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W niniejszej publikacji prezentujemy Państwu ofertę 
ośmiu gospodarstw agroturystycznych nagrodzo-
nych w konkursach w 2011 i 2012 roku. Sześciu 
laureatów i dwa wyróżnione gospodarstwa reprezen-
tują  subregiony – Karkonosze i Kotlinę Jeleniogórską  
(3 spośród nagrodzonych), Masyw Śnieżnika, Bory 
Dolnośląskie, Góry Sowie, Góry i Pogórze Izerskie 
oraz pogranicze Rudaw Janowickich z Górami  
Wałbrzyskimi i Kamiennymi.
Turystyka weekendowa powodowana sentymentem 
do wsi, na której się wychowało, albo wręcz przeciw-
nie – aktywne zwiedzanie, mnogość atrakcji, unikal-
na przyroda i krajobrazy. Wszystko to znajdą Państwo 
na Dolnym Śląsku, w ofercie agroturystycznej nasze-
go województwa. Mamy ponad 600 gospodarstw 

agroturystycznych z około 8 tysiącami miejsc noclegowych. Wszystkie są położone na te-
renie 16 regionów turystycznych Dolnego Śląska. Przodują oczywiście gospodarstwa  
położone na terenach górskich i podgórskich.
Właściciele mają do zaoferowania widok na góry, świeże powietrze i czyste środowisko. 
Oprócz walorów krajobrazu, przypisanych na stałe do lokalizacji – posmakujemy na przykład 
tradycyjnych i regionalnych potraw wytwarzanych na miejscu, produktów ekologicznych 
czy dań wegetariańskich. Oprócz tego, gospodarstwa spełniają również funkcje edukacyjne,  
organizując warsztaty, kursy i pogadanki. Zwolennikom aktywnego wypoczynku oferują 
m.in. naukę jazdy konnej, powożenia bryczką czy wspinaczkę skałkową. 
Istnieją oczywiście sposoby na dofinansowanie tego typu działalności – 50 gospodarstw 
skorzystało z pomocy finansowej w ramach różnicowania w kierunku działalności nierolni-
czej oraz tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.
Niektóre regiony Dolnego Śląska pod względem przyrodniczym są unikalne na skalę euro-
pejską, zatem warunki do rozwoju agroturystyki mamy znakomite. Zapraszam serdecznie 
do zapoznania się z ofertą zamieszczoną w niniejszym katalogu. Życzę Państwu udanej 
przygody z dolnośląską agroturystyką i, przede wszystkim, wielu powrotów.
Katalog został wydany wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskie-
go i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

 
Z poważaniem

Włodzimierz Chlebosz
Członek Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego
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Dolny Śląsk
Ciekawe miejsca, zabytki, uzdrowiska 
i atrakcyjny krajobraz sprawiają, że Dolny 
Śląsk to atrakcyjny region turystyczny. Nie 
bez znaczenia jest położenie wojewódz-
twa na skrzyżowaniu ważnych szlaków 
handlowych, które od wieków stymulowa-
ły jego rozwój. Ponad tysiącletnia historia 
regionu przeplatana panowaniem wielu 
narodów zdecydowała o tym, że dziś 
Dolny Śląsk jest tyglem kultur, obyczajów 
i pomostem łączącym dziedzictwo wielo-
narodowej tradycji europejskiej.
Wrocław – stolica regionu to miasto o po-
nad tysiącletniej historii, ważny ośrodek 
nauki, kultury i gospodarki. Leży nad pię-
cioma rzekami (Odrą, Widawą, Ślężą, By-
strzycą i Oławą), na których znajduje się 
ponad 150 mostów.

Przyroda
Na Dolnym Śląsku znajdują się dwa par-
ki narodowe stanowiące o wyjątkowości 
przyrodniczej naszego regionu oraz kilka-
naście parków krajobrazowych – Prze-
mkowski Park Krajobrazowy, Park Krajobra-
zowy Dolina Baryczy, Park Krajobrazowy 
Dolina Jezierzycy, Park Krajobrazowy Doli-
na Bobru, Park Krajobrazowy Chełmy, Park 
Krajobrazowy Dolina Bystrzycy, Ślężański 
Park Krajobrazowy, Książański Park Kra-
jobrazowy, Rudawski Park Krajobrazowy, 
Park Krajobrazowy Sudety Wałbrzyskie, 
Park Krajobrazowy Gór Sowich, Śnieżnicki 
Park Krajobrazowy i Bory Dolnośląskie.

Karkonoski Park Narodowy to teren 
o niepowtarzalnym krajobrazie starych 
gór z najwyższym szczytem Śnieżką 

(1602 m n.p.m.). Został utworzony 
w 1957 roku. Odnajdziemy w nim formy 
granitowe, np. Pielgrzymy czy Słonecznik, 
a także torfowiska, ślady plejstoceńskiego 
zlodowacenia górskiego oraz piętrową 
szatę roślinną z charakterystycznymi dla 
niej gatunkami. 

