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Ewa Mańkowska
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

W Województwie Dolnośląskim funkcjonuje obecnie ponad 600 go-
spodarstw agroturystycznych. Większość z nich mieści się na terenach 
górskich i podgórskich.

Dolnych Śląsk, ze względu na swoje położenie, jest terenem atrakcyjnym 
dla turystów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Piękne lasy, parki kra-
jobrazowe i czyste powietrze zachęcają do odpoczynku, wykorzystując 
przy tym urokliwy, wiejski krajobraz. Agroturystyka zapewnia nie tylko 
zakwaterowanie czy wyżywienie, ale również różnego rodzaju atrakcje, 
jak jazda konna, wędkarstwo czy wspinaczka skałkowa. Szczególnie  
korzystają z tego ci, którzy lubią aktywnie spędzać wolny czas.

W katalogu przedstawiamy 97 laureatów wojewódzkiego konkursu  
na Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne. W ciągu ostatnich kilkuna-
stu lat ich liczba się podwoiła. 

Niech niniejszy katalog będzie dla Państwa inspiracją do wypoczynku  
z dala od miejskiego zgiełku, a prowadzących gospodarstwa agrotu-
rystyczne motywuje do oferowania coraz szerszego pakietu usług.  
Zapraszam do zapoznania się z najnowszym Dolnośląskim Katalogiem 
Agroturystycznym i życzę miłych wrażeń.
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Dolny Śląsk to region atrakcyjny turystycznie – zarówno dla mi-
łośników aktywnego wypoczynku uprawiających sporty, amato-
rów pięknych krajobrazów, jak i zwolenników turystyki pielgrzym-
kowej, pieszej, konnej czy rowerowej. Bogactwo ciekawych 
miejsc i zabytków, atrakcyjny krajobraz, uzdrowiska, a także złoża 
wód mineralnych sprawiają, że województwo porównywane jest 
z wiodącymi regionami turystycznymi w Polsce. 

Stolicą regionu jest Wrocław, który wraz z aglomeracją jest jed-
nym z głównych centrów turystycznych w Polsce. Miasto o po-
nad 1000-letniej historii jest ośrodkiem nauki, kultury i gospo-
darki. Historyczna stolica województwa to także ważny ośrodek 
handlowy i duży węzeł komunikacyjny. Wrocław leży nad pięcio-
ma rzekami (Odrą, Widawą, Ślężą, Bystrzycą i Oławą) i ma ponad 
150 mostów.

Dolny Śląsk to obszar najbardziej urozmaicony pod względem 
budowy geologicznej w Polsce. Znajdują się tu niecodzienne śla-
dy zlodowacenia w formie kotłów, stawów, wałów morenowych 
i form zwietrzelinowych spiętrzeń skalnych. O dzisiejszym ukształ-
towaniu powierzchni zadecydowały alpejskie ruchy górotwórcze 
w trzeciorzędzie, które podzieliły teren na trzy duże jednostki  
− Sudety, Przedgórze Sudeckie i Nizinę Śląską. Te natomiast 
podzielone są na kilkanaście regionów turystycznych. Wyróż-
niamy wśród nich Bory Dolnośląskie, Karkonosze i Kotlinę Jele-
niogórską, Góry i Pogórze Izerskie, Góry i Pogórze Kaczawskie, 
Rudawy Janowickie, Góry Kamienne i Wałbrzyskie, Góry Sowie,  
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Góry Stołowe, Kotlinę Kłodzką, Góry Bystrzyckie, Masyw 
Śnieżnika i Góry Bialskie, Góry Złote i Bardzkie, Wzgórza 
Strzelińsko-Niemczańskie, Masyw Ślęzy i Dolinę Świdnicką, 
Nizinę Śląską i okolice Wrocławia oraz Wzgórza Trzebnickie 
i Dolinę Baryczy. 

Większość z nich stanowią tereny typowo górskie lub podgór-
skie. Są one co roku celem podróży tysięcy turystów. Rozwojowi 
turystyki sprzyjają ścieżki i szlaki biegnące wzdłuż górskich szczy-
tów lub na nieco łagodniejszym terenie, szlaki rowerowe, trasy ka-
jakowe (np. rzeką Bóbr), narciarskie stoki czy trasy biegowe. Swo-
je miejsce odnajdą także zwolennicy wspinaczki oraz lotnictwa. 

Ze względu na unikalny charakter tych terenów, na Dolnym Ślą-
sku utworzono dwa parki narodowe oraz kilkanaście parków 
krajobrazowych − Przemkowski Park Krajobrazowy, Park Krajo-
brazowy Dolina Baryczy, Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy, 
Park Krajobrazowy Dolina Bobru, Park Krajobrazowy Chełmy, 
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy, Ślężański Park Krajobrazo-
wy, Książański Park Krajobrazowy, Rudawski Park Krajobrazowy, 
Park Krajobrazowy Sudety Wałbrzyskie, Park Krajobrazowy Gór 
Sowich, Śnieżnicki Park Krajobrazowy i Bory Dolnośląskie.

Karkonoski Park Narodowy został utworzony w 1957 roku. Jest 
położony wśród starych gór z najwyższym szczytem − Śnieżką 
(1602 m n.p.m.). Odnajdziemy tu charakterystyczne formy grani-
towe, takie jak Pielgrzymy czy Słonecznik. Są tu również torfowi-
ska, ślady plejstoceńskiego zlodowacenia górskiego oraz charak-
terystyczna piętrowa szata roślinna ze specyficznymi gatunkami. 

Park Narodowy Gór Stołowych leży na terenie Sudetów Środ-
kowych z najwyższym wzniesieniem Szczelińcem Wielkim  
(919 m n.p.m.). W parku znajdują się labirynty Błędnych Skał  
z  formami kamiennymi o różnych kształtach (kurza stopka, skalna 
brama, skalne grzyby, tunele i wiele innych).

Dolny Śląsk to region, który jest chętnie odwiedzany zimą przez 
amatorów białego szaleństwa. Znaczny obszar województwa 
zajmują tereny górskie i podgórskie, dlatego jednym z elemen-
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tów oferty turystycznej jest narciarstwo zjazdowe i biegowe oraz 
możliwości uprawiania innych sportów zimowych. 

W Sudetach można spotkać długie stoki czy łagodne wierzcho-
winy, niemało jest tutaj szlaków turystycznych i leśnych duk-
tów. Sezon zimowy ze sprzyjającymi warunkami śniegowymi 
może trwać od jesieni do wiosny. Fanów aktywnej turystyki 
kusi również infrastruktura turystyczna − w regionie nie braku-
je tras zjazdowych, nartostrad, kolejek linowych czy wyciągów 
narciarskich. Jednym z największych ośrodków sportów zimo-
wych w Sudetach jest Szklarska Poręba z około 20 wyciągami  
i 15 kilometrami tras narciarskich. Większość nartostrad jest usytu-
owana na stokach Szrenicy. Jednak sympatycy białego szaleństwa 
odwiedzają nie tylko najbardziej znane miejscowości,  jak Kudowa, 
Karpacz czy Szklarska Poręba, ale także mniej popularne, choć rów-
nie atrakcyjne miejsca, jak Stronie Śląskie, Zieleniec, Lądek Zdrój, 
Międzygórze, Duszniki Zdrój, Radków czy Janowice Wielkie. 

Przez cały rok turyści mają do dyspozycji dobrze oznakowane 
szlaki górskie oraz możliwość uprawiania sportów − spływy pon-
tonowe i kajakowe, zjazdy rowerowe czy wspinaczkę.

Bujna przeszłość historyczna, podczas panowania kolej-
nych władców pozostawiła na Dolnym Śląsku wiele za-
bytków architektury, od zamków (Książ, Kliczków, Czo-
cha), rezydencji i warowni, przez liczne kościoły i klasztory 
fundowane sprowadzanym tu zakonom, do zabytków kul-
tury świeckiej oraz zabytków techniki i miejsc martyrologii 
(Rogoźnica).

Na Dolnym Śląsku dobrze rozwinęła się turystyka uzdrowiskowa. 
Właściwości lecznicze oraz smakowe dolnośląskich wód mine-
ralnych są doceniane przez kuracjuszy. Do znanych uzdrowisk 
należą − Świeradów, Cieplice Śląskie, Szczawno, Duszniki, Kudo-
wa, Polanica czy Lądek. Są to nie tylko miejsca służące odnowie 
biologicznej − coraz częściej stają się także ważnymi ośrodkami 
kultury. Na przykład w Dusznikach, co roku odbywają się koncer-
ty szopenowskie.
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Dolny Śląsk to doskonałe miejsce dla poszukiwaczy śladów histo-
rii − rozegrało się tu wiele ważnych wydarzeń, po których pozo-
stały niezliczone tajemnice. Jedną z nich kryje kompleks podziemi 
i bunkrów, które tworzą Podziemne miasto w Górach Sowich. 
Wyjątkowość tych obiektów od lat przyciąga badaczy zaga-
dek i poszukiwaczy przygód. Do tej pory odnaleziono i zba-
dano siedem części podziemnego miasta. Są to − Osówka,  
Walim-Rzeczka, Włodarz, Gontowa, Jugowice, Soboń i Książ.  
Niezapomnianych wrażeń z pewnością dostarczą też takie miej-
sca, jak twierdza w Srebrnej Górze i w Kłodzku, sztolnie w Ko-
warach, podziemna kopalnia turystyczna w Nowej Rudzie czy 
jaskinia w Kletnie. 

Na terenie województwa dolnośląskiego znajdują się historyczne 
miejsca kultu religijnego. Najbardziej cenione są sanktuaria, które 
już wieki temu stały się celem pielgrzymek turystów z całej Euro-
py − sanktuarium w Wambierzycach, czyli Dolnośląska Jerozo-
lima, w Trzebnicy, w Bardzie i Maria Śnieżna na Górze Iglicznej. 
Poza tym województwo posiada wiele innych obiektów sakral-
nych − 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 Świą-
tyni Wang w Karpaczu. Jest to drewniany kościół z XIII wieku, 
pochodzący z miejscowości Vang w południowej Norwegii – za-
bytek architektury romańskiej, bogato zdobiony motywami roślin-
nymi i dekoracyjnymi.
W charakterystyczny dolnośląski krajobraz na stałe wpisały się 
samotne kapliczki przydrożne, figury i kamienne średniowiecz-
ne krzyże pokutne. Swój ślad w krajobrazie i kulturze Dolnego 
Śląska pozostawiła formacja zakonna Cystersów, która trafi-
ła do Lubiąża na początku XII w. Od tego czasu powstały filie 
w Henrykowie, Krzeszowie, Kamieńcu Ząbkowickim oraz klasz-
tor w Trzebnicy (Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy). Cy-
sterskie klasztory były centrami gospodarczymi i kulturalnymi. 
Na Dolnym Śląsku przebiega znany Szlak Cysterski, stanowiący 
część Europejskiego Szlaku Kulturowego – prezentujący doro-
bek zakonników. Zaczyna się on w Lubiążu, następnie prowa-
dzi do Trzebnicy i przez Wrocław − do Henrykowa i Kamieńca,  
by osiągnąć swój ostatni punkt w Krzeszowie. 
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Kontakt z przyrodą daje nam gwarancję dobrego wypoczynku. 
Idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych mieszkańców miast 
jest pobyt w gospodarstwie agroturystycznym. Na Dolnym Ślą-
sku funkcjonuje ich ponad 600. 

Świeże powietrze, biwakowanie i podziwianie krajobrazów to 
podstawa turystycznej oferty dolnośląskiej wsi. Domowy klimat 
i wyjątkowa atmosfera w domu agroturystycznym sprawiają, 
że nie czujemy się anonimowi, a na czas pobytu stajemy się pra-
wie członkami rodziny gospodarzy. 

Wypoczywając na wsi mamy kontakt nie tylko z przyrodą, może-
my też poznawać lokalną kulturę i korzystać ze zdrowej żywno-
ści. W wielu gospodarstwach zwraca uwagę charakterystyczny 
wystrój wnętrz.

Atutem wiejskich kwater jest domowe jedzenie. W gospodar-
stwach agroturystycznych nierzadko możemy przypomnieć so-
bie smaki dzieciństwa sięgając po soczystą renetę w sadzie albo 
po warzywa prosto z grządki. Dania serwowane przez gospody-
nie, pachnące ziołami z przydomowych ogródków, są przyrzą-
dzane z produktów z własnej uprawy lub kupionych od zaprzy-
jaźnionych sąsiadów. Wśród wiejskich specjałów często znajdują 
się potrawy kuchni regionalnej.

Pomimo, że krajobraz Dolnego Śląska, jego tereny górskie i pod-
górskie zachęcają nas do przemierzania ścieżek, a obecność 
sportowych ośrodków sprawia, że często traktujemy agroturysty-
kę, jako bazę wypadową do regionalnych atrakcji, kwaterodawcy 
dbają, aby nasz pobyt był niezapomniany. Dlatego przygotowują 
atrakcje − kuligi z pochodniami, przejażdżki bryczką, wiejskie bie-
siady, wspólne grzybobrania, warsztaty artystyczne czy możliwo-
ści uprawiania różnych sportów. To jedynie niewielka część tego, 
co oferują by umilić turystom  pobyt. Zadowoleni goście wracają 
i polecają ulubione miejsca znajomym. 
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Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu od lat 
realizuje zadania związane z rozwojem i promocją agroturystyki 
na Dolnym Śląsku. Aby zidentyfikować i wypromować najlepsze 
gospodarstwa, co roku, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich w województwie dolnośląskim, odbywa się 
wojewódzki konkurs na Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne. 
Realizują go wspólnie pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego we Wrocławiu i Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. Konkurs to także okazja do promo-
wania dolnośląskiej wsi, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

Gospodarstwa uczestniczące w konkursie są oceniane w oparciu 
o następujące kryteria:

 urządzenie i funkcjonowanie gospodarstwa agroturystyczne-
go (wrażenie ogólne, stan porządkowy, wydzielenie części miesz-
kalnej, wypoczynkowej i gospodarczo-produkcyjnej, spełnianie 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa turystów),

 jakość świadczonych usług (estetyka i urządzenie pokoi go-
ścinnych, dostęp do węzła sanitarnego, dodatkowe pomieszczenia 
dla gości), 

 oferta żywieniowa (wykorzystanie produktów pochodzących 
z własnego gospodarstwa, udział produktów ekologicznych i tra-
dycyjnych oraz potraw regionalnych w jadłospisie),

 atrakcje związane z gospodarstwem (zajęcia edukacyjne  
i rekreacyjne, informacja i promocja tradycji, kultury i zabytków),

 ekologiczny system oddziaływań środowisko – człowiek 
(szambo, przydomowa oczyszczalnia, segregacja i utylizacja  
odpadów, kompostowanie odpadów roślinnych),

 inwestycje w gospodarstwie związane bezpośrednio z prowa-
dzoną działalnością agroturystyczną (w tym dostosowanie warun-
ków w gospodarstwie do wypoczynku osób niepełnosprawnych),
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 aktywność właścicieli gospodarstw w propagowaniu własnej 
oferty agroturystycznej.

W niniejszej publikacji prezentujemy Państwu gospodarstwa 
agroturystyczne nagradzane w wojewódzkim konkursie na Naj-
lepsze gospodarstwo agroturystyczne od 1999 roku. Wśród 
zaprezentowanych kwaterodawców znaleźli się także laureaci 
powiatowych edycji konkursu. Standardy i preferencje turystów 
zmieniają się z czasem, dlatego gospodarstwa prezentowane 
w katalogu stale podnoszą jakość swoich usług. Usługodawcy 
poszerzają swoją ofertę, a dochodowość agroturystyki w wielu 
przypadkach zadecydowała o rezygnacji z ulgi podatkowej, przy-
sługującej rolnikom wynajmującym nie więcej niż pięć pokoi. 
Jednak bez względu na zobowiązania podatkowe i liczbę udo-
stępnianych pokoi, wiejski charakter oferty, domowa atmosfera 
i gościnność właścicieli to niezmiennie atut prezentowanych  
gospodarstw. 



12

1
Paweł Ilczyna
Bolesławice 256 a 
59-700 Bolesławiec
Bory Dolnośląskie
tel. 75 644 93 65

wyróżnienie 2004 – edycja wojewódzka, II miejsce 

2012 – edycja powiatowa (powiat bolesławiecki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 3/10

Kulinarne specjalności – pyszne ciasta, chleb domowy, pita  
z różnym nadzieniem, pierogi

Gospodarstwo położone jest 3 km od Bolesławca – miasta 
znanego z produkcji ceramiki, w pobliżu znajduje się rzeka 
Bóbr oraz akwen wodny w Krępnicy. Proponujemy miłym go-
ściom wyżywienie na życzenie lub korzystanie z osobnej kuch-
ni. Oferujemy wypoczynek wśród kwiatów, krzewów ozdob-
nych i sadu, nieopodal lasu. Atrakcją gospodarstwa są daniele.  
W naszej miejscowości co roku w czerwcu odbywa się festa 
bałkańskana, na którą przyjeżdżają zespoły z byłej Jugosławii 
oraz serwowane są potrawy z tamtych stron.

Atrakcje regionu 
  Muzeum ceramiki i Kutuzowa, produkcja ceramiki użytkowej, 
park wodny Orka – 3 km
 Zamek Kliczków – 20 km
 Zamek Grodziec – 30 km
  Studio Borowski (huta szkła artystycznego) w Tomaszowie 
Bolesławieckim – 15 km

W malowniczych Bolesławicach,  
relaks w otoczeniu natury
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2
Teresa i Mieczysław Oleksy
Duninów 2
59-140 Chocianów
Bory Dolnośląskie
tel. 76 819 59 04, 606 106 573
e-mail – dom.lesnika@interia.pl
www. domlesnika.e-meteor.pl

III miejsce 2002 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/14

Kulinarne specjalności – dziczyzna, peczenica – prosiak lub dzik 
pieczony w piecu chlebowym z dodatkiem kaszy lub w cieście 
chlebowym, pierogi

Dom leśnika leżący pośród Borów Dolnośląskich to strzał w dzie-
siątkę nie tylko na jesienny urlop. Przez cały rok organizujemy 
wędrówki, a w sezonie zapraszamy na wspólne grzybobranie 
i zbieranie jagód. Ponadto oferujemy suszenie i przetwarzanie 
bogactw runa leśnego, wędkowanie w pobliskich stawach oraz 
wycieczki rowerowe. Organizujemy również biesiady. W naszym 
gospodarstwie hodujemy drób ozdobny – kury, bażanty, kaczki, 
indyki, pawie, perliczki i gołębie. 
Do dyspozycji turystów oddajemy 5 pokoi gościnnych z łazienka-
mi, salon kominkowy oraz miejsce wypoczynkowe z ogniskiem, 
wiatą i piecem chlebowym. W gospodarstwie znajduje się Eko-
muzeum Łowiectwa oraz kolekcja starych zegarów. Naszym go-
ściom zapewniamy obsługę w języku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu:
Rezerwat Przyrody Czarne Stawy – 1 km 
Rezerwat Przyrody Torfowisko Borówki – 20 km 
Rezerwat Przyrody Przemkowski Park Krajobrazowy – 16 km 
 Ekomuzeum Wrzosowej Krainy – 20 km
Pasieka Maja w Przemkowie – 16 km 
Zespół Pałacowy z wieżą widokową panoramy Chocianowa

Lubisz las, zwierzęta  
– przyjedź, odpoczniesz
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3
Magdalena i Paweł Śnieguccy
Jaroszówka 9
59-225 Chojnów
Bory Dolnośląskie
tel. 76 817 88 86, 669 774 621, 603 178 263
e-mail –dwabrzegi@interia.pl
www.dwabrzegi.w.interia.pl

I miejsce 2003 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/10

Jaroszówka to wieś, która słynie z hodowli koni pełnej krwi an-
gielskiej. W naszym gospodarstwie hodujemy konie szlachetne, 
kuce szetlandzkie i welsh pony, a także bydło mięsne welsh black.  
Agroturystykę prowadzimy od 14 lat. Oferujemy pięć dwuosobo-
wych pokoi, cztery łazienki, pokój dzienny z kominkiem i kuchnią. 
Serwujemy smaczne i tanie posiłki. 
Nasz dom stoi w otoczeniu zieleni. Dla turystów przygotowa-
liśmy miejsce na ognisko i plac zabaw dla dzieci. Każdy może 
u nas nauczyć się jeździć na kucach i dużych koniach – po-
czątkujący i zaawansowani, dorośli i dzieci. Instruktor włada  
językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim. Do dyspozycji 
mamy stajnię z szesnastoma boksami, możliwy jest wypoczynek  
z własnym koniem, a także trening konia i jeźdźca. Przygotowa-
liśmy też nową, krytą ujeżdżalnię, dlatego zachęcamy do pobytu 
i treningu również jesienią i zimą. Zapraszamy wszystkich lubią-
cych wieś, ciszę, spokój, zwierzęta i kontakt z przyrodą.

Atrakcje regionu
Kąpielisko – 3 km 
Kryty basen – 5 km 
Zamek Grodziec – 25 km 
Płuczki złota – 20 km 
Legnica – 18 km 

Przyjedź do naszego końskiego raju
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4
Zdzisława i Jerzy Gucma
Ostaszów 23
59-170 Przemków
Bory Dolnośląskie
tel. 76 831 99 29, 501 176 411
e-mail – agrogucma@wp.pl
www.wokini.pl, www.amazonka.xwp.pl

II miejsce 2002 – edycja wojewódzka 

I nagroda i Puchar Prezesa Polskiego Związku  

Łowieckiego – edycja ogólnopolska

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/12

Kulinarne specjalności − prażucha, dziczyzna w różnej postaci, 
karp wędzony, zupa z lina, prosiak pieczony czy karp nadziewany

Nasze gospodarstwo leży na terenie objętym programem Natura 
2000, w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Budynki zbudo-
wane są w stylu pruskim. W jednym z nich mieści się bar z salą 
bankietową oraz baza noclegowa. Pokoje posiadają własne łazien-
ki. Drugi budynek to muzeum, a w nim trofea z Afryki, Azji i okolic 
gospodarstwa. Za budynkiem znajduje się część wypoczynkowa 
– wiaty, paleniska, grille. Jest tu także łowisko komercyjne. Jesie-
nią nasi goście wyruszają na grzybobranie, w październiku mogą 
wziąć udział w Święcie Karpia. Po okolicy można przejechać się 
bryczką lub konno. Dla naszych turystów urządziliśmy też mini zoo. 
Są w nim kozy, muflony, pawie, strusie, dziki, konie i bażanty. Mamy 
też wioskę indiańską i rycerską. Oferujemy wyżywienie w oparciu 
o produkty pochodzące z gospodarstwa. W jadłospisie można zna-
leźć potrawy regionalne. Komunikujemy się w językach − polskim, 
niemieckim, angielskim i rosyjskim.

