monitorowany parking 
oraz sauna.

Ponadto na gości czeka szereg lokalnych atrakcji. Bazylika pod 
wezwaniem Nawiedzenia NMP z  XVIII wieku czy ruchoma szopka 
z 1882 roku z ponad 800 figurkami z czego 300 jest ruchomych.

Zielona Zagroda

+48 570 275 744
+48 887 616 528
+48 533 522 058
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OdwaznyTeam.pl
Magdalena i Dariusz Odważny

Stary Gierałtów 74
57-550 Stronie Śląskie

fb: Odwaznyteam.pl
www.odwaznyteam.pl

rezerwacje@odwaznyteam.pl

Obok domu niebieski szlak turystyczny na Śnieżnik, ścieżki rowerowe, 
single tracki, trasy narciarstwa biegowego i  zjazdowego, kąpielisko 
Stara Morawa, Jaskinia Niedźwiedzia, kopalnia uranu, trasy do biegania, 
szlaki turystyczne piesze, dookoła las

Chleb domowy, dżemy, miody, smalec

OdwaznyTeam.pl to dwie agroturystyki na dużej, pełnej zieleni 
60-arowej działce. Do dyspozycji gości jest tu 10 pokoi gościnnych 
(łączna liczba miejsc noclegowych 32) oraz salon z kominkiem i dużą 
liczbą gier planszowych, przestronny hol ze stołem do ping ponga 
i piłkarzykami.

Dom leży nad rzeką, która ma pierwszą klasę czystości — można 
się w  niej kąpać, a  w  zimie morsować. Do dyspozycji gości jest 
w pełni wyposażona, wspólna kuchnia, można też zamówić posiłki 
u  gospodarzy — specjalizują się oni w  kuchni wegetariańskiej 
i wegańskiej, ale serwują również potrawy kuchni staropolskiej. 

Dom jest mekką dla biegaczy górskich — wokół jest wiele tras, które 
idealnie nadają się na treningi. Jest tu także 10 km tras narciarstwa 
biegowego oraz 15 km stoków narciarskich.

Do dyspozycji gości są leżaki, hamaki, duży taras, a  wieczorami 
ognisko. W ogrodzie znajduje się mini plac zabaw dla dzieci, boisko 
do badmintona, piłki siatkowej oraz tor przeszkód. We wszystkich 
pomieszczeniach jest bezpłatne WiFi. W  ofercie są dwie duże sale 
(50 m2 każda), w  których goście mogą zorganizować warsztaty 
tematyczne, kurs jogi lub imprezę okolicznościową.

+48 506 090 504
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Pod Bukiem

Kąty Bystrzyckie 30
57-540 Lądek Zdrój

+48 74 814 65 10
+48 693 467 999

www.podbukiem.pl
m.wiertelak@wp.pl

Zamek w  Trzebieszowicach, pałac Marianny Orańskiej w  Kamieńcu 
Ząbkowickim, kopalnia złota w  Złotym Stoku, twierdza w  Kłodzku, 
kompleks narciarski Czarna Góra, trasy nart biegowych i  ścieżki 
rowerowe, zalew w Stroniu Śląskim, lasy, grzyby, maliny

Jaja, owoce, dżemy

Pod Bukiem to gospodarstwo agroturystyczne w Kotlinie Kłodzkiej.  
Można tu leniwie spędzić czas, pod przysłowiową gruszą lub aktywnie, 
na pieszych wędrówkach w  górach. Dom stanowi bazę wypadową 
do zwiedzania okolicznych atrakcji. Cisza, spokój, bliski kontakt 
z przyrodą to atuty tego miejsca.

W pobliżu znajdują się lasy obfitujące w grzyby, maliny i poziomki. 
Dom jest otoczony ogrodem z  przepływającym przez niego 
strumykiem. Gospodarze oferują nocleg dla 16 osób, w  3 pokojach 
i 1 apartamencie. Serwują domową kuchnię — ekologiczne warzywa 
i owoce oraz jajka od szczęśliwych kur.

Cały teren jest ogrodzony, posiada wydzielone miejsca parkingowe. 
Gospodarstwo agroturystyczne leży 5 km od uzdrowiska Lądek Zdrój, 
goście mogą więc korzystać z  pitnych wód zdrojowych i licznych 
zabiegów sanatoryjnych. 

Jego położenie sprawia, że pobyt w gospodarstwie jest atrakcyjny 
także zimą. Najbliższy wyciąg narciarski znajduje się w Lądku Zdroju, 
zaledwie 18 km dalej jest Czarna Góra z trasami narciarskimi.
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Pod Lasem
Irena i Krzysztof Bieniek

Brzeźnica 75
57-256 Bardo

+48 508 396 868

www.bieniek888.wixsite.com/
agropodlasembrzeznic

bieniekkrzysztof56@gmail.com

Twierdza Srebrna Góra, zamek w  Kamieńcu Ząbkowickim, spływy 
kajakowe po Nysie Kłodzkiej, Krzywa Wieża w  Ząbkowicach Śląskich, 
trasy rowerowe, baseny kryte, sporty zimowe.

Jaja z  własnego gospodarstwa, pierniki własnego wyrobu, produkty 
sezonowe od lokalnych dostawców

Agroturystyka jest położona na najwyższym punkcie w Brzeźnicy, 
z widokiem na okoliczne miejscowości. Leży u podnóża Gór Bardzkich, 
przy rezerwacie cisów, w malowniczym miejscu. 

Brzeźnica znajduje się w  niedalekiej odległości od takich 
miejscowości, jak Kłodzko (20 km), Ząbkowice Śląskie (10 km), 
Srebrna Góra (8 km), Bardo (8 km). To miejsce odpoczynku dla osób 
ceniących przyrodę, ciszę, dla rodzin z  dziećmi. W  ofercie znajdują 
się dwa apartamenty: 7-osobowy z trzema sypialniami i 4-osobowy 
z dwiema sypialniami, każdy wyposażony w łazienki. 

Do dyspozycji gości są altana, grill, parking, miejsce rekreacyjne, 
bezpłatne WiFi. Jest tu także boisko do siatkówki i  koszykówki, 
badminton, trampolina dla dzieci, miejsce na ognisko/grill, duża 
altana z huśtawką, trasy rowerowe.

Największą atrakcją jest możliwość podziwiania dzikich gatunków 
zwierząt, które spacerują tuż pod oknami.

30          



38

Agroturystyka Pasja

Agroturystyka Pasja jest położona w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie można 
znaleźć wiele atrakcji turystycznych, liczne trasy rowerowe (MTB oraz 
single tracki), piesze, a także stoki narciarskie zimą. Od gospodarstwa 
jest tylko 7 km do Kłodzka, 10 do Barda. Spływy pontonowe i kajakowe 
można znaleźć 1 km i 19 km dalej.

Niedaleko znajdują się: Twierdza Kłodzko i Minieuroland, Twierdza 
Srebrna Góra, Zieleniec, Kopalnia Złota w Złotym Stoku, Krzywa Wieża 
w Ząbkowicach Śląskich. 

Do dyspozycji gości jest ogród (ogrodzone 2 ha) ze stawem, 
miejscem na ognisko oraz grillem. Słoneczny taras, salon z kominkiem, 
aneks kuchenny z  kuchenką mikrofalową, lodówką i  czajnikiem 
elektrycznym, siłownia i  bilard. W  ofercie jest 5 pokoi z łazienkami 
(2 duże z  łóżkiem king size i  rozkładaną sofą), 1 średni z  dużym 
łóżkiem i  rozkładaną sofą, 1 pokój z  dwoma pojedynczymi łóżkami 
oraz 1 mniejszy pokój z łóżkiem dwuosobowym.

Gospodarze udostępniają także dwa dodatkowe pokoje bez 
łazienek, w  przypadku przyjazdu większej liczby osób. Pokoje do 
wynajęcia znajdują się w osobnym budynku, a śniadanie jest wliczone 
w cenę pobytu. Obiekt oferuje bezpłatny parking.

Wojbórz 71
57-442 Wojbórz

+48 731 047 473

fb: Agroturystyka Pasja
pasjaagro@gmail.com
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Zającówka

Zającówka to gospodarstwo agroturystyczne w  niewielkiej wsi 
Paszków koło Polanicy Zdrój. Dom gościnny został wybudowany na 
stoku Gór Bystrzyckich Kotliny Kłodzkiej.

Obecna agroturystyka mieści się w dawnej Stacji Górskiej, która 
przed wojną i tuż po niej pełniła funkcję szkoły podstawowej. Dom jest 
usytuowany pomiędzy lasami i łąkami. Zapewnia mieszkańcom ciszę, 
spokój i  czyste powietrze. Z  okien można podziwiać piękne widoki, 
ale i dzikie zwierzęta, takie jak jelenie, sarny, dziki, zające i niezliczone 
gatunki ptaków. 

W ofercie znajdują się same noclegi lub noclegi z wyżywieniem. 
Wszystkie pokoje posiadają łazienki, dostęp do aneksu kuchennego, 
łącznie są to noclegi dla 21 osób, w pięciu pokojach. Do dyspozycji 
gości jest ogród z licznymi i rzadkimi roślinami. 

Na ogrodzonym terenie goście znajdą bezpieczny parking, 
zadaszone miejsca do grillowania oraz miejsce na ognisko. W zieleni 
ogrodu czekają ławki, leżaki i hamaki. 

Dla najmłodszych jest tu plac zabaw z piaskownicą, zjeżdżalnią, 
huśtawkami, trampoliną, boisko do gry w siatkówkę lub badmintona. 
Za domem znajduje się zagroda i pastwisko z owcami.

Paszków 30
57-320 Polanica Zdrój

+48 501 508 992

Miód, sery, wędliny, inne produkty spożywcze

fb:@zajacowkaa
www.zajacowka.pl

paszkow30@gmail.com
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Polanica Zdrój — Park Zdrojowy, szlaki turystyczne, las, basen, 
restauracje

Katarzyna Rycerz
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Biała Paprotka
Adam Paprocki

Szalejów Górny 58
57-314 Szalejów Górny

+48 607 456 428

fb: Biała Paprotka
www.bialapaprotka.pl
info@bialapaprotka.pl

Polanica Zdrój, Błędne Skały, Szczeliniec, Zieleniec, torfowisko pod 
Zieleńcem, Twierdza Kłodzka, kopalnia złota, muzeum papiernictwa, 
Jaskinia Niedźwiedzia, Teplickie Skały (Czechy)    

Biała Paprotka to gospodarstwo leżące w sercu Kotliny Kłodzkiej.
To miejsce dla tych, którzy chcą spędzić czas aktywnie, zwiedzając, 
jeżdżąc na rowerze lub chodząc po górskich szlakach. 

Gospodarze udostępniają gościom 3 pokoje. Pokój Paprotki 
o powierzchni 40 m2 jest przeznaczony dla czteroosobowej rodziny. 
Pokój z  łazienką został wyposażony w  dwa łóżka — małżeńskie 
i standardowe, szafę na ubrania, komodę oraz TV. 

Pokój Rodzinny jest przeznaczony dla rodziny cztero- lub 
pięcioosobowej. Powierzchnia pokoju z  łazienką to 29 m2. Został 
wyposażony w  trzy łóżka — małżeńskie, pojedyncze oraz piętrowe, 
szafę na ubrania, komodę i TV. 

Pokój Polny jest przeznaczony dla trzyosobowej rodziny. 
Powierzchnia pokoju wraz z  łazienką to 25 m2. Jest w  nim łóżko 
małżeńskie i pojedyncze, szafa na ubrania, komoda i TV. 

Biała Paprotka ma wszystko, czego potrzebujemy do udanego 
wypoczynku. W  gospodarstwie żyją zwierzęta — kozy, owce, koty, 
konie — Laki i Cookie oraz psy — Gucio i Nela.
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Słoneczne Wzgórze
Dorota Horecka

Grobla 17
59-411 Paszowice

+48 76 854 85 38
+48 601 058 550

fb: Słoneczne Wzgórze w Grobli
dor63@tlen.pl

Wąwóz Grobla, wąwóz Siedmica, wzniesienie Radogost z  wieżą 
widokową, szlak turystyczny, zielony szlak turystyczny (Grobla — 
Muchów), czerwony (Bolków — Myślibórz –Złotoryja), schron turystyczny 
„Chata Poganka”, Zamek Świny — 9 km, Bolków — 10 km, zabytkowy 
Kościół Pokoju i Zamek Piastowski w Jaworze — 14 km, Jelenia Góra 
— 36 km, muzeum kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej — 35 km, CEEiK 
„Salamandra” w Myśliborzu, Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie

Przetwory z jabłek

Słoneczne Wzgórze to gospodarstwo agroturystyczne w spokojnej 
miejscowości Grobla (zwanej alpejską wioską). Otoczone Parkiem 
Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim, w Krainie Wygasłych 
Wulkanów. Stanowi bazę wypadową dla turystyki pieszej i rowerowej. 
Gospodarstwo jest położone 8 km od zjazdu z  trasy S3. W  pobliżu 
zlokalizowane są rezerwaty przyrody „Nad groblą” i  „Buki sudeckie”,  
a także Góra Miłek.

W  ofercie znajduje się 10 miejsc noclegowych w  pokojach 
gościnnych. W  gospodarstwie serwowane są zdrowe posiłki, 
przygotowywane z produktów od zaprzyjaźnionych gospodarzy. 
To przede wszystkim domowa kuchnia, regionalne potrawy i specjały 
przygotowywane przez właścicielkę Słonecznego Wzgórza. 

Właścicielka jest członkinią znanego w  powiecie kabaretu 
„od 0 do 99” z  Wiadrowa. Goście mogą wziąć udział w  próbach 
kabaretu i obejrzeć jego występy.

34      



42

Cicha Bartna
Marek Olszewski

Bolkowice 6
59-411 Paszowice

fb: Cicha Bartna
bolkowice@gmail.com

+48 693 487 956

Wczesnośredniowieczne grodzisko w  Gniewkowie, Bolkowice, las, 
Zamek Świny, Zamek Bolków, Wąwóz Myśliborski, Kościół Pokoju 
w Jaworze, smażalnia pstrąga „Pan Pstrąg”

Miód pszczeli

Cicha Bartna to gospodarstwo położone w Bolkowicach.

Posiada ciekawą ofertę edukacyjną dla rodzin z  dziećmi, grup 
zorganizowanych i  indywidualnych gości. Warsztaty są prowadzone 
przez właściciela z  wykształceniem rolniczym, pszczelarza, 
emerytowanego nauczyciela oraz przewodnika sudeckiego. 

W  Cichej Bartnej można wziąć udział w  warsztatach tkackich, 
garncarskich, pszczelarskich i  kowalskich. Warsztaty pszczelarskie 
zaczynają się od informacji na temat życia dzikich pszczół i pszczół 
miodnych w  pasiece. Chętni mogą wykonać świeczki z  wosku 
i spróbować miodu. 

Kowalstwo, czyli kucie żelaza na gorąco przebiega pod okiem 
instruktora, z zachowaniem bezpieczeństwa i w odpowiednim stroju. 

W gospodarstwie są zwierzęta — kucyk, koń huculski, trzy owce 
wrzosówki, królik i koty. Zwierzęta są częścią programu edukacyjnego. 
Dzieci uczą się o  nich, karmią je i  czeszą. Najmłodsi mogą tu 
skorzystać z placu zabaw, strzelać z łuku, zagrać w podkowy, chodzić 
na szczudłach oraz drewnianych nartach.
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Monte Christo
Piotr Klaczyk

Pomocne 80
59-424 Męcinka

fb: Gospodarstwo 
agroturystyczne„Monte Christo”

ga.monte.christo@gmail.com

Kraina Wygasłych Wulkanów, Czartowska Skała, Wąwóz Myśliborski, 
Rudawy Janowickie, Karkonosze, liczne zamki, pałace, kościoły (Kościół 
Pokoju w Jaworze), lasy, punkty widokowe, gastronomia, kąpieliska

Chleb pszenno-żytni

Gospodarstwo agroturystyczne Monte Christo to miejsce w starym 
stylu. Można tu posiedzieć przy piecu w Zielonej Komnacie i poczytać 
książkę. Można też czerpać wodę ze studni, jeść owoce prosto 
z drzew i krzewów, upiec chleb, wyczyścić konia, a zimą wziąć udział 
w kuligu z pochodniami, przy dźwiękach janczarów.

Goście korzystają z jazdy konnej, co ułatwia odkrywanie okolicznych 
terenów. Gospodarstwo znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego 
„Chełmy”. Po wyczerpującym dniu można odpocząć przy grillu lub 
ognisku, a noc spędzić słuchając grania świerszczy, rechotu żab czy 
rżenia koni. 

Kuszące są również tutejsze przysmaki — chleb z  własnego 
pieca, domowe przetwory, staropolskie potrawy oraz specjalność 
gospodarstwa – herbata z tajemniczym listkiem. 
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Chata Morgana
Izabela Chajutin

Jastrowiec 15
59-420 Bolków

+48 609 647 316
+48 605 339 675

fb: Chata Morgana Agroturystyka
www.chatamorgana.pl

chatamorgana@ig.pl

Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Bolkowie — 1,84 km, Wapniki — 
1,86 km, Wąwóz Siedmicki — 2,07 km, Wąwóz Lipa — 2,19 km, rezerwat 
przyrody Wąwóz Lipa — 2,34 km, zamek w Lipie — 2,60 km

Z plantacji lawendy: bukiety, woreczki z suszem, hydrolat, lawendowy 
olejek eteryczny 

Chata Morgana to ponad stuletni dom, odrestaurowany przy użyciu 
naturalnych materiałów. Oprócz pokoi, goście mają do dyspozycji 
salon z kominkiem i bilard, a na zewnątrz zadaszone miejsce, gdzie 
mogą skorzystać z grilla lub rozpalić ognisko. 

Za domem znajduje się wiejski ogród ze starymi jabłoniami, duża 
przestrzeń wypoczynkowa oraz lawendowe pole z  ponad tysiącem 
krzewów. W lipcu i sierpniu, w czasie lawendowych żniw gospodarze 
organizują warsztaty, podczas których można dowiedzieć się 
wszystkiego na temat uprawy i właściwości tej rośliny. 

W promieniu kilku kilometrów od Chaty Morgana znajdują się trzy 
średniowieczne zamki — Bolków, Świny i Lipa. Dla rowerzystów są tu 
single tracki, ale i ścieżki rowerowe o różnym stopniu trudności. 

Agroturystyka leży w  Krainie Wygasłych Wulkanów, więc goście 
mogą wziąć udział w  geologicznych wyprawach w  poszukiwaniu 
agatów i innych minerałów. 

W okolicy znajduje się kilka godnych polecenia restauracji. Są to 
miejsca, gdzie można spróbować dań z  dziczyzny, gęsiny, świeżo 
złowionych ryb oraz posiłków przygotowywanych w duchu slow food.
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Dom Chleba
Władysława Gil

Radzimowice 10
59-420 Bolków

+48 603 256 720

www.radzimowice.eu
ard-ri@o2.pl

Zamek Bolków, Zamek Świny, Dolina Pałaców, Kościół Pokoju w Jaworze, 
Kościół św. Jana i  Katarzyny w  Świerzawie, ścieżki rowerowe i  szlaki 
turystyczne biegnące przez Radzimowice, punkty widokowe, lasy 
i łąki, Willa Greta w Dobkowie, Gościniec Pod Gruszą w Starej Kraśnicy, 
karczma „Podgórzanka” w Kaczorowie

Gospodarstwo Agroturystyczne Dom Chleba znajduje się we wsi 
Radzimowice w Górach Kaczawskich. Za domem ściana lasu wspina 
się na Żelazną Kopę, skąd rozpościera się panorama gór, od Ślęży po 
Śnieżkę i dalej. 