Park Narodowy Gór Stołowych leży na te-
renie Sudetów Środkowych z najwyż-
szym wzniesieniem, Szczelińcem Wielkim  
(919 m n.p.m.). W parku znajdują się labi-
rynty Błędnych Skał z wieloma formami 
kamiennymi o różnych kształtach (kurza 
stopka, skalna brama, skalne grzyby, tunele 
i wiele innych), tworzących skalne miasto.

Krajobraz
Biorąc pod uwagę budowę geologiczną, 
Dolny Śląsk to obszar najbardziej urozma-
icony w Polsce. Na terenie naszego woje-
wództwa znajdują się niecodzienne ślady 
zlodowacenia w formie kotłów, stawów, 
wałów morenowych i zwietrzelinowych 
czy spiętrzeń skalnych. O dzisiejszym 

ukształtowaniu powierzchni zadecydowa-
ły alpejskie ruchy górotwórcze w trzecio-
rzędzie, które podzieliły ten teren na trzy 
duże jednostki – Sudety, Przedgórze Su-
deckie i Nizinę Śląską. W ich skład wchodzi 
kilkanaście regionów turystycznych. Wy-
różniamy wśród nich Bory Dolnośląskie, 
Karkonosze i Kotlinę Jeleniogórską, Góry 
i Pogórze Izerskie, Góry i Pogórze Kaczaw-
skie, Rudawy Janowickie, Góry Kamienne 
i Wałbrzyskie, Góry Sowie, Góry Stołowe, 
Kotlinę Kłodzką, Góry Bystrzyckie, Ma-
syw Śnieżnika i Góry Bialskie, Góry Złote 
i Bardzkie, Wzgórza Strzelińsko-Niemczań-
skie, Masyw Ślęzy i Dolinę Świdnicką, Nizi-
nę Śląską i okolice Wrocławia oraz Wzgó-
rza Trzebnickie i Dolinę Baryczy. 

Sport
Zimą na Dolny Śląsk zjeżdżają amatorzy 
sportów zimowych. Obszar województwa 
to w około 80% tereny typowo górskie lub 

podgórskie. Dlatego w ofercie turystycznej 
regionu znajduje się narciarstwo zjazdowe 
i biegowe oraz możliwości uprawiania in-
nych sportów zimowych. Sezon zimowy 
ze sprzyjającymi warunkami śniegowymi 
może trwać od jesieni do wiosny. W re-
gionie nie brakuje tras zjazdowych, nar-
tostrad, kolejek linowych oraz wyciągów 
narciarskich. Na Dolnym Śląsku znajdują 
się i duże, i małe ośrodki narciarskie. Jed-
nym z największych jest ośrodek sportów 
zimowych w Szklarskiej Porębie z około 
20 wyciągami i 15 kilometrami tras. Więk-
szość nartostrad znajduje się na stokach 
Szrenicy. Jednak turyści jeżdżą nie tylko 
do Karpacza, Kudowy czy Szklarskiej Po-
ręby. Odwiedzają także mniej znane miej-
scowości, jak Lądek Zdrój, Duszniki Zdrój, 
Międzygórze, Stronie Śląskie, Zieleniec, 
Radków czy Janowice Wielkie. 
Wiosną, latem i jesienią turystów przy-
ciągają szlaki biegnące wzdłuż górskich 
szczytów lub na nieco łagodniejszym te-
renie, szlaki rowerowe czy trasy kajakowe 
np. rzeką Bóbr. Ofertę dla siebie znajdą 
także zwolennicy wspinaczki oraz lotnic-
twa. W górach są liczne długie stoki czy 
łagodne wierzchowiny, szlaki turystyczne 
i leśne dukty.
Przez cały rok na turystów czekają dobrze 
oznakowane szlaki górskie, doskonałe 
do pieszych wędrówek, miejsca do spły-
wów pontonowych i kajakowych, zjazdów 
rowerowych czy wspinaczki.

Zabytki
Bogata historia panowania kolejnych wład-
ców sprawiła, że na Dolnym Śląsku znaj-
duje się wiele cennych zabytków archi-
tektury – zamki (Książ, Kliczków, Czocha), 
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rezydencje, warownie, kościoły i klasztory, 
zabytki kultury świeckiej, zabytki techniki 
i miejsca martyrologii (Rogoźnica).