Atrakcje regionu 
Dąb Chrobry − 7 km
Łowisko komercyjne − 2 km
Wydmy − 10 km
Stawy Przemkowskie − 0,5 km

W atmosferze bardzo miłej 
możesz spędzić u nas chwilę
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5
Maria i Wojciech Marczyccy
Parowa 161
59-724 Osiecznica
Bory Dolnośląskie
tel. 75 732 18 80, 696 921 909
e-mail – artcer@poczta.onet.pl
www.lesnachata-parowa.superturystyka.pl

III miejsce 2012 – edycja wojewódzka, I miejsce 2012 

– edycja powiatowa (powiat bolesławiecki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/15

Kulinarne specjalności – ryby np. karp wędzony, pierogi babuni, 
dziczyzna np. pieczeń z dzika, swojska jajecznica 

Gospodarstwo jest położone w cichej i spokojnej okolicy, w oto-
czeniu lasów. W pobliżu przebiegają ścieżki rowerowe, konne 
i edukacyjne. Zapraszamy gości do udziału w pracach rolniczych, na 
wspólne grzybobrania oraz wędkowanie w naszym stawie. Istnie-
je możliwość wędzenia złowionych ryb. Na terenie obiektu znajdu-
je się wiata, gdzie można grillować. Hodujemy konie i zapraszamy  
do jazdy konnej, organizujemy też wycieczki po okolicy. 
Zapraszamy do obserwacji rzadkich gatunków ptaków i na wyjaz-
dy na rykowiska. Organizujemy polowania, wycieczki rowerowe 
i spływy kajakowe. Baza noclegowa to pięć pokoi z łazienkami,  
a także sala telewizyjna, pełniąca rolę świetlicy czy stołówki. Tu-
ryści mogą sami przygotować posiłki w aneksie kuchennym lub 
skorzystać z naszej oferty kulinarnej. 
Z gośćmi komunikujemy się w języku – polskim, niemieckim, 
angielskim i rosyjskim. Obiekt jest częściowo przystosowany  
do przyjmowania osób niepełnosprawnych.

Atrakcje regionu
Zamek w Kliczkowie – 10 km
Muzeum Ceramiki Bolesławieckiej – 20 km
Muzeum Gross Rosen – 20 km
Zamek w Żaganiu – 25 km
Zamek Czocha nad Jeziorem Złotnickim – 30 km

Drzwi do lasu
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6
Bogumiła Naruszewicz
Borówki 25
59-706 Gromadka
Bory Dolnośląskie
tel. 75 738 24 60
e-mail – bogusiana@wp.pl

III miejsce 2012 – edycja powiatowa (powiat bolesła-

wiecki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 1/4

Kulinarne specjalności – ziołowa herbatka z mojego ogródka,  
olej z ziołami

Gospodarstwo oferuje noclegi i domowe jedzenie. W ogrodzie 
rosną zioła, z których wytwarzamy woreczki zapachowe na bazie 
lawendy czy ocet winny z ich dodatkiem. Zajmujemy się również 
wyrobem stroików świątecznych i wianków bożonarodzenio-
wych z lokalnie dostępnych roślin ozdobnych i krzewów. 
Zapraszamy turystów indywidualnych i grupy. Organizujemy 
warsztaty na temat uprawy i konfekcjonowania ziół, poprzedzane 
wizytą w ogrodzie ziołowym. 
Na terenie gospodarstwa można rozbić namioty w pobliżu lasu, 
w otulinie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego przy rezerwa-
cie Torfowisko Borówki. 
Gajówka Głuszec jest punktem Ekomuzeum Wrzosowej Krainy. 
Organizujemy ogniska i wspólne grillowanie. W menu mamy 
podpłomyki i własne przetwory np. miody, powidła i dżemy  
czy herbaty ziołowe.

Atrakcje regionu 
Ścieżka edukacyjna Ścieżka Zmysłów – 150 m
Ścieżka przyrodnicza Torfowisko Borówki – 140 m
Rezerwat florystyczny Torfowisko Borówki – 3 km
Wrzosowiska – 9 km
Staw z rybami – 50 m

W zgodzie z naturą wśród ziół
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7
Monika Fijałkowska-Mokosa, Tomasz Mokosa
Wolimierz 129
59-820 Leśna
Góry i Pogórze Izerskie
tel. 608 093 899
e-mail – alchemik@alchemik.com.pl
www.alchemik.com.pl

I miejsce 2009 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 9/30

Kulinarne specjalności − gruszki dla dorosłych, pierogi, żurek,  
pizza po izersku

Alchemik to miejsce magiczne nie tylko ze względu na nazwę, 
ale i z powodu niepowtarzalnego klimatu. Na ów klimat składa się 
wiele rzeczy – malownicza okolica, cisza i spokój. Do dyspozycji 
naszych gości oddajemy pokoje, dwie sale klubowe z kominkami 
i biblioteką, gdzie można posiedzieć przy dobrej muzyce i kawie. 
Jest też sala taneczno-koncertowa, która może pełnić funkcję sal-
ki konferencyjnej. Jeśli przyjedziecie Państwo z dziećmi, zabawek 
nie zabraknie. Czworonogi są też u nas mile widziane.
Obok domu czeka na imprezy drewniana karczma z piecem chle-
bowym i paleniskiem grillowym. Nasza oferta żywieniowa jest 
bogata, a smaki przyrządzanych przez zawodowego kucharza 
potraw – niezapomniane.  
Naszych turystów obsługujemy w języku polskim i angielskim.

Atrakcje regionu
Zamek Czocha, Zapory wodne w Złotnikach i Leśnej – 14 km
Zjazd kolejkowy – Gondola w Świeradowie – 7 km
 Siedem tras rowerowych na różnych odcinkach powiatu lu-
bańskiego – 5-23 km
Trasy Singiel – Trakt
Zamki w Świeciu – 9 km

Spokój ducha, uczta dla podniebienia
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8
Wioletta i Ryszard Sosnowscy
Wolimierz 4
59-820 Leśna
Góry i Pogórze Izerskie
tel. 665 447 228
e-mail – ws@przystawach.pl
www.przystawach.pl

wyróżnienie 2007 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/12

Kulinarne specjalności − pierogi ruskie, własne wyroby wędliniar-
skie, sałatki warzywne

Zapraszamy do malowniczej wsi Wolimierz u podnóża Gór Izer-
skich. Gospodarstwo przy Stawach to doskonałe miejsce zarów-
no dla gości indywidualnych, grup, jak i firmowych wyjazdów in-
tegracyjnych. W lecie to baza wypadowa dla turystów pieszych, 
zmotoryzowanych, rowerzystów, kajakarzy i paralotniarzy. Zimą 
atutem tego miejsca jest bliskość kolei gondolowej w Świerado-
wie Zdroju. Dla wymagających dużej dawki adrenaliny, mamy 
w ofercie ekstremalną jazdę ciężkim sprzętem w terenie, a zimą 
po zaspach. 
Nasza posiadłość jest rodzinnym gospodarstwem, gdzie tradycja 
jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dla gości przygo-
towaliśmy 12 miejsc noclegowych w 5 pokojach, kuchnię z ja-
dalnią oraz salę z kominkiem, barem i grillem zimowym. Wokół 
domu znajduje się ogród i zarybiony staw, a dla dzieci plac zabaw. 
Zdrowa wiejska żywność– świeże jaja, wyroby masarskie, warzy-
wa i owoce – są podstawą domowych posiłków. 
Naszych gości obsługujemy w języku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu
Kolej – Gondola, Dom Zdrojowy w Świeradowie – 7 km 
Zamek Czocha , Zapora wodna w Leśnej i Złotnikach – 15 km
Ruiny Zamku w Świecie – 10 km
Zamek Rajsko w Zapuście – 10 km
Sztolnie z okresu II Wojny Światowej w Leśnej – 12 km

Miła atmosfera, domowa kuchnia
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Norbert Podwiński
Kopaniec 69A
58-512 Stara Kamienica
Góry i Pogórze Izerskie
tel. 603 656 969
e-mail − farma69@poczta.onet.pl
www.farma69.pl

II miejsce 2008 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/15

Kulinarne specjalności − pierogi − ruskie, ze szpinakiem, kapustą  
i grzybami, kuchnia wegetariańska, knedle nadziewane, mięsiwo
z grilla, gulasz średniowieczny, żur 

Farma 69 to gospodarstwo położone 1 km od wsi Kopaniec 
w Górach Izerskich, niedaleko Szklarskiej Poręby. Jest usytuowa-
ne wśród lasów, na słonecznym stoku, skąd rozciąga się widok 
na Góry Kaczawskie i Kotlinę Jeleniogórską.  
Każdy może tu znaleźć coś dla siebie. Czy lubisz aktywny wy-
poczynek, czy ciszę i spokój, postaramy się abyś spędził u nas 
niezapomniane chwile.
Przygotowaliśmy pokoje – każdy z własną łazienką, lodówką, ra-
diem i TV. W obiekcie znajduje się salon z aneksem kuchennym 
i częścią telewizyjną. Mamy również salę szkoleniową (teatralno- 
-taneczną). Podajemy posiłki przygotowane z produktów ekolo-
gicznych z sąsiednich gospodarstw. Wizytówką gospodarstwa 
jest słowiańska osada z domami i warsztatami. Na terenie obiektu 
przygotowaliśmy też place rozrywki oraz saunę. 
Z gośćmi komunikujemy się w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Atrakcje regionu
Zamek Czocha i Jezioro Złotnickie – 28 km
Kolejka gondolowa w Świeradowie Zdrój – 28 km
Średniowieczna Wieża Rycerska w Siedlęcinie – 11 km
 Wodospady Szklarki i Kamieńczyka w Szklarskiej Porębie  
– 12 km
Zamek Chojnik – 8 km

W średniowiecznym stylu
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Krystyna i Józef Wiśniewscy
Krzewie Małe 22 
59-830 Olszyna Lubańska
Góry i Pogórze Izerskie
tel. 75 723 10 50
e-mail – mrwisnia666@wp.pl
http–//e–turysta.pl/szczegoly–noclegu/wisniewscy 
–k–j–agroturystyka–olszyna–117920.html

III miejsce 2012 – edycja powiatowa (powiat lubański)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 2/8

Prowadzimy gospodarstwo ekologiczne z uprawą zbóż i warzyw. 
Hodujemy również zwierzęta (krowy, świnie, kury, kaczki, gęsi 
i perliki). Zapraszamy przez cały rok. U nas dzieci mają kontakt  
ze zwierzętami, a Państwo możecie wypocząć w prawdzi-
wie wiejskim stylu. Do dyspozycji gości oddajemy dwa pokoje  
– jeden 6-osobowy, jeden 2-osobowy, osobną łazienkę, wyposa-
żoną kuchnię i toaletę. Przed domem jest ogród, a w nim – grill,  
miejsce na ognisko oraz plac zabaw. 
Atutem gospodarstwa jest możliwość spróbowania wiejskich 
produktów, jak nabiał, warzywa, owoce czy mięso. Posiadamy 
też staw rybny, w którym goście sami mogą łowić ryby, a później 
przyrządzić. W okolicy znajdują się jeziora. 
Z gośćmi komunikujemy się w języku polskim i angielskim.

Atrakcje regionu 
Bliskość granicy z Czechami (Miłoszów) – 15 km 
Henryków Lubański – 20 km
Leśna – 12 km
Zamek Czocha – 10 km
Jezioro Złotnickie –5 km
Jezioro Leśniańskie – 6 km
Świeradów Zdrój (wyciąg gondolowy) – 22 km

Ekologiczna agroturystyka

10
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Krystyna i Andrzej Jasińscy 
Karłowice 9
59-830 Olszyna
Góry i Pogórze Izerskie
tel. 606 600 950
e-mail – swierkowesiedlisko@gmail.com
www.swierkowesiedlisko.pl

II miejsce 2012 – edycja powiatowa (powiat lubański)

wyróżnienie 2013 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 7/21

Kulinarne specjalności – smaki dzieciństwa, zalewajka, pierogi,  
naleśniki, placki ziemniaczane, typowo polskie zupy i dania mięsne

Przygotowaliśmy dla Państwa pokoje 2-, 3- i 4-osobowe oraz po-
kój rodzinny dla 5 osób – wszystkie urządzone w rustykalnym 
stylu. Jest tu również kominek, jadalnia, łazienki, TV SAT (FTA) 
i bezprzewodowy internet. Przygotowujemy posiłki z wiejskich 
produktów dostępnych na naszym terenie. Oferujemy jajka  
od kur biegających po podwórku, ziemniaki z pola za miedzą, miód 
z zaprzyjaźnionej pasieki, zioła z ogródka, smalec własnej roboty 
i pieczony w domu chleb. W gospodarstwie mamy do Państwa 
dyspozycji bibliotekę, salkę szkoleniową, salę zabaw dla dzieci, 
grill i wędzarnię oraz plac zabaw w ogrodzie. Mamy również ofer-
ty specjalne np. weekend z komputerem, weekend dla wędka-
rzy, kurs decoupage, wczasy z treningiem rozwoju osobistego,  
imprezy typu Wielka Majówka czy ogniska z pieczeniem kiełbasek 
i muzyką. Z gośćmi komunikujemy się w języku polskim, angielskim,  
niemieckim, francuskim i rosyjskim.

Atrakcje regionu
Jezioro Złotnickie i Jezioro Leśniańskie – 200 m
Ruiny zamku w Rajsku – 6 km

Smaki dzieciństwa

11



23

Renata i Edward Kopała
Karłowice 1 
59–830 Olszyna
Góry i Pogórze Izerskie
tel. 609 316 334
e-mail – kontakt@karlowickadolina.pl
www.karlowickadolina.pl

I miejsce 2012 – edycja powiatowa (powiat lubański)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 4/20

Karłowicka Dolina to miejsce odpoczynku dla każdego, kto szuka 
spokoju, ciszy i relaksu. Dla gości przygotowaliśmy cztery samo-
dzielne 2-pokojowe mieszkania. Każde mieszkanie wyposażone 
jest w aneks kuchenny, łazienkę i osobną toaletę, TV, bezprzewo-
dowy dostęp do internetu, lodówkę i czajnik. 
Dla mniej wymagających osób posiadamy pomieszczenie nocle-
gowe na poddaszu, z możliwością spania na materacach. Do dys-
pozycji gości oddajemy też klub z kominkiem, stołem bilardowym, 
stołem do ping-ponga, flipperem, grami planszowymi, TV i DVD. 
Na parterze znajduje się przestronna kuchnia i jadalnia z biesiad-
nymi stołami. Istnieje również możliwość rozbicia namiotu na łące 
(mamy osobne natryski, toalety i dostęp do prądu). 
Na gości czeka otwarta wiata ze stołami biesiadnymi, paleniskiem 
do grillowania i miejscem na ognisko oraz boisko do siatkówki.
Zapewniamy ciepłą, domową atmosferę tradycyjnego gospo- 
darstwa. 

Atrakcje regionu
 Jezioro Złotnickie (możliwość wędkowania – bogato zarybio-
ne, plaża) – na miejscu
Zamki – Czocha, Rajsko, Świecie – 2-10 km

Swojskie klimaty

12
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Jagna Jankowska
Wolimierz 58
59-814 Pobiedna
Góry i Pogórze Izerskie
tel. 507 107 354
e-mail – agro@przydebie.pl
www.przydebie.pl

II miejsce 2014 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie 

– 5/21

Gospodarstwo agroturystyczne Przydębie znajduje się w rozle-
głej wsi Wolimierz. Z okien roztacza się widok na Góry Izerskie. 
Jest to odnowiony budynek starego zajazdu, z nietuzinkowym 
wystrojem wnętrz. To idealne miejsce dla osób szukających wy-
tchnienia i chcących zregenerować siły.
Do dyspozycji gości jest 5 pokoi, wyposażonych w sprzęty  
i przedmioty dekoracyjne zaprojektowane i wykonane w przyle-
głej pracowni rękodzieła. Goście mogą korzystać z w pełni wypo-
sażonej kuchni, jadalni, dużego pokoju dziennego z kominkiem 
oraz sauny i wanny spa. 
W gospodarstwie odbywają się warsztaty fotograficzne, tanecz-
ne, zajęcia jogi oraz warsztaty ceramiczne.
Przy Przydębiu działa Galeria Wolimierz 58 oraz pracownia meta-
lu, szkła i tkaniny, gdzie można obejrzeć, kupić lub zamówić kute 
łóżka, meble, lampy, świeczniki, szkło artystyczne, narzuty i ubiory 
artystyczne. Właściciele dostosowują ofertę żywieniową do po-
trzeb gości. Do przygotowania potraw wykorzystują między inny-
mi owoce i warzywa z własnego ogrodu i sadu.
 
Atrakcje regionu:

Zamek Gryf – 10 km
Zamek Czocha – 14 km
Lubomierz – Muzeum Kargula i Pawlaka – 18 km
 Jakuszyce i Polana Jakuszycka – Królestwo Narciarstwa Bie-
gowego – 37 km

Sztuka, inspiracja, wypoczynek i zabawa

13
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Barbara Jochymek
Bukówka 71
58-420 Lubawka
Karkonosze i Kotlina Jeleniogórska
tel. 75 741 13 95, 603 543 961
e-mail − eko@bukowka.com
www.ekobajka.pl

II miejsce 2011, I miejsce 2004, 

II miejsce 1999 – edycje wojewódzkie

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie − 7/25

Kulinarne specjalności − tradycyjna kuchnia domowa oparta 
na warzywach i owocach

Nasze gospodarstwo leży daleko od szosy, we wsi Bukówka, w są-
siedztwie sztucznego jeziora zaporowego (jedno z najwyżej poło-
żonych w Polsce) − doskonałego miejsca aktywnego wypoczynku 
dla entuzjastów wędkowania i sportów wodnych. 
Szczególnie zapraszamy rodziny z dziećmi, dla których przygo-
towaliśmy bezpieczne miejsca zabaw i wypoczynku, salę rekre-
acyjną, miejsca na wieczorne ogniska i grillowanie. Dzieci mają 
możliwość kontaktu ze zwierzętami w gospodarstwie – są to ko-
nie, owce, króliki, kury. Oferta noclegowa obejmuje domki, pokoje 
i mieszkania wakacyjne. Zapewniamy gościom dostęp do kuchni, 
ale jednocześnie zapraszamy do korzystania z naszej oferty kulinar-
nej − przygotowujemy posiłki wykorzystując produkty ekologiczne 
prosto z ogrodu. Oferujemy całodobowe wyżywienie, także wege-
tariańskie. Jesteśmy certyfikowanym gospodarstwem ekologicz-
nym posiadającym również certyfikat Czysta Turystyka, nadany 
przez Fundację Partnerstwo 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 Krzeszowie – 8 km
Domy Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim – 8 km
Karpacz, Śnieżka – 25 km

Szczególnie zapraszamy rodziny z dziećmi

14
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 15
Dorota Balcerzak
Szczepanów 37
58-420 Lubawka
Karkonosze i Kotlina Jeleniogórska
tel. 75/741 15 18, 502 215 556, 501 700 009
e-mail − info@uobwiesiow.pl
www.uobwiesiow.pl

wyróżnienie 2005 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie − 6/19

Kulinarne specjalności − kuchnia domowa

Zapraszamy osoby indywidualne i rodziny z domowymi pupila-
mi. Duży i ogrodzony teren sprawi, że Wasz pies będzie mógł się 
swobodnie wybiegać. 
Proponujemy Państwu smaczne posiłki z domowej kuchni. Nasz 
Ośrodek jest wyposażony w salę telewizyjną z kawiarenką inter-
netową, salę kominkową, boisko do siatkówki i koszykówki, salę 
do gry w tenisa stołowego, plac zabaw dla dzieci oraz salę dysko-
tekową. Na terenie obiektu przygotowaliśmy też miejsce na ogni-
sko. Dla amatorów wędkowania znajdzie się tu wiele ciekawych 
miejsc − m.in. zalew wodny w Bukówce na rzece Bóbr. 
Położenie gospodarstwa daje możliwość zorganizowania wycie-
czek krajowych i zagranicznych. Organizacją wycieczek zajmuje 
się Biuro Usług Turystycznych Utur z siedzibą w naszym gospo-
darstwie. 

Atrakcje regionu
Bukówka – zapora i zalew na rzece Bóbr – 0,5 km
Krzeszów – Opactwo Cystersów – 10 km
Karpacz, Śnieżka (1602 m n.p.m.) – 25 km
Chełmsko Śląskie – Domy Tkaczy Śląskich – 14 km
Rezerwat Przyrody Kruczy Kamień – 6 km
Skalne miasto w Czechach – 6 km

Blisko natury
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Robert Szorkin
ul. Staromiejska 8a, Mysłakowice
58-533 Mysłakowice
Karkonosze i Kotlina Jeleniogórska
tel. 75 713 12 66, 500 315 050
e-mail − szorkin@o2.pl
www.podsniezka.pl

wyróżnienie 2001 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/19

Kulinarne specjalności − pierogi, ryby z własnej hodowli, młode 
ziemniaki z kotletem schabowym, kapusta, gołąbki, jajecznica 
z jajek od zielononóżki kuropatwianej

Nasze gospodarstwo jest położone w podkarkonoskiej wsi Mysła-
kowice. Do dyspozycji turystów oddajemy 2 ha terenu zielonego, 
na którym można wypoczywać, opalać się oraz aktywnie spędzać 
czas. Wędkarzom dysponującym własnym sprzętem udostępniamy 
zarybiony staw. Złowione ryby za niewielką opłatą można przyrządzić 
we własnym zakresie na grillu lub zjeść na obiad przygotowany przez 
gospodynię.
Dzieci spędzą czas na placu zabaw z huśtawkami, ślizgawkami oraz 
piaskownicą. Poznają życie kur, kaczek, królików, perliczek, baranów 
i kotów. Dla gości łączących wypoczynek z aktywnością sportową 
przygotowaliśmy miejsce do gry w siatkówkę, badmintona oraz stół 
pingpongowy. Wieczorami można biesiadować nad stawem, przy 
kominku lub ognisku. Promujemy zdrowy tryb życia przygotowu-
jąc potrawy z własnych warzyw i owoców oraz ekologicznych jaj.  
Z gośćmi komunikujemy się w języku polskim i angielskim.