Gospodarze od 30 lat upiększają swoją zagrodę. Obejście zajmuje 
0,7 ha. Do dyspozycji gości oddali 2, 3 i 4-osobowe pokoje gościnne. 
Oferta obejmuje także poszczególne posiłki lub całodzienne 
wyżywienie. Dania serwowane w  gospodarstwie są przygotowane 
z produktów ekologicznych (mięsnych lub wegańskich). W gospodzie 
„Stolarnia” grupy zorganizowane (do 50 osób) mogą zamówić domowy 
posiłek, kawę czy ciasto. 

Zorganizowane grupy i rodziny mogą wziąć udział w warsztatach 
orkiszowych. Gospodarze uczą także posługiwania się archaicznym 
alfabetem słowiańskim. Krzewią pozaakademicką wiedzę, dotyczącą 
różnych dziedzin nauki.

Dom Chleba to prywatny ośrodek kultury, w którym organizowane 
są cykliczne wydarzenia. 1 marca — „Pamiętamy o  Niezłomnych”, 
2 maja — „Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”, a  w  pierwszy 
weekend sierpnia „Świat Kultur” oraz koncerty.
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Gospodarstwo 
Agroturystyczne Muflon39
Arkadiusz Nawara

Grobla 5
59-411  Paszowice

fb: Agroturystyka Grobla
areknawara@interia.pl

Szlak Wygasłych Wulkanów, szlak brzeżny, szlak Cystersów, kąpielisko 
w  Jaworze, zamek w  Bolkowie, kościół Pokoju w  Jaworze (14 km), 
Kolorowe Jeziorka (25 km), ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne

Gospodarstwo agroturystyczne Muflon znajduje się w  Parku 
Krajobrazowym Chełmy. W  przepływającej nieopodal rzece można 
łowić pstrągi i łapać raki. Okolica jest bogata w zwierzynę, to miejsce 
polowań dla myśliwych i raj dla grzybiarzy. 

Gospodarstwo oferuje 11 miejsc noclegowych w pokojach, w domu 
z salonikiem i  tarasem wypoczynkowym. Gospodarze serwują 
domowe posiłki. Po wcześniejszym uzgodnieniu jest możliwość 
przyjazdu ze zwierzętami. 

Na miejscu można wypożyczyć rowery górskie. Na terenie 
gospodarstwa znajduje się plac zabaw dla dzieci, a w ogrodzie altany. 
Goście mogą skorzystać z organizowanych w ośrodku wycieczek po 
okolicy oraz imprez okolicznościowych.

Gospodarze obsadzili południowy stok, o  powierzchni 15 arów, 
sprowadzonymi z  Mołdawii sadzonkami szlachetnej winorośli. 
W gospodarstwie można spróbować wina domowej roboty.

Oferta wypoczynkowa jest przeznaczona przede wszystkim dla 
rodzin z dziećmi i osób starszych. Gospodarstwo jest przystosowane 
do przyjmowania osób niepełnosprawnych. Goście są obsługiwani 
w języku polskim i francuskim. 

+48 786 701 112
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Pod Srebrną Górą
Agata i Zbigniew Wolak

ul. Długa 125
58-521 Jeżów Sudecki

fb: Ekoturystyka Pod Srebrną Górą
www.srebrna-gora.pl

agatawolak@interia.pl

Osiem zamków — do 30 km, Dolina Pałaców i Ogrodów — 10 km, Park 
Krajobrazowy Doliny Bobru — 6 km, Kraina Wygasłych Wulkanów —  
15 km, Rudawy Janowickie — 12 km, Izery — 25 km, Góry Kaczawskie — 
3 km, Góra Szybowcowa (paralotnie) — 2 km, ścieżki rowerowe wokół 
Jeleniej Góry — 3 km

Jajka, mleko, ser twarogowy, warzywa

Gospodarstwo Pod Srebrną Górą leży na południowym zboczu 
Gór Kaczawskich, w  Jeżowie Sudeckim. Wokół domu i  w  ogrodzie 
gospodarze posadzili  kwiaty, krzewy ozdobne i drzewa. Są tu ławeczki 
w zacisznych miejscach, grill czy plac zabaw dla najmłodszych gości.

Właściciele obiektu prowadzą gospodarstwo rolne, które od  
2004 roku posiada certyfikat ekologiczny. Hodują krowy i  kury, 
można tu dostać mleko, sery, jaja i warzywa. Śniadania i obiady są 
przygotowywane z produktów z gospodarstwa. 

To miejsce dla miłośników pieszych, rowerowych lub samo-
chodowych wycieczek. Miłośnicy sportów lotniczych wybiorą Górę 
Szybowcową z zapierającą dech panoramą i  barem „U  czarownic”. 
Zarówno zimą, jak i  latem warto odwiedzić Łysą Górę. Można też 
pójść na spacer Doliną Bobru. Region ten to raj dla miłośników 
historii średniowiecza i II Wojny Światowej. Średniowieczne zamki, 
pałace i dworki przenoszą gości w zamierzchłe czasy, a tajemnicze 
podziemia, kompleksy i zapomniane sztolnie obudzą w  każdym 
poszukiwacza skarbów i przygód.
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Agro Rancho
Violetta Pietruszka

ul. Pułaskiego 7a
58-562 Podgórzyn

+48 513 141 547

fb: Agro Rancho
www.agrorancho.pl

rancho@op.pl

Zamek Chojnik, uzdrowisko Cieplice Zdrój, Karpacz, Śnieżka, Szklarska 
Poręba

Jajka, miód

W ofercie obiektu znajduje się 18 miejsc noclegowych. To oferta 
dla młodych turystów, obieżyświatów i rodzin z dziećmi, szukających 
spokojnego i bezpiecznego miejsca na wypoczynek. 

Do dyspozycji gości w  Agro Rancho są klimatyzowane pokoje 
2 i  4-osobowe, typu bungalow, z  łazienkami. We wszystkich  
umieszczono telewizor LCD, lodówkę, czajnik bezprzewodowy. 
Do dyspozycji gości dostępne jest także bezprzewodowe łącze 
internetowe. 

Dodatkowo, gościom wynajmowany jest 4-osobowy, klimaty-
zowany domek myśliwski, który składa się z pokoju głównego, antresoli 
z  łóżkiem na piętrze oraz łazienki z  pełnym węzłem sanitarnym. 
W domku znajduje się również aneks kuchenny, telewizor oraz tuner 
satelitarny z pakietem kanałów. Przed wejściem do domku jest taras 
(z kompletem mebli, grillem i parasolem), z którego można zejść na 
niewielkie molo. 

Kolejnym obiektem jest mieszkanie wakacyjne o  powierzchni  
100 m2, mogące pomieścić do pięciu osób. Mieszkanie składa się  
z dwóch pomieszczeń, części kominkowej z  dwuosobową sofą 
i pojedynczym łóżkiem oraz sypialni z dwoma pojedynczymi łóżkami. 
Oprócz tego, znajduje się w nim kuchnia, łazienka oraz duży taras. 
W  ogrodzie za stawem znajduje się szałas z  grillem i  miejsce na 
ognisko. Na terenie posesji są trzy zarybione stawy otoczone 
groblami, profesjonalna wędzarnia oraz wiata z murowanym grillem, 
a dla dzieci plac zabaw oraz mini zoo z ciekawymi gatunkami zwierząt.
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Agata Kowal-Ruschil

Wrzeszczyn 25a
58-508 Jelenia Góra

+48 502 252 730

fb: Warsztaty Kowalowe Skały 
www.kowaloweskaly.pl

kowaloweskaly@gmail.com

Wieża Rycerska w Siedlęcinie, ścieżki rowerowe i  szlaki turystyczne, 
park krajobrazowy i obszary Natura 2000, zapora Wrzeszczyńska, jezioro 
Pilchowickie, kajaki, rowery wodne, elektrownie wodne, Dolina Pałaców 
i Ogrodów, Karkonosze, Góry Izerskie, Góry Kaczawskie

Wyroby z wełny, rękodzieło, mięso, wędliny

Gospodarstwo leży w  Parku Krajobrazowym Doliny Bobru, 
na  obszarze Natura 2000. Wrzeszczyn, gdzie znajduje się 
gospodarstwo jest położony ok. 10 km na północ od Jeleniej Góry. 

Do dyspozycji gości są pokoje z  łazienkami oraz apartamenty 
z aneksami kuchennymi. Właściciele prowadzą własną hodowlę 
owiec, danieli, kur i królików. 

W ofercie można znaleźć atrakcje związane z porami roku i cyklem 
prac w  gospodarstwie ekologicznym. Dzięki temu goście mogą 
przyjrzeć się funkcjonowaniu zagrody, uczestnicząc w jej życiu, a przy 
okazji skorzystać z dobrodziejstw otaczającej przyrody.

Dodatkowym atutem agroturystyki są warsztaty edukacyjne 
„od owieczki do niteczki” dla dzieci i  młodzieży, a  także „zwierzaki 
filcaki”, których celem jest nauka o  życiu owiec wrzosówek, ich 
hodowli oraz o produktach, które dzięki tej hodowli można uzyskać.

Gospodarstwo Kowalowe Skały jest jednym z  osiemdziesięciu 
w  Polsce gospodarstw demonstracyjnych. Należy ono do Ogólno-
polskiej Sieci Zagród Edukacyjnych — stworzonej z inicjatywy 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Ekofarma
Małgorzata i Piotr Selwit

ul. Tyrolska 9
58-564 Sosnówka

+48 509 307 280

fb: Ekofarma
www.selwit.pl 

malgorzata.selwit@gmail.com

Zamki: Chojnik, Księcia Henryka i Książ, Śnieżka, wodospad Podgórnej, 
wodospad Kamieńczyk, wodospad Szklarki, Dolina Zamków i Pałaców, 
park Miniatur Dolnego Śląska, Karpacz, Szklarska Poręba, liczne szlaki 
turystyczne

Jaja kurze, kozie mleko, kozi ser

Miejsce na każdą porę roku i dla każdego. Na miłośników pieszych 
wędrówek czekają tu ciekawe trasy turystyczne wzdłuż szlaków 
Karkonoszy. Rowerzyści odkryją uroki parków krajobrazowych 
i enklaw przyrodniczych. Wędkarzy ucieszą położone nieopodal stawy 
i  jeziorka. Tych, których fascynują tajemnice, właściciele Ekofarmy 
zachęcają do zgłębiania historii Dolnego Śląska.

Gospodarstwo położone w  górach jest szczególnie urokliwe 
jesienią, z kolei zima zachęca do odwiedzenia wyciągów narciarskich 
i  tras narciarstwa biegowego. Po zjazdach, goście mogą odpocząć 
przy herbacie.

Udany wypoczynek to nie tylko relaks w  ciszy i  spokoju, wśród 
górskich widoków i czystego powietrza — to także domowa kuchnia, 
naturalne i świeże produkty oraz wieczory przy ognisku. 

W zagrodzie jest też przestronny plac zabaw i miejsce do uprawiania 
sportów zespołowych. 

Ekofarma, to nie tylko miejsce dla ludzi, ale i przestrzeń w której 
żyją zwierzęta — koń, osioł, króliki, kury, kozy, barany, ostronos, szop, 
koty oraz psy. Goście obiektu mogą przebywać ze zwierzętami, 
karmić je, głaskać czy zbierać jajka, przejechać się na koniu lub ośle, 
a wieczorami uczestniczyć w dojeniu kóz. Można tu także wziąć udział 
w pracach gospodarskich, np. podczas zwożenia siana do stodoły.
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Fotel Karkonosza
Remigiusz Ślusarski

Jagniątków
ul. Saneczkowa 2c
58-570 Jelenia Góra

+48 509 925 886

agraserwis@jelenia.com

Hotel Pod Dębem w  Jagniątkowie, hotel i  restauracja Wedle Bucków, 
hotel i  restauracja Koliba w  Jagniątkowie, szlaki turystyczne, Zamek 
Chojnik — 4 km, Muzeum Hauptmanna w Jagniątkowie

Fotel Karkonosza został założony przez małżeństwo, którego celem 
było stworzenie małego, lecz samowystarczalnego gospodarstwa 
rolnego. Opracowali zatem metodę kompostowania tlenowego 
i stworzyli hodowlę dżdżownic kalifornijskich. 

Gospodarze dzielą się swoją wiedzą w  ramach programów 
edukacyjnych. Właściciele obiektu uczą i pokazują sposób organizacji 
niedużych, lecz dochodowych gospodarstw. To oferta dla właścicieli 
małych gospodarstw rolnych, którym zależy na dobrym prospe-
rowaniu ich obiektów. 

Podczas warsztatów goście mogą się między innymi dowiedzieć, 
jak wytwarzać wermikompost, który odgrywa ważną rolę w produkcji 
roślinnej, a  także jak urządzić gospodarstwo. Poza programem 
podstawowym oferowane są dodatkowe atrakcje, np. zwiedzanie 
muzeum Hauptmanna, szlaku walońskiego czy udział w warsztatach 
wypieku chleba lub robienia serów. 

Fotel Karkonosza to miejsce, gdzie można skorzystać z  wiedzy 
właścicieli i spędzać czas w zakątku Karkonoszy wśród gór, lasów 
i strumieni. W pobliżu dostępna jest baza noclegowa — hotele, a także 
szlaki turystyczne oraz wiele miejsc pieszych wędrówek i rowerowych 
wycieczek.
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Karkonoskie Siodło45
Piotr Nyc

ul. Karpacka 99A
58-533 Kostrzyca

+48 530 801 440
+48 668 151 753

fb: Karkonoskie Siodło 
www.karkonoskiesiodlo.pl

karkonoskiesiodlo@gmail.com

Trasy narciarskie, rowerowe, szlaki turystyczne, Rudawy Janowickie

Karkonoskie Siodło to gospodarstwo w  pobliżu Karpacza, 
z  widokiem na masyw Śnieżki. Można tu odpocząć na ganku, przy 
akompaniamencie bocianiego klekotu. 

Bliskość tras rowerowych oraz turystycznych zachęca do 
wycieczek i aktywnego wypoczynku. To miejsce, gdzie można znaleźć 
góry, przyrodę i konie. Gospodarstwo powstało z miłości właścicieli do 
jeździectwa, narciarstwa, pływania i gimnastyki.

Do dyspozycji gości są pokoje z  łazienkami, kuchnia, w  której 
można przygotować posiłek, plac zabaw dla dzieci, stajnia i  konie 
oraz zaplecze sportowo-rekreacyjne z  basenem. Jest też kominek 
i potrawy domowej kuchni.

Gospodarze — Piotr i  Małgorzata oferują aktywny, a  zarazem 
spokojny wypoczynek.



53

Kurosiówka
Karolina Kurowska

ul. Brzozowe Wzgórze 8
58-562 Przesieka

+48 509 363 053
+48 757 621 299

www.kurosiowka.pl
kurosiowka@wp.pl

Karkonosze, Rudawy Janowickie

Miejsce dla osób, które cenią ciszę, spokój i  rodzinną atmosferę. 
Gospodarstwo leży w  Przesiece, w  Kotlinie Jeleniogórskiej. Zabu-
dowania graniczą z otuliną Karkonoskiego Parku Narodowego.

Obok, w kanionie, przepływa kaskadowa rzeka Myja, a nieopodal 
znajduje się trzeci co do wielkości wodospad w Karkonoszach.

Do dyspozycji przyjezdnych są tu apartamenty i pokoje z łazienkami. 
Wszystkie — duże i  wygodnie urządzone. W  kranach płynie woda 
z własnego źródła. Na przestrzeń wspólną składa się pokój dzienny, 
jadalnia z  tarasem, pomieszczenie z  kominkiem i  galerią obrazów, 
weranda, letni taras, plac zabaw dla dzieci, a także miejsce na ognisko 
i grilla.

Goście mogą wykupić śniadania i  obiadokolacje (także wegeta-
riańskie) przygotowywane z  produktów z  własnego ogródka lub 
lokalnego pochodzenia. W ofercie gospodarstwa jest także obsługa 
kameralnych imprez okolicznościowych i wydarzeń integracyjnych.
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Chata Mikołaja47
Katarzyna Krawczyk-Demczuk

ul. Bujwida 22A
58-562 Podgórzyn

+48 500 399 966

fb: Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Chata Mikołaja” 

www.chatamikolaja.pl
krawczyk@list.pl

Trasy narciarskie, rowerowe, szlaki turystyczne

Chata Mikołaja znajduje się w  Podgórzynie, między Szklarską 
Porębą, a  Karpaczem. To budynek o  niepowtarzalnym charakterze 
i historii. Sto lat temu była tu wylęgarnia pstrągów, wybudowana przez 
zakon cystersów. Budynek został przebudowany i wyremontowany.

Do dyspozycji gości oddano dwa pokoje 2-osobowe i apartament 
rodzinny, wszystkie z łazienkami. Goście mogą tu wypocząć w salonie 
z  kominkiem, znajdując informacje na temat okolicznych atrakcji 
w postaci przewodników, map, ulotek czy folderów. Właściciel służy 
radą i pomocą w wyborze pomysłów na kolejne dni pobytu. 

Godziny posiłków (śniadań i  obiadokolacji) są dostosowane 
do planów gości w  danym dniu. Na półmiskach można znaleźć 
warzywa i owoce z własnego ogrodu. Goście mogą je także zrywać 
samodzielnie. 



55

Agroturystyka Sokolik 48
Izabela i Romuald Fabiańscy 

Trzcińsko 79
58-520 Janowice Wielkie

+48 75 751 52 47
+48 781 012 004 

fb: Pokoje gościnne Pod Sokolikiem 
www.pensjonatsokolik.pl

sokolik79@op.pl

Rudawy Janowickie, Pałac Wojanów, Kowary, Krzyżna Góra, Stawy 
Karpnickie, Starościńskie Skały, Skalne Bramy, Dream Jump Karkonosze 
i wiele innych

Gospodarstwo agroturystyczne położone we wsi Trzcińsko, nad 
rzeką Bóbr, u stóp Gór Sokolich, które są częścią Rudawskiego Parku 
Krajobrazowego. To miejsce popularne ze względu na wspinaczki 
skałkowe. 

Z najwyższego szczytu, czyli Sokolika można podziwiać panoramę 
Karkonoszy. 

Do dyspozycji gości są pokoje 2, 3, 4-osobowe. Oprócz 
zakwaterowania goście mogą korzystać z  WiFi, całodziennego 
wyżywienia i  bezpłatnego parkingu. Właściciele obiektu organizują 
ogniska dla swoich gości. Domowa atmosfera, a także dobre jedzenie 
są charakterystyczne dla tego miejsca.
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Górska Chata
Marcin Pilarz

ul. Kamienna 2a
58-562 Przesieka

+48 75 762 13 19

anna3238@gmail.com

Zamek Chojnik, szlak rowerowy ER2, single tracki w  Karkonoszach, 
ścieżka pod reglami, schronisko Odrodzenie, Wodospad Podgórnej, 
Kaskady Myi, Ogród Japoński Siruwia

Chleb

Górska Chata mieści się we wsi Przesieka, znajdującej się pomiędzy 
Karpaczem, a Szklarską Porębą, w Karkonoszach. Przez wieś przebiega 
szlak rowerowy ER2, a  główną atrakcją turystyczną jest Wodospad 
Podgórnej, który przyciąga turystów i amatorów kąpieli.

Krzyżuje się tu wiele szlaków turystycznych, są ścieżki do 
uprawiania nordic walking i single tracki.

W ofercie gospodarstwa są dwa mieszkania z łazienką i aneksem 
kuchennym, łącznie 10 miejsc noclegowych. Goście mogą korzystać 
także z dwóch drewnianych, całorocznych domków z  12 miejscami 
noclegowymi. 