Turystyka 
sakralna i pielgrzymkowa
Dolnośląskie sanktuaria od wieków są ce-
lem pielgrzymek pątników z całej Europy. 
To między innymi Sanktuarium w Wam-
bierzycach, czyli Dolnośląska Jerozolima, 
w Trzebnicy, w Bardzie i Maria Śnieżna 
na Górze Iglicznej. Dolny Śląsk posiada 
też wiele innych obiektów sakralnych – 
kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze 
(wpisane na listę UNESCO), kościoły Łaski 
w Jeleniej Górze i Kamiennej Górze czy 
opactwo w Legnickim Polu. 
Wymieniając obiekty sakralne regionu nie 
można pominąć Świątyni Wang w Karpa-
czu. Jest to drewniany kościół z XIII wieku, 
pochodzący z miejscowości Vang w połu-
dniowej Norwegii – zabytek architektury 
romańskiej, bogato ozdobiony motywami 
roślinnymi i dekoracyjnymi. 

Swój ślad w kulturze Dolnego Śląska pozo-
stawiła formacja zakonna Cystersów z filia-
mi w Henrykowie, Krzeszowie, Kamieńcu 
Ząbkowickim oraz klasztorem w Trzebnicy 
(Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy). 
Na Dolnym Śląsku przebiega znany Szlak 
Cysterski, stanowiący część Europejskie-
go Szlaku Kulturowego – prezentujący 
dorobek zakonników. Swój początek ma 
w Lubiążu, następnie prowadzi do Trzeb-
nicy i przez Wrocław do Henrykowa i Ka-
mieńca, by osiągnąć swój ostatni punkt 
w Krzeszowie.
W dolnośląski krajobraz wpisały się 
również mniejsze elementy architektu-
ry – figury i kamienne średniowieczne 
krzyże pokutne oraz samotne kapliczki  
przydrożne. 

Turystyka  
uzdrowiskowa
Do znanych dolnośląskich uzdrowisk na-
leży Świeradów, Cieplice Śląskie, Szczaw-
no, Duszniki, Kudowa, Polanica czy Lądek. 
Właściwości lecznicze oraz smakowe  

naszych wód mineralnych są cenione 
przez kuracjuszy. Uzdrowiska to coraz 
częściej nie tylko miejsca regeneracji zdro-
wotnej, ale również ważne ośrodki kultury. 
Na przykład w Dusznikach co roku odby-
wają się koncerty szopenowskie.

Tajemnice  
Dolnego Śląska
Dolny Śląsk to raj dla odkrywców histo-
rycznych tajemnic. Rozegrało się tu wiele 
ważnych wydarzeń historycznych, po któ-
rych pozostały jedynie zagadki. Jedną 
z nich kryje podziemne miasto w Górach 
Sowich – kompleks podziemi i bunkrów. 
Do tej pory odnaleziono i zbadano siedem 
części podziemnego miasta – Osówkę, 
Walim – Rzeczka, Włodarz, Gontową, Ju-
gowice, Soboń i Książ. 

Poszukiwacze przygód odwiedzają także 
twierdze w Srebrnej Górze lub Kłodzku, 
sztolnie w Kowarach, podziemne kopalnie 
turystyczne w Nowej Rudzie czy jaskinię 
w Kletnie. 

Agroturystyka 
na Dolnym Śląsku

Agroturystyka stanowi formę wypoczyn-
ku, która cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem turystów. Na jej rozwój wpły-
wają walory przyrodnicze, krajobrazowe, 
historyczne i kulturowe, których na Dol-
nym Śląsku nie brakuje.

Na Dolnym Śląsku funkcjonuje 615 go-
spodarstw agroturystycznych. Ich liczba 
jest różna w poszczególnych regionach 
turystycznych:
Bory Dolnośląskie – 37
Góry i Pogórze Izerskie – 69
Karkonosze i Kotlina Jeleniogórska – 55
Góry i Pogórze Kaczawskie – 55
Rudawy Janowickie – 30
Góry Kamienne i Wałbrzyskie – 38
Góry Sowie – 62
Góry Stołowe – 67
Kotlina Kłodzka – 32
Góry Bystrzyckie – 25
Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie – 54
Góry Złote i Bardzkie – 34
Wzgórza Strzelińsko-Niemczańskie – 15
Masyw Ślęzy i Dolina Świdnicka – 12
Nizina Śląska i okolice Wrocławia – 6
Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy – 24

Wczasy na wsi są doskonałym sposobem 
na odpoczynek od miejskiego zgiełku. 
Świeże powietrze, biwakowanie i podzi-
wianie krajobrazów to podstawa oferty 
dolnośląskiej wsi. Domowy klimat i wyjąt-
kowa atmosfera w domu agroturystycz-
nym sprawiają, że nie czujemy się anoni-
mowi, a na czas pobytu stajemy się prawie 
członkami rodziny gospodarzy. 
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Wypoczywając na wsi mamy kontakt nie 
tylko z przyrodą, możemy też poznawać 
lokalną kulturę i korzystać ze zdrowej żyw-
ności. W wielu gospodarstwach można 
podziwiać rustykalne wnętrza. Stare stylo-
we meble i wiejskie dodatki nadają poby-
tom na wsi wyjątkowego charakteru. 
Atutem wiejskich kwater jest także do-
mowe jedzenie. W gospodarstwach 
agroturystycznych możemy przypomnieć 
sobie smaki dzieciństwa. Potrawy są zwy-
kle przyrządzane z produktów z własnej 
uprawy i wzbogacane ziołami z przydo-
mowych ogródków. Wiejskie specjały to 
często potrawy kuchni regionalnej.