Atrakcje regionu
Karpacz, Świątynia Wang – 9 km
Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach – 6 km
Sztolnie w Kowarach – 8 km
Domy tyrolskie w Mysłakowicach – 1 km
 Pałac Królewski rodziny Hohenzollernów w Mysłakowicach  
– 0,5 km
Kościół poewangelicki w Mysłakowicach – 0,5 km

Aktywny wypoczynek w Karkonoszach

16
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Irena i Władysław Kurowscy
ul. Brzozowe Wzgórze 8, Przesieka
58-562 Podgórzyn
Karkonosze i Kotlina Jeleniogórska
tel. 75 762 12 99
e-mail − kurosiowka@wp.pl
www.kurosiowka.pl

III miejsce 2011, II miejsce 2000 – edycje wojewódzkie

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/15

Kulinarne specjalności − karkówka grillowana, szynka pieczo-
na, szaszłyki z grilla, udka pieczone w miodzie, płaty drobiowe 
z przyprawami, zupa grzybowa na borowikach, kwaśniak, zupa  
kminkowa, zupa cebulowa, pstrąg w migdałach

Kurosiówka leży w Przesiece, 600 m n.p.m., w centrum Karkono-
szy, na stoku Złotego Widoku. Obok, kaskadami przepływa rzeka 
Myja. Jest to miejsce, z którego prowadzą liczne szlaki turystycz-
ne. Nasz dom jest otoczony ogrodem – parkiem (2 ha) z boga-
tym zbiorem roślin ozdobnych. Naszą chlubą jest kolekcja róża-
neczników – około 600 krzewów, a także roślin iglastych i bylin. 
Do dyspozycji gości są pokoje urządzone w wiejskim stylu, z ła-
zienkami, pokój dzienny i jadalnia z tarasem. W obiekcie znajduje 
się też piekiełko, czyli pomieszczenie z kominkiem i stałą galerią 
obrazów. W kranach płynie czysta, źródlana woda z własnego 
ujęcia. Oferujemy zdrowe i domowe wyżywienie.
Naszych gości obsługujemy w języku polskim, niemieckim,  
angielskim i rosyjskim.

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

Malownicze pejzaże, leczniczy 
mikroklimat, bajeczny ogród

17



30

18
Malgorzata i Piotr Selwit
ul. Tyrolska 9, Sosnówka
58-564 Sosnówka
Karkonosze i Kotlina Jeleniogórska
tel. 75 761 06 18, 509 307 280
e-mail − ekofarm9@op.pl
www.selwit.pl

II miejsce 2007 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/16

Kulinarne specjalności − ser twaróg kozi, pierogi − ruskie, z mię-
sem, kutasiki z mięsem, gulasz, łódki z cukinii, kotlet selerowy, 
ciasta balowe, ciasto ananasowe, zupa przecierowa z dyni, żurek

Niezależnie od pory roku, każdy kto zawita do naszego tyrolskie-
go domu, znajdzie tu coś dla siebie. Miłośników pieszych wędró-
wek zapraszamy na szlaki turystyczne ciągnące się wzdłuż pa-
sma karkonoskiego. Rowerzyści odkryją uroki terenu bogatego 
w parki krajobrazowe, enklawy przyrodnicze, ciekawostki archi-
tektoniczne i muzea. W nasze progi zapraszamy także jesienią. 
Zimą zachęcamy do korzystania z wyciągów narciarskich i tras 
biegowych. W zagrodzie jest przestronny plac zabaw i dużo zie-
lonej przestrzeni. Dodatkową atrakcją są zwierzęta, a wśród nich 
wietnamskie świnki, konik, królik, kozy i oczywiście pies z towa-
rzyszącymi kotami. 
W 2003 roku otrzymaliśmy certyfikat gospodarstwa ekologicz-
nego, zachęcamy więc do spróbowania wyrobów z koziego 
mleka, jajek od naszych kur oraz przetworów. Na terenie gospo-
darstwa zorganizowaliśmy pole biwakowe. Do dyspozycji gości 
przygotowaliśmy 16 miejsc. Oferujemy 2 pokoje 2-osobowe,  
1 pokój 3-4-osobowy, 1 pokój 2-osobowy z łazienką i tarasem oraz 
mieszkanie (dwa pokoje dla 4-6 osób z osobną kuchnią i łazienką).
Z gośćmi komunikujemy się w języku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu
Kaplica Św. Anny – 5 km
Muzeum Lalek, Muzeum Sportu – 10 km
Dolina Pałaców – 8 km

Zdrowy wypoczynek, dla każdego coś dobrego
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Małgorzata i Piotr Nyc
ul. Karpacka 99 a 
58-533 Kostrzyca
Karkonosze i Kotlina Jeleniogórska
tel. 604 200 639, 668 151 753
e-mail – kontakt@karkonoskiesiodlo.pl
www.karkonoskiesiodlo.pl

I miejsce 2012 – edycja powiatowa (powiat jeleniogórski)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/14

Kulinarne specjalności – pierogi Babci Lusi

Zapraszamy do wypoczynku w malowniczo położonym obiekcie 
agroturystycznym u podnóża Śnieżki. Do dyspozycji gości odda-
jemy pokoje z łazienkami. Serwujemy domowe posiłki.
Bliska odległość od Karpacza i Przełęczy Okraj sprawia, że je-
steśmy bazą wypadową dla narciarzy, do uprawiania tury-
styki jeździeckiej, rowerowej i pieszej (szlaki turystyczne) oraz  
dla amatorów nordic walking (możliwość wypożyczenia sprzętu 
i instruktażu). Do dyspozycji gości jest salon z kominkiem – jadal-
nia, weranda z widokiem na Śnieżkę i Karkonosze, zaplecze spor-
towo-rekreacyjne, parking, Wi-Fi. Posiadamy profesjonalne bo-
isko do siatkówki plażowej, miejsce na grill i ognisko, plac zabaw 
i basen dla dzieci. Organizujemy szkolenia, imprezy integracyjne 
i okolicznościowe, urodziny dla dzieci z kucykiem, plenery ma-
larskie, pobyty z wypadami do Pragi. Dla grup zorganizowanych 
– warsztaty zdrowego żywienia, qigong, szkolenia instruktorów 
nordic walking. Zimą – kuligi i wycieczki na rakietach śnieżnych. 
Z gośćmi komunikujemy się w języku polskim, angielskim  
i hiszpańskim.

Atrakcje regionu 
SkiElita– obozy narciarskie, szkolenie – Kowary 3 km
Sztolnie i Park Miniatur w Kowarach – 3 km
Western City w Ścięgnach – 3 km
Cyrkland w Miłkowie – 3 km

Tu odpoczywają myśli
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20
Violetta Pietruszka
ul. Pułaskiego 7 A 
58-562 Podgórzyn
Karkonosze i Kotlina Jeleniogórska
tel. 513 141 547
e-mail – rancho@op.pl
www.agro-rancho.pl

I miejsce 2012 edycja wojewódzka), II miejsce – edycja 

powiatowa (powiat jeleniogórski)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/20  
oraz domek myśliwski/5

Kulinarne specjalności – pierogi, naleśniki, wędzone ryby  
z własnej wędzarni, zupa szczawiowa, bigos

Nasza oferta noclegowa to pokoje ze wspólną łazienką, pokoje z ła-
zienkami i domek myśliwski. W pokojach są telewizory oraz bezprze-
wodowy dostęp do internetu. Istnieje również możliwość wynajęcia 
mieszkania wakacyjnego dla 4-, 5-osobowej rodziny. To oferta dla 
młodych turystów, obieżyświatów i rodzin na urlopie. Zapraszamy 
rozrywkową młodzież i osoby ceniące ciszę. Dzięki rozplanowaniu 
przestrzeni nikt nikomu u nas nie przeszkadza.
Na terenie naszej posesji znajdują  trzy zarybione stawy otoczone 
trawiastymi groblami oraz altanę z murowanym kamiennym gril-
lem i stołami. Znajduje się ona za trzecim stawem, dzięki czemu 
biesiady nie zakłócają spokoju pozostałym gościom. Na terenie 
ogrodu znajduje się nieduży plac zabaw dla dzieci i wypoczynko-
we zakątki. Jeden ze stawów służy latem jako kąpielisko. Nieopo-
dal domu znajduje się nasze mini ZOO, gdzie można podziwiać 
różne gatunki ptaków, owce i kozy. Posiłki dla naszych gości przy-
rządzamy z produktów z gospodarstwa, jak jaja, mleko, sery ko-
zie wędzone we własnej wędzarni oraz ryby z naszych stawów.  
Z gośćmi komunikujemy się w języku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu:
Karkonoski Park Narodowy – 1,5 km
Rezerwat Dzikich Ptaków – 5 km
Zamek Chojnik – 5 km

Dom otwarty dla każdego
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21
Elżbieta i Janusz Madej 
ul. Łokietka 14 
58-533 Mysłakowice
Karkonosze i Kotlina Jeleniogórska
tel. 75 75 34 132, 502 479 876
e-mail – tyrolczyk@tyrolczyk.pl 
www.tyrolczyk.pl

III miejsce 2012 – edycja powiatowa (powiat jelenio-

górski)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/20

Kulinarne specjalności – prawdziwa polska kuchnia

Nasz zabytkowy, utrzymany w stylu tyrolskim dom leży u pod-
nóża Karkonoszy, we wschodniej części Kotliny Jeleniogórskiej. 
Gospodarstwo jest otoczone sadem oraz stawami hodowlanymi. 
W pobliżu znajduje się rzeka Łomnica. Tereny spacerowe zachę-
cają do pieszych oraz rowerowych wędrówek. Dzięki niewielkiej 
odległości od Karpacza, znajdzie się tutaj także coś dla miłośni-
ków górskich eskapad i amatorów białego szaleństwa. 
Ogród to miejsce zabaw dla dzieci (mamy plac zabaw) oraz wy-
poczynku dla dorosłych. Dla entuzjastów wczasów w siodle orga-
nizujemy przejażdżki konne.
Dysponujemy pokojami 2, 4, i 5-osobowymi z dostępem 
do kuchni, stołówki oraz pokoju gościnnego. Każdy z pokoi posia-
da łazienkę z kabiną prysznicową. 
Naszym gościom oferujemy smaczne, wiejskie posiłki. Zmo-
toryzowanym zapewniamy parking. Znajdzie się tutaj również 
miejsce dla Waszych czworonożnych przyjaciół. Organizuje-
my ogniska, grille oraz imprezy okolicznościowe. Istnieje możli-
wość zorganizowania u nas szkoleń, wykładów lub konferencji  
do 30 osób. 

Atrakcje regionu:
Śnieżka (1602 m n.p.m.) – 14 km
Karpacz, Świątynia Wang – 9 km
Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach – 6 km
Sztolnie w Kowarach – 8 km
Kościół poewangelicki w Mysłakowicach – 0,5 km

U nas wszyscy czują się jak w domu
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Lesław Hartel
Pławna Dolna 87
59-623 Lubomierz
Góry i Pogórze Kaczawskie oraz Wzgórza Strzegomskie
tel. 506 625 425
e-mail – hartel.l@wp.pl
www.jasmin.dobrynocleg.pl, www.splyw-bobrem.pl, 
www.schmottseiffen.de

wyróżnienie 2000 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 6/12 
plus 1 domek letniskowy/4

Przyjeżdżając do nas macie Państwo możliwość spędzenia czasu 
w zabytkowym budynku położonym we wsi Pławna, w którym 
do lat 80-tych znajdował się Klasztor Św. Karola Boromeusza.
Do dyspozycji gości przeznaczyliśmy sześć pokoi z widokiem 
na pola i lasy. Cztery pokoje posiadają własną łazienkę, a dwa 
na drugim piętrze – wspólną. Wszystkie są wyposażone w TV 
oraz internet bezprzewodowy. Obiekt jest częściowo klimatyzo-
wany. Do dyspozycji gości przeznaczyliśmy także klimatyzowa-
ny domek letniskowy, z własnym terenem do leżakowania. Do-
mek przeznaczony jest dla rodzin 3-4 osobowych, wyposażony 
w aneks kuchenny, mikrofalówkę, niezbędne sprzęty, lodówkę, 
łazienkę, TV-Sat i internet bezprzewodowy.
Naszym gościom polecamy między innymi spływ Bobrem, ra-
ftingowymi pontonami na trasach – Nielestno-Dębowy Gaj  
(3 godziny), Nielestno-Lwówek Śląski (5,5 godziny). Możliwa 
organizacja spływów rzeką Kwisą. Naszych gości obsługujemy  
w języku polskim i niemieckim

Atrakcje regionu
Zamek i pałac we Wleniu – 6 km
Park Krajobrazowy Doliny Bobru – 1 km
Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu – 6 km
Lwówecka Szwajcaria, skały – 5 km

Spływy Bobrem
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Ireneusz Nawara
Grobla 5
59-411 Paszowice
tel. 76 870 11 12
Góry i Pogórze Kaczawskie oraz Wzgórza Strzegomskie 
www.agrinpol.pl/nawara

III miejsce 1999 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/11

Kulinarne specjalności – pierogi

Wieś Grobla to miejsce dla miłośników pieszych wędrówek, wy-
ruszających na szlaki turystyczne po Parku Krajobrazowym Cheł-
my. W przepływającej nieopodal gospodarstwa rzece można 
łowić pstrągi i łapać raki. Okolica bogata w zwierzynę to miejsce 
polowań dla myśliwych, lasy są rajem dla grzybiarzy. 
Nasze gospodarstwo oferuje 11 miejsc noclegowych w poko-
jach w domu z salonikiem i tarasem wypoczynkowym. Serwu-
jemy domowe posiłki. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje 
możliwość przyjazdu ze zwierzętami. Wypożyczamy rowery 
górskie. Na terenie gospodarstwa mamy plac zabaw dla dzieci, 
a w ogrodzie – altany.
Organizujemy wycieczki po okolicy oraz imprezy okolicznościo-
we. Zainteresowanie uprawą winorośli sprawiło, że na południo-
wym stoku o powierzchni 15 arów posadziliśmy sprowadzone 
z Mołdawii sadzonki szlachetnych winorośli i w gospodarstwie 
można spróbować wina domowej roboty. 
Oferta wypoczynkowa skierowana jest głównie do rodzin z dzieć-
mi i osób starszych. Gospodarstwo jest przystosowane do przyj-
mowania osób niepełnopsrawnych.
Naszych gości obsługujemy w języku polskim i francuskim.

Atrakcje regionu:
Park Krajobrazowy Chełmy – 0-5 km
Kościół Pokoju w Jaworze – 14 km
Kolorowe Jeziorka – 25 km

Wypoczynek wśród lasów 
z dobrą kuchnią
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Izabela Chajutin
Jastrowiec 15
59-420 Bolków
Góry i Pogórze Kaczawskie oraz Wzgórza Strzegomskie
tel. 605 339 675
e-mail – chatamorgana@ig.pl
www.chatamorgana.ig.pl

wyróżnienie 2004 i 2010 – edycje wojewódzkie

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 10/29

Kulinarne specjalności – kulebiaki kaczawskie, wędzone wędliny, 
chleb na zakwasie z orkiszem, twaróg i masło wiejskie, dynia pie-
czona z rozmarynem, pieczyste macerowane w lubczyku, czosn-
ku niedźwiedzim i rozmarynie

Chata Morgana to ponad stuletni dom położony w Górach  
Kaczawskich, na obrzeżach Parku Krajobrazowego Chełmy, nie-
opodal trzech średniowiecznych zamków – Bolków, Świny i Lipa.
To idealna baza wypadowa dla miłośników wycieczek rowero-
wych. W domu można posiedzieć przy kominku, pograć w bilard 
lub spróbować sił grając na kongach.
Przygotowaliśmy dla naszych gości 10 pokoi. W każdym jest ła-
zienka oraz bezpłatny dostęp do internetu. Dwa pokoje na parte-
rze zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Do dyspozycji gości mamy również wiatę z paleniskiem i miejsce 
na grilla. Za domem ogród z drzewami owocowymi oraz boisko 
do siatkówki i piłki nożnej. 
Naszych gości obsługujemy w języku polskim, angielskim, nie-
mieckim i rosyjskim.

Atrakcje regionu:
 8 rezerwatów przyrody (m.in. Wąwozy: Myśliborski, Lipy,  
Siedmicy, rezerwat Nad Groblą, etc.) – w promieniu do 10 km 
Średniowieczny zamek Bolków – 8 km 
Średniowieczny zamek Świny – 5 km 
Ruiny średniowiecznego zamku w Lipie – 2 km 

Twoje miejsce w Górach Kaczawskich
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25
Ewelina i Krzysztof Rozpędowscy
Dobków 59
59-540 Świerzawa
Góry i Pogórze Kaczawskie oraz Wzgórza Strzegomskie
tel. 75 713 44 53, 506 112 985
e-mail – ewelina@villagreta.pl
www.villagreta.pl
adres na facebooku www.facebook.com/VillaGretaPoland

I miejsce 2010 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 9/25 
(+4 dostawki)

Kulinarne specjalności – kaczka nadziewana jabłkami, miętowe 
chłodniki z cytryną, karczek z kapustą kiszoną zasmażaną i śliwka-
mi, zupy np. grzybowa z grzybów leśnych, ogórkowa i żur na wę-
dzonych żeberkach z białą kiełbasą, pierogi z truskawkami

Nasz dom w Dobkowie u podnóża Gór Kaczawskich został od-
restaurowany z zachowaniem elementów charakterystycznych 
dla sudeckiej architektury. Pokoje są wyposażone w stare me-
ble i nowe stylizowane tak, aby poczuć atmosferę wsi dolnoślą-
skiej z początku XX wieku. Każdy pokój posiada własną łazienkę 
i dostęp do WiFi. Serwujemy posiłki domowej kuchni. Na terenie go-
spodarstwa znajduje się plac zabaw dla dzieci. Wypożyczamy rowe-
ry, organizujemy rodzinne wyprawy dla poszukiwaczy agatów, ame-
tystów i innych skarbów Krainy Wygasłych Wulkanów, a na życzenie 
organizujemy warsztaty ceramiczne i bibułkarskie. Naszych gości  
obsługujemy w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim. 
Zapraszamy również do naszej restauracji serwującej głównie 
tradycyjne polskie dania.
   
Atrakcje regionu 

 Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie – na miejscu 
 Kilkanaście średniowiecznych zamków (m.in. Grodziec, Bolków, 
Świny, Bolczów, Lipa, Chojnik, Książ, wieża rycerska w Siedlęci-
nie) – 5-50 km 
 Relikty wulkanizmu Krainy Wygasłych Wulkanów – 3-20 km 

Villa Greta – Magia tradycji…
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26
Władysława Gil
Radzimowice 10
59-420 Bolków
Góry i Pogórze Kaczawskie oraz Wzgórza Strzegomskie
tel. 75 741 23 98, 603 256 720

I miejsce 2008 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/11

Kulinarne specjalności – potrawy z orkiszu: zupa śniadaniowa 
– habermus, żurek, makaron z czosnkiem niedźwiedzim, chleb 
na zaczynie, jabłecznik, podpłomyki

Zapraszamy do Domu Chleba położonego w Radzimowicach, 
wsi o starym rodowodzie z zachowanym budownictwem sudec-
kim.
Nazwa gospodarstwa wiąże się z wypiekiem domowego, wiej-
skiego pieczywa na bazie mąki z orkiszu – uprawianego przez 
nas metodami ekologicznymi. Ziarna orkiszu stanowią bazę 
do przygotowywania produktów (mąka, kasza, makarony, pie-
czywo i ciastka). Kuchnia, oparta na zasadach średniowiecznej 
uzdrowicielki św. Hildegardy to nie jedyny atut naszego gospo-
darstwa. 
Dla gości organizujemy wycieczki rowerowe i piesze po okolicy, 
szkolenia na temat ekologii i imprezy integracyjne. Posiadamy 
również ofertę edukacyjną – prowadzimy warsztaty dotyczące 
znaczenia i wykorzystania orkiszu. Od 2011 roku w pierwszą so-
botę lipca w gospodarstwie odbywa się Święto Chleba. Poza tym 
organizujemy konferencje na temat górnictwa (minerały, rudy) 
oraz Festiwal Świat Kultur w pierwszą sobotę sierpnia. Oferujemy 
całodzienne wyżywienie. 

Atrakcje regionu
 Rzeźbiarz – samouk – Bolków – 8 km
 Zamek Bolków i Świny – 13 km
 Galeria Aniołów - ceramika Dobków – 16 km
 Kościół Pokoju w Jaworze – 20 km
 Kotlina Królów - Wojanów – Łomnica – 25 km

Skosztuj nieba w Domu Chleba
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27
Regina i Zdzisław Zielińscy
ul. Złotoryjska 10, Nowy Kościół
59-540 Świerzawa
Góry i Pogórze Kaczawskie oraz Wzgórza Strzegomskie
tel. 75 712 42 03
e-mail – katarzyna.zielinska@vp.pl

wyróżnienie 2009, III miejsce 2001 

– edycje wojewódzkie

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/13

Kulinarne specjalności – tradycyjne polskie jadło

Agroturystyka Regina znajduje się w Nowym Kościele, niedaleko 
przełomu rzeki Kaczawy. Jest to miejsce znane w całej Polsce jako 
Zagłębie Agatowe (z tzw. Bułami Agatowymi). 
Ta wieś posiada kilka interesujących zabytków – ruiny XIII-wieczne-
go romańskiego kościoła z barokową wieżą, kościół parafialny. Nie-
daleko znajduje się krater wulkaniczny Jeziorna – unikatowy obiekt 
geologiczno-krajobrazowy, Czerwony Kamień to szczyt o wysoko-
ści 323 m n.p.m. Najważniejszymi imprezami są ogólnopolskie za-
wody Enduro na profesjonalnie przygotowanym torze czy Święto 
Chleba. We wsi mieści się ośrodek hipiczno-rekreacyjny. 
Przyrządzamy posiłki z lokalnych produktów. Nasi goście mogą 
także przygotowywać jedzenie we własnym zakresie. Zaprasza-
my również osoby niepełnosprawne – nasz obiekt jest częścio-
wo przystosowany do ich potrzeb. Istnieje możliwość rozbicia 
namiotu, na życzenie chętnie zorganizujemy imprezę plenerową, 
ognisko, kulig, wędkowanie. Cały rok oferujemy naszym gościom 
wycieczki busem. 
Gości obsługujemy w języku polskim, angielskim i niemieckim.
 