Można tu skorzystać z  noclegów, wypoczynku na wolnym 
powietrzu, w  przyjaznych warunkach, w  sąsiedztwie zwierząt. 
Przyjeżdżający mogą zjeść w Górskiej Chacie posiłki — od przystawek 
i  zup poprzez dania główne, po desery, przygotowywane przez 
miejscowych kucharzy.
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Andrzej Andrzejewski, Monika Wizła-Kubiak

Chrośnica 67a
58-521 Jeżów Sudecki

+48 691 207 224

fb: ekomuzeumtkactwa 
monikawka@o2.pl

Krzyże pokutne, Dąb Pokoju, Góry Kaczawskie

Produkty z lnu naturalnie barwione  

Chrośnica to miejscowość położona w  Górach Kaczawskich, 
w  gminie Jeżów Sudecki, w  dolinie potoku Lipka, wypływającego 
spod Łysej Góry. Przed wiekami Chrośnica słynęła z tradycji tkackich 
i wyrobu płótna wysokiej jakości. Teraz te tradycje są prezentowane na 
warsztatach w „Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Naturalnego”, które 
powstało z  inicjatywy prywatnej w  2015 roku. Pomysł utworzenia 
miejsca żywej kultury i  dziedzictwa został zainspirowany właśnie 
tradycjami i historią rejonu. 

W  starej, zrujnowanej stodole stworzono przestrzeń, którą 
uzupełniają eksponaty – narzędzia związane z  uprawą i  obróbką 
lnu, naturalnym barwieniem, narzędzia rękodzielnicze powiązane 
z  tkactwem, dokumenty, kroniki, fotografie opowiadające o  historii 
wsi oraz regionu. 

Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Naturalnego to przede wszystkim 
miejsce spotkań i  działań kulturowych, warsztatów edukacyjnych, 
wizyt studyjnych, wystaw, plenerów i  koncertów. Odwiedzający 
to miejsce mogą się spodziewać kreatywnych warsztatów, 
opartych na tradycyjnych technikach tkactwa. To zajęcia dla osób 
w każdym wieku, które chcą oderwać się od szarej rzeczywistości.

Ekomuzeum Tkactwa 
i Barwienia Naturalnego 50
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Tyrolczyk
Janusz Madej

ul. Łokietka 14
58-533 Mysłakowice

+48 75 753 41 32 
+48 502 479 876

www.tyrolczyk.pl
tyrolczyk@tyrolczyk.pl

Dolina pałaców i ogrodów, ścieżki rowerowe, kąpielisko — Jelenia Góra, 
Termy Cieplickie, Karpacz — 5 km

Miód pszczeli, ekologiczne kurze jaja

Ten zabytkowy dom, utrzymany w  stylu tyrolskim, jest położony 
u podnóży Karkonoszy, we wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej.

Gospodarstwo jest otoczone sadem i  stawami hodowlanymi. 
W pobliżu znajduje się rzeka Łomnica. Tereny spacerowe zachęcają do 
pieszych oraz rowerowych wędrówek, a dzięki niewielkiej odległości 
dzielącej gospodarstwo od Karpacza, znajdzie się tutaj także coś dla 
miłośników górskich eskapad i amatorów białego szaleństwa. Ogród 
jest miejscem zabaw dla dzieci oraz wypoczynku dla dorosłych. 

Do dyspozycji gości jest plac zabaw i boisko do gry w siatkówkę. 
Obiekt dysponuje pokojami: 2, 4, i  5-osobowymi z  dostępem do 
kuchni, stołówki oraz pokoju gościnnego. Każdy z  pokoi posiada 
oddzielną łazienkę z kabiną prysznicową.

Goście mogą tu zjeść smaczne, wiejskie posiłki. Dla zmoto-
ryzowanych przygotowano miejsca parkingowe. 

Gospodarstwo Tyrolczyk to miejsce przyjazne czworonożnym 
przyjaciołom. Goście mogą korzystać z  dodatkowych atrakcji, do 
których należą ogniska, grill oraz imprezy okolicznościowe. Maluchy 
do lat 7 mogą liczyć na zniżkę.
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Gospodarstwo 
Ekologiczne Kozia Łąka
Aleksandra Sokołowska

ul. Lipowa 3
58-508 Łomnica 

+48 608 767 929

fb: Sery Łomnickie
www.serylomnickie.pl
ola@serylomnickie.pl

Dolina pałaców i ogrodów, Pałac Wojanów, Pałac Łomnica

Sery i nabiał kozi oraz krowi

Gospodarstwo Ekologiczne Kozia Łąka jest prowadzone zgodnie 
z zasadami ekologii i promuje zdrowy styl życia. 

Priorytetem tego miejsca jest szacunek dla życia zgodnie z naturą. 
W gospodarstwie prowadzone są zajęcia edukacyjne, dostosowane 
do wieku uczestników. Wiedza jest przekazywana w  przystępny 
i humorystyczny sposób. 

W Koziej Łące, czy też na Koziej Łące odwiedzający poznaje życie 
tych zwierząt. Można tu nauczyć się, jak dbać o zwierzęta oraz zdobyć 
informacje o  ich cyklu życia, zachowaniu, ale także praktyczną 
wiedzę, jak oporządza się kozy, chociażby poprzez uczestniczenie 
w ich dojeniu. 

A dla tych, którzy zgłodnieją podczas lekcji z życia kóz, gospodarze 
przygotowują przekąski i degustacje produktów ekologicznych.
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Agroturystyka 
Dwa Brzegi
Paweł Śniegucki

Jaroszówka 9a
59-225 Jaroszówka

fb: Agroturystyka Dwa Brzegi
dwabrzegi@interia.pl

+48 669 774 621

Kąpielisko Rokitki, kryty basen, Chojnów, las – 200 m, kopalnia złota 
w Złotoryi

Jaroszówka to wieś, która słynie z  hodowli koni pełnej krwi 
angielskiej. W  gospodarstwie hodowane są konie szlachetne oraz 
kuce szetlandzkie i welsh pony, a także bydło mięsne welsh black. 

Dwa Brzegi to przedsięwzięcie o  kilkunastoletniej historii. 
W pensjonacie znajduje się pięć 2-osobowych pokoi, cztery łazienki, 
pokój dzienny z kominkiem i kuchnią wyposażoną do przygotowania 
posiłków. Pokoje są widne i słoneczne. 

Dom stoi w  otoczeniu zieleni, jest oddalony od ruchliwej ulicy. 
Istnieje możliwość wykupienia smacznych i  niedrogich posiłków. 
Przed pensjonatem przygotowano miejsce na ognisko i plac zabaw 
dla dzieci. 

Atutem tego miejsca jest możliwość nauki jazdy na kucach 
i dużych koniach, dla początkujących i zaawansowanych, dorosłych 
oraz   dzieci. Do dyspozycji gości jest nowa stajnia z  szesnastoma 
boksami, z pensjonatem dla koni. Dlatego możliwy jest wypoczynek 
z własnym koniem, a także trening konia i jeźdźca. Nowa, przestronna, 
kryta ujeżdżalnia, zachęca do pobytu i  treningu również w  okresie 
jesienno-zimowym. 

Krajobraz jest gęsto poprzecinany ciekami wodnymi, z rosnącymi 
wzdłuż ich biegu drzewami i zaroślami. Nieopodal znajdują się tereny 
Stadniny Koni w  Jaroszówce, gdzie znajdują się place treningowe, 
przeszkody terenowe WKKW i  pełnowymiarowa kryta ujeżdżalnia, 
z której można korzystać w przypadku złej pogody. 

Właściciele obiektu współpracują z  Kołem Łowieckim „Diana” 
w Niedźwiedzicach, którego tereny łowieckie znajdują się wokół. 
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Farma Martynika
Marta Miłkowska

Jaroszówka 59
59-225 Chojnów

fb: Farma Martynika 
www.farmamartynika.pl 
farma.martynika@o2.pl

+48 502 910 750

Zamek Grodziec, Muzeum Ceramiki w  Bolesławcu, kopalnia złota 
w Złotoryi, Muzeum Miedzi w Legnicy, Zamek Czocha, Zamek Kliczków

Przetwory owocowo-warzywne, octy, suszone liście, kwiaty na herbaty

Farma Martynika to agroturystyczne gospodarstwo eduka-
cyjne, położone w dolnośląskiej wsi Jaroszówka, w gminie Chojnów, 
w powiecie legnickim. 

Prowadzą je Marta i Mateusz, którzy w 2013 roku uciekli od zgiełku 
Warszawy na dolnośląską wieś. Właściciele od kilku lat remontują 
swoje stare, poniemieckie gospodarstwo, kupione od Łemków. 
Ich praca została doceniona przez gości przyjeżdżających na Farmę 
Martynika w  plebiscycie Gazety Wrocławskiej „Wielkie Odkrywanie 
Dolnego Śląska”. Zajęli I miejsce w powiecie legnickim i II miejsce na 
Dolnym Śląsku w kategorii Agroturystyka Roku 2018.

Oferują noclegi w pokojach 2 i 4-osobowych. Goście mogą wziąć 
udział w  warsztatach w  profesjonalnej pracowni ceramicznej oraz 
szkliwienia i  wypalania ceramiki japońską techniką Raku, podczas 
których piec jest otwierany przy temperaturze ok. 1000°C. 

Właściciele zapraszają także na kilkudniowe warsztaty zduńskie, 
których uczestnicy uczą się budowy pieca rakietowego, chlebowego 
i trzonu kuchennego. Są tu też weekendowe warsztaty perma-
kulturowe, które są wprowadzeniem do ogrodnictwa no waste. 
Ich uczestnicy uczą się budowy kompostownika, kompostowania, 
sadzenia drzew i krzewów w warunkach suszy oraz szczepienia drzew. 

Poza tym właściciele obiektu organizują warsztaty weekendowe 
„Wszystko o  przeprowadzce na wieś” dla osób marzących 
o  wyprowadzce z  miasta. Można też uczyć się wypieku pizzy 
w  piecu opalanym drewnem, albo tworzenia biżuterii z  kamieni 
półszlachetnych, ozdób świątecznych i okazjonalnych. 
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Folwark Wrzosówka
Iwona Sztuczkowska, Joanna Sztuczkowska-Król

Kłopotnica 20
59-630 Mirsk

+48 519 860 091

fb: Folwark Wrzosówka - Holiday Home
www.folwarkwrzosowka.pl

folwark@wrzosowka.pl

Zamek Czocha, Pałac Łomnica, Pałac Wojanów, Pałac Staniszów, Kościół 
Garnizonowy w Jeleniej Górze, Muzeum Hauptmanna w Jagniątkowie, 
Muzeum Ziemi Juna w  Szklarskiej Porębie, Wodospad Szklarki, 
Wodospad Kamieńczyka, Wodospad Mumlawy, Złoty Widok, Wysoki 
Kamień, Zakręt Śmierci, Huta Julia, Ceramika Bolesławiec

Dżemy, kompoty, kiszonki, warzywa w zalewie, smalec, wędliny, mięsa

Folwark Wrzosówka to uroczy dom całoroczny na Dolnym Śląsku, 
z  widokiem na Śnieżkę. Właściciele obiektu proponują wynajem 
całego domu, ale i pojedynczych pokoi i apartamentów. Do dyspozycji 
gości są 3 apartamenty i 2 duże pokoje oraz rozbudowana przestrzeń 
wspólna, w  której znajdują się m.in. kuchnia, jadalnia z  kominkiem, 
salon telewizyjny, dodatkowa wspólna łazienka z  wanną oraz 300 
metrów poddasza, z kącikiem dla dzieci, przestrzenią dla młodzieży 
i dodatkowym miejscem dla dorosłych. 

W przypadku wynajęcia całej powierzchni, goście bezpłatnie i bez 
limitu mogą korzystać z  ruskiej bani, w  skład której wchodzi ruska 
sauna, jacuzzi i sauna parowa. 

W przypadku wynajmu pojedynczego pokoju lub apartamentu, do 
dyspozycji pozostaje nadal jacuzzi i  sauna parowa. Sercem domu 
jest ponad 100-metrowa kuchnia, w  której odbywają się warsztaty 
kulinarne, prowadzone przez szefa kuchni Szymona Przystupę. 

W Folwarku znajduje się też przetwórnia, w której przygotowywane 
są ekologiczne przetwory – dżemy, konfitury, marynaty, wędliny 
oraz jagnięcina i baranina z własnej, ekologicznej hodowli. Są tu też 
organizowane kursy tradycyjnego wyrobu wędlin. Folwark Wrzosówka 
to również miejsce na zorganizowanie wesela, imprezy urodzinowej, 
rocznicy, czy innej imprezy okolicznościowej do 50 osób. 

Folwark Wrzosówka to miejsce na Dolnym Śląsku, gdzie można 
odpocząć blisko natury lub celebrować wyjątkowe chwile.
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Wioletta i Ryszard Sosnowscy

Wolimierz 4
59-814 Pobiedna

+48 665-447-228

fb: Przy Stawach
www.przystawach.pl
ws@przystawach.pl

Sky Walk wieża widokowa Świeradów Zdrój, Zamek Czocha, Zamek 
Rajsko, stacja Wolimierz, Świeradów Zdrój, zakręt śmierci Szklarska 
Poręba, Jezioro Leśniańskie, Szklarska Poręba

Miód, truskawki, warzywa

Przy Stawach to gospodarstwo położone w  malowniczej wsi 
Wolimierz, u podnóża Gór Izerskich, w sąsiedztwie Świeradowa Zdroju. 
Gospodarstwo leży na terenach doskonale znanych wszystkim tym, 
którzy chcą zdrowo i aktywnie spędzić wolny czas.

Zielone lasy, wysokie góry i  zabytki zachęcają do pieszych 
i  rowerowych wycieczek. Bliskość kolei gondolowej w  Świeradowie 
Zdroju i  tras narciarskich w  Szklarskiej Porębie to gratka dla osób 
lubiących sporty zimowe.

Dla rowerzystów są tu single tracki po polskiej i czeskiej stronie. 
Nieopodal znajduje się Zamek Czocha oraz Jezioro Leśniańskie 
i Złotnickie, gdzie powstały takie filmy, jak „Wiedźmin”, „Gdzie jest 
generał”, „Dwa światy” oraz serial „Tajemnica twierdzy szyfrów” 
Bogusława Wołoszańskiego. 

Posiadłość Przy Stawach jest rodzinnym gospodarstwem, gdzie 
tradycje są przekazywane z pokolenia na pokolenie. To miejsce 
wypoczynku dla gości indywidualnych, grona znajomych, rodzin 
z dziećmi i zorganizowanych grup.
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Gościniec u Buckich

Stankowice 3
59-820 Leśna fb: Gosciniec U Buckich 

www.gosciniecubuckich.pl
kontakt@gosciniecubuckich.pl

Zamek Czocha, dwie najstarsze w  Polsce zapory wodne i  działające 
przy nich elektrownie wodne w  Leśnej i  Złotnikach, ruiny Zamku 
w Proszówce i w Świeciu, pałac w Biedrzychowicach

Nabiał, warzywa i owoce z zaprzyjaźnionego gospodarstwa

Gościniec u  Buckich to 67-hektarowe, rodzinne gospodarstwo 
rolne, leżące nad Zalewem Leśniańskim (dawna nazwa „Czocha” 
w pobliżu zamku Czocha) na Pogórzu Sudeckim.

Bliskość granicy czeskiej i niemieckiej oznacza, że obiekt ten jest 
doskonałym miejscem noclegowym przed dalszą podróżą. Właściciel 
gospodarstwa jest przewodnikiem po Zamku Czocha, dzięki czemu 
goście Gościńca mogą skorzystać z 50% zniżki na bilety wstępu do 
zamku.

Obiekt jest podzielony na dwie części, jedna jest położona przy 
linii brzegowej jeziora, a druga w jego sąsiedztwie. W pierwszej części 
znajduje się 5 pokoi. Na terenie rozległej posiadłości znajduje się 
miejsce na przyczepy campingowe tuż nad jeziorem oraz miejsce 
służące jako pole namiotowe. Dodatkowo do dyspozycji gości jest 
5 pokoi gościnnych w gospodarstwie agroturystycznym oddalonym 
400 m od jeziora. Gospodarze dysponują parkingiem dla samochodów 
osobowych i autobusów, dzięki czemu mogą nawiązać współpracę 
także grupy zorganizowane i biura podróży. Dla grup zorganizowanych 
proponuje się ogniska i dyskoteki.

Na życzenie gości, gospodarze przygotowują wycieczki po okolicy, 
górskie rajdy konne po Pogórzu Sudeckim, obozy jeździeckie dla 
zaawansowanych, a także naukę jazdy konnej.
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Leszczynki
Krzysztof Rozenbajger

Stankowice 54
59-820 Leśna

fb: Leszczynki - gospodarstwoagroturystyczne 
w Stankowicach

www.leszczynki.com
k.rozenbajger@tlen.pl

Zamek Czocha, dwie najstarsze w Polsce zapory wodne i działające przy 
nich elektrownie wodne w Leśnej i Złotnikach, ruiny zamku w Proszówce 
i w Świeciu, prywatny las właścicieli agroturystyki, punkt widokowy na 
wzgórzu Leszczynek

Domowe przetwory owocowe i  warzywne przygotowane przez 
gospodynię — Panią Irenkę, z  produktów z  własnego ekologicznego 
sadu i ogrodu

Agroturystyka Leszczynki to niezwykłe miejsce, ciągle jeszcze 
nieodkryte. Gospodarstwo leży na uboczu, z dala od ruchu drogowego, 
u  podnóża najwyższego w  tej okolicy wzniesienia, o  geograficznej 
nazwie Leszczynki, o wysokości 641 m n.p.m.

Leszczynki to miejsce, w którym można zrelaksować się w ciszy, 
w  otoczeniu wiejskiego ogrodu, ciesząc się obecnością zwierząt 
gospodarskich, do których należą owce, koniki polskie i  różnoraki 
drób. W  bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstwa jest plac zabaw 
i zewnętrzna siłownia.

Agroturystyka oferuje pobyt dla grup zorganizowanych i klientów 
indywidualnych, chcących odpocząć na łonie natury, w  czynnym 
gospodarstwie rolnym, w pobliżu prywatnego lasu.

Gospodarze prowadzą warsztaty o  tematyce ekologicznej oraz 
dotyczące wpływu środowiska naturalnego na życie człowieka,  
ekologicznej uprawy ogrodowej, florystyczne, ceramiczne i  lepienia 
z gliny. Są też  inne tematy np. o pierniczkowych słodkościach.
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Pasieka w Miłosnej
Paulina Myśków

Miłosna 11
59-323 Miłosna

+48 609 328 121

fb: Pasieka w Miłosnej
www.pasiekawmilosnej.pl

pasiekawmilosnej@gmail.com

Ścieżka rowerowa (5 km od pasieki), Agroturystyka w Kłopotowie — 7 km, 
restauracja w Miłosnej, restauracja orientalna w Gogołowicach

Miód, pyłek kwiatowy, propolis, plastry z  miodem, octy owocowe, 
ziołowe, kwiatowe

W  Pasiece w  Miłosnej pszczelarstwo to nie tylko zawód, hobby 
i pasja. To oddanie każdej chwili gospodarzy skrzydlatym przyjaciołom. 
Dlatego gospodarze dzielą się z  odwiedzającymi wiedzą z  zakresu 
pszczelarstwa, owadów zapylających i uprawy roślin miododajnych. 
Po wizycie w pasiece każdy z gości może być po trosze pszczelarzem, 
sadząc i  siejąc rośliny miododajne w  swoim ogródku, w  donicy 
na balkonie czy tarasie. 

Przyjeżdżając do Pasieki w Miłosnej, goście zdobywają wiedzę, jak 
żyć w zgodzie z pszczołami, gdyż nie należy się ich bać, a należy im 
się szacunek. 