Krajobraz Dolnego Śląska, jego tereny gór-
skie i podgórskie zachęcają do przemie-
rzania ścieżek i odwiedzania sportowych 
ośrodków. I choć agroturystyka bywa 
traktowana jedynie jako baza wypadowa, 
kwaterodawcy dbają o to, aby atrakcje 
regionu były zaledwie tłem urlopu na wsi. 
Dlatego przygotowują ciekawe usługi – 
kuligi z pochodniami, przejażdżki bryczką, 
wiejskie biesiady, wspólne grzybobrania, 
warsztaty artystyczne czy możliwości 

uprawiania różnych sportów. To jedynie 
część tego, co kwaterodawcy oferują 
agroturystom. Zadowoleni goście wracają 
w te same miejsca i, co nie mniej ważne, 
polecają je swoim bliskim i znajomym. 

Dolnośląskie gospodarstwa agrotury-
styczne oferują około 8000 miejsc nocle-
gowych i zajmują ważną pozycję w bazie 
turystycznej regionu. Co roku przyjeżdża  
do nich ponad 150 tysięcy turystów. 

Idea konkursu 
Najlepsze gospodarstwo 
agroturystyczne
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu od lat realizuje zadania zwią-
zane z rozwojem i promocją agroturystyki 
w naszym województwie. Jednym z nich 
jest organizacja wojewódzkiego konkursu 
na Najlepsze gospodarstwo agroturystycz-
ne. Konkurs ma na celu zidentyfikować naj-
lepsze gospodarstwa oraz wypromować 
zwycięzców i dolnośląską wieś jako atrak-
cyjne miejsce wypoczynku. 
Konkurs jest realizowany w ramach Planu 
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich w województwie dolnośląskim. Re-
alizują go wspólnie pracownicy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolno-
śląskiego i Dolnośląskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Gospodarstwa uczestniczące w konkursie 
są oceniane według szeregu kryteriów:
◊  urządzenie i funkcjonowanie gospodar-
stwa agroturystycznego (wrażenie ogól-
ne, stan porządkowy, wydzielenie części 
mieszkalnej, wypoczynkowej i gospodar-

czo-produkcyjnej, spełnianie wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa turystów),
◊  jakość świadczonych usług (estetyka 
i urządzenie pokoi gościnnych, dostęp 
do węzła sanitarnego, dodatkowe po-
mieszczenia dla gości), 
◊  oferta żywieniowa (wykorzystanie pro-
duktów pochodzących z własnego gospo-
darstwa, udział produktów ekologicznych 
i tradycyjnych oraz potraw regionalnych 
w jadłospisie),
◊  atrakcje związane z gospodarstwem 
(zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, informa-
cja i promocja tradycji, kultury i zabytków),
◊  ekologiczny system oddziaływań śro-
dowisko-człowiek (szambo, przydomowa 
oczyszczalnia, segregacja i utylizacja od-
padów, kompostowanie odpadów roślin-
nych),
◊  inwestycje w gospodarstwie związane 
bezpośrednio z prowadzoną działalnością 
agroturystyczną (w tym dostosowanie 
warunków w gospodarstwie do wypo-
czynku osób niepełnosprawnych),
◊  aktywność właścicieli gospo-
darstw w propagowaniu wła-
snej oferty agroturystycznej.

W niniejszej publikacji 
prezentujemy Państwu 
ofertę ośmiu gospo-
darstw agroturystycz-
nych nagrodzonych 
w konkursie w 2011 
i 2012 roku. Mamy 
nadzieje, że prezen-
tacja ułatwi Państwu 
decyzję związaną z wy-
borem miejsca urlopu, ferii  
czy wakacji.
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Łączna liczba pokoi i miejsc nocle-
gowych w obiekcie – 5/20 + domek 
myśliwski/5

Specjalność kulinarna 
pierogi, naleśniki, wędzone ryby z własnej 
wędzarni, zupa szczawiowa, bigos

Nasza oferta noclegowa to pokoje ze 
wspólną łazienką, pokoje z łazienkami i do-
mek myśliwski. W pokojach znajdują się 
telewizory oraz bezprzewodowy dostęp 
do internetu. 
Dodatkowo istnieje możliwość wynajęcia 
mieszkania wakacyjnego dla rodziny czte-
ro- lub pięcioosobowej. Taka oferta pozwala 
zaspokoić potrzeby młodych turystów, obie-
żyświatów i rodzin. Zapraszamy zarówno roz-
rywkową młodzież, jak i osoby lubiące spokoj-
ne leniuchowanie i ceniące ciszę. 