Atrakcje regionu:

 Zamek Grodziec – 20 km
 Muzeum Złota w Złotoryi – 6 km
 Kamienie szlachetne Agaty – 3 km
 Agatowe Lato we Lwówku Śląskim – 25 km
 Organy Wielisławskie – 6 km

Warto tu wracać
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Agata i Zbigniew Wolak
ul. Długa 125
58-521 Jeżów Sudecki
Góry Kaczawskie
tel. 695 435 024
e-mail − agatawolak@interia.pl
www.srebrna gora.pl

I miejsce 2009 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie − 5/12

Kulinarne specjalności − tradycyjna kuchnia

Jeżów Sudecki to wieś leżąca w pobliżu Jeleniej Góry, na połu-
dniowym stoku Gór Kaczawskich, ze znaną w całej Polsce koleb-
ką polskiego szybownictwa − Górą Szybowcową (561 m n.p.m.). 
Do dyspozycji gości oddajemy dwupoziomowy aparta-
ment (maks. 6-osobowy) oraz 2 pokoje ze wspólną łazienką  
(4-6 miejsc noclegowych ) i dwa 2-osobowe pokoje z łazienkami. 
Przy pokojach znajduje się mały aneks kuchenny, a na parterze 
budynku jadalnia i salonik. Każdy z pokoi jest wyposażony w te-
lewizor i internet.
Atutem naszego gospodarstwa jest nietuzinkowy ogród z miej-
scem na grilla i placem zabaw dla dzieci oraz możliwość kontaktu 
ze zwierzętami, która sprawia radość szczególnie najmłodszym. 
W gospodarstwie są króliki, konie huculskie, krowy i kury. Jeste-
śmy certyfikowanym gospodarstwem ekologicznym.
Komunikujemy się w języku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu
 Góra Szybowcowa (561 m n.p.m.) – 2 km
 Zabytki Jeleniej Góry − 5 km
 Średniowieczna Wieża Rycerska w Siedlęcinie − 5 km
 Zapora na Bobrze w Pilchowicach − 10 km
 Karpacz − 20 km
 Szklarska Poręba − 25 km

W centrum regionu, blisko natury

28
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Halina Kumik
Myślibórz 8a
59-411 Paszowice
Góry i Pogórze Kaczawskie oraz Wzgórza Strzegomskie
tel. 76 870 80 70, 661 554 393
e-mail − halinakumik@wp.pl
www.barkaskada.pl

wyróżnienie 2005 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/12

Kulinarne specjalności − pierogi − myśliborskie, kapuściane, szpi-
nakowe, mięsne, placek po węgiersku, barszcz z uszkami, pstrąg 
w migdałach, flaki, rosół, zupy dnia oraz wiele innych pysznych 
domowych posiłków

Kaskada to idealne miejsce wypoczynku. Znajdujemy się w My-
śliborzu, na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Chełmy. 
Wszystkich miłośników przyrody, ciszy i spokoju oraz domowej 
kuchni zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Każdy pokój posiada własną łazienkę, telewizor, radiomagnetofon 
i CD, czajnik bezprzewodowy i lodówkę oraz internet bezprzewo-
dowy. Przy gospodarstwie funkcjonuje restauracja, która propo-
nuje Państwu posiłki w dwóch klimatyzowanych salach dla osób 
niepalących. Od wiosny do późnej jesieni klienci mają możliwość 
spożycia posiłków w letnim ogródku, w otoczeniu pachnącego 
ogrodu, przy szmerze strumyka, w cichej i spokojnej okolicy.  
Dzieci mogą skorzystać z ogrodzonego placu zabaw.

Atrakcje regionu
 Wąwóz Myśliborski − 0,5 km 
 Kościół Pokoju w Jaworze − 6 km 
 Zamek Książ − 5 km 
 Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy − 17 km 
 Zalew Słup i gotycki kościół z XV wieku − 17 km 

Piękna okolica oraz uczta dla smakosza
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Małgorzata Wernicka
Pustelnik 26
58-410 Marciszów
Rudawy Janowickie
tel. 501 243 039
e-mail − kontakt@agropustelnik.pl
www.agropustelnik.pl

wyróżnienie 2011 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/30

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

Agro-Pustelnik leży w niewielkiej wsi Pustelnik w gminie Marci-
szów, na trasie między Bolkowem a Lubawką. Okolica obfituje 
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 zwie-
dzania pobliskich Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich czy  
Wałbrzyskich i szczytów Karkonoszy. 
Agro-Pustelnik to miejsce wyjątkowe. Dom przysłupowo-sza-
chulcowy, zaadaptowany z poniemieckiego gospodarstwa, leży 
na skraju lasu. Oferujemy 30 miejsc noclegowych w pokojach 
z łazienkami oraz dużą salę, gdzie można urządzać imprezy oko-
licznościowe. Na terenie gospodarstwa znajduje się ogród, dwa 
stawy, miejsce na ognisko oraz grilla. 
Gości obsługujemy w języku polskim, angielskim i rosyjskim. 

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

Wypoczynek w zacisznej posiadłości  
na łonie natury

30
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31
Łukasz Pieczychlebek
Radomierz 1
58-520 Janowice Wielkie
Rudawy Janowickie
tel. 75 751 51 93, 693 378 108
e-mail − sokolnikkp@wp.pl
www.agrosokolnik.republika.pl

wyróżnienie 2000 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/16

Kulinarne specjalności − jajecznica po wiejsku, serek rudawski, 
sałatka rybna, pasta z tuńczyka lub łososia

Nasze gospodarstwo leży na malowniczym terenie otoczonym 
pasmem górskim. Rodzinna atmosfera sprawia, że goście czują 
się tu jak u siebie. Serwujemy domowe posiłki i przetwory. Pro-
wadzimy też szkółkę drzew i krzewów ozdobnych. Dysponujemy 
dużym terenem rekreacyjnym nad stawem, gdzie można wypo-
czywać łowiąc ryby. 
Do dyspozycji gości oddajemy pokoje gościnne z łazienką, salon 
z kominkiem oraz kuchnię z pełnym wyposażeniem. Na terenie 
obiektu jest parking, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia sprzę-
tu rekreacyjnego, grill i miejsce na ognisko. Sokolnik może być 
bazą wypadową do bliższych lub dalszych wycieczek po okolicy.  
Zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Komunikujemy się w językach – polskim, angielskim, niemieckim 
i rosyjskim.

Atrakcje regionu 
 Kolorowe Jeziorka – 20 km
 Szwajcarka oraz Góry Sokole – 5 km
 Zespół Pałaców nad Bobrem – 10 km
 Ruiny zamku Bolczów – 6 km
 Park Miniatur i sztolnie w Kowarach – 10 km

Rodzinny wypoczynek



44

Damian Dąbek
ul. Rudawska 63, Karpniki
58-533 Mysłakowice
Rudawy Janowickie
tel. 75 713 72 27, 607 865 151
e-mail − agrokarioka@poczta.onet.pl
www.noclegi.pl/agrokarioka

wyróżnienie 2006 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/12

Kulinarne specjalności − pstrąg, ser smażony

Oferujemy spędzenie wolnego czasu w gospodarstwie położo-
nym u stóp Gór Sokolich, w Rudawach Janowickich. Każdy znaj-
dzie tu warunki do aktywnego wypoczynku. Najbliższa okolica 
pozwala na uprawianie turystyki pieszej, rowerowej i wspinaczki 
skałkowej. Organizujemy pikniki i imprezy plenerowe z grillowa-
niem i pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Do dyspozycji gości 
przez cały rok mamy 12 miejsc noclegowych w pięciu pokojach 
2- i 3-osobowych oraz ogólnodostępną kuchnię. Każdy pokój jest 
wyposażony w telewizor i węzeł higieniczno sanitarny z natry-
skiem. Posiadamy wygodne i bezpieczne miejsce do parkowania 
oraz część rekreacyjną z oczkiem wodnym, grillem i miejscem 
na ognisko. Na miejscu znajduje się bar, który w kameralnych 
warunkach oferuje całodzienne wyżywienie, piwo, drinki i napoje.
Komunikujemy się w języku polskim i angielskim.

Atrakcje regionu
 Dolina Pałaców i Ogrodów – w otoczeniu 11 km
  Rudawski Park Krajobrazowy (w jego otulinie leży gospodar-
stwo)
 Trasy wspinaczki skałkowej – do 5 km
 Sieć tras rowerowych – w sąsiedztwie
 Stawy Karpnickie – 2 km
 Karpacz – 13 km

Spokojny odpoczynek w bliskim kontakcie 
z naturą
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Anna i Tomasz Stelmach
Świdnik 62
58-410 Marciszów
Rudawy Janowickie
tel. 509 042 996, 503 021 427
e-mail − poczta@agro-podkowka.pl
www.agro-podkowka.pl

I miejsce 2013 – edycja wojewódzka 

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/20
Gospodarstwo leży w dolinie Rudaw skiego Parku Krajobrazowe-
go. Jest otoczo ne Górami Ołowianymi i la sami, po których space-
ry czy przejażdżki konne i rowerowe to czysta przyjemność.
Podkówka to miejsce dla osób cenią cych spokój, czyste powie-
trze, zdrowie i naturę. 
Oferta gospodarstwa to 5 pokoi z ła zienkami, urządzonych 
w wiejskim kli macie (haftowana pościel, szydełkowe serwety czy 
kwieciste narzuty). Goście mają do dyspozycji sprzęt RTV oraz 
stały dostęp do internetu. Jest tu także salon z komin kiem, jadal-
nia, kuchnia, biblioteczka, taras i weranda. 
Właściciele gospodarstwa ser wują własne wyroby – swojskie 
kiełbasy, szynki, boczki, domowy chleb, sery, jogur ty, jajka i ciasta.
Jedną z największych atrakcji gospo darstwa są konie. W Pod-
kówce mogą jeździć konno początkujący, pod okiem instruktora. 
Bardziej zaawansowani korzy stają z wyjazdów w teren. Można 
tu także przejechać się bryczką a zimą – saniami. Turystom lu-
biącym wycieczki rowerowe, gospodarze udostępniają rowery. 
Na terenie Podkówki znajduje się drewniana altana z grillem i wę-
dzarnią oraz plac zabaw dla dzieci.

Atrakcje regionu:
Góra Połom, Jaskinia Północna Wielka – 7 km
Kolorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich – 8 km
Zamek w Bolkowie – 12 km
Ruiny Zamku Świny – 12 km
 Ruiny Zamku Bolczów – 12 km

Cenisz ciszę, spokój, bliski kontakt z naturą 
i aktywny wypoczynek – Podkówka  
to idealne miejsce dla Ciebie
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34

Wioletta i Paweł Mierzejewscy
ul. Pokrzywianka 10, Jedlina Zdrój
58-330 Jedlina-Zdrój
Góry Kamienne i Wałbrzyskie
tel. 74 885 52 38, 502 771 888
e-mail – w.p.mierzejewscy@interia.pl
www.jedlina-zdroj.com.pl
www.facebook.com/pages/Zacisze-Trzech-Gór/21460- 
6998612291

I miejsce 2006 – edycja wojewódzka

II miejsce 2013 – edycja wojewódzka

I miejsce 2013 – edycja powiatowa (powiat wałbrzyski)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 18/46

Kulinarne specjalności – kuchnia staropolska, kaczka nadziewa-
na, pstrąg faszerowany, potrawy z dziczyzny

Nasze gospodarstwo leży w sercu Parku Krajobrazowego Sude-
tów Wałbrzyskich. Dom został odrestaurowany na wzór dawnego 
domu gościnnego. Dysponujemy około 50 miejscami noclegowy-
mi. Z okien roztacza się widok na góry. Dom leży w pobliżu szlaków 
turystycznych (pieszych, rowerowych, narciarstwa biegowego 
oraz konnych). To doskonała baza wypadowa do najciekawszych 
miejsc Dolnego Śląska. Nasz dom jest miejscem wypoczynku dla 
rodzin z dziećmi, zaciszem dla par i oazą spokoju dla zapracowa-
nych. Jesteśmy częściowo przygotowani na przyjmowanie osób 
niepełnosprawnych. Specjalizujemy się w kuchni staropolskiej. 
Przyrządzamy posiłki na bazie naturalnych produktów. Naszych go-
ści obsługujemy w języku polskim, niemieckim i rosyjskim.
 
Atrakcje regionu

 Ruiny zamku Nowy Dwór – 2 km 
  Czarodziejska Góra-park linowy, całoroczny tor saneczkowy, 
centrum sportów górskich – 3,5 km

 Pałac Jedlinka – 6 km

Poczujesz zapach przyrody,  
gdy w nasze zawitasz progi
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35
Ewa i Stanisław Durkacz
Borówno 59
58-379 Czarny Bór
Góry Kamienne i Wałbrzyskie
tel. 74 845 04 60, 661 172 338
e-mail − asiuleq92@o2.pl

III miejsce 2010 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie − 4/12

Kulinarne specjalności − kluchy, pierogi, potrawy z leśnych  
grzybów, ciasta, barszcz czerwony na zakwasie

Gospodarstwo leży na Szlaku Cysterskim w Górach Kamiennych, 
w Sudetach Środkowych. W domu, pochodzącym z początku 
XIX wieku, znajdują się obszerne pokoje z łazienkami. Agrotury-
styka Pod Gruszą funkcjonuje w oparciu o czynne gospodarstwo 
rolne, w którym prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca 
(bydło). Turyści, jeśli chcą, są angażowani do prac gospodar-
skich, mogą nauczyć się dojenia krów lub uzyskać porady z za-
kresu uprawiania roślin ozdobnych i warzywnych. Zapraszamy 
na wspólne grzybobranie i zbiór innych bogactw lasu – maliny, 
jeżyny i jagody. Do dyspozycji gości oddajemy narty biegowe, 
rowery, stół do tenisa i piłkarzyki. Latem turyści pływają w przy-
domowym basenie, a amatorzy wędkowania korzystają z łowiska 
przy gospodarstwie. Gospodyni służy radą i pomocą przy organi-
zacji wycieczek po okolicy. Zimą dajemy lekcje jazdy na nartach.
Oferujemy domową kuchnię. Posiłki przygotowujemy z produk-
tów z gospodarstwa, jak jaja, mleko, warzywa czy owoce. Serwu-
jemy domowe przetwory, własne sery i masło. Gości obsługuje-
my w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Atrakcje regionu
Zespół klasztorny w Krzeszowie – 15 km
Starówka w Kamiennej Górze, z podziemiami – 6 km
Kolorowe Jeziorka – Rudawy Janowickie – 20 km
Zespół Domów Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim – 20 km
Zamek Książ – 22 km

Chcesz poznać historię i tradycję  
– przyjedź do nas
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36
Monika i Wojciech Niedziółka
ul. Wiejska 58, Grzmiąca
58 340 Głuszyca
Góry Kamienne i Wałbrzyskie
tel. 74/880 87 16, 698 279 439, 608 129 310
e-mail − arkadia@niedziolka.com
www.niedziolka.com

II miejsce 2010 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie − 5/16

Kulinarne specjalności − przysmaki z dyni, smaki świata

Arkadia to budynek z połowy XIX wieku, odrestaurowany z zacho-
waniem detali architektonicznych. Leży w miejscowości Grzmią-
ca, w kotlinie pomiędzy Górami Sowimi a Wałbrzyskimi. Dla tury-
stów przygotowaliśmy pokoje gościnne z łazienkami i dostępem 
do aneksu kuchennego. Podejmujemy gości domowymi posiłka-
mi, które przyrządzamy w oparciu o produkty z własnego gospo-
darstwa, takie jak nabiał, drób, warzywa, baranina i kozina. Wśród 
kulinarnych specjałów odnajdziecie Państwo polskie, tradycyjne 
dania, przyrządzamy także potrawy kuchni śródziemnomorskiej. 
Na terenie gospodarstwa znajduje się 10-arowa winnica, w któ-
rej uprawiamy 20 odmian winorośli. Z jej owoców wytwarzamy 
wino. Turyści mogą wypocząć w saloniku wypoczynkowym albo 
odprężyć się w saunie. Na aktywnych czeka mini fitness i rowe-
ry. Atrakcją jest lądowisko paralotniarzy, znajdujące się na terenie 
naszego gospodarstwa. Organizujemy także warsztaty wypieku 
ciasteczek. Z naszymi gośćmi rozmawiamy nie tylko w języku 
polskim, ale również − niemieckim, angielskim, francuskim, wło-
skim, rosyjskim, czeskim i hiszpańskim.

Atrakcje regionu
 Trasy MTB – koło domu
 Ścianka wspinaczkowa latem i zimą – 2 km
  W zasięgu 2 h wędrówki, 3 szczyty Korony Gór Polski  
– Waligóra, Borowa, Wielka Sowa

Arkadia – kraina mlekiem i winem 
płynąca, w harmonii z naturą
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Rodzina Nowaczyków
Łączna 25
58-350 Mieroszów
Góry Kamienne i Wałbrzyskie
tel. 74 845 87 56
www.zoofarma.pl
Adres na facebooku − www.zoofarma.pl/rajskadolina/
pokoje.htm

II miejsce 2009 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie − 3/12

Gospodarstwo agroturystyczne Rajska Dolina znajduje się w miej-
scowości Łączna. Wieś jest typową ulicówką skupioną wokół 
drogi lokalnej, biegnącej dnem podmokłej Doliny Czarciego  
Potoku. Rozległe przestrzenie otaczające Rajską Dolinę sprawiają, 
że jest ona miejscem do nauki jazdy konnej oraz rekreacyjnych 
przejażdżek dla bardziej zaawansowanych. Oferujemy gościom 
przejażdżki bryczką, bądź urlop w siodle. 
Atrakcją gospodarstwa jest hodowla dzikich zwierząt. Daniele, 
muflony, a nawet dziki żyją tu obok siebie. Królują ptaki z całego 
świata – jest gadająca papuga, wiele odmian kaczek i gęsi oraz 
australijskie strusie emu. Jest także rodzina jeżozwierzy, lamy, 
lew i wiele innych gatunków. Zapraszamy serdecznie wszystkich  
do naszego ogrodu zoologicznego
Sztucznie łowisko w gospodarstwie to coś dla miłośników węd-
kowania. Organizujemy ogniska i imprezy integracyjne w wia-
tach. Mamy też palenisko i miejsce na ognisko, a w budynku salę 
kominkową. 
Naszych gości obsługujemy w języku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu
Zespół klasztorny w Krzeszowie – 12 km
Zespół Domów Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim – 6 km
Zamek Książ – 27 km
Kompleks Sztolni Walimskich – 35 km 

Urlop w siodle
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38
Urszula i Jerzy Kędroń
Grzędy 85
58-379 Czarny Bór
Góry Kamienne i Wałbrzyskie
tel. 74 845 04 88, 509 635 329
e-mail − dkedron@wp.pl
www.ptasispiew.pl

I miejsce 2009 – edycja powiatowa (powiat wałbrzyski)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 3/9  
oraz 1 apartament/5

Gospodarstwo agroturystyczne Ptasi Śpiew znajduje się w ma-
lowniczej okolicy. Odosobnienie gwarantuje ciszę i spokój. 
Do dyspozycji gości przygotowaliśmy teren rekreacyjny, gdzie 
można pograć w piłkę, wypocząć przy grillu, czy upiec własno-
ręcznie złowionego pstrąga z naszego stawu. Dla turystów przy-
gotowaliśmy w pełni wyposażoną kuchnię.
Lokalizacja gospodarstwa sprawia, że jest ono bazą wypado-
wą do pobliskich atrakcji turystycznych. Przygotowaliśmy mapę 
miejsc wartych odwiedzenia w najbliższej okolicy Ptasiego Śpie-
wu. W ofercie mamy także możliwość wypożyczenia rowerów. 
Dodatkową atrakcję w okresie zimowym stanowi bliskość tras 
narciarskich i wyciągów – w Polsce i Czechach. 

Atrakcje regionu
 Zespół Klasztorny w Krzeszowie – 6 km
 Skalne miasteczko w Czechach – 25 km
  Muzeum Miniatur Zabytków Dolnośląskich w Kowarach  
– 25 km

 Świątynia Wang w Karpaczu – 32 km
 Zamek Książ – 22 km
 Starówka z podziemiami w Kamiennej Górze – 15 km

Jeżeli coś Cię boli,  
Ptasi Śpiew Cię ukoi
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Danuta i Walerian Urbaniak
ul. Turystyczna 13, Grzmiąca
58-340 Głuszyca
Góry Kamienne i Wałbrzyskie
tel. 74 845 68 16, 665 216 121
e-mail − info@gospodasudecka.pl
www.gospodasudecka.pl

I miejsce 2005 – edycja powiatowa (powiat wałbrzyski)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 4/20

Kulinarne specjalności − pstrąg smażony

Gospoda Sudecka leży w malowniczej miejscowości Grzmiąca 
niedaleko Głuszycy, w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzy-
skich. Budynek gospodarstwa to obiekt architektury sudeckiej. 
Oprócz wypoczynku i podziwiania krajobrazów, w Gospodzie 
Sudeckiej mają Państwo możliwość zasmakowania ryb w naszej 
smażalni. 
W XVI wieku, w tym miejscu znajdował się młyn wodny, na-
pędzany przez pobliski potok Rybna, przekształcony później 
w Karczmę. Gospoda Sudecka posiada cztery pokoje 2-osobo-
we. Trzy pokoje są wyposażone w łazienki, w tym jeden z jacuzzi, 
a czwarty – z prysznicem na piętrze. Wszystkie pokoje posiada-
ją TV SAT. Każdy pokój urządzony jest w stylu sudeckim. Izba 
biesiadna i izba gościnna zachęca do organizacji imprez. Wystrój 
wnętrz odzwierciedla tradycję regionu Sudetów. 