Pasieka w  Miłosnej liczy ponad 60 pni pszczelich. Tuż przy niej 
znajduje się pracownia pszczelarska wyposażona w  nowoczesny 
sprzęt do pozyskiwania, rozlewania i  przechowywania produktów 
pszczelich. W pasiece jest dostępny miód wielokwiatowy, akacjowy, 
lipowy, faceliowy, a także produkty pszczele, jak np. pyłek kwiatowy/
pszczeli, pierzga, propolis/kit pszczeli, wosk, plastry z miodem.

Pasieka w  Miłosnej organizuje zajęcia dla dzieci w  wieku 
przedszkolnym i  wczesnoszkolnym, ale także dla dorosłych, 
w  grupach do 50 osób. Osoby uczulone na jad pszczeli powinny 
zachować szczególną ostrożność w  pasiece, ponieważ istnieje 
ryzyko użądlenia.
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Anna Rawska

Bukowna 11
59-300 Lubin

+48 695 937 403

fb: Ogród Freya 
www.ogrodfreya.pl

rawskania@gmail.com

Rezerwat przyrody Zimna Woda

Zagroda Edukacyjna Szkoła w  ogrodzie to miejsce, gdzie 
prowadzone są warsztaty przyrodnicze oraz związane z rękodziełem. 
Celem przedsięwzięcia jest pokazanie uczestnikom bliskości 
człowieka z naturą oraz zależności między nimi, dlatego też powstał 
tu ogród sensoryczny.

Uczestnicy warsztatów wszystkimi zmysłami poznają zioła, 
drzewa, krzewy, kwiaty itp.

W Szkole w Ogrodzie odbywają się praktyczne zajęcia przyrodnicze, 
takie jak sadzenie roślin do doniczek i  nauka dbania o  nie 
w  domu. Jesienią organizowane są wykopki i  zajęcia związane 
z  ziemniakami. W  ramach uzupełnienia części przyrodniczej, 
organizatorzy proponują wzięcie udziału w  warsztatach 
rękodzielniczych, np. tworzenia osłonek do doniczek.

Warsztaty są prowadzone przez pasjonatów i  specjalistów 
w dziedzinie ogrodnictwa i rękodzieła. Zajęcia są dopasowywane do 
wieku i możliwości uczestników oraz osób niepełnosprawnych.

Do dyspozycji gości jest klimatyzowana sala warsztatowa, wiata, 
plac zabaw i pomieszczenia sanitarne.
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Izerska Zagroda
Ewa i Wojciech Flach

Gierczyn 16a
59-630 Mirsk

+48 600 916 400
+48 503 084 766

fb: Izerska Zagroda
wflach@o2.pl

Świeradów Zdrój, pijalnia wody, wieża widokowa, Geopark, kolej  
gondolowa, Zamek Czocha, lasy, góry, restauracje, punkty 
gastronomiczne

Kozie sery

Izerska Zagroda to obiekt w  Górach Izerskich, w  Gierczynie, 
położonym nieopodal uzdrowiska Świeradów Zdrój. Gierczyn to 
wioska nad potokiem o nazwie Czarnotka. Posiada bogatą historię, 
sięgającą średniowiecza. W  okolicy działało kilka kopalń, m.in. rud 
cyny, kobaltu, granitu czy łupków łyszczykowych. Do dzisiaj można tu 
znaleźć kryształy kwarcu i granaty. Atrakcją jest Geopark w pobliskiej 
Krobicy. Są to stare sztolnie Św. Leopolda i  Jana, nieczynnych już 
kopalń, w  których wydobywano rudy cyny i kobaltu, dziś udostępnione 
zwiedzającym. 

Izerska Zagroda oferuje swoim gościom 3 pokoje oraz 2 aparta-
menty. Każdy z  pokoi posiada łazienkę oraz aneks kuchenny. 
Do dyspozycji gości jest także kuchnia, gdzie można samodzielnie 
gotować posiłki oraz połączony z jadalnią duży salon wypoczynkowy 
z kominkiem. Dodatkowo w obiekcie jest pomieszczenie gospodarcze, 
w którym znajduje się pralnia. 

Goście mogą tu jeździć konno lub skorzystać z  nauki jazdy pod 
okiem instruktora. Zajęcia są organizowane także z udziałem kózek 
anglonubijskich. Można tu spróbować produkowanego przez nie 
mleka oraz zrobionych z  niego serów. Możliwe są też różnorodne 
formy aktywności fizycznej, treningi motoryczne, funkcjonalne, 
taneczne itp.
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Renata i Edward Kopała 

Karłowice 1
59-830 Olszyna

+48 609 316 334

fb: Karłowicka Dolina
www.karlowickadolina.pl

kontakt.karlowice@gmail.com

Zamek Czocha w  Leśnej, kolejka gondolowa w  Świeradowie Zdrój, 
Dom Zdrojowy w  Świeradowie, schronisko na Stogu Izerskim, wieża 
widokowa na Smreku, kopalnia kwarcu „Stanisław” w  Sępiej Górze, 
Czarci Młyn

Jaja, miód

Karłowicka Dolina to szczególne miejsce w  województwie 
dolnośląskim. Zanurzone w  górskim krajobrazie gospodarstwo 
agroturystyczne Karłowicka Dolina oferuje wiele rozrywek na miejscu 
oraz atrakcje turystyczne w  okolicy. To miejsce dla miłośników 
pieszych wycieczek. Ci, którzy chcą odpocząć z dala od miejskiego 
zgiełku, mogą to zrobić w zaciszu ośrodka z widokiem na Góry Izerskie. 

Gospodarze przygotowali też atrakcje dla dzieci. Na terenie 
posiadłości znajduje się mini zoo, gdzie najmłodsi mogą 
w bezpiecznych warunkach spędzać czas ze zwierzętami m. in. 
z końmi huculskimi. 

Gospodarze oferują domową atmosferę tradycyjnego 
gospodarstwa. Każdy gość jest witany z  radością, a  właściciele 
obiektu dokładają starań, aby spędzony u nich czas był prawdziwym 
odpoczynkiem.

Karłowicka Dolina 62
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Karpiówka
Maria Stańczyk

Nowy Zamek 15
56-300 Milicz

+48 606 873 431

fb: Agroturystyka Karpiówka
www.karpiowka-milicz.pl

Ruiny Zamku w Miliczu, zabytkowy drewniany kościół, ścieżki rowerowe 
w Trzebicku, Kraina Bombki w Krośnicach, Muzeum Bombki w Miliczu, 
lasy, stawy, restauracje

Jajka

Karpiówka to agroturystyka otwarta na przyrodę. Właścicielka 
oferuje gościom pokoje z  łazienkami, z  widokiem na milicką zieleń 
i stawy, znad których słychać śpiewy ptaków i rechotanie żab. 

Posiłki można spożywać na łonie natury, a  na samej posesji 
spotkamy owce właścicielki obiektu. Dla gości przygotowano miejsce 
na grill i ognisko. Na terenie agroturystyki można pograć w piłkę nożną, 
siatkówkę i  koszykówkę. Dla najmłodszych jest plac zabaw. Istnieje 
możliwość wypożyczenia rowerów do wykorzystania chociażby na 
ścieżce rowerowej, która prowadzi do rezerwatu ptactwa wodnego. 
Podczas wypraw rowerowych goście mogą wejść na wieżę widokową 
i  zobaczyć żyjące tu ptactwo, m.in. rzadkie gatunki — orła bielika, 
czarnego bociana, zimorodka, dudka, orła, kanię, czy bardziej 
popularne łabędzie, kaczki i  dzikie gęsi. Na lato przylatują bociany. 
W rezerwacie znajduje się altana do dyspozycji turystów. 

Z  Karpiówki można wyruszyć na spływ kajakowy w kierunku Milicza 
lub Potaszni. W  okolicy są też stanowiska dla wędkarzy. Na terenie 
ośrodka znajduje się miejsce dla kamperów wraz z  infrastrukturą, 
czyli zrzutnią do wody szarej, punktem poboru czystej wody, miejscem 
do czyszczenia toalety, a także z łazienkami i prysznicami. Na terenie 
obiektu znajduje się wiata rekreacyjna, gdzie można zorganizować 
imprezę okolicznościową.

63



71

Gospodarstwo Rybackie
Ruda Żmigrodzka
Jan Krzysztof Raftowicz

ul. Bielika 1
55-140 Ruda Żmigrodzka fb: Czas na rybkę

www.ryby.raftowicz.pl
edukacja@raftowicz.pl

Figura karpia (na terenie obiektu), Kolorowy Szlak Karpia, czarny szlak, 
lasy i Stawy Milickie, zespół pałacowo-parkowy, Aquapark w Żmigrodzie, 
Karczma Rybna „Ruda Żmigrodzka”, kwatera myśliwska w  Niezgodzie, 
Noclegi „U Kangura” w Rudzie Żmigrodzkiej

Ryby, przetwory rybne, sprzedaż produktów lokalnych od miejscowych 
rolników (soki, miody, dżemy) czy rzemieślników (Karczma Rybna)

Ruda Żmigrodzka organizuje zajęcia edukacyjne o  przyrodzie 
Doliny Baryczy, historii regionu oraz ochronie środowiska. Zajęcia są 
prowadzone w  30-letnim, rodzinnym gospodarstwie. Forma i  treść 
zajęć jest dostosowana do grupy wiekowej. To zajęcia dla przedszkoli 
i szkół, ale także dla seniorów. 

Zajęcia w terenie odbywają na ścieżce przyrodniczej nad stawami 
o  wielkości ok. 170 ha lustra wody. Mali i  duzi odkrywcy szukają tu 
różnych gatunków ptaków, płazów, gadów i  ssaków. Prowadzący 
zajęcia kładą nacisk na rozmowy o  bioróżnorodności tutejszych 
stawów oraz o odnawialnych źródłach energii. 

Dla najmłodszych organizowana jest gra terenowa „W poszukiwa-
niu zaginionej ikry”. Jej uczestnicy, idąc groblami stawów, szukają 
trawach jajek, z  ukrytymi w  ich wnętrzu zagadkami lub zadaniami. 
Na trasie zostały schowane różne eksponaty przyrodnicze. Uczestnicy 
zajęć korzystają z lornetek, lup oraz plansz dydaktycznych. Przystanki 
na ścieżce wytyczają ilustrowane tablice, opisujące m.in. florę i faunę 
Doliny Baryczy. 

Przed lub po spacerze ścieżką przyrodniczą uczestnicy udają się 
do budynku płuczki, gdzie mogą zobaczyć z bliska różne gatunki 
żywych ryb, przymierzyć elementy stroju rybaka lub wziąć do ręki 
sprzęt rybacki. W  Karczmie można kupić przetwory rybne i  inne 
lokalne produkty. Na życzenie gospodarze organizują grille lub ogniska 
z kiełbaskami, zabawy na świeżym powietrzu czy pikniki na trawie.
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U Marylki
Maria Błaszczyk

Górka 14
56-300 Milicz

+48 535 522 892

fb: Agroturystyka u Marylki
www.agroturystyka-milicz.pl

nocleg@agroturystyka-milicz.pl

Ścieżki rowerowe — 5 km, wokół stawy 

Gospodarstwo U  Marylki znajduje się z  dala od miasta. Jest tu 
czyste powietrze i cisza. To miły zakątek w Dolinie Baryczy, w którym 
można wypocząć i zrelaksować się. 

W  gospodarstwie można wypożyczyć rowery i  kajaki, zwiedzić 
okolicę, korzystając z  licznych tras rowerowych, biegnących 
także wzdłuż rzeki. Dolina Baryczy jest też miejscem, które można 
przemierzać konno czy pieszo. 

U  Marylki można zjeść posiłek przygotowany z  lokalnych 
produktów i spróbować zdrowej, ekologicznej żywności z własnego 
lub sąsiednich gospodarstw. Do dyspozycji gości jest duży ogród, 
a  w  nim leżaki, parasole, stoły i  krzesła ogrodowe oraz altana. 
Jest także możliwość zrobienia ogniska albo grilla. 

Warunki w pokojach są skromne. 
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Majątek Ziemski 
Niwa
Hanna i Romuald Jankowscy

Piotrkosice 60
56-300 Milicz

+48 697 437 397

fb: Kajaki Barycz
www.kajaki-barycz.pl
kajaki-barycz@wp.pl

ruiny Zamku Milicz — 10 km, pałac, park, Muzeum Bombki, ścieżki 
rowerowe, spływ kajakowy, kąpielisko Ruda Sułowska — 15 km, Stawy 
Milickie, rezerwat przyrody, Browar Nepomucen — 5 km (Szkaradowo)

Gospodarstwo oferuje miejsca noclegowe dla 15 osób, w 4 pokojach 
z łazienkami. Obiekt jest położony na szlaku konnym, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy. 

Do dyspozycji gości jest tu kuchnia, jadalnia, sala bilardowa, sauna 
i wanna z hydromasażem. Na terenie obiektu znajduje się zadaszone 
miejsce na grill oraz ognisko, jak również wiata i grill nad zarybionym 
stawem. Do dyspozycji gości jest biblioteczka z regionalnymi mapami, 
informatorami i przewodnikami po okolicy. Na dzieci czeka plac zabaw 
oraz zewnętrzna siłownia. 

W  ofercie gospodarstwa są przejażdżki bryczką, wycieczki 
z  przewodnikiem i  możliwość wędkowania, a  także wypożyczanie 
kajaków. 

Gospodarze prowadzą zajęcia edukacyjne dla różnych grup 
wiekowych, także dla osób z  niepełnosprawnością. Podczas zajęć, 
uczestnicy biorą udział w  produkcji sera twarogowego, uczą się 
maglować pranie, poznają dawne sposoby prasowania, wytwarzają 
mąkę na różnego rodzaju żarnach, zapoznają się z  inwentarzem. 
Oglądają krowy, konie, owce, osły, poznają stare maszyny rolnicze 
i zasady ich działania. Zajęcia kończą się degustacją własnoręcznie 
zrobionego serka wiejskiego z dodatkiem ziół zebranych z  łąki oraz 
serwatki. Wytworzoną mąkę uczestnicy zabierają do domu. 

Dodatkowo istnieje możliwość organizacji wycieczek po regionie, 
z przewodnikiem i spływów kajakowych z instruktorem. 
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Głowaczówka
Janina i Ireneusz Głowacz

Ruda Sułowska 11a
56-300 Milicz

+48 693 905 667

Fb: Gospodarstwo Agroturystyczne
i Zajazd Głowaczówka

www.zajazd-glowaczowka.pl
beataglowacz@wp.pl

Szlaki: turystyczne, piesze, rowerowe, kajakowe, konne, restauracja 
i zajazd Głowaczówka, Gospoda 8 Ryb

Gospodarstwo Agroturystyczne Głowaczówka działa w  ramach 
systemu „Dolina Baryczy Poleca”, który został stworzony do promocji 
produktów szczególnie cennych dla regionu i usług wysokiej jakości. 
Wyjątkowość produktów polega na wykorzystywaniu naturalnych, 
lokalnych surowców oraz kontynuowaniu miejscowych tradycji 
i korzystania z dawnych receptur. 

W  głównej sali, pokojach, a  także na terenie obejścia, można 
obejrzeć obrazy i  rzeźby, które powstały podczas plenerów 
rzeźbiarsko-malarskich.

Od 2018 roku Głowaczówka należy również do systemu 
„Dolnośląska Kraina Rowerowa”. Obiekt jest położony w  sercu 
największego w kraju ornitologicznego rezerwatu Stawy Milickie oraz 
największego w Polsce Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. 

Rudę Sułowską upodobały sobie bociany, dlatego wieś otrzymała 
tytuł „Dolnośląska Wieś Bociana”. Region ten otaczają stawy 
hodowlane, wybudowane przez cystersów w XIII w. Są to unikatowe 
tereny pełne pięknych widoków i  miejsc wycieczek pieszych, 
rowerowych, kajakowych czy konnych. To także raj dla ornitologów 
i przyrodników, można tu spotkać m.in. perkozowate, kormorany czy 
zimorodki.
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Pod Lasem
Danuta Psiuk

Wszewilki, ul. Leśna 3
56-300 Milicz

+48 661 358 544

www.pod-lasem.eu
d.narolska1@gmail.com

Pałac Maltzanów w Miliczu, ruiny zamku, Kościół Św. Andrzeja Boboli, 
ścieżki rowerowe, Zajazd U  Bartka, Restauracja Hubertówka, Stawy 
Milickie, Restauracja Parkowa, Agroturystyka Sosenka, las w sąsiedztwie 

Wszewilki pod Miliczem to miejsce odpoczynku dla osób 
potrzebujących ciszy, spokoju i  kontaktu z  naturą. Okoliczne lasy 
są pełne jagód i  grzybów, a  podczas spacerów można spotkać 
mieszkające tu zwierzęta. 

Dolina Baryczy, w której sercu znajduje się gospodarstwo, słynie 
z kompleksu największych stawów hodowlanych w Europie. W pobliżu 
znajdują się liczne szlaki rowerowe. Przyjezdni mogą posiedzieć 
i odpocząć, nic nie robiąc albo spędzić czas aktywnie, jeżdżąc konno, 
pływając kajakiem po Baryczy czy oddając się łowieniu karpi nad 
rzeką lub na prywatnym łowisku. 

Obiekt jest dostępny przez cały rok. Goście korzystają z  grilla 
i  miejsca na ognisko, przy którym mogą organizować imprezy 
okolicznościowe, rodzinne lub firmowe, także kilkudniowe. Gospodarze 
udostępniają krzesła ogrodowe, stoły i altanę ogrodową. Samochód 
można zostawić na wybrukowanym miejscu parkingowym, na 
terenie zamkniętej posesji, przed domem, albo skorzystać z garażu. 
Goście, za niewielką opłatą mogą wypożyczyć tu kajaki (gospodarze 
oferują pomoc przy organizacji spływów kajakowych, dowóz kajaków 
i uczestników spływu na miejsce jego rozpoczęcia i odbiór uczestników 
i sprzętu po jego zakończeniu). 

Domek posiada cztery pokoje — dwa na parterze i dwa na piętrze. 
Wejścia na parter i piętro są oddzielne. Dom jest otoczony drzewami.
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Domki rekreacyjne 
Sosenka
Sławomir Zieleziński

Trzebicko Dolne 7
56-300 Milicz

+48 605 418 297

fb: @kajaki.milicz 
www.sosenka.com.pl

biuro@sosenka.com.pl

Gastronomia — Zajazd u Bartka, Hubertówka, deptak między Stawami 
Milickimi, drewniany kościół w  Trzebicku, spływy kajakowe, ścieżki 
rowerowe i piesze

Domki rekreacyjne w obiekcie Sosenki to miejsce dla szukających 
wypoczynku w  ciszy i  spokoju, miłośników relaksu, ceniących 
bezpośredni kontakt z naturą.

Sosenka to zielony teren pełen atrakcji, oferujący miejsca noclego-
we w nowo wybudowanych domkach letniskowo-rekreacyjnych.  
Na gości czeka wiele dodatkowych atrakcji, m.in. zewnętrzny basen 
ziemny (z ok. 20 tys. litrów wody oraz sprzętem plażowym), boisko 
do koszykówki, siatkówki, badmintona, kamienny grill ogrodowy, 
możliwość rozpalenia ogniska, a za dodatkową opłatą, plac zabaw dla 
dzieci z piaskownicą, zjeżdżalnią i trampoliną, parking. 

Ci, którzy lubią spędzać urlop aktywnie, mogą zwiedzić Dolinę 
Baryczy na kajakach. Właściciele obiektu wypożyczają kajaki 
i organizują spływy. Wolny czas można też spędzać na rowerach, 
a  po intensywnym dniu na gości czeka relaks w  saunie lub ruskiej 
bani.
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Czas na Przerwę

Dariusz Przerwa

ul. Ogrodowa 9
56-320 Krośnice

+48 607 428 315

fb: Winnica Anna
www.winnica-anna.pl

biuro@winnica-anna.pl

Wino, sok jabłkowy, owoce

Park wodny, Krośnicka Przystań, krośnicka kolej wąskotorowa, szlaki 
rowerowe Doliny Baryczy

Czas na Przerwę to obiekt położony w  miejscowości Krośnice, 
w  Dolinie Baryczy, gdzie na wzgórzach dojrzewają winogrona, 
z  których od 2014 roku właściciele gospodarstwa produkują 
rzemieślnicze wino. Pobyt w  tym gospodarstwie pozwoli gościom 
poznać filozofię produkcji tego szlachetnego trunku. 