Na terenie naszej posesji znajdziecie Pań-
stwo trzy zarybione stawy otoczone tra-
wiastymi groblami oraz altanę z murowa-
nym kamiennym grillem i stołami. Znajduje 
się ona za trzecim stawem, dzięki temu 
biesiady nie zakłócają spokoju pozostałym 
gościom. Jeden ze stawów latem służy 
odpoczywającym  jako kąpielisko.

Laureaci wojewódzkiego konkursu  
Najlepsze Gospodarstwo 
Agroturystyczne 2012
 I miejsce – Rancho,  
Violetta Pietruszka

Podgórzyn
ul. Pułaskiego 7A
58-562 Podgórzyn
Karkonosze  
i Kotlina Jeleniogórska
tel. 513 141 547
rancho@op.pl
www.agro-rancho.pl
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W ogrodzie czekają ciche zakątki i niedu-
ży plac zabaw dla dzieci. Nieopodal domu 
znajduje się mini zoo, gdzie można obej-
rzeć różne gatunki ptaków, owce i kozy. 
Posiłki przyrządzamy z produktów z go-
spodarstwa – jaj, mleka, kozich serów 
wędzonych we własnej wędzarni oraz ryb 
z naszych stawów.
U nas możecie Państwo spędzić święta 
Bożego Narodzenia czy Wielkanocy w ro-
dzinnej atmosferze. Z gośćmi komunikuje-
my się w języku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu
Karkonoski Park Narodowy – 1,5 km
Rezerwat Dzikich Ptaków – 5 km
Zamek Chojnik – 5 km
 Pałace Staniszów, Miłków,  
Wojanów – do 15 km
Cieplice – uzdrowisko – 5 km
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II miejsce – Jesionówka,  
Grażyna Jesionowska

Goworów 39  
57-530 Międzylesie
Masyw Śnieżnika i Góry 
Bialskie 
tel. 74 813 68 18, 
509 049 187 
gosdodarstwo.goscinne 
@jesionowka.pl
www.jesionowka.pl

Łączna liczba pokoi i miejsc nocle-
gowych w obiekcie – 5/14

Nasze gospodarstwo agro-ekoturystycz-
ne leży w Masywie Śnieżnika pod Trój-
morskim Wierchem, na granicy Śnież-
nickiego Parku Krajobrazowego i obszaru 
Natura 2000, w pięknie położonej wsi 
Goworów.

Na poddaszu domu mieszkalnego wy-
gospodarowaliśmy dla gości cztery dwu-
osobowe pokoje oraz mały apartament 
trzyosobowy. Każdy pokój posiada własną 
łazienkę. W pokojach jest dostęp do bez-
przewodowego internetu. W Jesionówce 
znajduje się kuchnia dla gości, w której tu-
ryści mogą przygotowywać sobie posiłki.
 

Zapraszamy do spędzania czasu w na-
szym ogrodzie. Latem można wyjść rano 
przed dom i zjeść śniadanie na świeżym 
powietrzu, a wieczorem posiedzieć przy 
ognisku, a kiedy pada deszcz, rozpalić  
ogień w sali kominkowej. Zapraszamy też 
na poddasze z bilardem. Na terenie gospo-
darstwa znajduje się plac zabaw z huśtaw-
kami, piaskownicą i drabinkami. 

W ofercie posiadamy lekcje jogi oraz za-
jęcia przyrodnicze na temat zakładania 
gniazd przez pluszcza zwyczajnego. To 
ptak rzadko występujący w Polsce, często 
gniazdujący pod mostami. 

Z gośćmi komunikujemy się w języku pol-
skim, angielskim i niemieckim.
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Atrakcje regionu
Międzygórze, wodospad Wilczki – 12 km
Śnieżnik (1425 m n.p.m.) – 12 km
Trójmorski Wierch (1145 m n.p.m.)– 4 go-
dziny marszem
Zamek w Międzylesiu – 4 km
Pałac w Goworowie – 1 km
Ośrodek Sportów (wyciągi narciarskie, 
całoroczny tor saneczkowy, park linowy) 
w Dolnej Morawie w Czechach – 20 km
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III miejsce – Leśna Chata 
Maria i Wojciech Marczyccy

Łączna liczba pokoi i miejsc nocle-
gowych w obiekcie – 5/15

Kulinarne specjalności 
ryby (karp wędzony), pierogi babuni, dzi-
czyzna (pieczeń z dzika), swojska jajecz-
nica 

Nasze gospodarstwo leży w cichej i spo-
kojnej okolicy, w otoczeniu lasów. W pobli-
żu przebiegają ścieżki rowerowe, powstają 
także ścieżki konne i edukacyjne. 