Atrakcje regionu
 Podziemne sztolnie (Głuszyca, Walim, Jugowice) – 10 km
 Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie – 25 km
 Zamek Książ – 32 km
 Zamek Grodno i zapora na Jeziorze Bystrzyckim – 15 km

Unikalna architektura sudecka –  
dom przysłupowy – to nas wyróżnia
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Halina i Krzysztof Jednachowscy
Nowy Julianów 187
58-308 Wałbrzych
Góry Kamienne i Wałbrzyskie
tel. 74 840 50 50, 609 461 819, 609 461 816
e-mail − office@agro farm.com.pl
www.agro farm.com.pl

II miejsce 2003 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/17

Kulinarne specjalności − pasztety, smalec z ogórkiem, ryby  
np. smażone pstrągi, kuchnia wegetariańska, różne diety

Nowy Julianów to mała miejscowość położona nieopodal 
Wałbrzycha, u podnóża Gór Kamiennych i Gór Sowich. Cha-
rakteryzuje się specyficznym mikroklimatem, czystym powie-
trzem, dzikością pobliskich lasów, rozmaitością fauny i flory.  
Malownicza okolica kusząca o każdej porze roku, atrakcje tury-
styczne oraz możliwość aktywnego wypoczynku sprawiają, 
że bez względu na pogodę nie zaznacie Państwo u nas nudy. 
Oferujemy pokoje 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami. Nasze gospo-
darstwo jest częściowo przystosowane do przyjmowania osób 
niepełnosprawnych. Serwujemy domowe posiłki. Oferujemy 
duży teren rekreacyjny, hol z kominkiem, centrum terapii natu-
ralnych oraz koncerty na gongach tybetańskich. W naszym go-
spodarstwie prowadzona jest akademia sztuki życia, która poleca 
warsztaty medytacyjne, jogę, masaże, bioenergoterapię. U nas 
nie tylko wypoczniesz, ale także podreperujesz zdrowie i urodę.
Naszych gości obsługujemy w języku polskim i angielskim.

Atrakcje regionu
 Zamek Książ – 7 km
 Palmiarnia w Lubiechowie – 6 km
 Sztolnie Walimskie – 16 km
 Szczawno Zdrój – uzdrowisko – 13 km

Nie szukaj drogi do szczęścia,  
bo szczęście jest drogą

40
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Krystyna Stawiarska
Witków 47
58-379 Czarny Bór
Góry Kamienne i Wałbrzyskie
tel. 74 880 31 51, 605 394 035
e-mail − krysia.stawiarska@gmail.com
www.agrowitkow.yoyo.pl

III miejsce 2008 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 4/8

Kulinarne specjalności − pasztety

Nasze gospodarstwo jest położone w malowniczej zielonej okoli-
cy. Do dyspozycji gości oddajemy 4 pokoje i w pełni wyposażoną 
kuchnię oraz wiatę z miejscem na grilla i ognisko. W gospodar-
stwie znajduje się bezprzewodowy internet oraz bezpieczny par-
king. Zarybiony staw zachęca do wędkowania. Na terenie obiektu 
jest plac zabaw, piaskownica, huśtawka, zabawki dla dzieci (moż-
liwość opieki nad dziećmi), można także zagrać w bilard, gry plan-
szowe oraz piłkarzyki. W gospodarstwie dzieci mogą poznawać 
zwierzęta. Latem zapraszamy do kąpieli w stawie lub basenie. 
Nasze gospodarstwo to wymarzone miejsce pieszych wędrówek 
oraz odpoczynek pośród łąk, pól i lasów.
Istnieje możliwość zabrania ze sobą czworonożnego pupila 
(pies, kot). 

Atrakcje regionu
Zamek Książ – 20 km
Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim – 28 km
Kompleks Podziemi – 43 km
Palmiarnia w Lubiechowie – 19 km
Szczawno Zdrój – 20 km

Spokój, cisza i przyjemność
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Anna Kopacz
ul. Główna 28, Cieszów
58-160 Świebodzice
Góry Kamienne i Wałbrzyskie
tel. 74 845 20 90, 695 882 090
e-mail − annakopacz1@wp.pl
www.uanny.eu

II miejsce 2011 – edycja powiatowa (powiat wałbrzyski)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/15

Kulinarne specjalności − ruskie pierogi, kaczka faszerowana, jaja 
po cieszowsku, sok z kwiatów czarnego bzu, zraziki drobiowe 
w sosie własnym

Zapraszamy amatorów ciszy i wypoczynku na łonie natury.  
Naszym gościom proponujemy domowe posiłki przygotowywa-
ne z produktów z gospodarstwa. Dysponujemy 15 miejscami 
noclegowymi. W każdym pokoju jest telewizor i dostęp do bez-
przewodowego internetu. Goście mogą korzystać z pełni wypo-
sażonej kuchni lub zamówić posiłki, a na terenie obiektu korzy-
stać z uroków zieleni, w ogrodzie. Wędkarze mogą łowić ryby 
w stawie znajdującym się na terenie gospodarstwa. Amatorów 
zbierania grzybów zapraszamy do naszego lasu. 
Z gośćmi komunikujemy się w języku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu
Zamek Książ – 8 km
Zamek w Bolkowie – 15 km
Sztolnie Walimskie – 25 km
Kościół Pokoju w Jaworze – 38 km

Jak na wczasy, to w nasze lasy 
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Danuta Dwojak
Przedwojów 65,
58-400 Kamienna Góra,
Góry Kamienne i Wałbrzyskie
tel. 607 915 106
e-mail − karkonowskachata@wp.pl
www.drewnianachatawkarkonoszach.pl

III miejsce 2013 – edycja wojewódzka 

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/15

Gospodarstwo leży nieco na uboczu, co zapewnia gościom spo-
kój i dobry wypoczynek. Dookoła rozpościera się krajobraz Kar-
konoszy z masywem Śnieżki. W okolicach gospodarstwa znajdu-
ją się obiekty sportowe, szlaki turystyczne, trasy rowerowe oraz 
ścieżki dydaktyczne. Do dyspozycji gości gospodarze oddają pięć 
pokoi urządzonych w starym wiejskim stylu, sa lon z kominkiem 
oraz aneks kuchenny. Wszystkie pokoje mają dostęp do interne tu 
i są wyposażone w telewizory. 
W gospodarstwie znajduje się duży ogród z grillem i huśtawka-
mi dla dzieci, a także taras, boisko i mała siłownia. Organizujemy 
spotkania integracyj ne i edukacyjne, a także wieczory z kuch nią 
ormiańską. Współpracujemy z biurem podróży, które pokazuje tu-
rystom okolicz ne zabytki. Służymy pomocą przy organizacji nauki 
jazdy kon nej, jazdy na nartach oraz jazdy quadami.
Specjalnością gospodarstwa jest zdro we domowe jedzenie. Moż-
na tu zjeść miejscowe po trawy, a także potrawy kuchni gruzińskiej 
i ormiańskiej.

Atrakcje regionu:
Bazylika w Krzeszowie – 5 km
Kompleks Arado w Kamiennej Górze – 6 km
Głazy Krasnoludków, Diabelska Maczuga – 8 km
Kolorowe jeziorka w Rudawach Janowickich – 12 km

Wieczory z kuchnią ormiańską, cisza i spokój
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Anna Zdanowicz
Stara Białka 22
58-420 Lubawka
Góry Kamienne i Wałbrzyskie
tel. 516 121 020
e-mail – kontakt@dwadeby.pl
www.dwadeby.pl

Wyróżnienie 2014 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 

18/60

Gospodarstwo Dwa Dęby jest położone z dala od zgiełku miasta 
we wsi Stara Białka, blisko granicy z Czechami. Dom jest usytu-
owany między dwoma stuletnimi dębami. Dla gości przygotowa-
no 5 w pełni urządzonych pokoi z łazienkami. 
Dodatkowo gospodarze wyremontowali starą stodołę, w któ-
rej mieści się 13 pokoi w wiejskim klimacie, wyposażonych  
w łazienki. Przy gospodarstwie funkcjonuje również karczma wiej-
ska z piecem chlebowym. Do dyspozycji gości jest sala z komin-
kiem, ogród i plac zabaw dla dzieci. Gospodyni jest przewodni-
kiem lokalnym i chętnie opowiada turystom o regionie.
Od 2005 roku gospodarstwo posiada certyfikat ekologiczny. 
Właściciele serwują swoim gościom smaczne posiłki z wykorzy-
staniem produktów z własnego gospodarstwa (mięso i jaja kurze 
oraz gęsie). Turyści mogą tu spróbować także wyrobów mięsnych 
prosto z przydomowej wędzarni.

Atrakcje regionu:
Jezioro Bukówka – 4 km
Przejście graniczne w Lubawce – 8 km
Zespół klasztorny w Krzeszowie – 14 km
Sztolnie w Kowarach  –19 km

Swojski klimat zmysły pieści,  
a gospodarze jadło podają, aż się stoły 
uginają…
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45
Konrad Wester 
Rościszów 66
58-250 Pieszyce
Góry Sowie
tel. 74 836 97 80
e-mail –k.wester@wp.pl
www.rosciszow.com.pl

wyróżnienie 2004 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/21

Kulinarne specjalności – zupa cebulowa i grochówka z kuchni 
polowej

Nasze gospodarstwo jest położone w Rościszowie u podnóża 
Gór Sowich, w odległości 8 km od Dzierżoniowa, z dala od zgieł-
ku i hałasu w bezpośredniej bliskości tras turystycznych – gór-
skich, rowerowych i narciarskich. 
Budynek posiada własną oczyszczalnię ścieków oraz ujęcie 
wody pitnej o doskonałych walorach smakowych. Wokół posesji 
jest duży ogród. Baza noclegowa obejmuje 5 pokoi z łazienkami 
łącznie 21 miejsc noclegowych. Poza tym do dyspozycji gości 
oddaliśmy salon z kominkiem oraz kuchnię, w której można sa-
modzielnie przygotowywać posiłki. Na życzenie gości oferujemy 
śniadania i obiadokolacje. 
Na terenie gospodarstwa znajduje się drewniana altana z grillem 
i wędzarnią, oczko wodne z podestem, plac zabaw dla dzieci,  
boisko rekreacyjne oraz kilka rowerów do wypożyczania. 
Naszych gości obsługujemy w języku polskim, niemieckim  
i angielskim.
  
Atrakcje regionu:

 Wieża widokowa na Wielkiej Sowie – 5 km
 Sztolnie Walimskie – 10 km
 Twierdza Srebrna Góra – 20 km
 Zamek Grodno i zapora na Jeziorze Bystrzyckim – 20 km
 Arboretum w Wojsławicach – 25 km

Wypoczynek w ciszy i spokoju
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Józefa i Jerzy Rodak
ul. Wiejska 6, Michałkowa
58-321 Jugowice
Góry Sowie
tel. 74 845 32 66, 605 982 279
e-mail – rodak@urodaka.pl
www.urodaka.pl

I miejsce 2007 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/23

Kulinarne specjalności – leśna zupa borowikowa z kluseczka-
mi, kremowa zupa cebulowa, kwaśnica, golonka po sudecku, 
żeberka w śliwkach, oryginalne dania mięsne, ciasta, chleb pie-
czony według własnej receptury

Znajdujemy się w malowniczej części Gór Sowich. To miejsce 
dla tych, którzy potrzebują przestrzeni i bliskiego kontaktu z przy-
rodą oraz ciszy. Oferujemy domową kuchnię, również regionalną.
Na życzenie naszych gości organizujemy wycieczki do najcie-
kawszych zakątków Zagórza Śląskiego oraz okolic. Posiadamy 
23 miejsca noclegowe w pokojach 2- i 4-osobowych oraz  
2-pokojowy apartament z łazienką.

Atrakcje regionu:
 Sztolnie Walimskie – 7 km
 Tama w Zagórzu Śląskim – 3 km
 Zamek Grodno – 3,5 km

Regionalna kuchnia, cisza i spokój
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Emilia i Wiesław Podhajscy
ul. Świdnicka 10, Olszyniec
58-330 Jedlina Zdrój
Góry Sowie
tel. 74 845 34 11, 665 467 243
e-mail − epodhajska@poczta.onet.pl
www.domzdusza.eu

I miejsce 2010 – edycja powiatowa (powiat wałbrzyski)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie − 5/19

Dom z Duszą to ponad 200-letni dom, w którym udało się zacho-
wać ducha minionych czasów. Przy domu znajdują się rozległe 
tereny zielone, gdzie można spędzić czas nad strumykiem, przy 
ognisku lub grillując. 
Oferujemy możliwość wypożyczenia rowerów oraz zorganizo-
wania przejażdżki bryczką lub saniami. Posiadamy komfortowo 
urządzone pokoje oraz apartament. Zapraszamy także osoby nie-
pełnosprawne. 
Za naszą łąką rozciągają się lasy obfitujące w grzyby, maliny  
i jeżyny. Malownicza okolica zachęca do pieszych wędrówek 
i poznawania tajemnic Gór Sowich oraz Wałbrzyskich. 

Atrakcje regionu
Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim – 6 km
Sztolnie Walimskie – 11 km
Zamek Książ – 15 km
Twierdza Kłodzka – 40 km
Twierdza Srebrna Góra – 40 km

Tajemnica, magia, urok  
oraz czar minionych lat – to u nas



61

48

Anna Lisoń
ul. Kolonia Górna 2, Walim
58−320 Walim
Góry Sowie
tel. 74 845 72 58
e-mail − weglowscy@poczta.onet.pl

wyróżnienie 1999 i 2000 – edycje wojewódzkie

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie − 5/16

Walim to górska miejscowość leżąca u podnóża Wielkiej Sowy. 
Nasz dom został zbudowany na wzgórzu, 800 m od centrum, 
z widokiem na otaczające góry.
Do dyspozycji gości oddajemy w pełni wyposażoną kuchnię z ja-
dalnią. Na terenie obiektu jest dostęp do bezprzewodowego inter-
netu. Posiadamy duży ogród z drzewami owocowymi – owoce 
do degustacji dla gości. Na terenie ogrodu jest wiata z miejscem 
na grill, ognisko oraz huśtawki. Cisza i spokój to zalety naszego 
gospodarstwa.
Naszych gości obsługujemy w języku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu
 Kompleks Riese – Walim, Włodarz, Osówka – 1,5 km – 2,7 km
Liczne zamki – Grodno, Książ – 13-25 km
Zapora na Jeziorze Bystrzyckim – 13 km
Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie – 20 km
Szlaki turystyczne do pieszych wędrówek – wokół

Góry Sowie żyją – tajemnicę kryjąc
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Jadwiga i Franciszek Kawaler
Rzeczka 27 a 
58-320 Walim
Góry Sowie
tel. 74 845 72 57, 503 834 027
e-mail − kontakt@nadpotokiem-rzeczka.eu
www.nadpotokiem-rzeczka.eu

wyróżnienie 2001 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie − 5/14

Kulinarne specjalności − zdrowe domowe jedzenie

Mieszkamy w domu nad potokiem w miejscowości Rzeczka 
u podnóża Gór Sowich – idealnym miejscu dla amatorów spor-
tów zimowych. W naszym gospodarstwie rolnym, dzieci poznają 
zwierzęta – krowy, cielaki, konie i kury. Chętni mogą uczestniczyć 
w pracach gospodarskich. Posiadamy również staw rybny, gdzie 
turyści mogą wędkować. Na ogrodzonej posesji znajduje się par-
king dla gości i plac zabaw dla dzieci. Przez cały rok oferujemy 
pokoje (większość z łazienkami), salon z kominkiem, kuchnię oraz 
wyżywienie. 
Wokół naszego gospodarstwa znajduje się wiele szlaków tury-
stycznych, lasów bogatych w grzyby i jagody.
Jeżeli chcecie Państwo odpocząć w ciszy i spokoju oraz dobrze 
zjeść – zapraszamy do nas.

Atrakcje regionu
 Sztolnie Walimskie – 2,5 km
 Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim – 12 km
 Zapora na Jeziorze Bystrzyckim – 14 km
 Kopalnia Nowa Ruda – 13 km
 Zamek Książ – 27 km

Atrakcyjny krajobraz, bliski kontakt z przyrodą
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Barbara i Grzegorz Szwaja
Rzeczka 33
58−320 Walim
Góry Sowie 
tel. 74 845 72 66, 669 251 791
e-mail − agroturystyka@austeriakrokus.pl
www.austeriakrokus.pl

wyróżnienie 2004 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie − 5/14

Kulinarne specjalności − ziemniaki z ziołami i sosem czosnko-
wym, karczek w sosie, indiańska zupa pomidorowa

Posiadłość to malowniczo położone gospodarstwo w Górach So-
wich. W okolicy znajdują się leśne szlaki turystyczne, gdzie moż-
na zbierać bogactwa leśnego runa.
Austeria Krokus to nie tylko agroturystyka. Organizujemy również 
wesela, przyjęcia okolicznościowe, spotkania klasowe i imprezy 
integracyjne. Posiadamy rozległy teren, gdzie można rozpalić 
ognisko lub grilla. Do Państwa dyspozycji są pokoje gościnne, 
w których można spędzić wolny czas razem z pupilami (zwie-
rzęta domowe). Prowadzimy salon wystawienniczy Galeria, 
gdzie można obejrzeć oraz kupić obrazy i inne prezentowane 
tam dzieła. 
Nasi goście nie tylko korzystają z tej atmosfery – oni ją tworzą. 
Oferujemy typową kuchnię polską. Zapewniamy obsługę w języ-
ku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu
 Sztolnie Walimskie – 3 km
 Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim – 13 km
 Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie – 16 km
 Zespół Domów Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim – 40 km
 Forty Srebrna Góra – 30 km

Kto raz do nas przyjedzie  
– powraca przez lata 
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Barbara i Henryk Przewłoccy
Glinno 38
58-320 Walim
Góry Sowie
tel. 695 945 949
e-mail − barbara-przewlocka@wp.pl
www.staraszkola.republika.pl

wyróżnienie 2004 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie − 3/12 
oraz chata trapera/8

Kulinarne specjalności − kluski parowane z sosem owocowym, 
pierogi

Nasze gospodarstwo leży w Górach Sowich, w cichej i malowni-
czej okolicy. W ofercie mamy 3 pokoje z łazienkami i aneksem ku-
chennym oraz osobną chatę trapera dla 8 osób. Górski krajobraz 
zachęca do wędrówek. Posiadamy plac zabaw dla dzieci, boisko 
do gier w siatkówkę i piłkę nożną oraz drobny sprzęt sportowy 
i zestaw gier planszowych. Oferujemy także domową kuchnię. 
Gościnność to nasz największy atut. 

Atrakcje regionu
Sztolnie Walimskie – 5 km
Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim – 7 km
Pałacyk w Jedlince – 14 km
Zamek Książ – 25 km
Stadnina koni Książ – 25 km

Koko koko agro spoko
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Stanisława Ryl
ul. Głowna 14 a, Zagórze Śląskie
58-321 Jugowice
Góry Sowie
tel. 74 845 38 37
www.gorysowie.agro.pl

wyróżnienie 1999 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie − 5/9

Kulinarne specjalności − potrawy z ryb słodko wodnych – karp, 
pstrąg oraz z drobiu, smalec wiejski

Nasze gospodarstwo leży po wschodniej stronie Zagórza Ślą-
skiego − malowniczej wsi u podnóża Gór Sowich. Graniczymy 
z parkiem, przez który prowadzi szlak do zamku Grodno. W pobli-
żu znajduje się także Jezioro Bystrzyckie. Rekreacyjny charakter 
Zagórza sprawia, że można wypoczywać tu cały rok.
Prowadzimy 70 hektarowe gospodarstwo rolne, hodujemy żywy 
inwentarz − konie, bydło, trzodę chlewną, gołębie, kury, króliki, 
indyki i gęsi. Posiadamy dużą salę, w której można zorganizować 
imprezy okolicznościowe.
Mamy własne stawy, w których można łowić ryby. Z okien widać 
wieżę Zamku Grodno.
Zachęcamy do korzystania z domowych posiłków. Specjalnością 
kuchni są potrawy z ryb podawane na różne sposoby oraz z mię-
sa świniodzika własnego chowu. Do dyspozycji turystów odda-
jemy kuchnię z wyposażeniem, kącik jadalny, balkon, plac zabaw 
dla dzieci. Zapraszamy na jazdę konną bez dodatkowych opłat.

Atrakcje regionu
 Zamek Grodno – 400 m
 Tama na zalewie – 1 km
 Podziemia – Sztolnie Walimskie – 5 km

Prawdziwa agroturystyka, swojskie jadło, 
przemili gospodarze. Czym chata bogata...

52
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Barbara i Zbigniew Sosnowscy
ul. Sudecka 3, Łomnica
58-340 Głuszyca
Góry Sowie
tel. 74 880 84 34, 604 120 922
e-mail − sosna2410@wp.pl
www.podkowka.net.pl

wyróżnienie 2000 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/19

Kulinarne specjalności − potrawy wegetariańskie

Nasze gospodarstwo leży w Górach Kamiennych, w paśmie Su-
detów. Od lat zajmujemy się hodowlą koni, które wykorzystujemy 
do rekreacji odwiedzających nasze gospodarstwo. Organizujemy 
jednodniowe wycieczki konne oraz kilkudniowe rajdy w Sude-
tach. Zaczynających przygodę z końmi nauczymy pewnie poru-
szać się w siodle. Posiadamy również bryczki oraz sanie, którymi 
wozimy wszystkich chętnych. W naszym gospodarstwie zajmu-
jemy się także hodowlą psów rasowych. 
Zapewniamy noclegi w pokojach 2-, 3-, 4- i 5-osobowych, wypo-
sażonych w łazienki i TV, z widokiem doliny górskiej za oknami. 
Można u nas skorzystać ze smacznych, domowych posiłków. 
Gości obsługujemy w języku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu
 Kompleks Riese (3 sztolnie) – do 12 km
 Zamek Książ – 25 km
 Palmiarnia w Lubiechowie – 22 km
 Muzeum górnictwa w Nowej Rudzie – 18 km
 Bliskość granicy z Czechami – 22 km

Zaboli cię główka – uleczy Cię Podkówka
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Anna i Jacek Frątczak
ul. Młyńska 14, Michałkowa
58-321 Jugowice
Góry Sowie
tel. 74 845 33 20
e-mail − annafratczak7@wp.pl
www.michalowka.oz.pl

I miejsce 2008 – edycja powiatowa (powiat wałbrzyski)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/19

Kulinarne specjalności − pasztety, zupa rybna

Zapraszamy do wypoczynku w przyjaznej atmosferze, na łonie na-
tury, w otoczeniu zieleni, gór i szumiących potoków, z dala od miej-
skiego zgiełku. Oferujemy pełne wyżywienie. Do dyspozycji gości 
oddajemy salon z kominkiem i TV z DVD oraz salą mieszczącą  
ok. 30 osób. Część pokoi posiada własne łazienki.
Wieczorami zachęcamy naszych turystów do wspólnych gawęd 
przy ognisku. W ciągu dnia można powędkować nad stawem lub 
wybrać się na grzyby.
Zainteresowanych zwiedzaniem i odkrywaniem ciekawych 
miejsc zapraszamy na piesze i rowerowe wycieczki po okolicy 
pełnej cennych zabytków i lokalnych osobliwości. 