Gospodarze zapraszają do świeżo wyremontowanych, 
komfortowych pokoi. Oferują dwa standardy wypoczynku: regularny 
i  wygodny. Wyposażenie pokoi gościnnych to pomysł gospodyni 
Beaty, która wykorzystała meble oraz inne elementy z  odzysku.  
Rano, wypoczywających w  pokojach gościnnych budzi kogut, 
a  bliskość przyrody sprawia, że można tutaj wypocząć. W  obiekcie 
jest także miejsce do wspólnego grillowania, wraz z pomieszczeniem 
do degustacji wina. Sala mieści 50 osób, które mogą poczuć klimat 
prawdziwej winiarni. Podczas degustacji goście zostają oprowadzeni 
po winnicy oraz sadach położonych na Wzgórzach Krośnickich. 
W zależności od pory roku mogą obejrzeć rosnące krzewy winorośli 
i poznać tajniki uprawy poszczególnych odmian. Podczas wspólnej 
degustacji gospodarze częstują swoimi winami oraz opowiadają 
o filozofii produkcji rzemieślniczego wina, sygnowanego prestiżowym 
znakiem „Dolina Baryczy Poleca”.

Zaledwie 2 minuty jazdy samochodem od winnicy znajduje się 
wiele atrakcji dla najmłodszych: największa z  nich to Krośnicka 
Kolej Wąskotorowa, która kursuje po malowniczo położonym parku, 
z  licznymi atrakcjami dla całych rodzin: dmuchanymi zamkami, 
rowerkami wodnymi oraz placami zabaw.
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Tatarska Zagroda
Agnieszka Tatarek

Police 7
56-320 Krośnice

fb: Agroturystyka Tatarska Zagroda
agro.tatarska.zagroda@gmail.com

Ścieżki rowerowe i  leśne przy Czarnych Stawach, Muzeum Bombki, 
kąpielisko Karłów w  Miliczu, Restauracja Grabownica, Krośnicka Kolej 
Wąskotorowa

Gospodarstwo Agroturystyczne Tatarska Zagroda znajduje się 
w  niewielkiej wsi Police, w  centrum Parku Krajobrazowego Doliny 
Baryczy. Umożliwia szybki dostęp do atrakcji, które oferuje region. 
To miejsce jest otoczone lasami o powierzchni ponad 2 hektarów. 

Do dyspozycji gości są dwa całoroczne domki letniskowe 
10 i 6-osobowy. Na terenie gospodarstwa oraz w jego okolicach można 
obejrzeć z bliska wiele gatunków zwierząt, występujących w lasach 
Doliny Baryczy, głównie z  rodziny jeleniowatych. To m.in. daniele, 
jelenie oraz dzikie ptactwo, takie jak: gęś gęgawa, dzika kaczka i kaczka 
krzyżówka. Na terenie obiektu znajdują się także tablice dydaktyczne 
z najciekawszymi informacjami na temat hodowanych zwierząt.

Do dyspozycji gości jest również Wigwam, czyli budynek 
wyposażony w miejsca siedzące, palenisko oraz miejsce do tańca.

Tatarska Zagroda ma ofertę dla rodzin z  dziećmi i  grup zorga-
nizowanych. Na terenie gospodarstwa znajduje się plac zabaw dla 
najmłodszych, kolorowanki oraz foteliki dla dzieci. 

Dla grup zorganizowanych udostępniane jest miejsce na ognisko. 

Warto podkreślić, że gospodarze podejmują działania na rzecz 
środowiska, m.in. poprzez selektywną segregację odpadów. 
Współpracują z lokalnymi dostawcami. 
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Pod Akacjami
Joanna Małysz

agropodakacjami@wp.pl

+48 663 440 101

Górka 2
56-300 Milicz

Pałac w  Miliczu, Staw Jan, ruiny Zamku Książąt Oleśnickich, ścieżka 
rowerowa, trasa dawnej kolejki wąskotorowej, Muzeum Bombki 
w Miliczu, Kościół św. Andrzeja Boboli

Gospodarstwo agroturystyczne Pod Akacjami znajduje się w małej, 
malowniczej wiosce, położonej w  Parku Krajobrazowym Doliny 
Baryczy, w otoczeniu lasów i Stawów Milickich.

Atutem gospodarstwa jest spokój. Tuż za płotem jest las,  niespełna 
kilkaset metrów dalej zaczynają się Stawy Milickie. W okolicy znajduje 
się wiele szlaków pieszych, konnych oraz ścieżek rowerowych. 
Najbliższym miastem jest oddalony o  20 kilometrów Milicz, który 
został uznany za rowerową stolicę Dolnego Śląska.

W  ofercie gospodarstwa znajdują się trzy pokoje 3-osobowe, 
a każdy z nich ma własną kuchnię oraz łazienkę. Teren gospodarstwa 
jest ogrodzony, w związku z czym właściciele zapraszają do obiektu 
nie tylko rodziny z dziećmi, ale także ze zwierzętami. 

Na terenie posiadłości znajduje się miejsce na ognisko lub 
grill, parking dla samochodów oraz stojaki na rowery. Turyści są 
przyjmowani przez cały rok, z wyjątkiem stycznia i lutego.
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U Buni
Katarzyna Didyk

Miłochowice 26a
56-300 Milicz

+48 513 681 723

fb: Pensjonat u Buni 
didyk.katarzyna@interia.pl

Kościoły, ścieżki rowerowe, spływ kajakowy po Baryczy, basen odkryty  
i kryty, las, polne ścieżki 

Dżemy, soki, chleb z pieca chlebowego, jaja

Obiekt znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy. 
Dziewicza przyroda, czysta woda i  powietrze sprawiają, że w  tym 
miejscu odpoczywa się, jak nigdzie indziej. Las obfituje w  jagody, 
grzyby i maliny, a wędkarze łowią w stawach karpie, szczupaki czy 
amury.

Na posesji jest oczko wodne i staw. Jest tu też zagroda z kurami, 
dwa berneńskie psy pasterskie, dwa pinczery miniaturowe i dziesięć 
kotów. U  Buni można łowić ryby, wynająć rowery i przyczepkę 
rowerową dla dzieci.

Na terenie posiadłości jest też plac zabaw dla dzieci i łąka, na której 
stoją bramki do gry w piłkę nożną. Jest także duży grill i palenisko.

Pokoje mają łazienkę i  telewizor, są też wyposażone w  ręczniki, 
pościel i  przybory toaletowe. Dostępne jest również WiFi. 
Do dyspozycji gości jest stołówka. Śniadanie jest serwowane 
w formie stołu szwedzkiego, a  po południu można zjeść obiad lub 
obiadokolację.

W  ofercie Buni jest chleb pieczony w  piecu, dżemy i  przetwory 
na zimę.
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U źródła
Edyta Dobroszczyk

Miłochowice 31/4
56-300 Milicz

+48 509 787 669
+48 503 045 224

fb: U Źródła Agroturystyka
www.uzrodla-milicz.pl

Kąpielisko Karłów — 3 km, basen kryty Milicz — 6 km, basen kryty, 
Krośnice — 8 km, kąpielisko Łazy Małe — 7 km, ruiny Zamku Milicz, Pałac 
Malzanów — 5 km, ścieżka rowerowa na miejscu, las — 100 m, kościół 
— 5 km, Milicz gastronomia i nocleg 150 m — Pensjonat u Buni, szlak 
kajakowy — 5 km

U  źródła oferuje swoim gościom 5 pokoi gościnnych, 2, 3, 4 
i 5-osobowych, każdy z łazienką wyposażoną w kabinę prysznicową 
oraz aneks kuchenny. Krajobraz starych ruin (stodoły, obory, 
komunikacyjne kamienne trakty) dodaje uroku temu miejscu.

Gospodarstwo U źródła jest wyposażone w ekologiczne ogrzewa-
nie, fotowoltaikę, właściciele segregują odpady. Na 3-hektarowym 
terenie są też zwierzęta. Na okolicznych łąkach i  w  lasach goście  
mają okazję obserwować m.in. sarny, dziki, lisy i  rzadkie ptaki. Lasy 
obfitują w grzyby, jagody i poziomki. 

Dodatkowym atutem gospodarstwa jest miejsce na rozbicie 
namiotu. Można tu wypożyczyć kajaki, a za dopłatą organizowane są 
spływy z różnych miejsc na rzece Barycz.

Na terenie gospodarstwa znajduje się darmowy parking i  stojaki 
na rowery. Dostępne są dwie altany z bali, miejsce na grill, dodatkowe 
leżaki, stoły i  krzesła. W  okolicy panują doskonałe warunki do 
uprawiania rozmaitych form aktywnego wypoczynku, w  tym jazdy 
konnej, nurkowania oraz jazdy na rowerze. 
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Willa Haneczka
Mirosław Krzyżoszczak

Stawiec 9a
56-300 Milicz

+48 608 120 774
+48 606 586 733

fb: Willa Haneczka
www.turystykabarycz.pl

krzyzoszczak@op.pl

Szlaki kajakowe, rowerowe, piesze, liczne zabytki architektury, basen 
kryty, zalew do kąpania, otwarty basen (ok. 3 km od obiektu), las 
(ok. 500 m od obiektu)

Nowo wybudowany ośrodek Willa Haneczka leży na przedmie-
ściach Milicza, w  miejscowości Stawiec, przy wjeździe od strony 
Krotoszyna. Z  okien większości pokoi rozciąga się widok na łąkę 
i znajdujący się nieopodal las. Pokoje posiadają łazienki i balkony. 

W  pobliżu przebiegają dwa piesze szlaki Doliny Baryczy — żółty 
i czarny oraz trasa nordic walking.

Do dyspozycji gości są 33 miejsca noclegowe. W  Willi Haneczka 
można skorzystać z ogólnodostępnego aneksu kuchennego oraz ze 
świetlicy, a  po wcześniejszym uzgodnieniu oferowane są również 
domowe posiłki. 

Goście mają możliwość grillowania, a  na terenie całego obiektu 
dostępne jest WiFi. Mogą skorzystać z  niestrzeżonego parkingu. 
Ośrodek jest czynny przez cały rok, właściciele honorują bony 
turystyczne.

W  ofercie ośrodka do wypożyczenia jest 50 kajaków oraz 
20 rowerów terenowych i sprzęt do przewozu dzieci.

Właściciele służą radą, pomocą i  materiałami informacyjnymi 
o regionie.
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Ranczo Gać
Ewa Jackiewicz

Gać 39a
55-200 Oława

+48 502 313 426

fb: Ranczo Gać
www.ranczogac.pl

kontakt@ranczogac.pl

Izba Pamięci Wsi, Pomnik pilotów z  1913 r., najstarszy krzyż pokutny 
w Europie, który upamiętnia zbrodnię sprzed 650 lat, boisko sportowe, 
trasy rowerowe w gminie i powiecie oławskim, korty tenisowe

Najpierw była miłość. Miłość dwóch małych dziewczynek do koni. 
Ta z czasem przerodziła się w sposób na życie, dzięki któremu powsta-
ło Ranczo. Ranczo Gać to gospodarstwo rolne, w którym mieszkają 
same indywidualności — kucyk Parys i inne konie, puszyste owieczki, 
dynamiczne kozy, szczęśliwe kury, sympatyczne psy i  dumny kot. 
Zagrodę edukacyjną odwiedzają licznie przedszkolaki i  uczniowie. 
Odbywają się tu warsztaty kreatywne, jeździeckie i kulinarne.

To miejsce, w którym można umówić się na jazdę konną. Najlepszą 
rekomendacją ośrodka jest lojalność gości, którzy wracają, oczarowani 
magią tego miejsca i rodzinną atmosferą.

Ranczo Gać znajduje się 7 km od Oławy i Brzegu oraz 30 km od 
Wrocławia, w malowniczym otoczeniu pól, łąk i lasów.

Do dyspozycji gości jest ujeżdżalnia i zadaszona świetlica na piknik 
lub inne zajęcia na świeżym powietrzu. Prowadzona jest tu jazda  
konna dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz hipoterapia (terapeutyczna 
jazda konna i  terapia poprzez kontakt z  koniem). Organizowane są 
urodziny, warsztaty, seminaria, spotkania rodzinne i  tematyczne, 
wycieczki edukacyjne dla szkół i przedszkoli oraz imprezy integracyjne 
dla firm. Na warsztatach dzieci poznają codzienne życie wsi oraz życie 
bez komputera i telefonu. 

Dominuje zasada “Witaminy N, czyli Natura” i  Zero Waste. Pobyt 
na Ranczo kształtuje charakter i rozwija pomysłowość.
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Świerkowe Zacisze
Magdalena Sagan

Jakubowo Lubińskie 60
59-170 Przemków

fb: Zagroda 
EdukacyjnaŚwierkowe Zacisze

swierkowe.zacisze1@gmail.com
+48 603 960 607

Kościół Świętego Jacka w  Pogorzeliskach z  XVI w. — 2 km, Pałac 
w Chocianowie — 4 km, gastronomia w  Chocianowie, stawy rybne 
w Przemkowie — 12 km, lasy ze ścieżkami rowerowymi

Gospodarstwo Świerkowe Zacisze jest położone w  pobliżu 
Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.

Gospodarze dzielą się swoją pasją i  wiedzą, a  także pokaźnym 
zbiorem sprzętów gospodarskich. A  wszystko po to, aby młode 
pokolenie zapamiętało sielski wizerunek wsi. Edukacja jest prowadzona 
w formie warsztatów, o tematyce związanej z dawną tradycją życia 
wiejskiego. Na terenie gospodarstwa jest skansen maszyn i urządzeń 
rolniczych oraz sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie można 
poznać zasady ich działania i posłuchać o pracach, do których były 
używane.

Warsztaty są przeznaczone dla grup w  każdym wieku, to m.in. 
zwiedzanie z  komentarzem i  prezentacją sprzętu i  urządzeń 
rolniczych, pokaz sprzętu gospodarstwa domowego, używanego do 
różnych prac oraz prezentacja ich działania, samodzielne robienie 
masła w  maselnicach, wypiekanie ciasteczek, degustacje wyrobów 
gospodyni w  formie poczęstunku, ognisko lub grill z  pieczeniem 
kiełbasek, gry i  zabawy na świeżym powietrzu, spacery po lesie, 
biesiady na łonie natury oraz zwiedzanie Przemkowskiego Parku 
Krajobrazowego.
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Zagroda edukacyjna 
Spiżarni Miodowej
Ewa Migocka

ul. Broniewskiego 13
55–200 Oława

fb: Zagroda Edukacyjna
Spiżarni Miodowej

www.spizarniamiodowa.pl
kontakt@spizarniamiodowa.pl

Szlaki piesze, rowerowe, kajakowe, konne, ścieżki edukacyjne (Janików, 
Chrząstawa, Bystrzyca Oławska), ścieżki leśno-archeologiczne 
(Zwierzyniec, Kanigóra — Grody Ryczyńskie), ścieżka biegowa w Jelczu

Miody odmianowe i inne produkty pszczele

Spiżarnia Miodowa wywodzi się z  rodzinnego gospodarstwa, 
założonego w  1953 roku, o  nazwie „Pasieka Migoccy”. Miód 
pozyskiwany w  spiżarni pochodzi z  czystych rejonów Polski, nie 
zawiera sztucznych dodatków, ani innych niepożądanych składników, 
co jest potwierdzone przez stały dozór weterynaryjny. Wiedza 
założycieli tego miejsca jest poparta wieloletnim doświadczeniem 
oraz rodzinną tradycją. 

Zajęcia w  zagrodzie edukacyjnej są prowadzone za pomocą 
zmysłów wzroku, dotyku, zapachu i  smaku. Dzieci poznają różne 
aspekty życia pszczół. Ułatwia to zrozumienie i  poszanowanie 
przyrody, a starsze roczniki mogą się szkolić w zawodzie pszczelarza. 
Treści poruszane podczas zajęć pokazują, że pszczoły to pożyteczne 
owady, które zapylają wiele gatunków roślin, dzięki czemu możliwa 
jest produkcja żywności dla ludzi i  zwierząt. Dyskusja i  zabawa 
prowadzi do refleksji „Co by było, gdyby wyginęły pszczoły?”.

Gospodarze wykorzystują potencjał przyrodniczy rezerwatu 
przyrody Grody Ryczyńskie. Uczestnicy zajęć zastanawiają się 
także nad znaczeniem drzew dla człowieka. W  trakcie warsztatów 
dzieci mogą liczyć na dobrą zabawę, m.in. rzeźbienie w  wosku, 
budowanie ula, barwienie tkanin za pomocą owoców i  roślin lub 
pieczenie podpłomyków. Dorosłym przekazywana jest z kolei wiedza 
na temat pszczół i miodu. Jest to miejsce, w którym odwiedzający 
poznają praktyczne zastosowanie produktów pszczelich w dietetyce, 
kosmetyce, leczeniu i zapobieganiu wielu schorzeniom.
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Dom Leśnika
Teresa i Mieczysław Oleksy

Duninów 2
59-140 Chocianów

+48 768 195 904

dom.lesnika@interia.pl

Jajka

Gospodarstwo oferuje wypoczynek w dużym kompleksie leśnym, 
wśród Borów Dolnośląskich. To doskonałe miejsce dla amatorów 
grzybobrania w chocianowskich lasach, obfitujących w borowiki, kurki 
oraz rydze. Lokalną tradycją jest walka o  tytuł „Najdostojniejszego 
Borowika”.

W pobliskich wodach Rokitek, Modły i Przemkowa można łowić ryby, 
a na tych, którzy lubią wypoczynek nad wodą, czeka ośrodek sportów 
wodnych. Miłośnicy architektury znajdą tu zespół pałacowo-parkowy 
w Chocianowie, Wieżę Fryderyka i okoliczne kościoły graniczne.

Z  okien pokoi goście mogą podglądać codzienne życie dzikich 
zwierząt w  ich naturalnym środowisku. Piękno lasów Nadleśnictwa 
Chocianów można podziwiać podczas pieszych lub rowerowych 
wycieczek. Przy Uroczysku Czarne Stawy żyją czarne bociany, 
żurawie i inne gatunki ptaków.

Wieczorami gospodarze przygotowują biesiady w sali myśliwskiej, 
przy kominku lub na świeżym powietrzu, w kręgu ogniska.

Kuchnia gospodyni słynie ze smalcu leśnika, wiejskiego chleba czy 
nalewki jagodowej.

79

Pałac w  Chocianowie, Kościół Św. Józefa Oblubieńca, Przemkowski 
Park Krajobrazowy, Lasy Chocianowskie



87

Ranczo 
Szalony Koń
Karolina Duć

Brunów 23
59-140 Chocianów

+48 790 224 149

fb: Ranczo Szalony Koń
karolina.duc11@gmail.com

Lubin, Polkowice, Chojnów — punkty gastronomiczne, baseny

Mleko, sery, jaja, ciasta

Ranczo Szalony Koń znajduje się w  malowniczej wsi Brunów. 
To oferta dla klientów indywidualnych i wycieczek zorganizowanych. 
Goście poznają żyjące tu zwierzęta, nie tylko gospodarskie. W sezonie 
wiosenno-letnim działa mała gastronomia. Na ranczo można kupić 
ser, mleko, jajka, ciasta i wiele innych, wiejskich delicji. 