Turyści mają tu możliwość obcowania 
z naturą. Chętnych zapraszamy do udziału 
w pracach rolniczych, na wspólne grzybo-
brania oraz wędkowanie w naszym sta-
wie i wędzenie własnoręcznie złowionych 

Parowa 161  
59-724 Osiecznica
Bory Dolnośląskie
tel. 75 732 18 80, 
696 921 909
artcer@poczta.onet.pl
www.lesnachata-parowa.
superturystyka.pl

ryb. Na terenie obiektu znajduje się wiata, 
gdzie można grillować. Hodujemy konie 
i zapraszamy na jazdę konną, organizuje-
my też wycieczki krajoznawcze po okolicy. 
Zapraszamy do obserwowania rzadkich 
gatunków ptaków i na wyjazdy na rykowi-
ska. Organizujemy polowania, wycieczki 
rowerowe i spływy kajakowe.
Baza noclegowa to pięć pokoi z łazienka-
mi. Udostępniamy turystom salę telewi-
zyjną, pełniącą również rolę świetlicy czy 
stołówki. W aneksie kuchennym można 
przyrządzić posiłek lub skorzystać z ofero-
wanych przez nas dań serwowanych na 
ceramice bolesławieckiej. 
Z gośćmi komunikujemy się w języku pol-
skim, niemieckim, angielskim i rosyjskim.

Obiekt jest częściowo przystosowany 
do przyjmowania osób niepełnospraw-
nych.
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Atrakcje regionu
zamek w Kliczkowie –10 km
Muzeum Ceramiki Bolesławieckiej – 20 km
Muzeum Martyrologii w Żaganiu – 20 km
Zamek – 25 km
Zamek Czocha nad Jeziorem Złotnickim 
– 30 km



22

Wyróżnienie – 
Agroturystyka  
Marianówek 
Sylwia Ostrowska

Łączna liczba pokoi i miejsc nocle-
gowych w obiekcie – 5/20

kulinarne specjalności 
pieczona jagnięcia, pieczona kaczka, do-
mowy smalec i kiszone ogórki, domowe 
wypieki

Nasze gospodarstwo znajduje się nieda-
leko Dzierżoniowa w cichym, słonecznym 
miejscu, z dala od ruchu samochodowe-
go, z widokiem na Góry Sowie. Prowadzi-
my gospodarstwo rolne z produkcją roślin-
ną i zwierzęcą.
Przez nasz teren przebiega żółty szlak 
łączący Góry Sowie ze Wzgórzami 
Niemczańsko-Strzelińskimi. Graniczymy 
z obszarem Natura 2000. Okolica gospo-
darstwa obfituje w grzyby, maliny i orze-
chy laskowe. W okolicy można napotkać 

zwierzynę łowną. Bogactwo lasów i po-
lnych dróżek sprzyja uprawianiu turystyki 
pieszej i rowerowej.
Przyjmujemy gości przez cały rok. W ofer-
cie mamy pokoje 2-4 osobowe z łazienką 
i dostępem do kuchni oraz z salonem z TV.
Organizujemy biesiady, imprezy plenero-
we i okolicznościowe. Mamy też salę wy-
posażoną w sprzęt multimedialny.
Oferujemy całodzienne wyżywienie z wy-
korzystaniem produktów z własnego go-
spodarstwa rolnego (jaja, mięso wieprzo-
we, wołowe, jagnięce i drobiowe, owoce 
oraz warzywa). Naszą specjalnością jest 
pieczona jagnięcina i kaczka. 

Przed domem znajduje się plac zabaw ze 
zjeżdżalniami, trampolinami i huśtawkami, 
a latem także basen. Największą atrakcją 
dla dzieci jest jednak obecność zwierząt. 

Poza kotami i psami najmłodsi mogą zoba-
czyć krowy, owce, świnie, konie i kucyki.
Goście mają możliwość wędkowania 
w naszym stawie. Organizujemy też polo-
wania, jazdy quadem, przejażdżki bryczką 
a zimową porą – kuligi.
Z gośćmi komunikujemy się w języku 
polskim, angielskim i rosyjskim.