Atrakcje regionu
Sztolnie Walimskie − 7 km
Zapora nad Jeziorem Bystrzyckim – 4,5 km
Zamek Grodno – 6 km
 Wieża widokowa na Wielkiej Sowie (1014,8 m n.p.m.)  
– 11 km
Zamek Książ – 22 km

Na żale i smutki pomoże klimat Michałówki
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Grażyna i Józef Biegun
ul. Włościańska 11, Jedlina Zdrój
58-330 Jedlina Zdrój
Góry Sowie
tel. 74 845 54 41, 509 598 704
e-mail − info@biegun.walbrzych.pl
www.biegun.walbrzych.pl

II miejsce 2005 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 7/20

Kulinarne specjalności − zupa z dziczyzny

Dom Gościnny Biegun jest położony około 5 km od centrum Je-
dliny Zdroju oraz 5 km od centrum Wałbrzycha. Otoczony góra-
mi i lasami stanowi doskonałe miejsce do wypoczynku o każdej 
porze roku. W pobliżu znajdują się liczne szlaki turystyczne, ścieżki 
rowerowe, punkty widokowe, ścianka wspinaczkowa, park linowy, 
całoroczny tor saneczkowy oraz wyciąg narciarski.
Proponujemy Państwu wypoczynek w pokojach 2-, 3- i 4-oso-
bowych oraz dwóch apartamentach. Mamy także pokój dla 
osób niepełnosprawnych. W pokojach znajdują się drewniane 
łóżka, telewizor, bezpłatne bezprzewodowe łącze internetowe 
i łazienka z prysznicem. Posiadamy aneks kuchenny z lodów-
ką i naczyniami. Dysponujemy także trzema salami, w których 
organizujemy wesela i imprezy okolicznościowe. Wokół domu 
znajduje się duży teren rekreacyjny z miejscami do grillowa-
nia, łowiskiem rybnym, placem zabaw dla dzieci, mini zoo,  
w którym są daniele, konie i kucyki. 
Komunikujemy się w języku polskim i angielskim.

Atrakcje regionu
 Zamek Książ – 12 km
 Zamek Grodno – 12 km
 Kompleks sztolni (Walim, Głuszyca, Jugowice) – 15 km
 Pałacyk w Jedlince – 3 km
 Park linowy, saneczkowy w Jedlinie Zdrój – 2 km

U nas przeżyjecie niezapomniane chwile
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Janina Bokota
Niedźwiedzica 64
58-321 Jugowice
Góry Sowie
tel. 74 845 32 05, 697 757 339
e-mail − wakacjeujaniny@wp.pl
www.wakacjeujaniny.yoyo.pl

II miejsce 2008 – edycja powiatowa (powiat wałbrzyski)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 4/13

Kulinarne specjalności − potrawy z królika, np. królik w śmietanie, 
smalec, wiejskie przysmaki

Nasza zagroda leży w gminie Walim, w Górach Sowich. W pobli-
żu gospodarstwa znajduje się wiele miejsc wartych odwiedzenia. 
Piękno sudeckiej przyrody, malownicze szlaki, wyciągi narciarskie 
oraz liczne atrakcje turystyczne w bliskiej oraz nieco dalszej okoli-
cy, pozwolą Państwu na niezapomniane wrażenia. 
Oferujemy pokoje gościnne (jeden z łazienką) oraz możliwość 
spokojnego wypoczynku na łonie natury – w dużym ogrodzie. 
Na terenie ogrodu znajduje się mały plac zabaw dla dzieci, miej-
sce na grilla oraz liczne drzewa owocowe. Oferujemy domową 
kuchnię, w menu znajdują się m. in. potrawy z królika. Turyści  
wracają od nas doceniając domową kuchnię i swojski klimat.

Atrakcje regionu
Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim – 2,5 km
Zapora na Jeziorze Bystrzyckim – 4 km
Sztolnie Walimskie – 9 km
Zamek Książ w Wałbrzychu – 20 km
Muzeum Kopalnictwa w Nowej Rudzie – 24 km

U Janeczki jest wesoło,  
dobra kuchnia, cisza wkoło
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Natalia Kręciproch
ul. Górna 54, Jugowice
58-321 Jugowice
Góry Sowie
tel. 74 845 31 65, 607 927 839
e-mail − mkreciproch@vp.pl
www.gorysowie.agro.pl

I miejsce 1999 – edycja powiatowa (powiat wałbrzyski)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 2/6

Kulinarne specjalności − jajecznica wiejska

Nasze gospodarstwo znajduje się we wsi Jugowice oddalonej  
o 4 km od Zagórza Śląskiego. Zagrodę otaczają wzgórza i lasy 
Gór Sowich, które obfitują w grzyby i jagody. Turyści przyjeżdżają 
tu przez cały rok.
Nasza zagroda to doskonała baza wypadowa do zwiedzania oko-
licznych atrakcji. Na terenie gospodarstwa znajduje się zarybiony 
staw. Wokół cisza i spokój. W gospodarstwie mamy zwierzęta − 
konie, drób i psy. W naszej zagrodzie panuje serdeczna domowa 
atmosfera. W ofercie kulinarnej proponujemy śniadania. 

Atrakcje regionu
Podziemne sztolnie (Włodarz, Walim) – 2 km
Zamek Grodno – 5 km
Wieża widokowa na Wielkiej Sowie – 11 km
Muzeum Kopalnictwa w Nowej Rudzie – 23 km
Zamek Książ – 20 km

Kto do nas przyjedzie, ten się nie zawiedzie
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Bożena i Jan Olejniczak
ul. Nowobielawska 28, Bielawa 
58-260 Bielawa
Góry Sowie
tel. 74 833 14 44, 601 741 956
e-mail − bena.o@onet.eu
www.bielawa.agro.pl

wyróżnienie 1999 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 9/12

Kulinarne specjalności − domowy chleb

Nasz dom leży na obrzeżach Bielawy u podnóża Gór Sowich 
w Sudetach. Niedaleko od nas jest leśne zacisze, zbiornik Sudety 
oraz liczne szlaki turystyczne.
Przez cały rok proponujemy Państwu dom wypoczynkowy dla 
2, 3 rodzin (9/12 osób), w którym znajduje się apartament  
(2 pokoje – 2-osobowy i 3-osobowy z dostępem do łazienki, 
kuchni oraz tarasu, pokój 4-osobowy z łazienką i TV).
Nasi goście mogą korzystać z w pełni wyposażonej przestronnej 
kuchni z jadalnią. Istnieje również możliwość wykupienia noclegu 
ze śniadaniem.
Ponadto posiadamy − parking za ogrodzeniem, 4 garaże, plac 
zabaw dla dzieci, duży teren rekreacyjny, miejsce na ognisko lub 
grilla, kuchnię i salon TV SAT, stanowisko paralotniarzy. Organizu-
jemy zawody i szkolenia dla paralotniarzy.
Gości obsługujemy w języku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu
 Wieża widokowa w Kościele p.w. WNMP – Bielawa – 3,5 km
 Wyciąg narciarski Krasnal – 3,5 km
 Łysa Góra (364m n.p.m.) – 4,5 km
  Zbiornik wodny, kort tenisowy, basen przy hotelu Sudety  
– 1,5 km

 Pływalnia Aquarius – 4 km

Wysoki standard w niskiej cenie
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Ilona i Jarosław Dąbrowscy
ul. Korczaka 12, Bielawa
58-260 Bielawa
Góry Sowie
tel. 74 833 46 95, 606 632 454
e-mail − lesniczowka@onet.pl
www.gory.info.pl/kamien/

wyróżnienie 2005 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/20

Kulinarne specjalności − dziczyzna

Leśniczówka Kamień położona jest u podnóża Gór Sowich 
w Parku Krajobrazowym. Zapraszamy nie tylko myśliwych. Gwa-
rantujemy wypoczynek w ciszy i spokoju i piękne widoki. Dys-
ponujemy 20 miejscami noclegowymi w pokojach z łazienkami. 
Wokół domu jest duży ogród, a w nim sad, miejsce na grilla i ogni-
sko oraz wiata, w której urządzamy imprezy i biesiady. W naszym 
ogrodzie znajduje się drewniany podest do potańcówek. Oferuje-
my potrawy z dziczyzny oraz domowe przysmaki. 
Gości obsługujemy w języku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu
 Góra Parkowa w Bielawie – 5 km
 Wielka Sowa, wieża widokowa (1014,8 m n.p.m.) – 18 km
 Srebrna Góra, forty obronne – 20 km
 Zamek Grodno – 28 km
 Walim, kompleks Riese – 40 km
 Osówka, podziemne miasto – 40 km

Biesiady w Leśniczówce 
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Maria Płókarz-Wróbel
ul. Kasprowicza 29
57-450 Ludwikowice Kłodzkie
Góry Sowie
tel. 74 872 22 73

wyróżnienie 2012 – edycja powiatowa (powiat kłodzki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 3/8

Kulinarne specjalności – dziczyzna

Zachęcamy do wypoczynku w okolicy Gór Sowich. Leśniczówka 
jest położona pod lasem, na dużej ogrodzonej posesji, w urokli-
wym miejscu. Wystrój i klimat wnętrza nawiązuje do lasu, myśli-
stwa i tego, co kojarzy się z naturą. Wokół rozciąga się panorama 
gór, słychać śpiew ptaków, a na łące można zobaczyć pasące się 
sarny. 
Gościom oferujemy wyżywienie. Polecamy dania z dziczyzny, 
domowe wypieki i przetwory. Można również przygotowywać 
posiłki we własnym zakresie w kuchni lub na grillu na zewnątrz. 
W gospodarstwie jest dostęp do internetu. 
Z gośćmi komunikujemy się w języku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu 
Sztolnie Walimskie – 10 km
Kopalnia węgla w Nowej Rudzie –10 km
Basen w Nowej Rudzie – 15 km
Sokolec mini zoo – 1 km

W cichym zakątku Gór Sowich
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Sylwia Ostrowska
Marianówek 1, 58-200 Dzierżoniów
Góry Sowie
tel. 509 289 616
e-mail – marianowek@interia.pl
www.marianowek.net

wyróżnienie 2012 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie 5/20

Kulinarne specjalności – pieczona jagnięcina i kaczka, domowy 
smalec i kiszone ogórki, domowe wypieki

Nasze gospodarstwo znajduje się niedaleko Dzierżoniowa, w cichym, 
słonecznym miejscu z widokiem na Góry Sowie. Prowadzimy gospo-
darstwo rolne z produkcją roślinną i zwierzęcą. Nieopodal przebiega 
żółty szlak łączący Góry Sowie ze Wzgórzami Niemczańsko-Strzeliń-
skimi. Graniczymy z obszarem Natura 2000. Okolice gospodarstwa 
obfitują w grzyby, maliny i orzechy laskowe, można tu spotkać także 
zwierzynę łowną. Przyjmujemy gości przez cały rok, w ofercie mamy 
pokoje 2-4 osobowe z łazienką i dostępem do kuchni oraz z salonem 
z TV. Organizujemy biesiady, imprezy plenerowe i okolicznościowe. 
Mamy też salę wyposażoną w sprzęt multimedialny. Oferujemy cało-
dzienne wyżywienie na bazie produktów z własnego gospodarstwa. 
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 zo-
baczyć krowy, owce, świnie, konie i kucyki. Goście mają możliwość 
wędkowania w naszym stawie. Organizujemy też polowania, jazdy 
quadem, przejażdżki bryczką a zimową porą – kuligi.  Z gośćmi komu-
nikujemy się w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Atrakcje regionu 
Pole golfowe – 10 km
Dzierżoniów – basen, korty tenisowe, kręgielnia, kino – 6 km
Wieża Widokowa na Wielkiej Sowie (1015 m n.p.m.) – 18 km
Góra Ślęża (718 m n.p.m.) – wieża widokowa – 15 km

Swojskie klimaty
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Rodzina Państwa Bogdańskich
Nowa Wieś 155, Dziećmorowice
58-308 Wałbrzych
Góry Sowie
tel. 74 847 37 13, 607 605 807
e-mail – gosciniecnw@gmail.com
www.gosciniecnowawioska.com.pl

I miejsce 2014 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie 

– 16/30

Gospodarstwo jest położone w Górach Sowich, z dala od miej-
skiego zgiełku i w niewielkiej odległości od atrakcji turystycznych 
regionu. W sąsiedztwie gospodarstwa znajduje się las, więc jest 
to idealne miejsce do odpoczynku na łonie natury. 
Do dyspozycji gości jest 16 pokoi z łazienkami. Każdy z pokoi jest 
inny, każdy jest wyposażony w ręcznie malowane meble, wygod-
ne łóżka, telewizor oraz dostęp do bezprzewodowego internetu. 
Dla gości gospodarze przygotowali rowery, drobny sprzęt sporto-
wy, małe boisko, a dla dzieci plac zabaw i Wyspę Skarbów Gór 
Sowich – płucznię skał i minerałów.
Na terenie obiektu znajduje się zarybiony staw z możliwością 
wędkowania oraz miejsce na grilla i ognisko, a także sauna i ja-
cuzzi. Właściciele oferują gościom pokazy tłoczenia oleju na zim-
no. Gospodarze założyli Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania 
Wsi Ecoeurowieś i prowadzą programy dla młodzieży. Na terenie 
obiektu znajdują się trzy sale dla gości oraz restauracja.
 
Atrakcje regionu:

Zamek Grodno – 5 km
Jezioro Lubachowskie – 8 km
Zamek Książ – 13 km
Muzeum Sztolni Walimskich – 14 km

Gościniec Nowa Wioska to wyjątkowe  
i klimatyczne miejsce stworzone  
specjalnie dla Ciebie
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Joanna i Piotr Wrońscy
Owiesno 30
58-262 Owiesno
Góry Sowie
tel. 74 837 58 03, 721 525 770
e-mail – info@owiesno.agro.pl
www.owiesno.agro.pl

Wyróżnienie 2014 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie 

– 3/10

Gospodarstwo Agroturystyczne Różane Wzgórze leży u pod-
nóża Gór Sowich. To idealne miejsce dla osób poszukujących 
wypoczynku w ciszy i spokoju zarówno w sezonie letnim, jak  
i zimowym. Goście mają do dyspozycji trzy przestronne, rodzin-
ne pokoje, aneks kuchenny oraz jadalnię z wyjściem na ogród. 
Wszystkie pokoje są usytuowane na parterze i posiadają łazienki 
z prysznicami. Goście mogą korzystać z bezprzewodowego do-
stępu do internetu. Jst tu miejsce biesiadne do grillowania, ogród, 
a także plac zabaw dla dzieci. Właściciele organizują imprezy bie-
siadne oraz wypożyczają rowery i umożliwiają wędkowanie na 
terenie wydzierżawionego stawu hodowlanego.
Gospodyni serwuje gościom smaczne posiłki, które przygotowu-
je m. in. z produktów pochodzących z własnego gospodarstwa 
(jaja, mięso drobiowe i królicze, owoce i warzywa). Specjalnością 
kuchni jest wielowarstwowa zapiekanka, przygotowywana w że-
liwnym garnku na ognisku oraz ciasta.

Atrakcje regionu:
Zamek rycerski w Owieśnie – 260 m
Wieża Widokowa Kościoła WNMP w Bielawie – 8 km
Twierdza Srebrna Góra – 16 km
Arboretum w Wojsławicach – 16 km
Zamek Grodno – 30 km

Zapraszamy w miejsce o niezwykłej 
atmosferze, do którego z chęcią się powraca
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Anna i Paweł Mazurkiewicz
Chocieszów 67
57-320 Polanica Zdrój
Góry Stołowe
tel. 74 869 10 42, 600 518 297
e-mail – anna@w-zieleni.pl
www.w-zieleni.pl

wyróżnienie 2008 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/15

Znajdujemy się wśród zielonych łąk i lasów na trasie pomiędzy 
Polanicą Zdrój a Wambierzycami. Nasz dom wybudowaliśmy 
i urządziliśmy sami. Zdobią go obrazy i ścienne malowidła autor-
stwa taty. Poza 5 pokojami gościnnymi, do dyspozycji naszych 
gości jest aneks kuchenny. Dwa pokoje posiadają osobną łazien-
kę, pozostałe – wspólną. Oferujemy 15 miejsc noclegowych. 
Przed budynkiem gospodarstwa znajduje się miejsce postojo-
we oraz kącik wypoczynkowy. Jest również grill i plac zabaw  
dla dzieci. 
Nasze gospodarstwo to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi oraz 
osób poszukujących spokojnego wypoczynku.
Gości obsługujemy w języku polskim i angielskim.

Atrakcje regionu 
 Bazylika, ruchoma szopka, skansen – Wambierzyce – 3 km 
 Polanica Zdrój – uzdrowisko – 6 km 
 Kudowa Zdrój – uzdrowisko – 25 km 
 Kłodzko – Twierdza – 15 km
 Muzeum Papiernictwa w Dusznikach – 15 km

W zieleni, w ciszy, z dala od zgiełku
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Janina Pajdzik
Ścinawka Górna 47a
57−410 Ścinawka Średnia
Góry Stołowe
tel. 74 873 36 04, 501 985 347
e-mail – mpajdzik@interia.pl
www.pajdzikowo.moab.pl

III miejsce 2002 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie − 5/14

Kulinarne specjalności − sery, masło swojskie, domowy chleb

Zapraszamy przez cały rok. Znajdujemy się u podnóża Gór Sto-
łowych w otoczeniu gór, rzeki, lasów, niedaleko czeskiej granicy.
Dla aktywnych są tu liczne szlaki turystyczne, wyciągi narciarskie, 
możliwość wędkowania, grzybobrania, uprawiania turystyki pie-
szej i rowerowej, wspinaczki górskiej.
Oferujemy pokoje (na trzy pokoje – dwie łazienki), 1 pokój z tara-
sem, osobne wejście dla gości.
Na terenie obiektu znajdują się miejsca parkingowe. W ogrodzie 
jest altana oraz miejsce na ognisko lub grilla. Oferujemy pełne 
wyżywienie przygotowane na bazie produktów z gospodarstwa. 
Hodujemy bydło, owce i drób. Wypiekamy własny chleb, wyra-
biamy masło oraz sery. 

Atrakcje regionu
Bazylika Wambierzyce – 5 km
Ruchoma szopka – 5 km
Muzeum kopalniane – 6 km

Miła i swojska atmosfera
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Wiesława i Zygmunt Niemiec
Ratno Dolne 39a
57-420 Radków
Góry Stołowe
tel. 74 871 23 33, 512 463 536, 506 002 341
e-mail − zygmuntniemiec@wp.pl
www.limba24.pl

I miejsce 2010 – edycja powiatowa (powiat kłodzki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie − 5/19

Zapraszamy do wypoczynku w Górach Stołowych. Nasz obiekt 
jest położony na wzgórzu, w miejscowości Ratno Dolne, w odle-
głości 100 m od drogi łączącej Wambierzyce i Radków. 
W ogrodzie znajduje się zadaszone miejsce ze stołem i komin-
kiem, boisko do siatkówki, huśtawki i ławki. Oferujemy pokoje  
2-, 3-, 4-, 5-osobowe, wyposażone w pełny węzeł sanitarny, TV, 
radio. Posiadamy aneks kuchenny wyposażony w sprzęt i na-
czynia do przyrządzania posiłków. Ponadto, na terenie naszego 
obiektu znajdują się miejsca postojowe, plac zabaw, boisko oraz 
miejsce na grilla i ognisko. Wokół gospodarstwa jest ogród, a da-
lej rozciąga się panorama gór z widokiem na Szczeliniec Wielki 
(919 m n.p.m.). Na terenie całego obiektu dostępny jest bezprze-
wodowy internet.

Atrakcje regionu
 Park Narodowy Gór Stołowych – 8 km
 Bazylika w Wambierzycach – 1,5 km
 Podziemia Walimskie – 20 km
 Skalne Miasto w Czechach – Teplice – 30 km
 Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój – uzdrowiska – 10, 20 km
 Kłodzko – 20 km

Miła atmosfera, swoboda i komfort
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Marian Garncarski
ul. Wiejska 52, Wambierzyce
57-411 Wambierzyce
Góry Stołowe
tel. 74 871 91 84
www.agroturystykagancarski.euroadres.pl

wyróżnienie 1999 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 6/23

Wambierzyce to miejscowość o prawie 800-letniej historii. 
Jeszcze do niedawna była tylko miejscem turystyki sakralnej. 
Dzisiaj jest jeszcze jeden powód, aby odwiedzić tę miejscowość 
– gospodarstwo, skansen i mini zoo. Posiadamy kolekcję daw-
nego sprzętu rolniczego oraz gospodarstwa domowego – jest 
to drobny sprzęt i wyposażenie wnętrz i izb mieszkalnych oraz 
warsztatów pracy. W gospodarstwie znajdują się różne gatunki 
ptaków i zwierząt. Są u nas strusie, daniele, jelenie, dziki, owce  
i drób ozdobny. Do dyspozycji gości jest kuchnia z pełnym wypo-
sażeniem. Możecie Państwo zabrać ze sobą ulubionego czworo-
noga. Gospodarstwo stanowi doskonałą bazę wypadową do po-
bliskich atrakcji turystycznych. 
Z gośćmi komunikujemy się w języku polskim i czeskim.

Atrakcje regionu
 Bazylika w Wambierzycach – 2,5 km
 Szopka, Góra Kalwaria – 2,5 km
 Duszniki Zdrój uzdrowisko – 10 km
 Polanica Zdrój uzdrowisko – 10 km

Powrót do przeszłości w Górach 
Stołowych
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Wiesława Czarnecka
ul. Wiejska 21 B, Wambierzyce
57-411 Wambierzyce
Góry Stołowe
tel. 74 871 90 65, 663 877 717
e-mail − zielonazagroda@wp.pl
www.zielonazagroda.aq.pl

II miejsce 2008 – edycja powiatowa (powiat kłodzki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/16

Kulinarne specjalności − pasztet ze śliwkami, kluseczki z deseczki, 
domowy rosołek, herbatki z ziół i nalewka malinowa

Zapraszamy do gospodarstwa agroturystycznego w Wambierzy-
cach. Otaczać Państwa będzie dużo zieleni, cisza, świeże powietrze 
i malownicze widoki. W gospodarstwie hodujemy króliki i kury.
W naszej ofercie noclegowej przygotowaliśmy 4 pokoje z łazien-
kami, a dla chcących zachować więcej prywatności − aparta-
ment z aneksem kuchennym. Na dole znajduje się pokój z wyj-
ściem na taras z telewizorem oraz kominkiem. Nasi goście mogą 
skorzystać z przestronnej jadalni i smakować przygotowane 
przez nas dania. W części wspólnej można skorzystać z lodówki, 
czajnika elektrycznego, ekspresu do kawy i tostera. Do dyspozycji 
gości oddajemy także saunę. 
Poza językiem polskim, z naszymi gośćmi komunikujemy się  
w języku niemieckim. 