Oferta podstawowa dla grup szkolno-przedszkolnych to 
zwiedzanie gospodarstwa i  karmienie zwierzaków, ABC na temat  
koni — pogadanka edukacyjna, przejażdżka na koniu lub kucyku, grill 
lub ognisko, gry i zabawy integracyjne na terenie gospodarstwa. 

Właściciele organizują dla grup warsztaty serowarskie, ubijania 
masła, połączone z  degustacją ciepłego chleba prosto z  pieca, 
warsztaty plastyczne o  tematyce zwierzęcej, warsztaty ogrodnicze 
(sianie, rozsady, zbiory, przetwory, wykopki), warsztaty małego lub 
dużego weterynarza. 

Dla rodzin i  turystów indywidualnych organizowane są urodziny, 
spotkania tematyczne, pikniki rodzinne, przejażdżki na koniach, 
hipoterapia, zwiedzanie gospodarstwa i  karmienie zwierzaków. 
Warsztaty wakacyjne dla dzieci to: „Warsztaty Małego Farmera”, „Mały 
Weterynarz” i „Duży Weterynarz”. Na koniec każdy uczestnik otrzymuje  
upominek. 
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Osada Danieli
Mateusz Myśko

Michałów 55
59-140 Chocianów

+48 667 902 524

fb: Osada Danieli
www.osadadanieli.pl

mateusz.mysko@o2.pl

Kąpielisko Rokitki, cerkiew prawosławna, kościół, ścieżka rowerowa, 
Bory Dolnośląskie 

Jajka kurze

Osada Danieli jest ekologicznym gospodarstwem agrotury-
stycznym, do którego przyjeżdżają grupy zorganizowane ze szkół 
i przedszkoli. Podczas pobytu dzieci poznają mieszkające tu zwierzęta. 
W zagrodzie znajdują się daniele, alpaki, osiołki, kangury, króliki, szopy 
pracze, pawie, ptactwo domowe oraz owce. 

W weekendy osada jest otwarta dla gości indywidualnych.

Podczas pobytu w gospodarstwie można skorzystać z przejażdżki 
przyczepą, zwaną tuk tukiem, na łąkę i nakarmić daniele i owce. 

Dla dzieci w osadzie jest plac z dmuchanymi zamkami, duży plac 
zabaw, trampoliny i tyrolka. Codziennie jest okazja, by spróbować sił 
w karaoke oraz tańcu. 

W sąsiedztwie, w miejscowości Rokitki znajduje się polodowcowe 
jezioro. Późne lato i  jesień to czas na grzybobranie w  okolicznych 
lasach. Co roku są tu organizowane „Dni jagody”. Wędkarze mogą 
sprawdzić swoje umiejętności w pobliskiej rzece Czarna Woda, która 
obfituje w szczupaki, okonie i płocie.
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Owoce, warzywa, jajka

Dana Wita 82            
Danuta Podkówka

Witoszów Górny 20
58-100 Świdnica

+48 515 076 924

Kryty basen w  Witoszowie, sztolnie, ścieżki rowerowe, Zamek Książ 
i Stado Ogierów Książ, Palmiarnia, zalew w Zagórzu Śląskim, ewangelicki 
Kościół Pokoju w  Świdnicy, Twierdza w  Kłodzku, szlaki Gór Sowich 
i masyw Ślęży

Gospodarstwo Agroturystyczne Dana Wita to synonim spokoju, 
ciszy, komfortu i  przyrody. Do dyspozycji gości jest tu kilka pokoi 
(meble są wygodne, każdy pokój z łazienką). 

Przyjeżdżający mają możliwość korzystania ze wspólnej, 
wyposażonej kuchni. Odwiedzający mogą relaksować się w ogrodzie, 
częstować się owocami z sadu czy skorzystać z miejsca na grill. 

W  agroturystyce może nocować jednocześnie 15 osób. W  sali 
bankietowej są organizowane kameralne imprezy.

Dana Wita leży w pobliżu lasu, niedaleko stąd do szlaków 
turystycznych, drogi na Wielką Sowę. Goście mogą chodzić na 
wycieczki po Górach Wałbrzyskich. W pobliskiej Świdnicy znajduje się 
Kościół Pokoju, Muzeum Dawnego Kupiectwa i katedra.
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Mariaż
Krzysztof Słupski

Lubachów 3
58-114 Lubachów 

+48 506 599 306
+48 502 520 487

fb: Mariaż w Lubachowie
www.mariaz.com.pl

katarzyna-mariaz@o2.pl

Tama na Jeziorze Bystrzyckim, Zamek Grodno w  Zagórzu Śląskim, 
Zamek Książ, kompleks Riese 

Gospodarstwo Mariaż wywodzi się z  pensjonatu i  restauracji 
prowadzonej od ponad 20 lat pod tą samą nazwą. Obiekt leży na 
uboczu, blisko lasu, ma własny staw, miejsce na ognisko i biesiady, 
dużą salę bankietową. Jest otoczony zielenią. 

W  Mariażu znajduje się największa hodowla osłów w  Polsce, 
prowadzone są szkolenia i  kursy zooterapeutyczne, zajęcia edu-
kacyjne i rekreacyjne z udziałem osłów oraz onoterapia. Gości budzi 
pianie kogutów i ryk osła. 

Prowadzone są tu zajęcia onoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży 
i  dorosłych „Witaj Osiołku”. Mogą wziąć w nich udział także osoby 
niepełnosprawne. Zajęcia mają charakter rekreacyno-edukacyjny 
W czasie warsztatów, uczestnicy poznają naturę i środowisko życia 
osłów.

Gospodarstwo jest chętnie odwiedzane przez rodziny z  dziećmi 
i  pary. Goście korzystają tu z  potraw wyśmienitej domowej kuchni, 
a szczególnie pierogów o zaskakującym nadzieniu. 

Mariaż to kameralne miejsce, położone wśród lasów, we wsi 
Lubachów, 12 km od Świdnicy, u podnóża Gór Sowich, 500 metrów 
od Jeziora Lubachowskiego i  tamy na rzece Bystrzycy. To miejsce 
na organizację przyjęć okolicznościowych, imprez integracyjnych czy 
indywidualnych odwiedzin osób szukających odpoczynku na wsi.
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Marek Misiek

Nowy Jaworów 3 
58-140 Jaworzyna Śląska

+48 502 550 074

fb: Meta Ranch
www.konie.swidnica.pl
zphsmack@gmail.com

Zamek Książ, Kościół Pokoju w  Świdnicy, Muzeum Kolejnictwa w Ja-
worzynie Śląskiej

W  małej wsi Nowy Jaworów, niedaleko Świdnicy i  Strzegomia 
znajduje się ośrodek jeździecki Meta Ranch. To, co odróżnia tę stajnię 
od innych, to promocja jazdy w  stylu West. W  porównaniu do 
klasycznego stylu jazdy, western riding różni się sposobem  
wyszkolenia konia i  jazdy na nim, a  także sprzętem jeździeckim 
i  strojem. Od wielu lat członkowie zrzeszeni w  drużynie Meta 
Ranch osiągają wysokie wyniki w polskich oraz międzynarodowych 
zawodach westernowych. 

Na miejscu organizowane są regularnie zawody jeździeckie, pikniki 
oraz imprezy „Na dzikim Zachodzie”, na które zapraszani są wszyscy 
miłośnicy koni. 

Niezależnie od pogody, wolny czas można spędzić na jeździe 
konnej pod okiem doświadczonych instruktorów. Ośrodek oferuje 
miejsca noclegowe, możliwość przygotowania grilla czy ogniska. 
Właściciele mówią o Meta Ranch, że to mała stajnia z wielkim sercem.

Meta Ranch 84            
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Kraszowicka Zagroda
Andrzej Hercuń

ul. Kraszowicka 46
58-100 Świdnica

+48 512 189 880

fb: Kraszowicka Zagroda
e-druk@o2.pl

Pozostałości Twierdzy Świdnickiej, rzeka Bystrzyca z żeremiami bobrów, 
ścieżki rowerowe, lodowisko, zabytkowe centrum Świdnicy

Kraszowicka Zagroda to obiekt położony na obrzeżach Świdnicy.
Jest doskonałą bazą wypadową wycieczek po Dolnym Śląsku. 

Realizowane tu warsztaty edukacyjne przybliżają ginące zawody, 
wiejskie tradycje i rękodzieło. W zagrodzie można znaleźć zabytkowe 
wiejskie sprzęty gospodarstwa domowego.

W  Kraszowickiej Zagrodzie hodowane są zwierzęta — kury 
zielononóżki, indyki, króliki, kozy afrykańskie i  owce rasy quessant. 
Grupy uczniów i goście indywidualni mogą wziąć udział w warszta-
tach kowalstwa, garncarstwa czy wypieku chleba lub w  lekcjach 
żywej historii średniowiecza. 

Obiekt, w  którym prowadzone są zajęcia edukacyjne, to 
wyremontowany i  dostosowany budynek gospodarczy obok domu 
właścicieli. Jest tu duża sala wykładowa, a  na poddaszu dwa  
4-osobowe pokoje. Bryła budynku jest wzorowana na dawnym 
wiejskim budownictwie beskidzkim. Całość jest wykonana z drewna 
modrzewiowego i  pokryta dachem gontopodobnym. Wewnątrz 
sali wykładowej znajduje się murowany piec chlebowy i wędzarnia. 
Przy budynku, pod wiatą jest kuźnia. 
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Muzeum Ludowe u  Kowalskich, Muzeum Regionalne w  Trzebnicy,  
Bazylika Św. Jadwigi w  Trzebnicy, Zespół Zamkowo-Parkowy — Dom 
Pracy Twórczej, Humanitarium — Ogrody Doświadczeń we Wrocławiu, 
kąpielisko Glinianki Wrocław, ścieżki rowerowe, lasy

Kruczyna
Ewa i Tomasz Wiśniowscy

ul. Jana Klicha 57
55-120 Pęgów

+48 694 744 731

fb: Kruczyna
ewaoskaryna@o2.pl

Zagroda Edukacyjna Kruczyna to gospodarstwo położone 
w Pęgowie (okolice Wrocławia), w sąsiedztwie lasu, który zachęca do 
spacerów. 

Organizowane są tu spotkania rodzinne, urodziny, przyjeżdżają 
szkolne i  przedszkolne wycieczki. Jednak najważniejsze w  ofercie 
zagrody są zajęcia tematyczne. Można zdobyć tu wiedzę o koniach 
i sprzęcie jeździeckim, ziołach i  warzywach, posłuchać opowieści 
o życiu w lesie, dowiedzieć się czym jest len, przebywać ze zwierzętami 
(między innymi owcami) i zdobyć informacje o tym, co można z nich 
pozyskać, poznać historię gliny i tradycje związane z jej wydobyciem 
w regionie, wiklinę oraz historię wikliniarstwa.

W  Kruczynie organizowane są też warsztaty wypieku chleba 
i pierników.

Dzieci podczas zajęć wykonują m.in. figurki z  gliny, które są 
wypalane w  piecu ceramicznym, zielniki, przedmioty z  filcu czy 
wikliny, które mogą potem zabrać do domu. Program pobytu to także 
ognisko, gry i zabawy czy spacer leśną ścieżką edukacyjną. Na terenie 
gospodarstwa można wypożyczyć rowery albo rozbić namiot. 

Zagroda oferuje pobyt dla grup oraz organizację obozów i półkolonii.
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Bazylowa Polana
Maria i Stanisław Idzikowscy

Piotrkowiczki
ul. Akacjowa 30
55-114 Wisznia Mała

+48 512 740 255

fb: Bazylowa Polana
www.bazylowa-polana.pl
info@bazylowa-polana.pl

Las mieszany w  okolicy, kościół w  Piotrkowicach, szlaki rowerowe 
i najwyższe wzniesienie w gminie — Wiszniak, Trzebnica — 7 km, a w niej 
zabytkowy klasztor, trzy kościoły, tereny rekreacyjno-sportowe

Ziemniaki, ogórki

Zajęcia w  zagrodzie edukacyjnej Bazylowa Polana łączą naukę 
z zabawą i rekreacją. Celem warsztatów jest rozbudzenie naturalnej 
ciekawości dzieci i ich wyposażenie w wiedzę na temat przyrody oraz 
życia na wsi kiedyś i dziś. 

„Święto pieczonego ziemniaka”, znajdujące się w ofercie zagrody, 
jest poświęcone uprawie i zwyczajom związanym z tym warzywem 
i znaczeniu ziemniaków w diecie Polaków.

O  faunie i  florze terenów zielonych młodzież dowiaduje się na 
warsztatach „Na zielonej łące” i  „Pod stopami”. O  życiu na wsi 
opowiadają zajęcia „Witaj wiosenko”, „W poszukiwaniu kwiatu paproci”, 
„Tak dawniej na wsi było” oraz „Dynia w  roli głównej”. Podczas 
warsztatów stosowane są metody aktywizujące i angażujące zmysły 
uczestników. 

Odwiedzający, oprócz 2,5-hektarowej polany, mają do dyspozycji 
3 wiaty z ławkami, każda z nich ma 50 miejsc do siedzenia, miejsca 
na ognisko i grill, bar z niewielką plażą i leżakami oraz boisko do siatki 
plażowej z  możliwością gry w  mini piłkę nożną. Dla młodych gości 
przygotowano także strzelnicę paintballową, strzelnicę łuczniczą, 
trampolinę, basenik do łowienia rybek, tor wyścigów jaszczurek, 
ścieżkę zdrowia i  mini zoo. Dla zainteresowanych organizowane są 
przejażdżki na kucyku lub wozem konnym. Nikt się tutaj nie nudzi.
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Urszula Kędroń

Agroturystyka 
Ptasi Śpiew

Jaja, miód

Agroturystyka Ptasi Śpiew jest położona na końcu miejscowości 
Grzędy, pod lasem. Otaczająca przyroda i  region bogaty w atrakcje, 
zachęca do aktywnego wypoczynku. Każdy znajdzie tu coś dla  
siebie — rowery, nordic walking, pobliski kort tenisowy, stoki nar-
ciarskie, Głazy Krasnoludów, Maczuga Herkulesa, trasy biegowe, trasy 
downhillowe (Dzikowiec) i wiele innych atrakcji. 

Miłośnicy historii znajdą niedaleko domu ruiny zamku, a w okolicy:  
zespół klasztorny w  Krzeszowie, zamek Książ, podziemia Arado 
w  Kamiennej Górze, Starą Kopalnię w  Wałbrzychu, domki Tkaczy 
w Chełmsku Śląskim, kolorowe jeziorka w  Wieściszowicach, zapo-
mniane miasto i Browar Miedzianka, Sokołowsko i szlaki turystyczne. 

Do dyspozycji gości są tu dwa pokoje 2-osobowe (2 podwójne 
łóżka), pokój 3-osobowy (2 pojedyncze i jedno podwójne łóżko), salon 
przechodni z  7 miejscami do spania oraz aneks kuchenny, toalety 
i prysznice. W  każdym pokoju jest telewizor oraz bezpłatny dostęp 
do WiFi. 

Na posesji są dwa stawy z romantycznym mostkiem, roślinnością 
wodną i kładką, z której można łowić ryby. 

Grzędy 85
58-379  Czarny Bór

Skalne Miasto w Czechach, Krzeszów, Zamek Książ, Walim, podziemia 
Zamku Książ

+48 74 845 04 88 

fb: Ptasi Śpiew 
www.ptasispiew.pl 

kontakt@ptasispiew.pl 
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Agroturystyka 
u Rodaka
Józefa i Jerzy Rodak

ul. Wiejska 6
58-321 Michałkowa

Zamek Grodno, Jezioro Bystrzyckie, Wielka Sowa

+48 601 168 660

fb: @urodaka 
www.urodaka.pl

iza-mrozek@wp.pl

Agroturystyka u Rodaka ma długą tradycję, działa nieprzerwanie 
od 1995 roku. Jest to działalność rodzinna. Gospodarstwo oferuje 
gościom noclegi w domowych warunkach oraz wyżywienie (śniadania 
i  obiadokolacje), serwowane w  wiejskiej, dużej kuchni, pachnącej 
ziołami i gorącą, domową zupą. 

Odwiedzający mogą skorzystać z  20 miejsc noclegowych 
w  5 pokojach, mogą też gotować w  kuchni, zrobić grilla, a  pstrągi 
złowione w  graniczącym z  posesją górskim strumyku — uwędzić 
w wędzarni. 

Na dużym podwórzu jest wiele zakątków, gdzie można odpocząć. 
Najmłodsi poznają mieszkające tu zwierzęta domowe — króliki, koty, 
gęsi, kaczki i psy. 

Posiłki serwowane u  Rodaka są przygotowywane z  naturalnych 
produktów z  sadu i  ogrodu. Właściciele rozwijają swoje hobby — 
zielarstwo i stolarstwo, chętnie dzielą się wiedzą oraz efektami swojej 
pracy. 

Szczególnym miejscem jest zielarnia, znajdująca się w drewnianym 
domku. Pachnących ziół jest tu pod dostatkiem. Zwisają pod sufitem 
i  suszą się w  wielkich wazonach, a  na półkach, między książkami, 
czekają gotowe mieszanki do picia, naturalne lekarstwa i ziołowe 
kosmetyki. 
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Agro Beatus

Mirosława Rajca

ul. Wałbrzyska 3a
58-330 Olszyniec

+48 609 431 922
+48 607 100 537

fb: Agro Beatus
www.agrobeatus.pl

rajcamarta@gmail.com

Zamek Grodno — 5 km, kościół św. Anny w  Olszyńcu, żeliwna lipa 
w Podlesiu, ścieżki rowerowe, piesze, gastronomia (Jedlina) — 4 km, 
jezioro — 5 km

Ekologiczna borówka amerykańska, owoce, przetwory

Kameralne gospodarstwo agroturystyczne Agro Beatus to miejsce 
dla miłośników przyrody, koni i borówki amerykańskiej. 

Dla gości przygotowano dwa 2-osobowe pokoje na parterze, 
z kuchnią i łazienką. Do tego obszerny taras, miejsce na grill i ognisko 
oraz ogród sąsiadujący z lasem i padokami. 

W  ofercie Agro Beatusa jest jazda konna, nauka jazdy i  trening 
dosiadowy, oprowadzanie na kucu, spacery w teren i szeroko pojęta 
hipoterapia.

W lecie można tu jeść owoce borówki amerykańskiej z naturalnej 
uprawy, iść na ryby, albo włączyć się w  prace gospodarskie. 
Po wcześniejszym uzgodnieniu jest możliwość przyjęcia gości 
ze zwierzętami, a także zostawienia czworonoga w hoteliku dla psów 
na czas wyjazdu.

Dolny Śląsk to kraina zamków, pałaców, starych sztolni, 
tajemniczych budowli z  II Wojny Światowej. To także góry dostępne 
dla każdego.

Agro Beatus to miejsce, w  którym można poczuć klimat życia 
na wsi, gdzie króluje przyroda, las wdziera się do ogrodu, gdzie 
mieszkają psy, konie, a także dzikie zwierzęta. To także miejsce, gdzie 
można próbować warzyw, owoców i grzybów z ogrodu, sadu i lasu.
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Dom Gościnny Biegun
Grażyna Biegun

ul. Włościańska 11
58-330 Jedlina Zdrój

grazynkaewa@gmail.com

+48 509 598 704

Zamek Książ, Zamek Grodno, ścieżka rowerowa, szlaki górskie na Borową 
Górę, sztolnie walimskie

Dom Gościnny Biegun w  Jedlinie Zdrój oferuje wypoczynek 
w 2, 3 i 4-osobowych pokojach. Do dyspozycji gości jest tu 30 miejsc 
noclegowych. Rozmieszczenie pokoi umożliwia korzystanie z dwóch 
niezależnych apartamentów z osobnym wejściem. 