Atrakcje regionu
Pole golfowe – 10 km
Dzierżoniów: basen, korty tenisowe, krę-
gielnia, kino – 6 km
Podziemne Miasto Osówka – 20 km
Wieża Widokowa na Wielkiej Sowie 
(1015 m n.p.m.) – 18 km
Zamek Grodno – 20 km
Góra Ślęża (718 m n.p.m.) – wieża wido-
kowa – 15 km

Marianówek 1  
58-200 Dzierżoniów  
Góry Sowie
tel. 509 289 616
marianowek@interia.pl
www.marianowek.net
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Laureaci wojewódzkiego konkursu  
Najlepsze Gospodarstwo 
Agroturystyczne 2011
I miejsce – W Cieniu Słońca  
Anna Jungowska

Radomice 16 
59-610 Wleń  
Góry i Pogórze Izerskie
tel. 691 244 488
anencja@lagarto.pl
www.wcieniuslonca.com

Łączna liczba pokoi i miejsc nocle-
gowych w obiekcie – 5/20

Radomice są malowniczo położoną wio-
ską na Wzgórzach Radomickich, w cen-
tralnej części Parku Krajobrazowego Doli-
ny Bobru. Stara, niemiecka nazwa tej wsi 
brzmi Wünschendorf, co w wolnym tłu-
maczeniu oznacza Wioskę Życzeń. Z góry 
Kaczmarka w górnej części wsi roztacza 
się panorama Zachodnich Sudetów. Po-
czątki Radomic – osady niegdysiejszych 
poszukiwaczy złota, sięgają średniowie-
cza. Przez wieś przebiegają dwa szlaki 
turystyczne – zielony Szlak Zamków 
Piastowskich oraz pielgrzymkowy Szlak 
Świętego Jakuba, prowadzący do Santia-
go de Compostela w Hiszpanii. 

Dom w Radomicach został zbudowany 
pod koniec XVII wieku. 
Dla gości przygotowaliśmy pokoje z łazien-
kami. Wszystkie pokoje są wyposażone 
w stałe łącze internetowe. Do wyłącznej 
dyspozycji gości jest w pełni wyposażo-
na kuchnia i duża jadalnia z kominkiem. 
W sali kominkowej znajduje się sprzęt gra-
jący z radiem i gramofonem oraz kolekcja 
starych winylowych płyt. Nigdzie nie ma 
telewizorów. 
Do domu przylegają dwa tarasy. W ogro-
dzie jest miejsce na ognisko. Dom posiada 
własną oczyszczalnię ścieków i przyjazny 
środowisku system ogrzewania oparty 
na pompie ciepła i kominku z płaszczem 
wodnym. Segregujemy śmieci i o to samo 
prosimy gości. Pobyt z czworonogami 
do ustalenia. Naszych gości obsługujemy 
w języku polskim i angielskim.

Atrakcje regionu
Zaporowe Jezioro Pilchowickie – 3 km
Pałac, ruiny zamku we Wleniu – 7 km
Pałac w Maciejowcu – 3 km
Park Krajobrazowy Doliny Bobru – 0,5 km
Kościół w Radomicach z zabytkowym 
ołtarzem – 0,5 km
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Bukówka 71  
58-420 Lubawka 
Karkonosze 
i Kotlina Jeleniogórska
tel. 75 741 13 95, 
603 543 961
eko@bukowka.com
www.ekobajka.pl

II miejsce – Ekobajka 
Barbara Jochymek

Łączna liczba pokoi i miejsc nocle-
gowych w obiekcie − 7/25

Kulinarne specjalności 
tradycyjna kuchnia domowa oparta 
na warzywach i owocach

Nasze gospodarstwo leży daleko od szosy, 
we wsi Bukówka, w sąsiedztwie sztuczne-
go jeziora zaporowego (jedno z najwyżej 
położonych w Polsce) − doskonałego 
miejsca aktywnego wypoczynku dla entu-
zjastów wędkowania i sportów wodnych. 

Szczególnie zapraszamy rodziny z dzieć-
mi, dla których przygotowaliśmy bezpiecz-
ne miejsca zabaw i wypoczynku, salę 
rekreacyjną oraz miejsca na wieczorne 
ogniska i grillowanie. Dzieci mają możli-
wość kontaktu ze zwierzętami w gospo-
darstwie – są tu konie, owce, króliki, kury. 

Oferta noclegowa obejmuje domki, poko-
je i mieszkania wakacyjne. Zapewniamy 
gościom dostęp do kuchni, ale jednocze-
śnie zapraszamy do korzystania z naszej 
oferty kulinarnej − przygotowujemy posiłki 
wykorzystując produkty ekologiczne pro-
sto z ogrodu. 

Oferujemy całodobowe wyżywienie, tak-
że wegetariańskie. Jesteśmy certyfiko-
wanym gospodarstwem ekologicznym 
posiadającym również certyfikat Czysta 
Turystyka, nadany przez Fundację Partner-
stwo dla Środowiska. Komunikujemy się 
w trzech językach − polskim, angielskim 
i francuskim.