Atrakcje regionu
 Wambierzyce Bazylika pod wezwaniem Nawiedzenia NMP, 
ruchoma szopka, kalwaria, Pałac Heroda, 14 Bram Jerozolim-
skich – 1 km
Skansen, mini zoo – 2 km
 Radków – zalew, średniowieczny układ miasta, zabytkowe  
kamieniczki, renesansowy ratusz − 8 km
Szczeliniec Wielki  (919 m n.p.m.) – 10 km

Miła atmosfera
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Urszula i Bogusław Gorczyńscy
ul. Bolesława Chrobrego 43 a, Kudowa Czermna
57-350 Kudowa Zdrój
Góry Stołowe 
tel. 74 865 55 12
e-mail kamilastar@wp.pl
www.szlakginacychzawodow.pl

wyróżnienie 2007 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 4/9

Kulinarne specjalności − wiejski chleb pieczony w piecu opala-
nym drewnem

Zapraszamy do naszego obiektu w Kudowie Zdroju. Podczas jed-
nej wizyty można zapoznać się z ginącymi zawodami − garncar-
stwem, kowalstwem, tkactwem i piekarstwem. Organizujemy po-
kazy kowalstwa dla grup zorganizowanych. W domu znajduje się 
piec opalany drewnem, w którym wypiekany jest chleb. Proponu-
jemy degustację wiejskiego chleba ze smalcem, który zdobył liczne 
nagrody. W chatce robótek ręcznych można obejrzeć rękodzieło 
tworzone za pomocą szydełka oraz gobeliny. Dla miłośników staro-
ci mamy również sprzęt gospodarstwa domowego z poprzedniej 
epoki. Gości odwiedzających nasze gospodarstwo zapraszamy 
na pokaz dojenia krowy oraz zapomniany już ręczny wyrób masła. 
Dodatkową atrakcją jest mini zoo, w którym goście mogą oglądać 
strusie jedzące z ręki, kilkanaście gatunków bażantów, kurki i koguty 
ozdobne oraz pawie, a także kozy, jelenie i owce. W gospodarstwie 
przygotowaliśmy miejsce na imprezy integracyjne w wiejskim stylu.  
Dopełnieniem wiejskiego klimatu jest wiatrak z końca XIX wieku 
przywieziony spod Sandomierza. Z gośćmi komunikujemy się 
w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Atrakcje regionu 
 Skansen wsi dolnośląskich – Kudowa Pstrążna – 6 km 
 Muzeum Zabawek Bajka – Kudowa Zdrój – 2 km 
 Ruchoma szopka – 2,5 km 

Dawna wieś, ginące zawody
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70

Leszek Janicki 
Duszniki Podgórze 24
57-340 Duszniki Zdrój
Góry Stołowe
tel. 74 866 91 29 
e-mail – panderoza@interia.pl
www.panderoza.pl

II miejsce 2004 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 6/25

Kulinarne specjalności − domowy chleb

Nad Dusznikami Zdrój rozciąga się malowniczy łańcuch Gór  
Orlickich. To właśnie tu, od 1984 roku, działa Rancho Panderoza.  
Najbliższe okolice to piesze i konne trasy turystyczne z wieloma 
miejscami widokowymi oraz liczne trasy dla rowerzystów, gdzie 
rozgrywane są zawody rowerowe i górskie maratony.
Amatorzy dobrego piwa mogą odwiedzić schronisko po czeskiej 
stronie granicy, do którego można dotrzeć pieszo i konno. 
Nasze stado liczy 15 koni. Wszystkie, z wyjątkiem źrebaków, są 
użytkowane jeździecko. Posiadamy doświadczenie w zakresie 
szkolenia jeździeckiego. Uczymy osoby pierwszy raz siedzą-
ce na koniu, oferujemy także zaawansowany trening sportowy.  
Zapraszamy na wczasy w siodle, obozy jeździeckie, rajdy konne, 
imprezy integracyjne. 
W 2010 roku, na terenie naszego rancho powstało Centrum 
Szkolenia Psów Pasterskich, dzięki czemu można tu zobaczyć 
najlepsze psy pasterskie w pracy ze stadami owiec.
Do Państwa dyspozycji oddajemy pokoje z łazienkami.
Naszych gości podejmujemy w języku polskim, niemieckim  
i angielskim.

Atrakcje regionu
 Muzeum Papiernictwa – 5 km
 Dworek Szopena – 4 km
 Torfowisko pod Zieleńcem – 7 km

Jazda konna dla każdego
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71
Helena Ściebura
Studzienno 8
57-320 Polanica Zdrój
Góry Stołowe
tel. 74 873 36 35
e-mail − uhelci@o2.pl
www.uhelci.spanie.pl

I miejsce 2011 – edycja powiatowa (powiat kłodzki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/15

Zapraszamy do gospodarstwa agroturystycznego U Helci, w Stu-
dziennej k/Polanicy Zdrój. Obiekt jest położony w otulinie Parku 
Narodowego Gór Stołowych. Nasze gospodarstwo to wymarzo-
ne miejsce dla osób lubiących ciszę, spokój oraz wędrówki tury-
stycznymi szlakami.
Do dyspozycji gości mamy 5 pokoi z łazienkami, tv i dostępem 
do internetu oraz salę kominkową. Nasi goście mogą wypocząć 
w dużym ogrodzie, gdzie przygotowaliśmy miejsca zabaw dla 
dzieci oraz grilla. W zagrodzie mamy konia oraz króliki.
Oferujemy domowe jedzenie i wycieczki po Górach Stołowych. 
Gospodarz posiada nie tylko uprawnienia przewodnika PTTK , ale 
i umiejętności grawerowania na szkle, okazjonalnie prezentowa-
ne gościom podczas pokazów. 
Zapraszamy. 

Atrakcje regionu
  Bazylika i szopka ruchoma w Wambierzycach – 5 km
 Szczeliniec Wielki w Górach Stołowych (919 m n.p.m.)  

   – 18 km
  Polanica Zdrój uzdrowisko– 8 km

Jeśli cenisz ciszę i spokój  
– wynajmij sobie u nas pokój
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Magdalena i Tadeusz Harłukowicz
ul. Leśna 8, Radków
57-420 Radków
Góry Stołowe
tel. 74 871 22 81
e-mail − siebenhuben@o2.pl
www.naszesudety.pl

I miejsce 2001, wyróżnienie 2000 – edycje wojewódzkie

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 1 pokój  
+ 2 mieszkania wakacyjne/8 

Kulinarne specjalności − mleko, warzywa z ogródka

Zapraszamy do wypoczynku w naszym gospodarstwie, któ-
re znajduje się w Radkowie na Ziemi Kłodzkiej, u podnóża Gór 
Stołowych. Radków jest bazą wypadową do górskich szlaków 
turystycznych, przejść granicznych z Czechami, sanktuariów ma-
ryjnych (Wambierzyce, Słupiec, Bardo, Stary Wielisław), uzdro-
wisk (Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój), Wrocławia  
(100 km), Pragi (160 km) czy Śnieżki w Karkonoszach (76 km).
Oferujemy mieszkania wakacyjne i pokoje gościnne. Do dyspozy-
cji gości jest duży parking, ogród i przestrzeń dla dzieci.
Nasze gospodarstwo jest typowym gospodarstwem rolnym 
o powierzchni 40 hektarów. Prowadzimy hodowlę krów mlecz-
nych. Goście, jeżeli chcą, mogą mieć bezpośredni kontakt  
ze zwierzętami. Komunikujemy się w języku polskim  
i niemieckim.

Atrakcje regionu
Bazylika i szopka ruchoma w Wambierzycach – 3 km
Skansen dawnego sprzętu – 6 km
Zalew Radcowski – 3 km
Centrum sportowe – 700 m

Wypoczynek z naturą
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Bożena Słoboda
Zacisze
Dańczów 6a
57-343 Lewin Kłodzki
Góry Stołowe
tel. 603 814 872 
www.zacisze.wkudowie.pl

III miejsce 2013 – edycja powiatowa (powiat 
kłodzki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 3/10

Gospodarstwo leży w malowniczej wsi Dańczów, niedaleko Ku-
dowy Zdrój, oddalone od innych zabudowań. Do dyspozycji go-
ści oddajemy 3 pokoje z łazienkami i aneksami kuchennymi. Każ-
dy z pokoi usytuowany jest na parterze i posiada osobne wejście. 
W gospodarstwie znajduje się duży ogród, z altaną, miejscem 
do wypoczynku oraz placem na ognisko i grilla.
Agroturystyka Zacisze to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi. 
Na terenie gospodarstwa znajduje się plac zabaw i domek dla 
najmłodszych. Na życzenie naszych gości przygotowujemy posił-
ki ze świeżych produktów z własnego gospodarstwa. Specjalno-
ścią są tradycyjne potrawy m.in. pierogi pod różną postacią.
Dańczów jest idealną bazą wypadową dla miłośników sportów 
zimowych. Nie opodal gospodarstwa przebiega wiele szlaków 
turystycznych oraz tras rowerowych prowadzących po malowni-
czym terenie Parku Narodowego Gór Stołowych.

Atrakcje regionu:
 Lewin Kłodzki, zabytki m. in. kościół św. Michała Archanioła, ka-
plica św. Jana Nepomucena, barokowe kamieniczki, wiadukt 
kolejowy z 1905 r. – 5 km 
 Kudowski Park Zdrojowy – 6 km
Kaplica Czaszek i Ruchoma Szopka w Czermnej – 7 km
Ruiny zamku Homole we wsi Zielone Ludowe – 11 km
 Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej – 
12 km

Nasze gospodarstwo ostoją ciszy i spokoju
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 74
Andrzej i Jolanta Kowalscy
Wolany 65
57-300 Kłodzko
Kotlina Kłodzka
tel. 74 868 20 95, 502 578 992
e-mail – jola.kowalska66@gmail.com
adres na facebooku: facebook.com/pages/Smażalnia-
-pstrąga-i-bar-Złota-Rybka/399898690028096

III miejsce 2006 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/17

Kulinarne specjalności – pstrąg smażony

Nasze gospodarstwo znajduje się 2 km od centrum Polanicy 
Zdrój, przy trasie do Wambierzyc. Oferujemy wypoczynek w ci-
szy i spokoju, z dala od sąsiedztwa, nad stawem, przy którym stoi 
altana z grillem. Na terenie gospodarstwa znajduje się smażal-
nia pstrągów, w której smażymy najlepszego pstrąga w Kotlinie 
Kłodzkiej. Oferujemy noclegi w pokojach z łazienkami. Naszych 
gości obsługujemy w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Atrakcje regionu
 Park Narodowy Gór Stołowych – 10 km 
 Bazylika w Wambierzycach – 6 km 
 Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie – 40 km 
 Stacja narciarska w Zieleńcu i Czarnej Górze – 25 km 
 Bastion Twierdza Kłodzka – 10 km 

Cisza, spokój, przyroda, las i woda
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Irena Jarmułowicz-Jędrzejczak
Wojbórz 71
57-440 Wojbórz
Kotlina Kłodzka
tel. 692 446 341

I miejsce 2007 – edycja powiatowa (powiat kłodzki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie − 5/13 + 2

Kulinarne specjalności − dranka – placek ziemniaczany z bocz-
kiem, pierogi, chłodniki zakwaszane na bazie pomidorów lub 
buraków, jajko po żydowsku, własne wyroby wędliniarskie, sery 
kozie, w tym smakowe, dżemy, rogaliki z różą

Gospodarstwo znajduje się w malowniczej okolicy, na szlaku tu-
rystycznym Srebrna Góra – Bardo − Nowa Ruda, na pograniczu 
Gór Bardzkich i Kotliny Kłodzkiej. Obejście to przykład typowej 
sudeckiej zabudowy z 1853 roku, odrestaurowanej z zachowa-
niem charakterystycznych elementów starej architektury. Oferu-
jemy możliwość wypoczynku na tarasach i w ogrodzie. Dla dzieci 
przygotowaliśmy huśtawki, piaskownicę oraz domek na balach. 
Zapraszamy do grillowania i wędkowania w naszym stawie. 
Na terenie gospodarstwa znajduje się również wędzarnia. 
Z myślą o aktywnych fizycznie urządziliśmy siłownię. Oferujemy 
pokoje z łazienkami. Znajdują się w nich oryginalne, odrestauro-
wane meble oraz drewniane stropy. Do dyspozycji gości jest bi-
blioteka z obszerną kolekcją książek, pokój zabaw dla dzieci oraz 
sala kominkowa i aneks kuchenny. Na życzenie przyrządzamy 
posiłki. W menu znajdują się m.in. sery wytwarzane z mleka na-
szych kóz. 
Gości podejmujemy w języku polskim, niemieckim, angielskim 
i rosyjskim. 

Atrakcje regionu
 Kłodzko – rynek, Most Karola, Twierdza, muzeum – 7 km
 Srebrna Góra – Forty – 10 km
 Bardo – Bazylika, zabytkowa droga krzyżowa – 10 km
 Polanica – uzdrowisko – 18 km

Domowe muzeum, wyśmienita kuchnia
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Jolanta Dobrowolska 
Żelazno 7a
57-361 Żelazno
Kotlina Kłodzka 
tel. 74 868 98 00, 696 603 256
e-mail – sosnowagora@wp.pl
www.podsosnowagora.yoyo.pl

III miejsce 2012 – edycja powiatowa (powiat kłodzki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 3/12

Kulinarne specjalności – pierogi, ser podpuszczkowy naturalny  
i z czosnkiem, mielonka wieprzowa, sadlaki

Prowadzimy rodzinne gospodarstwo rolne, hodujemy również 
zwierzęta. Otrzymane produkty serwujemy w naszej kuchni. 
Gwarantujemy rodzinną, domowa atmosferę i swojskie potra-
wy. Specjalnością kuchni są Pierogi Gospodyni oraz wyborne  
wypieki.
Oferujemy państwu pobyt w pokojach dwu- i trzyosobowych 
z łazienkami i telewizją oraz aneks kuchenny. Zapewniamy  
dostęp do bezprzewodowego internetu. Do dyspozycji gości 
przygotowaliśmy taras widokowy, grill i rowery. 
U nas możecie mieć Państwo kontakt ze zwierzętami gospodar-
stwa domowego i rolnego oraz możliwość włączenia się w prace 
w rolnictwie. Latem i jesienią zapraszamy na grzybobrania, zimo-
wą porą – na kuligi i ogniska. Wędkarzom proponujemy wypady 
na pobliskie łowiska pstrągów i lipieni.
Z gośćmi komunikujemy się w języku polskim i rosyjskim.

Atrakcje regionu 
Zabytki Kłodzka i Bystrzycy – 7 km
 Uzdrowiska – Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój  
– 8-30 km
Ośrodki narciarskie – Czarna Góra, Zieleniec – 20-40 km

Ciepła atmosfera, dobre jedzenie
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Anita i Dawid Wróblewscy
Ponikwa 57 
57-520 Długopole Zdrój
Kotlina Kłodzka
tel. 512 360 559, 500 253 868
leszczynowydworek@gmail.com
www.ponikwa.pl

II miejsce 2013 – edycja powiatowa (powiat kłodzki)

wyróżnienie 2013 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/20

Kulinarna specjalność – pstąg pieczony z czosnkiem i ziołami

Gospodarstwo znajduje się w malow niczej wsi Ponikwa, położo-
nej w Kotlinie Kłodzkiej w środkowych Sudetach.
Do dyspozycji gości jest całe piętro budynku z pokoja mi, w pełni 
wyposażoną kuchnią, dużą salą telewizyjną z kominkiem i grami 
oraz samodzielny, przestronny aparta ment z kuchnią, łazienką, 
barkiem, TV oraz osobnym wejściem i miejscem par kingowym. 
Apartament jest przystosowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Leszczynowy Dworek to doskonałe miejsce na rodzinny 
wypoczynek i orga nizację imprez okolicznościowych. Goście 
mogą tu biesiadować przy dużym grillu w drewnianej altanie, 
bądź przy ognisku w lasku, do którego prowadzi ośmiohekta rowy 
młody sad leszczynowy. Atrakcją go spodarstwa jest zarybiony 
staw z drewnia nym pomostem. Zimą organizujemy kuligi. 
Posiadamy cer tyfikat ekologiczny. Na zamówienie gości przy-
gotowujemy potrawy regionalne, z wykorzystaniem produktów 
z własnego gospodarstwa. 

Atrakcje regionu:
 Długopole Zdrój – uzdrowisko podgór skie z zabytkowym  
Parkiem Zdrojowym – 3 km
Bystrzyca Kłodzka– 6 km
Góra Igliczna – Sanktuarium Matki Bo skiej Śnieżnej – 12 km
Gorzanów – renesansowy zespół pałaco wy – 13 km

Tanie noclegi w Sudetach, wysoki poziom usług
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Urszula Kalak
Lasówka 43
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Góry Bystrzyckie
tel. 602 100 750, 605 299 017
e-mail − ulakalak@o2.pl
www.zieleniec.info.pl/39/Domek Pod Huba/

II miejsce 2011 – edycja powiatowa (powiat kłodzki), 

wyróżnienie 2001 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie − 2/7

Kulinarne specjalności − kuchnia wielkopolska

Zapraszamy do odpoczynku w Dolinie Dzikiej Orlicy, oddalonej 
o 6 km od stacji zimowej Zieleniec. Nasza baza noclegowa to 
nowy domek z wygodami, stylizowany na zabudowę sudecką, 
z drewnianymi elementami wykończenia. Oferujemy 2 pokoje 
z 6, 7 miejscami. 
W naszej ofercie znajduje się grillowanie, ogniska, wieczory bie-
siadne, organizacja kuligów, bogata wideoteka przyrodnicza, baj-
kowa, a także zbiór książek i przejażdżki skuterem śnieżnym. 
Jesteśmy wytrawnymi turystami − przewodnikami turystyki pie-
szej − gwarantujemy Państwu fachową informację turystyczną 
o atrakcjach Kłodzkiego Hrabstwa Turystycznego. 
Naszych gości obsługujemy w języku polskim i rosyjskim.

Atrakcje regionu
 Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) – 20 km
 Międzygórze – 30 km
 Kłodzko, Twierdza – 34 km
 Duszniki Zdrój – 16 km
 Kudowa Zdrój uzdrowisko – 27 km
 Polanica Zdrój uzdrowisko – 20 km
 Kopalnie węgla i złota – 40 km

Daleko od zgiełku
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Maria Wiertelak
Kąty Bystrzyckie 30
57-540 Lądek Zdrój
Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie
tel. 74 814 65 10
e-mail – m.wiertelak@wp.pl
www.podbukiem.pl

III miejsce 2007 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 7/18 
plus apartamenty – 2/18

Kulinarne specjalności – zupa pieczarkowa i ogórkowa, pierogi 
i kluski z mięsem, pieczeń w sosie, faszerowane piersi z kurczaka, 
pstrągi, sernik, muffinki jagodowe

Nasze gospodarstwo znajduje się w Kotlinie Kłodzkiej, w urokli-
wym zakątku Sudetów, w miejscowości Kąty Bystrzyckie. Wieś 
leży w górskiej dolinie, do której prowadzi tylko jedna, mało uczęsz-
czana droga. Zabudowania gospodarstwa liczą sobie ponad  
100 lat. Do dyspozycji gości jest oddzielny budynek. Na parterze 
znajduje się świetlica-jadalnia z kominkiem i TV, sala rekreacyjna 
ze stołem do ping ponga, sauna i jacuzzi. Na piętrze są pokoje dla 
gości. Oferujemy 24 miejsca noclegowe w pokojach 2-, 3- i 4-oso-
bowych z łazienkami oraz w dwóch 2-pokojowych apartamen-
tach rodzinnych. Dla gości przygotowaliśmy również – kryty basen 
kąpielowy, duży ogród z przepływającym strumykiem, miejsce 
na ognisko i grilla, dla dzieci stworzyliśmy miejsce zabaw wypo-
sażone w huśtawki i piaskownicę, kort tenisowy, pomieszczenie 
TV, salę z kominkiem. Organizujemy imprezy integracyjne dla firm 
z możliwością wspinaczki po okolicznych skałach (prowadzone 
przez fachowców). Naszym gościom zapewniamy całodzienne 
wyżywienie. Serwujemy dania typowej kuchni polskiej. Turystów 
obsługujemy w języku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu
 Jaskinia Niedźwiedzia – Kletno – 20 km 
 Kopalnia Złota w Złotym Stoku – 15 km 
 Ośrodek narciarsko-turystyczny Czarna Góra – 18 km

Wypoczynek w urokliwym zakątku Sudetów
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Karina Fuglińska
Radochów 144
57-540 Lądek Zdrój
Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie
tel. 74 814 78 02
e-mail – info@domskowronki.pl
www.domskowronki.pl

wyróżnienie 2001 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/12

Kulinarne specjalności – pyzy drożdżowe z sosem jagodowym, 
Śląskie niebo

Nasze gospodarstwo znajduje się w Górach Złotych i Bardzkich, 
w starym przedwojennym domu, który odremontowaliśmy zacho-
wując tradycyjne cechy zabudowy. Do dyspozycji gości oddajemy 
12 miejsc noclegowych w pięciu pokojach z łazienkami. W dawnej 
stodole mieści się świetlica, w której znajduje się wiele przedmio-
tów – pamiątek nawiązujących do historii regionu. Na terenie go-
spodarstwa jest plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, miejsce 
postojowe a dookoła kwiaty i ogród. W ogrodzie przygotowaliśmy 
izbę regionalną, a w niej – przedmioty i meble z poprzedniej epo-
ki związane z gospodarstwem domowym. Mamy też bibliotekę,  
a w niej książki związane z Ziemią Kłodzką. 
Oferujemy pomoc w organizowaniu wycieczek po Kotlinie Kłodz-
kiej. Oferujemy wyżywienie, wszystkie potrawy przyrządzamy 
na bazie produktów z naszego gospodarstwa, bądź od sąsiadów. 
Zapraszamy do nas również osoby niepełnosprawne. Zapewnia-
my obsługę w języku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu
 Uzdrowisko Lądek Zdrój – 4 km
 Galeria Wapiennik – 14 km
 Wieże widokowe na Górze Borówkowej (900 m n.p.m.) – 6 km
 Przejście graniczne Lutynia – Travna – 6 km
 Zalew w Stroniu Śląskim – 6 km