Każdy z pokoi, wchodzących w skład apartamentu, można wynająć 
niezależnie, bez konieczności ponoszenia kosztów całości. Pokoje są 
wyposażone w  meble z  litego drewna. W  każdym pokoju znajduje 
się telewizor podłączony do telewizji satelitarnej, internet bezprze-
wodowy, szafki i szafy, w pokojach 4-osobowych dodatkowo są stoły 
z krzesłami oraz lodówki. 

Otaczająca dom zieleń, dwa stawy i  miejsce do wspólnego 
biesiadowania zachęca do wypoczynku. 

Na terenie obiektu znajduje się szkółka jazdy konnej „Wymarzona 
Stajnia”, która oferuje szereg aktywności w siodle. 
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Trasy rowerowe, biegowe, barokowy pałac  z XVIII w., ruiny zamku z XIV w., 
spichlerz z XVIII w., grobowce rodziny von Portatius, ośrodek narciarski  
Góra Dzikowiec, Muzeum Konsol Gier Video

Owoce, warzywa, nabiał

Pod Gruszą

Borówno 59
58-379 Czarny Bór

+48 666 915 638

fb:  Gospodarstwo Agroturystyczne 
Pod Gruszą

ewa-durkacz@o2.pl

Gospodarstwo agroturystyczne Pod Gruszą leży w miejscowości 
Borówno, oddalonej o 3 km od Czarnego Boru. Obiekt słynie z trady-
cyjnej kuchni, a popisowym daniem gospodyni są pierogi, nagradzane 
na kulinarnych konkursach. 

Można tu kupić warzywa z własnej uprawy oraz nabiał (na terenie 
gospodarstwa chowane są zwierzęta, takie jak kury, kaczki oraz 
krowy). 

Obiekt może pomieścić 18 osób w 5 pokojach, jeden z nich to salon 
z zabytkowym kominkiem. Goście mogą korzystać z letniego basenu, 
zarybionego stawu, ogrodu z  jabłkami. Zimą właściciele organizują 
dla nich kuligi, ogniska, a także jazdę na nartach i sankach. 

Atrakcją są pobliskie góry, które widać z  tarasu na I  piętrze. 
Bliskość Gór Wałbrzyskich oznacza, że wycieczki na szlaki turystyczne 
Trójgarbu, Chełmca czy Czarnej Góry są obowiązkowym punktem 
pobytu Pod Gruszą. Warto również odwiedzić pobliską Kamienną 
Górę oraz opactwo cysterskie w Krzeszowie, słynące z barokowych 
budowli. 

Gospodarstwo Agroturystyczne Pod Gruszą to niedroga baza 
noclegowa, w której mile widziane są rodziny z dziećmi i czworonożni 
pupile.

92            
Ewa i Stanisław Durkacz



100

Zacisze 
Trzech Gór
Wioletta Mierzejewska

ul. Pokrzywianka 10
58-330 Jedlina Zdrój

+48 502 771 888
+48 501 383 624

fb: Zacisze Trzech Gór
www.jedlina-zdroj.com.pl

zacisze.jedlina@gmail.com

Zamek Książ, Zamek Grodno, sztolnie, szlaki górskie, wieże widokowe, 
Stara Kopalnia, Szczawno Zdrój 

Zacisze Trzech Gór oferuje noclegi w  przytulnych pokojach, 
urządzonych w wiejskim stylu. Z każdego pokoju roztacza się widok 
na góry. Dom znajduje się w parku krajobrazowym u podnóża Góry 
Borowej, na szlaku Gór Wałbrzyskich. 

Tutaj każdy czuje się jak w  domu. Do dyspozycji gości oddano 
50 miejsc noclegowych w  19 pokojach (wszystkie z  łazienkami, 
TV i  bezpłatnym WiFi). Są to pokoje 1 i  2-osobowe oraz większe, 
rodzinne — 3 i  4-osobowe. Na terenie obiektu znajdują się różne 
udogodnienia, np. restauracja, taras dla gości z pięknym widokiem, 
plac zabaw, zadaszone miejsce na grill, miejsce na ognisko i bezpłatny 
parking. 

Z  usług cateringowych mogą skorzystać odbiorcy indywidualni 
i firmy. Zacisze Trzech Gór słynie ze smacznego, domowego jedzenia, 
a potrawy są przyrządzane na zamówienie, ze świeżych składników. 
Sala bankietowa pomieści od 70 do 100 osób. Można tu zorganizować 
wesele, bal, także sylwestrowy, imprezy okolicznościowe czy firmowe. 

Zacisze Trzech Gór oferuje pobyty integracyjne, np. biesiadne (bale 
firmowe, pikniki, zabawy taneczne, bankiety) i terenowe, jak wycieczki 
z  przewodnikiem po okolicy. Można zwiedzić Zamek Książ, Zamek 
Grodno, Kompleks Riese czy Skalne Miasto w Czechach.
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Klasztor w  Lubiążu, kościoły w  Wołowie, punkty gastronomiczne 
w Lubiążu i Ścinawie

Dębno leży 10 km od Wołowa, w  Parku Krajobrazowym Doliny 
Jezierzycy, na obszarze Natura 2000. Okoliczne lasy obfitują  
w jagody, grzyby i zwierzynę łowną. 

Jako gospodarstwo rolno-rybackie, Kraina Trzech Stawów oferuje 
wędkowanie, smażenie, wędzenie i  grillowanie na łonie przyrody. 
Na terenie zagrody znajdują się trzy zarybione stawy o powierzchni 
9 ha, w  których żyją karpie, karasie, sandacze, szczupaki, jesiotry, 
liny, pstrągi, amury, tołpygi, leszcze, okonie i płocie. Jest to idealne 
miejsce do wędkowania. 

Nad wodą znajdują się stanowiska dla wędkarzy w postaci ławek 
i  krytych stołów. Do dyspozycji gości jest także zadaszone miejsce 
do biesiadowania. Dla dzieci przygotowano plac zabaw. Prawdziwym 
traperom właściciele oferują domek na wyspie — można tu odpocząć 
w samotności. 

Do dyspozycji gości są pokoje z  łazienkami i  wyjściem na taras, 
na którym można usiąść i  wędkować. Można skorzystać z  kuchni 
wyposażonej w  sprzęt, lodówkę i  naczynia. Jest tu także miejsce 
na grill i ognisko. Na terenie obiektu znajduje się parking dla gości.  
Atrakcją gospodarstwa są zagrody z  ptactwem ozdobnym 
i zwierzętami.

Kraina Trzech Stawów

Dębno 46
56-100 Wołów

+48 604 261 332
+48 666 206 515

Jaja

fb: Dębno Gospodarstwo Agroturystyczne 
Kraina Trzech Stawów 

www.3stawy.eu

Mikołaj Garbera
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Zielona Dolina 
dla Dzieci
Beata Nowakowska

ul. Główna 1a
55-080 Krzeptów

+48 788 630 369

fb: Zielona Dolina dla Dzieci
www.zielonad.pl
info@zielonad.pl

Lasy, ruiny Zamku w Smolcu, zabytkowe kościoły, rynek we Wrocławiu  
— 15 minut

Mleko kozie, sery kozie, twarogi

Agroturystyka Zielona Dolina dla Dzieci oferuje wycieczki 
edukacyjne dla szkół i  przedszkoli, imprezy integracyjne, pikniki 
rodzinne, urodziny dla dzieci, półkolonie oraz noclegi. 

To miejsce edukacji wiejskiej dzieci. W ramach zabawy na świeżym 
powietrzu, bez komputera, tableta i  innych urządzeń, proponowane 
są gry i zabawy, jak slalom z jajem, wyścig drobiu, przeciąganie liny, 
ujeżdżanie drewnianej kozy, gry sportowe (siatkówka, piłka nożna), 
szczudła (dla starszych dzieci), fikoły po wiejsku (zabawa w krowę), 
klocki, mały rolnik — wyhoduj własną roślinkę, kalambury wiejskie 
i konkurs malarski w plenerze na najładniejszą kozę Zielonej Doliny.

W  gospodarstwie organizowane są także pokazy dojenia kozy. 
Właściciele pokazują dawny obraz wsi, a uczestnicy zajęć są zachęcani 
do bycia rolnikiem lub ogrodnikiem.

Dzieci korzystają z placu zabaw, terenu sportowo-rekreacyjnego 
oraz zielonej przestrzeni.

Do dyspozycji gości oddano pięć pokoi, każdy z  łazienką, TV, 
aneksem kuchennym i  własnym ogródkiem. Na posesji jest też 
miejsce parkingowe.
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Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w  Ziębicach — 5,53 km, 
Arboretum w Wojsławicach 14,49 km, Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim 
— 18,14 km, Jezioro Paczkowskie — 19,33 km, Zalew w  Paczkowie — 
20,09 km, Pałac w  Jędrzejowie — 20,45 km, Muzeum Gazownictwa 
w Paczkowie — 20,63 km, Wieża Wrocławska w Paczkowie — 20,69 km, 
mury obronne z XIV w. — 20,69 km, Dom Kata w Paczkowie — 20,93 km, 
Jezioro Otmuchowskie

Jaja z własnego kurnika, owoce, warzywa

Nowina to malownicza wieś, pełna kolorów. W Ekoturystyce czas 
płynie wolniej. 

Na terenie obiektu znajduje się parking, miejsce na grill i ognisko, 
a także pokoje z łazienkami i aneksem kuchennym. Można tu rozbić 
namiot na dużym, trawiastym polu. Cały teren został ozdobiony 
sprzętami wiejskimi sprzed lat, a wystrój wnętrz zachowuje charakter 
i klimat dawnego gospodarstwa wiejskiego. 

Do dyspozycji gości jest 12 dobrze ułożonych i  spokojnych koni. 
Właściciele organizują wycieczki w siodle i rajdy konne. Możliwy jest 
także urlop z  własnymi końmi, albowiem w  Ekoturystyce Nowina 
prowadzony jest pensjonat dla koni. 

Ekoturystyka, to także własne uprawy warzyw i owoców, jaja od 
szczęśliwych kur. Goście mogą korzystać ze zdrowej kuchni, albo 
samodzielnie przygotowywać potrawy, zbierając owoce i  warzywa 
w  ogrodzie i  sadzie. Odwiedzający w  lecie mogą zwiedzać okolice, 
albo po prostu odpocząć, w zimie zaś ogrzać się przy kominku. 

Ekoturystyka 
Nowina
Katarzyna Trawińska

Nowina 6
57-210 Henryków

+48 74 810 26 87

fb: EkoTurystyka Nowina 
- KatarzynaTrawińska 

kasiatrawa2@poczta.fm
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Bochenkowa 
Zagroda

Krzelków 35
57-220 Ziębice

fb: Bochenkowa Zagroda Mini zoo
bochenkowazagroda@wp.pl

+48 697 743 969

Krzysztof Bochenek

2 zamki oddalone o 10 km, klasztor i 2 kościoły — 4 km, 2 baseny kryte —  
5 km, 2 muzea — 5 km, ścieżka rowerowa — 4 km, punkty gastronomiczne 
— 4 km, parki i lasy z rezerwatami przyrody chronionej — 3 km, 2 obiekty 
noclegowe w Krzelkowie

Sezonowe owoce i warzywa

Gospodarstwo Bochenkowa Zagroda leży w  niewielkiej wsi 
Krzelków, położonej na pielgrzymkowym szlaku cysterskim Dolnego 
Śląska. Szlak słynie z  zabytków sakralnych, najbliższy klasztor 
znajduje się w miejscowości Henryków, oddalonej o 3 km od zagrody. 
W  pobliskim muzeum można obejrzeć kopię Księgi henrykowskiej, 
zawierającej pierwsze zdanie napisane po polsku. 

Oferta gospodarstwa jest skierowana do grup zorganizowanych, 
szkolnych, przedszkolnych oraz indywidualnych gości. W  zagrodzie 
znajduje się mini zoo, gdzie hodowane są różne gatunki zwierząt, takie 
jak owce, kozy, bydło, konie, ptaki ozdobne, ptaki egzotyczne, gryzonie 
i  lama. Podczas zajęć, każdy uczestnik może mieć bezpośredni 
kontakt ze zwierzętami, można ich dotknąć, pogłaskać, poczuć, jakie 
mają futro, sierść czy pióra. 

Ważnym elementem wystroju jest kolekcja starych przedmiotów, 
związanych z dawnymi zawodami. W Bochenkowej Zagrodzie można 
obejrzeć stare narzędzia szewca, stolarza, a  także przedmioty 
codziennego użytku na wsi. 

Gospodarstwo to także miejsce zabaw dla dzieci i  odpoczynku 
dla dorosłych, można tu spędzić czas przy ognisku, grillu lub po 
prostu usiąść i odpocząć. Pod wiatą są organizowane małe imprezy 
integracyjne i urodzinowe, z wyżywieniem we własnym zakresie. 
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Gospodarstwo 
Malinowskich
Elżbieta Malinowska

ul. Boczna 1
57-211 Ciepłowody

fb: Gospodarstwo Malinowskich Ciepłowody
www.gospodarstwomalinowskich.pl

e.malinowska@vp.pl

Szlak Legend gminy Ciepłowody, Kawia Góra z  wieżą widokową, 
Muszkowicki Las Bukowy — rezerwat przyrody, karczma Biesiadny Dwór 

Miody odmianowe, smakowe, soki, syropy ziołowe, musy owocowe, 
susze ziołowe

W Gospodarstwie Malinowskich prowadzona jest produkcja roślinna 
i hodowla zwierząt. Można tu bezpiecznie podglądać życie pszczół 
w przeszklonych ulach. Teren wokół pasieki został obsadzony roślinami 
nektaro- i pyłkodajnymi, kwitnącymi w różnych terminach. Rośliny te 
są wykorzystywane podczas zajęć zielarskich, pszczelarskich oraz 
do pieczenia w piecu chlebowym (chleb na liściu chrzanu, bułeczki 
z ziołami). 

Podczas zajęć dzieci uczą się korzystać z zasobów najbliższego 
otoczenia. Do wypieków używane są produkty z gospodarstwa (mąka, 
miód, zioła). Dodatkiem do posiłku są sałatki, komponowane z roślin 
zebranych przez uczestników zajęć. 

Malinowscy pokazują, jak dbać o środowisko. Wykorzystują energię 
słoneczną do ogrzewania wody i  oświetlenia, mają kompostowniki, 
uczą poszanowania przyrody oraz odkrywają dziedzictwo kulturowe 
wsi. Podczas pobytu w  gospodarstwie, odwiedzający poznają 
specyfikę pracy pszczelarza, a młodzież, w ramach zajęć lekcyjnych, 
w  praktyczny sposób poznaje zagadnienia związane z  przyrodą, 
ekologią, zdrowym stylem życia i tradycją regionu. Zajęcia odbywają 
się w sali edukacyjnej, altanie i przy bezpiecznych ulach.
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Pod Cisową Górą99

Brzeźnica 62
57-256 Bardo

cisowagora@wp.pl

+48 507 033 786

Joanna i Leszek Cieśla

Twierdza Srebrna Góra, zamek w  Kamieńcu Ząbkowickim, spływ 
kajakowy po Nysie Kłodzkiej, krzywa wieża w  Ząbkowicach Śląskich, 
trasy rowerowe, kryte baseny, sporty zimowe

Miód, warzywa i owoce z okolicznych gospodarstw

Gospodarstwo agroturystyczne Pod Cisową Górą leży w urokliwie 
położonej wiosce w Górach Bardzkich. Jest miejscem wypadowym 
na kilkugodzinne wycieczki. W  promieniu 15 km można odwiedzić 
Twierdzę Srebrnogórską, ząbkowicką Krzywą Wieżę i  ruiny zamku, 
pałac w Kamieńcu, kopalnię złota w Złotym Stoku, sanktuarium, drogi 
krzyżowe i kapliczki w Bardzie, rezerwat cisów czy stadninę koni. 

Dla lubiących aktywny wypoczynek są tu liczne trasy rowerowe, 
spływy pontonowe i  kajakowe Nysą Kłodzką, park linowy w  Złotym 
Stoku. W zimie można skorzystać ze stoków narciarskich. 

Do dyspozycji gości oddano trzy samodzielne apartamenty — 
jeden 2-pokojowy dla 4-6 osób, z  aneksem kuchennym, łazienką 
i  toaletą, drugi dla 2-4 osób z  aneksem kuchennym, łazienką 
oraz trzeci, 3-pokojowy dla 4-8 osób, z  aneksem kuchennym 
i 2 łazienkami. 

Na terenie gospodarstwa są stawy rybne, gdzie można się wykąpać 
albo łowić ryby, miejsce na ognisko i grilla, altana wypoczynkowa, stół 
bilardowy i do tenisa stołowego, sauna i siłownia. 

Rodzinne gospodarstwo agroturystyczne Pod Cisową Górą 
zaprasza przez cały rok.
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Zagroda Edukacyjna 
Pasternak 100                

Lutomierz 29
57-213 Stoszowice

fb: Sery Lutomierskie z Gór Sowich
www.serylutomierskie.pl

malwina_pasternak@vp.pl
+48 661 783 435

Malwina Pasternak

Twierdza Srebrna Góra, ruiny zamku w Owieśnie, Rudnicy, Grodziszczu 
i Ząbkowicach Śląskich 

Sery typu gouda — świeża z ziołami, z krowiego mleka, masło, i maślanka, 
soki, syropy, powidła, pasztety wege 

Zagroda Edukacyjna Pasternak, czyli Sery Lutomierskie z  Gór 
Sowich to serowarnia, w której używane jest mleko od szczęśliwych 
krów. Wytwarzane tutaj sery mają w składzie naturalne produkty — 
niepasteryzowane i  pasteryzowane mleko krowie, podpuszczkę 
mikrobiologiczną, niejodowaną sól i zioła. 

Zagroda specjalizuje się w  produkcji dwóch typów sera —
podpuszczkowego młodego oraz sera dojrzewającego. Dodatkową 
działalnością jest produkcja masła, maślanki i  jogurtu. Sery 
podpuszczkowe to sery miękkie, łatwe w  krojeniu, słone, mokre, 
o  nieostrym zapachu, z  posmakiem dodanych ziół (np. czarnuszki, 
kozieradki, czosnku, bazylii, orzecha, pokrzywy). Coraz częściej można 
spotkać tego typu sery, jednak te z Zagrody Edukacyjnej Pasternak są 
wyjątkowe. Ser jest idealny do sałatek, kanapek, ciepłych i zimnych 
przekąsek, można go także grillować. Ponieważ sery nie powstają 
w fabryce, mimo wspólnych, wyróżniających je cech, żaden nie jest 
wierną kopią pozostałych. W  zależności od pory roku i  oczekiwań 
klienta, sery mogą być wzbogacone sezonowymi ziołami i roślinami. 

Podczas organizowanych tu warsztatów powstają nowe 
kompozycje smaków i aromatów.
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Stajnia Zdrowia
Olimpia Antkowiak

Osiek Łużycki 66
59-900 Zgorzelec

+48 604 096 466

fb: Stajnia Zdrowia 
www.stajniazdrowia.eu

stajniazdrowia@gmail.com

Zamek Czocha, Pałac na Wodzie w Radomierzycach, ścieżki rowerowe, 
zabytkowy kościół w Osieku

Przetwory z warzyw, owoców, ziół, sery

Gospodarstwo agroturystyczne Stajnia Zdrowia leży w  niedużej 
wiosce Osiek Łużycki, w  otoczeniu łąk, lasów i  wzgórz Górnych 
Łużyc. Położenie na pograniczu Polski, Czech i  Niemiec stanowi 
o wyjątkowości tego miejsca. Sam obiekt leży w  sąsiedztwie Nysy 
Łużyckiej, Zgorzelca, zalewu Berzdorfer See, na Szlaku Świętego 
Jakuba, w sercu Krainy Domów Przysłupowych. 

Oferta obejmuje noclegi w  pięciu pokojach z  łazienkami, 
w starym szachulcowo-murowanym domu. Goście mają możliwość 
skosztowania potraw z ekologicznych produktów, a także korzystania 
z zabiegów relaksacyjnych i regenerujących.