Atrakcje regionu
Jezioro Bukówka – 1 km
Wyciąg narciarski w Lubawce − 5 km
Zespół Klasztorny Cystersów w Krzeszo-
wie – 8 km
Domy Tkaczy Śląskich w Chełmsku Ślą-
skim – 8 km
Karpacz, Śnieżka (1602 m n.p.m.)– 25 km
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III miejsce – Kurosiówka 
Irena i Władysław Kurowscy

Łączna liczba pokoi i miejsc nocle-
gowych w obiekcie – 5/15

Kulinarne specjalności 
grillowana karkówka, pieczona szynka, 
szaszłyki z grilla, udka pieczone w mio-
dzie, płaty drobiowe z przyprawami, zupa 
grzybowa na borowikach, kwaśniak, zupa 
kminkowa, zupa cebulowa, pstrąg w mig-
dałach

Kurosiówka leży w Przesiece, 600 m 
n.p.m., w centrum Karkonoszy, na stoku 
Złotego Widoku. Obok, kaskadami prze-
pływa rzeka Myja. Jest to miejsce, z któ-
rego prowadzą liczne szlaki turystyczne. 
Dom jest otoczony ogrodem – parkiem  
(2 ha) z bogatym zbiorem roślin ozdob-
nych. Są tu także dwa stawy. Naszą chlu-
bą jest kolekcja różaneczników – około 
600 krzewów, a także roślin iglastych i by-
lin oraz powstający ogród japoński. 

Przesieka 
58-562 Podgórzyn  
ul. Brzozowe Wzgórze 8 
Karkonosze
i Kotlina Jeleniogórska
tel. 75 762 12 99
kurosiowka@wp.pl
www.kurosiowka.pl

Atrakcje regionu
Wodospad na rzece Podgórnej – 1 km
Zamek Chojnik – 5km
Park Miniatur i sztolnie w Kowarach – 12 km
Miasteczko Western City – 10 km
Dolina Pałaców (35 pałaców) w regionie 
– 20 km

Do dyspozycji gości są pokoje urządzone 
w wiejskim stylu, z łazienkami, pokój dzien-
ny i jadalnia z tarasem. W obiekcie znaj-
duje się też piekiełko, czyli pomieszcze-
nie z kominkiem i stałą galerią obrazów. 
W kranach płynie czysta, źródlana woda 
z własnego ujęcia. Oferujemy zdrowe, do-
mowe wyżywienie.

Naszych gości obsługujemy w języku pol-
skim, niemieckim, angielskim i rosyjskim.
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Wyróżnienie –  
Agro-Pustelnik   
Małgorzata Wernicka
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Agro-Pustelnik leży w niewielkiej wsi Pu-
stelnik w gminie Marciszów, na trasie mię-
dzy Bolkowem a Lubawką. Okolica obfitu-
je w jagody, grzyby a także stawy rybne. 
Bogactwo lasów i polnych dróżek sprzyja 
uprawianiu turystyki pieszej i rowerowej. 
Dzięki swojemu położeniu, gospodarstwo 
jest bazą wypadową do zwiedzania pobli-
skich Rudaw Janowickich, Gór Kaczaw-
skich czy Wałbrzyskich i szczytów Karko-
noszy. 

Agro-Pustelnik to miejsce wyjątkowe. 
Dom przysłupowo-szachulcowy, zaadap-
towany z poniemieckiego gospodarstwa, 
leży na skraju lasu. Oferujemy 30 miejsc 
noclegowych w pokojach z łazienkami 
oraz dużą salę, gdzie można urządzać im-
prezy okolicznościowe. Na terenie gospo-
darstwa znajduje się ogród, dwa stawy, 
miejsce na ognisko oraz grilla. 

Gości obsługujemy w języku polskim,  
angielskim i rosyjskim. 

Łączna liczba pokoi i miejsc nocle-
gowych w obiekcie – 5/30

Kulinarne specjalności 
pstrąg smażony z masłem czosnkowo-
-koperkowym, ruskie pierogi, placuszki 
ziemniaczane z cukinią, kaczka pieczona 
z jabłkami, zupa serowa

Pustelnik 26  
58-410 Marciszów 
pogranicze Rudaw  
Janowickich oraz Gór 
Wałbrzyskich  
i Kamiennych
tel. 501 243 039
kontakt@agropustelnik.pl
www.agropustelnik.pl

Atrakcje regionu
 Kolorowe jeziorka – 5 km
 Zamek Bolków – 8 km
 Opactwo Krzeszowskie – 18 km
 Zamek Książ – 25 km
 Ruiny Zamku Bolczów – 15 km