Kuchnia serwuje potrawy regionalne, z naturalnych produktów 
z  gospodarstwa, z  dodatkiem lokalnych ziół. Odwiedzający Stajnię 
Zdrowia mogą spróbować serów zagrodowych na podpuszczce 
— świeżych i  dojrzewających, warzonych na miejscu oraz wziąć 
udział w warsztatach serowarskich. Tradycyjne chleby na zakwasie 
są wypiekane w  starym piecu chlebowym, opalanym drewnem. 
W zacisznym miejscu przed domem znajduje się wędzarnia, miejsce 
do grillowania i palenisko do przygotowywania posiłków na wolnym 
powietrzu. A w starej stajni — duża sala kominkowa do biesiadowania 
w chłodniejsze wieczory.
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Zielony Wulkan
Marta i Maciej Zawieruchowie

Rzeszówek 33
59-540 Świerzawa

+48 693 476 994
+48 606 571 682

fb: Zielony Wulkan
ig: zielony.wulkan

www.zielonywulkan.pl
kontakt@zielonywulkan.pl

Kościół św. Jana i Katarzyny w Świerzawie, single tracki Pod Grzybkami 
i  Dwa Wąwozy w  Rzeszówku, Czartowska Skała, Organy Wielisławskie, 
Agroturystyka Agrohippika, Pensjonat/Gościniec Pod Gruszą, Młyn 
Wielisław — restauracja i  agroturystyka, Winnica Agat, Aronia Park 
— agroturystyka 

Ziołowe herbaty i przetwory owocowo-warzywne 

Zielony Wulkan to gospodarstwo edukacyjne, zajmujące się 
zachowaniem i  rozpowszechnianiem tradycji zielarskich Dolnego 
Śląska, tworzeniem kosmetyków naturalnych i  środków czystości 
przyjaznych dla środowiska, gotowaniem z roślin nieuprawnych oraz 
uprawą, zbieraniem i przetwarzaniem owoców i roślin leczniczych. 

Integralną częścią gospodarstwa jest ogród ziołowy i laboratorium. 
Gospodarze są towaroznawcami zielarskimi oraz dyplomowanymi 
zielarzami-fitoterapeutami. Edukatorzy prowadzący warsztaty mają 
ponad 15-letnie doświadczenie.

Oferta obejmuje zajęcia edukacyjne dla dzieci, przedszkolaków, 
dorosłych, uczniów i seniorów. Organizowane są również warsztaty 
terapii zajęciowej i wizyty studyjne. Zajęcia są prowadzone metodami 
interaktywnymi, przy wykorzystaniu składników pozyskiwanych 
z roślin, olejów tłoczonych na zimno, maseł i witamin. 

Czas spędzony w Zielonym Wulkanie to gry i zabawy przyrodnicze. 
Tworzenie kosmetyków to przygoda poruszająca zmysły. Najpopu-
larniejsze warsztaty edukacyjne to „Kąpielowy zawrót głowy”, 
„Kosmetyki naturalne”, „Chwastfood i  dzika apteczka”, „Mieszkańcy 
łąki i ogrodu”, „Tworzymy zielnik” czy „W starej aptece”.
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Villa Greta
Ewelina i Krzysztof Rozpędowscy

Dobków 59
59-240 Świerzawa

+48 506 112 985

fb: Villa Greta Poland
www.villagreta.pl
kris@villagreta.pl

Kraina Wygasłych Wulkanów, kilkanaście zamków i  średniowiecznych 
obiektów (do 25 km), single tracki, kilkanaście warsztatów kreatywnych 
dla rodzin z dziećmi, Sudecka Zagroda Edukacyjna 

Miód, miód pitny, wino malinowe, syropy, dżemy, konfitury, wina, sery, 
wędzona kacza pierś, bigos, gołąbki 
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Villa Greta to niezwykłe miejsce w  Dobkowie, u  podnóża Gór 
Kaczawskich. Gospodarstwo zostało odrestaurowane z zachowaniem 
elementów charakterystycznych dla sudeckiej architektury. Pokoje 
są wyposażone w stare meble i nowe stylizowane tak, aby poczuć 
atmosferę wsi dolnośląskiej z początku XX wieku. Każdy pokój posiada 
własną łazienkę i dostęp do WiFi. Do dyspozycji gości jest 13 pokoi, 
każdy urządzony w  innym, wiejskim stylu. Serwowane są tu posiłki 
domowej kuchni, specjalnością jest kaczka nadziewana jabłkami. 
Na terenie gospodarstwa znajduje się plac zabaw dla dzieci, a aktywni 
goście mogą wypożyczyć rowery. W gospodarstwie jest restauracja 
przygotowująca posiłki zgodnie z ideą slow food. 

W Villi Greta są organizowane rodzinne wyprawy dla poszukiwaczy 
agatów, ametystów i  innych skarbów Krainy Wygasłych Wulkanów, 
a  na życzenie warsztaty ceramiczne i  bibułkarskie. Do jednych 
z  ciekawszych należą warsztaty chiropterologiczne, czyli nauka 
o nietoperzach. Ponadto istnieje możliwość organizowania wesel, 
przyjęć, kolonii, obozów czy imprez dla biznesu. Atrakcje regionu to 
Ekomuzeum Rzemiosła w  Dobkowie, kilkanaście średniowiecznych 
zamków, m.in. Grodziec, Bolków, Świny, Bolczów, Lipa i  Chojnik 
oraz słynna wieża rycerska w Siedlęcinie. W Dobkowie jest Sudecka 
Zagroda Edukacyjna, w której m.in. znajduje się platforma imitująca 
trzęsienie ziemi. 
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Agroturystyka 
Dom na Widoku
Janina Judzińska

Podgórki 1
59-550 Wojcieszów

+48 784 401 831

fb: Agroturystyka Dom na Widoku
www.domnawidoku.pl
domnawidoku@wp.pl

Szlaki turystyczne piesze, konne, stok narciarki Łysa Góra, szybowisko, 
Kaczawskie Single Tracki, wieża widokowa Podgórki, Pałac Podgórki, 
Rezerwat Buczyna Storczykowa na Białych Skałach, punkty widokowe, 
Okole, Skopiec, Krzyżowa, Łysa Góra, Przełęcz Widok Kapella 

Jajka, warzywa, owoce, przetwory, miód

Agroturystyka Dom na Widoku leży w  Górach Kaczawskich, 
w  dawnym Gasthaus zur Kapelle. To wyjątkowe miejsce z  historią 
i  tradycją. Położona na wzniesieniu Kapella, 616 m n.p.m., przy 
dawnym trakcie handlowym z Legnicy do Jeleniej Góry. Dziś to droga 
wojewódzka nr 365. 

Oferta agroturystyki to pokoje z łazienkami, ale i baza wypadowa 
do okolicznych atrakcji. Z  Domu na Widoku można wyruszyć na 
górskie wędrówki szlakami turystycznymi, trasami rowerowymi oraz 
narciarskimi (1 km do mikrostacji sportów zimowych Łysa Góra). 

Goście mają do dyspozycji 6-osobowy górski apartament z łazienką 
i antresolą oraz dwa pokoje 4-osobowe. Apartament „Z  widokiem 
na Śnieżkę” jest dwupoziomowy. Do dyspozycji jest ogólnodostępny 
aneks kuchenny. Na terenie obiektu znajduje się ogrodzony parking 
niestrzeżony, a także altana biesiadna z miejscem na ognisko i grill. 

Na najmłodszych czekają króliki i kurki oraz duży teren do zabaw. 
Miła atmosfera, panorama Karkonoszy i  Kotliny Jeleniogórskiej 
widoczna z okien sprawia, że każdy kto odwiedzi Dom na Widoku, 
będzie tu wracał.
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Alberti Villa
Ewa Wolak-Barciszewska, Jacek Barciszewski

Wojcieszyn 80
59-524 Pielgrzymka

+48 76 877 59 49
+48 509 048 891

fb: Alberti Villa
www.alberti-villa.eu

j.barciszewski@gmail.com

Zamek Grodziec, Park Krajobrazowy Ostrzyca ze ścieżkami rowerowymi 
(sigle tracks) na zboczach wygasłego wulkanu, winnice, w  których 
produkowane są lokalne wina z  winorośli uprawianych na glebach 
bazaltowych 

Alberti Villa oferuje wygodne noclegi i  wypoczynek w  pięciu 
pokojach z łazienkami, oddzielną kuchnię z  wyposażeniem, salę 
kominkową z  TV i  miejscem do biesiadowania. Baza noclegowa 
znajduje się w ponad dwustuletnim budynku z kamienia, odnowionym 
z zachowaniem historycznych szczegółów, między innymi, daty 1807, 
która została wykuta w  trzech miejscach, na pamiątkę powstania 
tego domu. 

Goście mogą korzystać z wielu atrakcji i udogodnień — słonecznego 
tarasu, rozległego terenu wokół domu, miejsca na grill i  ognisko, 
6 rowerów i bezprzewodowego internetu. Miejsce słynie z wiejskiej 
kuchni, z własnoręcznie wypiekanym chlebem, pieczystym z rożna, 
gdzie serwowane są także posiłki wegetariańskie — daniem 
popisowym jest zupa z soczewicy. 

Alberti Villa, położona w  pobliżu Złotoryi, jest miejscem 
wypadowym do korzystania z  atrakcji, takich jak Szlak Wygasłych 
Wulkanów, płukanie złota w rzece Skora czy poszukiwanie cennych 
kamieni na agatowych polach. Niedaleko znajduje się Chełmski Park 
Krajobrazowy z  trasami rowerowymi. Wypoczynek można połączyć 
z  aktywnością całej rodziny. Można tu obserwować życie zwierząt 
albo włączyć się w  prace gospodarstwa. Historia wsi Wojcieszyn 
sięga XIII w., kiedy jako Alberti Villa pojawia się w dokumencie z 1268 
roku. Aby zachować historyczną nazwę, tak właśnie została nazwana 
ta agroturystyka.
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Gościniec Pod Gruszą
Joanna Smolińska-Kramarz

Stara Kraśnica 9
59-540 Świerzawa

+48 790 240 872

fb: Gościniec pod Gruszą
www.gosciniecpodgrusza.pl

kontakt@gosciniecpodgrusza.pl

Bogata oferta atrakcji turystycznych w  zasięgu ręki dostępna na: 
www. gorykaczawskie.pl oraz www.kaczawskasiec.pl 

Miody, pierniki, ceramika, artykuły rękodzielnicze: kosmetyki, świece 
dekoracyjne, torebki

Gościniec oferuje pobyt w gospodarstwie z tradycjami, sięgającymi 
połowy XIX wieku. To rodzinny pensjonat w centrum Krainy Wygasłych 
Wulkanów. Można tu odpocząć, zorganizować kameralne przyjęcie 
— wesele, chrzciny, urodziny, wieczór dla znajomych, czy dowolną 
uroczystość, którą warto celebrować z najbliższymi. 

Goście mają do dyspozycji 11 pokoi z  łazienkami, 6 z  nich 
posiada antresolę. Istnieje możliwość wynajęcia całego obiektu na 
wyłączność. Każdy pokój ma nazwę pochodzącą od odmiany gruszy. 
Uzupełnieniem oferty jest zaplecze gastronomiczne i  przestronna 
sala bankietowa. 

Teren wokół Gościńca jest typową zabudową gospodarstwa 
rolnego. Jego charakterystyczną cechą jest wewnętrzny, duży 
dziedziniec, otoczony z  trzech stron zabudowaniami. W  jednym 
z nich znajdują się pokoje gościnne. Kolejny budynek to dawna stodoła, 
zagospodarowana jako sala z  kuchennym zapleczem. Ośrodek jest 
przygotowany do organizacji ferii zimowych i  wakacji, pobytów dla 
rodzin, przyjęć, szkoleń dla firm oraz zielonych szkół. 

Gościniec Pod Gruszą oferuje pobyt w miejscu, w którym udało się 
zachować klimat minionego czasu.
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Galeria  
pod Aniołem
Agata i Bogusława Rudnickie

Dobków 104
59-540 Świerzawa

+48 661 136 840
+48 785 925 983

fb: Ceramika Rodziny Rudnickich
www.ceramikarr.pl
ceramikarr@wp.pl

Zamek Grodno, Grodziec, Lipa, Kościół Pokoju w Jaworze, Kościół Jana 
i  Katarzyny w  Świerzawie, single tracki, Villa Greta, Pizzeria Piekiełko 
w Wojcieszowie 

W Galerii pod Aniołem od ponad 20 lat organizowane są warsztaty, 
podczas których można samodzielnie tworzyć produkty ceramiczne. 
Powstają tu kufle, kubki, patery, talerze, misy, zwierzęta oraz różne 
postacie. 

„Szczęśliwa ta chałupa, gdzie aniołów kupa” to motto właścicieli, 
dlatego anioły są ich najbardziej rozpoznawalnym produktem. 
Ulepione przedmioty są suszone naturalnym obiegiem powietrza 
i wypalane kolejno w temperaturze 900 °C oraz 1200 °C, co sprawia, 
że oprócz funkcji dekoracyjnej pełnią także funkcje użytkowe. 

Oferta szkoleń została wzbogacona o  Kaczawską Chatę Chleba, 
w  której odbywają się warsztaty „Od ziarenka do bochenka”. 
To pogadanka na tematy związane z  uprawą pól oraz sam proces 
pieczenia smakołyków w  postaci pierników, rogalików lub pizzy. 
To warsztaty kierowane do szerokiej grupy odbiorców, organizowane 
w formie edukacji, integracji, wyjazdu studyjnego czy rekreacji. 

Podczas szkoleń można skorzystać z  ogniska w  plenerze, zajęć 
sportowo-rekreacyjnych czy poznać ścieżkę dydaktyczną Krainy 
Wygasłych Wulkanów. Dodatkową atrakcją zagrody są dwa przyjazne 
konie, służące do oprowadzania w siodle. Z galerii rozciąga się widok 
na stożek wulkaniczny — Ostrzycę Proboszczowicką.
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Ranczo 
Nasza Szkapa 108
Leszek Zasada

ul. Traugutta 5A
57-250 Złoty Stok

+48 665 481 285

fb: Fundacja Nasza Szkapa
rancho.naszaszkapa@gmail.com

Kopalnia złota, park rozrywki – średniowieczna osada górnicza, Leśny 
Park Przygody, Sztolnia Ochrowa, Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli, 
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Fundacja Ranczo Nasza Szkapa zajmuje się końmi i koniowatymi 
oraz innymi zwierzętami – niechcianymi i porzuconymi, bądź 
odebranymi podczas interwencji. 

Ranczo Nasza Szkapa ma na utrzymaniu konie, kucyki, osiołki, 
muły, kozy, barany oraz świniaki, a nawet krowę i lamę. Do tego koty, 
psy, kilka sztuk drobiu i ptaków.

Konie i pozostałe zwierzęta są wykorzystywane w celach 
edukacyjnych, a także do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami 
niepełnosprawnymi. Konie są użytkowane pod siodłem i w zaprzęgu. 
Na Ranczo prowadzona jest nauka jazdy konnej i oprowadzanie dla 
dzieci i młodzieży. Po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość 
przejazdu bryczką, również dla grup zorganizowanych. 

W zagrodzie znajduje się duża, zamknięta wiata z grillem, która 
może pomieścić około 50 osób. Są w niej organizowane zajęcia 
edukacyjne i imprezy integracyjne oraz urodziny dla dzieci. 

Właściciele zapraszają do udziału w warsztatach, jak lekcje  
o kozach, wyrób oraz wypiek podpłomyków i chleba, lekcje historii  
z okresu średniowiecza, lekcje z przyrody, ekologii oraz zdrowego 
żywienia, a także pokazy kowalstwa i podkuwania koni. 

W ofercie znajdują się też noclegi w obiekcie o standardzie 
schroniska turystycznego, z piętrowymi łóżkami. 
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Legenda piktogramów

Adres obiektu

Numer telefonu

Adres internetowy,
e-mail

Max. liczebność 
grupy w ramach zajęć 
edukacyjnych

Wyżywienie

Organizacja imprez

Obecność zwierząt

Kulig

Dostęp do internetuPlac zabaw

Możliwość wędkowania

Kraina Wygasłych 
Wulkanów

SPA/sauna

Sprzedaż produktów 
lokalnych/ z gospodarstwa 
rolnego

Dom Chleba

Ogrody modelowe

Fitness

Punkt widokowy

Świetlica 
z zabawkami

Restauracja

Wypożyczalnia
kajaków

Wypożyczalnia
rowerów

Wypożyczalnia
gokartów

Wypożyczalnia
hulajnóg

Sprzedaż map    

Mini ZOO

Skansen

Skansen maszyn
i narzędzi rolniczych

Max. liczba 
osób w grupach 
zorganizowanych

Plantacja lawendy

Ośrodek jeździecki 
z krytą ujeżdżalnią

Zakaz palenia 
papierosów na terenie 
obiektu

Możliwość dojenia kóz

Miejsce przyjazne 
dla zwierząt

Parking strzeżony

Miejsce przyjazne 
dla rodzin z dziećmi

Las/park narodowy

Sztuka/rękodzieło

Liczba pokoi/ liczba
miejsc noclegowych

Najbliższe atrakcje 
turystyczne



Jazda konna

Miejsce na ognisko/ 
grillowanie

Zajęcia edukacyjne

Kąpielisko

Płatność kartą 
lub gotówką

Pinezka na Google Maps

Parking

Wiata do celów 
dydaktycznych/zabaw

Drewniane domki;
liczba domków

Miejsce do wypoczynku/
zabawy

Sprzedaż 
naturalnych soków 

Sprzedaż piwa

Segregacja śmieci

Żywy inwentarz

Pole namiotowe

Warsztaty rodzinne/ 
edukacyjne

Cicha okolica

Nauka jazdy 
na nartach

Atrakcyjny krajobraz

Ścieżka rowerowa

Przewodnik

Sala rekreacyjna 

Ogród

Biblioteczka

Sporty biegowe

Miejsce przyjazne 
dla osób starszych 

Alpakoterapia

Staw

Boisko/plac

Szlaki spacerowe/ 
turystyczne

Szlak konny

Gry terenowe, zabawy

Trasa; liczba km

Wypożyczalnia leżaków

Obiekt ogrodzony

Wypożyczalnia 
przyczepek do rowerów

Zwierzęta leśne

Obiekt dostosowany 
dla osób niepełnosprawnych

Zjeżdżalnia linowa

Możliwość pływania łódką

Górka do zjazdu 
na sankach

Grzybobranie

Naturalne lodowisko

Obiekt przyjazny 
dla rowerzystów

Możliwość morsowania

Spływ kajakowy

Ekologiczne ogrzewanie

Znak „Dolina Baryczy
Poleca”



jaworski

kłodzki

wrocławski

milicki

lubiński

karkonoski

kamiennogórski

oławski

polkowicki

złotoryjski

ząbkowicki

lwówecki

dzierżoniowski

nr gospodarstwa

wałbrzyski

wołowski

lubański

świdnicki

legnicki

bolesławiecki

zgorzelecki

trzebnicki

Mapka powiatów 



GŁOGÓW

GÓRA

BOLESŁAWIEC

ZŁOTORYJALWÓWEK ŚLĄSKI

LUBAŃ

JELENIA GÓRA

WAŁBRZYCH

ZĄBKOWICE
ŚLĄSKIE

OŁAWA

WROCŁAW

OLEŚNICA

TRZEBNICA

WOŁÓW

ŚRODA ŚLĄSKA
LEGNICA

LUBIN

POLKOWICE

KŁODZKO

DZIERŻONIÓW

STRZELIN

JAWOR

MILICZ

ŚWIDNICA
KAMIENNA
GÓRA

ZGORZELEC
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