Poznawanie historii regionu, domowe jedzenie



96

81
Agnieszka Kalińska
Nowy Gierałtów 12
57-550 Stronie Śląskie
Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie
tel. 74 814 14 52
e-mail – zagroda@sudety.info.pl
www.sudety.info.pl/goscinnazagroda

I miejsce 2000 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 2 domki 
turystyczne, w jednym domku 2 mieszkania wakacyjne/18

Kulinarne specjalności – sery kozie

Mieszkamy wśród łąk i lasów Gór Bialskich i Złotych, w Dolinie 
Białej Lądeckiej, na terenie Natura 2000. Blisko są szlaki tury-
styczne, rowerowe i wyciągi narciarskie oraz Park Krajobrazowy. 
Mieszkamy w starej sudeckiej chacie, a dla gości w obejściu jest 
mały drewniany domek – Trepek i większy – Kajtek z dwoma 
mieszkaniami wakacyjnymi. 
Nasi goście sami mogą przyrządzać posiłki, w sezonie serwuje-
my twarożek, dojrzewające sery i mleko od własnych kóz. Posia-
damy małą serowarnię. 
Goście mogą uczestniczyć w pracach w gospodarstwie, przy 
sianokosach, rąbaniu drewna, przygotowywaniu opału, zbieraniu 
aronii. Na terenie gospodarstwa znajdują się spacerowe kozie 
ścieżki, zioła na łąkach, a w lasach czarne jagody. Wieczorami, 
w kurnej chacie można biesiadować przy pieczonce z żeliwnego 
kociołka.
Gości obsługujemy w języku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu:
 Jaskinia Niedźwiedzia – 20 km
 Ośrodek narciarski i kolejka linowa Czarna Góra – 15 km
 Rezerwat Puszcza Jaworowa – 10 km
 Zalew w Stroniu Śląskim – 8,5 km

Wypoczynek w stylu eko
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Kazimiera Frodyma
Nowy Gierałtów 17 a 
57-550 Stronie Śląskie
Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie
tel. 74 811 92 43, 602 712 068
e-mail – ranczofrodyma@interia.pl
www.sudety.info.pl/ranczo

wyróżnienie 2008 – edycja wojewódzka

I miejsce 2005 – edycja powiatowa (powiat kłodzki)

I miejsce 2005 – edycja wojewódzka

nagroda Prezesa Polskiego Związku Łowieckiego 2005 

– edycja ogólnokrajowa

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/19

Kulinarne specjalności – dziczyzna, zupa borowikowa po litewsku

Nowy Gierałtów to dolnośląska wieś położona w Kotlinie Kłodz-
kiej, w gminie Stronie Śląskie, w dolinie rzeki Białej Lądeckiej. Nasz 
dom jest otoczony ogrodem. Do dyspozycji gości mamy trawni-
ki, boisko do gry w siatkówkę oraz zadaszone miejsce na grilla 
i ognisko. Organizujemy imprezy okolicznościowe. Polecamy 
piesze lub rowerowe wyprawy szlakami turystycznymi w Góry 
Bialskie – na Górę Łysiec, Suszycę, Czernice, Płoskę, na Przełęcz 
Gierałtowską, do skałek Trzy Siostry albo do rezerwatu przyrody 
Puszcza Jaworowa. Oferujemy pokoje z łazienkami – każdy pokój 
ma swoją nazwę, np. aniołkowy, makowy czy słonecznikowy oraz 
wyżywienie, a na życzenie przygotowujemy potrawy z dziczyzny.
Naszych gości obsługujemy w języku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu:
 Huta szkła w Stroniu Śląskim – 10 km
 Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie – 12 km
 Czarna Góra (1205 m n.p.m.) – 12 km
 Lądek Zdrój – kurort uzdrowiskowy – 12 km
  Międzygórze – ogród bajek, wodospad, wędrówki po górach 
– 12 km

Miła i sympatyczna atmosfera,  
niezapomniana kuchnia
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Wiesława Gordziejewska
Stary Gierałtow 80
57-550 Stronie Śląskie
Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie
tel. 74 811 96 82, 723 533 836
e-mail – swojskachata@gmail.com
www.swojskachata.net

II miejsce 2011 – edycja powiatowa (powiat kłodzki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/16

Kulinarne specjalności – tradycyjna polska kuchnia

Nasz dom z ogrodem jest otoczony górami i lasami, nieopodal 
płynie górski potok. Posiadamy pięć pokoi (16 miejsc noclego-
wych), każdy z łazienką. Do dyspozycji gości oddajemy aneks 
kuchenny (lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny), 
salę kominkową oraz hol, w którym można wypocząć czytając 
książkę lub oglądając telewizję. Posiadamy bezprzewodowy do-
stęp do internetu. Na terenie ogrodu znajduje się boisko do gry 
w siatkówkę, huśtawka, piaskownica, zadaszone miejsce na gril-
la i ognisko. Posiadamy parking na kilka samochodów. Na gości 
czekają sympatyczni gospodarze i domowa kuchnia. 
Obsługa w języku polskim i angielskim.

Atrakcje regionu:
 Stacja narciarska i wyciągi w Czarnej Górze – 7 km
 Jaskinia Niedźwiedzia – 8 km
 Zbiornik rekreacyjny Stara Morawa – 5 km
 Huta Szkła Kryształowego – 3 km
 Sztolnia kopalni uranu w Kletnie – 8 km
 Kopalnia złota – 20 km
 Twierdza Kłodzka – 30 km
 Szlaki rowerowe, turystyczne – wokół

Aktywny wypoczynek
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Daniel Grzelak
Stronie Śląskie 29
57-550 Stronie Śląskie
Masyw Śnieżka i Góry Bialskie
tel. 74 811 84 00, 605 257 320
e-mail − agro@danielowka.pl
www.danielowka.pl

III miejsce 2009 – edycja powiatowa (powiat kłodzki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie − 5/18

Mieszkamy w wiejskiej części turystycznego miasteczka Stronie 
Śląskie. Atutem naszego domu jest zaciszne położenie wśród 
zieleni i kwiatów, kontakt z przyrodą oraz bliskość atrakcji tury-
stycznych i dużego ośrodka narciarskiego na Czarnej Górze. Pod 
oknami ogród, a tuż za domem góry, pola i las...
Piętro domu oddajemy do dyspozycji gości. Mamy tam pięć 
pokoi – 2-, 3-, 4- i 5-osobowych. Obok pokoi, trzy łazienki z na-
tryskami oraz w pełni wyposażoną kuchnię, gdzie goście gotują 
i spożywają posiłki. 
Dla młodszych mamy harcówkę, w której jest stół do ping pon-
ga. Pomieszczenie pełni też rolę narciarni, dodatkowej jadalni albo 
miejsca do zabawy. 
Dla dzieci zbudowaliśmy plac zabaw. Można tu pograć w siat-
kówkę, w koszykówkę, badmintona albo w piłkę nożną. W ogro-
dzie można też rozbić swój namiot, korzystając z kuchni i łazienek 
w domu.
Naszych gości obsługujemy w języku polskim i angielskim.

Atrakcje regionu:
 Kompleks narciarski – 3 km
 Śnieżnik, schronisko pod Śnieżnikiem (1425 m n.p.m.) – 6 km
 Jaskinia Niedźwiedzia – 4 km
 Kopalnia Złota w Złotym Stoku – 20 km
 Międzygórze, wodospad Wilczki – 25 km

Beztroski wypoczynek z dziećmi
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Grażyna Jesionowska
Goworów 39
57-530 Międzylesie
Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie 
tel. 74 813 68 18
e-mail – gościnne@jesionowka.pl
www.jesionowka.pl

II miejsce 2012 – edycja wojewódzka, I miejsce 2012  

– edycja powiatowa (powiat kłodzki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/14

Jesionówka leży w Masywie Śnieżnika pod Trójmorskim Wier-
chem, na granicy Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i obszaru 
Natura 2000, w pięknie położonej wsi Goworów.
Na poddaszu domu mieszkalnego wygospodarowaliśmy dla go-
ści cztery dwuosobowe pokoje oraz mały apartament trzyosobo-
wy. Każdy pokój posiada własną łazienkę. W pokojach jest dostęp 
do bezprzewodowego internetu. 
W Jesionówce jest kuchnia dla gości, w której turyści mogą 
przygotowywać sobie posiłki. Zapraszamy do spędzania czasu 
w naszym ogrodzie. Latem można zjeść śniadanie na świeżym 
powietrzu, a wieczorem posiedzieć przy ognisku. Jest także sala 
kominkowa urządzona w ciekawym architektonicznie byłym bu-
dynku gospodarczym ze sklepieniami i kamiennymi ścianami. 
Na terenie gospodarstwa znajduje się plac zabaw z huśtawkami, 
piaskownicą i drabinkami. 
W ofercie posiadamy zajęcia jogi oraz zajęcia przyrodnicze na te-
mat zakładania gniazd przez pluszcza zwyczajnego. To ptak 
rzadko występujący w Polsce, często gniazdujący pod mostami. 
Z gośćmi komunikujemy się w języku polskim, angielskim i nie-
mieckim.

Atrakcje regionu 
Międzygórze, wodospad Wilczki – 12 km
Śnieżnik (1425 m n.p.m.) – 12 km
Trójmorski Wierch (1145 m n.p.m.) – 4 godziny marszem
Zamek w Międzylesiu – 4 km
Pałac w Goworowie – 1 km

Wymarzone miejsce na wypoczynek
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86

Jolanta Lignarska 
Bielice 2
57-550 Stronie Śląskie
Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie
tel. 74 814 14 22, 609 542 096
e-mail – bielice@kki.net.pl
www.chatacyborga.pl

II miejsce 2012 – edycja powiatowa (powiat kłodzki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 21/50

Kulinarne specjalności – świeży pstrąg w ziołach z masłem 
czosnkowym, pierogi jagodowe, kaczka w pomarańczach

Chata Cyborga to dom o ponad stuletniej historii, przebudowany 
z prostej wiejskiej chaty w obiekt, który spełni wymagania każde-
go turysty. Położony nad rzeką Białą Lądecką, otoczony górami 
Złotymi i Bialskimi wśród lasów, w których pełno dzikiej zwierzy-
ny i ptactwa. Zakątek ten jest zwany sudeckimi Bieszczadami.  
Zapraszamy do spędzenia czasu na górskich wędrówkach pie-
szo, rowerem lub w zimie na nartach, zaś wieczorem przy ogni-
sku lub kominku. Do dyspozycji gości oddajemy 2-, 3- i 4-osobo-
we pokoje z łazienką, TV SAT, Wi-Fi i telefonem. Każdy pokój ma 
indywidualny wystrój. Dodatkowe atrakcje to chata grillowa, plac 
zabaw dla dzieci, boisko, sauna, wanna z hydromasażem, sala fit-
ness i sala klubowa z bilardem. Dla grup przygotowaliśmy salę 
konferencyjną ze sprzętem audiowizualnym. Gościnna atmosfera 
Chaty, wysoki standard pokoi oraz wyśmienita tradycyjna kuch-
nia gwarantują powodzenie każdego spotkania.
Z gośćmi komunikujemy się w językach polskim i angielskim.

Atrakcje regionu 
 W odległości 100 m znajduje się wyciąg narciarski
Kompleks narciarski Czarna Góra – 20 km
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie – 18 km
Basen i kompleks rekreacyjny w Stroniu – 13 km
Łowisko Raj Pstrąga w Goszowie – 10 km

Bielice, gdzieś na końcu świata
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87
Alina Kuczwalska
Kąty Bystrzyckie 15
57-540 Lądek Zdrój
Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie
tel. 74 814 78 05
wojx@interia.pl
www.czterykaty.eu

I miejsce 2013 – edycja powiatowa  
(powiat kłodzki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 4/18

Nasze gospodarstwo położone jest w cichej wsi Kąty Bystrzyc-
kie, w obrębie Parku Krajobrazowego Masywu Śnieżnika. Goście 
mogą skorzystać z całorocznego wypoczynku w czterech poko-
jach 2, 3, i 4-osobowych z łazienkami oraz w mieszkaniu waka-
cyjnym. Na życzenie serwujemy regionalne śniadania i obiado-
kolacje przygotowane z produktów ekologicznych kupionych od 
okolicznych rolników. 
Do dyspozycji gości gospodarze oddają salę z kominkiem i te-
ren rekreacyjny – rozległy ogród z grillem oraz boisko do gry 
w siatkówkę. Atrakcją gospodarstwa jest ogród zimowy z wan-
ną do hydromasażu, w którym goście mogą się zrelaksować  
np. po jeździe na nartach lub posiedzieć przy porannej kawie. 
Wieś jest idealną bazą wypadową dla miłośników górskich wy-
cieczek pieszych czy rowerowych, a także sportów zimowych. 
Atutem wypoczynku w Czterech Kątach jest czyste górskie po-
wietrze, cisza i spokój.

Atrakcje regionu:
 Arboretum – leśny ogród drzew i krzewów egzotycznych 
w Lądku Zdroju – 8 km
Czarna Góra – trasy narciarskie i kompleks wyciągów 20 km
 Kopalnia Złota w Złotym Stoku – podziemne Muzeum Górnic-
twa i Hutnictwa Złota – 24 km 
Jaskinia niedźwiedzia w Kletnie – 24 km

Gościu siądź pod mym domem  
i odpocznij sobie
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Anna Gołgowska-Macałek
Nowy Gierałtów 5D
57-550 Stronie Śląskie
Masyw Śnieżnika
tel. 692 466 208
e-mail – biuro@koniefurmanka.pl
www.koniefurmanka.pl

III miejsce 2014 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie 

– 5/20

Gospodarstwo jest położone w malowniczym i spokojnym miej-
scu, pod Przełęczą Gierałtowską. Jest to nowo wybudowany 
obiekt przy którym znajduje się stajnia, kryta ujeżdżalnia, piasz-
czysty plac do jazdy konnej oraz pastwiska. Do dyspozycji gości 
oddano 5 pokoi z sosnowymi meblami. W każdym pokoju znaj-
duje się łazienka, telewizor i bezprzewodowy dostęp do interne-
tu. Pokoje są urządzone w stylu wiejskim, w różnych tonacjach 
kolorystycznych. Dwa z nich są przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych.

Goście mogą korzystać z sali kominkowej, dwóch miejsc na ogni-
sko, a dzieci z placu zabaw. Atrakcją gospodarstwa jest również 
możliwość nauki jazdy konnej, warsztaty jeździeckie oraz nauka 
tańca orientalnego. Właściciele oferują gościom smaczne regio-
nalne posiłki. FurmAnka to idealne miejsce dla wszystkich mi-
łośników przyrody ceniących sobie ciszę, spokój dobrą energię 
oraz aktywny wypoczynek.

Atrakcje regionu:
Muzeum Kamieni i Minerałów w Stroniu Śląskim – 7 km
Wapiennik Łaskawy Kamień w Starej Morawie – 11 km
 Podziemna trasa turystyczno-edukacyjna w starej kopalni  
uranu w Kletnie – 13 km
Jaskinia Niedźwiedzia i park linowy w Kletnie – 13 km

Za górami, za lasami czeka na Was 
FurmAnka z konikami...  
zapraszamy do naszej bajki...

88
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Anna Gancarz-Leszczyńska
Budzów Kolonia 10
57-215 Srebrna Góra
Góry Złote i Bardzkie
tel. 695 575 055, 605 828 045
e-mail – folwark@leszczynowka.pl
www.leszczynowka.pl

wyróżnienie 2004, III miejsce 2005 

– edycje wojewódzkie

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 8/21

Kulinarne specjalności – tradycyjna kuchnia domowa

Folwark Leszczynówka znajduje się w miejscowości Budzów Ko-
lonia, w odległości 6 km od Srebrnej Góry. Oferujemy pokoje go-
ścinne, pobyty rekreacyjno-wypoczynkowe, naukę jazdy konnej, 
przejażdżki powozem konnym i wynajem karety ślubnej. Organi-
zujemy przyjęcia okolicznościowe, wesela i komunie. Dysponuje-
my również pensjonatem dla koni.
Pokoje znajdują się w odrębnym budynku, na poddaszu z nieza-
leżnym wejściem. Do dyspozycji gości jest 8 pokoi. Trzy pokoje 
2-osobowe, pięć 3-osobowych. 
W każdym pokoju znajduje się łazienka z prysznicem i telewizor.
Gości obsługujemy w języku polskim i angielskim.

Atrakcje regionu:
 Fortyfikacje Srebrna Góra – 5 km
 Krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich – 10 km
 Kopalnia złota w Złotym Stoku – 15 km
 Podziemne miasto Osówka – 20 km

Cisza, konie i domowa kuchnia
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Katarzyna i Waldemar Jasińscy
ul. Miasto Górne 11, Srebrna Góra
57-215 Srebrna Góra
Góry Złote i Bardzkie
tel. 74 818 02 21, 661 256 138
e-mail – srebrnagora@srebrnagora.com
www.srebrnagora.com

wyróżnienie 2009 – edycja wojewódzka, II miejsce 

20012 – edycja powiatowa (powiat ząbkowicki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/17

Kulinarne specjalności – pstrągi

Zapraszamy do aktywnego wypoczynku w Srebrnej Górze.  
Budynek gospodarstwa pochodzi z czasów budowy kolei zębatej 
(ok. 1930 r.). Pełnił wtedy funkcję kasy biletowej i był miejscem 
pracy dróżnika. Znajdujemy się na Przełęczy Srebrnogórskiej 
w bezpośredniej bliskości Twierdzy i tras turystycznych (rowero-
wych, narciarskich biegowych, górskich). Naszą ofertę kierujemy 
głównie do osób poszukujących aktywnego wypoczynku. Latem 
oferujemy naszym gościom zajęcia alpinistyczne, w tym tyrolkę, 
most tybetański, ściankę wspinaczkową, poszukiwanie srebra, 
zwiedzanie sztolni, strzelanie z łuku i off-road, a zimą – prze-
wodnictwo po najpiękniejszych trasach turystycznych Sudetów.  
Pokoje gościnne posiadają osobną łazienkę, łącznie 17 miejsc 
noclegowych. Oferujemy również smaczne jedzenie.
Gości podejmujemy w języku polskim, niemieckim, angielskim 
i rosyjskim.

Atrakcje regionu:
 Twierdza – 0,5 km
 Kopalnia Nowa Ruda – 12 km
 Krzywa wieża w Ząbkowicach Śląskich – 12 km 
 Wielka Sowa (1014,8 m n.p.m.) – 20 km

Aktywny wypoczynek, zajęcia alpinistyczne, 
domowa kuchnia, pstrągi
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Monika Parysz
Laski 78
57-251 Złoty Stok
Góry Złote i Bardzkie
tel. 74 817 74 10, 501 778 763
e-mail – agro@parysz.com.pl
www.agro.parysz.com.pl

wyróżnienie 2001 – edycja wojewódzka, III miejsce 

2012 edycja powiatowa (powiat ząbkowicki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 4/12

Nasze gospodarstwo jest położone przy drodze nr 408 relacji 
Kłodzko-Złoty Stok, wśród gór i lasów. Poza noclegami w czte-
rech trzyosobowych pokojach oferujemy gościom kort tenisowy 
o ceglanej nawierzchni, dwa stoły do tenisa stołowego i boisko 
do siatkówki. Na terenie gospodarstwa znajduje się staw o po-
wierzchni 25 arów, zarybiony karpiem, można na nim pływać 
łódką i wędkować. Oferujemy także rowery. Okoliczne lasy obfi-
tują w jagody i grzyby, a cały teren jest rajem dla zbieraczy skał 
i minerałów. Zapewniamy gościom domową atmosferę oraz 
możliwość komunikowania się w języku polskim i francuskim.

Atrakcje regionu:
 Muzeum Kopalni Złota w Złotym Stoku – 5 km
 Park linowy „Skalisko” w Złotym Stoku – 5 km
 Muzeum Gospodarstwa Domowego w Ziębicach – 30 km
 Kompleks Klasztorny w Henrykowie – 33 km
 Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – 15 km
 Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Bardzie – 15 km

Relaks, wypoczynek z naturą
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Barbara i Sylwester Dembny
Orłowiec 14
57-540 Lądek Zdrój
Góry Złote i Bardzkie
tel. 74 814 79 88, 535 313 667
e-mail – stanicajesionow@sudety.info.pl
www.stanicajesionow.pl

I miejsce 2008 – edycja powiatowa (powiat kłodzki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 4/18

Kulinarne specjalności – dziczyzna

Nasze gospodarstwo jest położone w odległości 4 kilometrów 
od uzdrowiska Lądek Zdrój, w Górach Złotych. Stanica Jesionów 
to miejsce do wypoczynku i kontaktu z przyrodą. Jesteśmy bazą 
do zwiedzania zabytków Ziemi Kłodzkiej. Turystom oferujemy do-
mową kuchnię, w tym również potrawy z dziczyzny, jazdę konną 
i 4 pokoje z łazienkami.
Naszych gości obsługujemy w języku polskim, angielskim, nie-
mieckim i rosyjskim.

 
Atrakcje regionu:

 Jaskinia Niedźwiedzia – 15 km
 Czarna Góra (1205 m n.p.m.) – 18 km
 Uzdrowisko – zabiegi – 4 km
 Basen kryty – 4 km
 Kopalnia złota – 13 km

Jazda konna, potrawy z dziczyzny
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Paweł Jurkiewicz
ul. Wiejska 35, Lądek Zdrój
57-540 Lądek Zdrój
Góry Złote i Bardzkie
tel. 74 814 76 53
e-mail – jurkiewicz@sudety.info.pl
www.noclegi.ladek.pl/jurkiewicz, www.sudety.info.pl/
jurkiewicz

III miejsce 2011 – edycja powiatowa (powiat kłodzki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 8/24

Kulinarne specjalności – przysmak wiejski – danie mięsne,  
domowe wypieki

Nasze gospodarstwo leży w zachodniej części uzdrowiska Lądek 
Zdrój. Zapraszamy do nas przez cały rok po wodę, zdrowie i przy-
godę. Do dyspozycji gości są pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe z ła-
zienkami. Istnieje możliwość zamówienia posiłków. Przy domu 
– miejsce na samochód, grill i ognisko. Blisko jest rzeka i las,  
a w okolicy wiele atrakcji. 

Atrakcje regionu:
 Trasy spacerowe i rowerowe, łowiska – na miejscu
 Jaskinie, sztolnie kopalnie – do 5 km
 Wyciągi narciarskie, trasy biegowe – do 5 km
 Obiekty sakralne – do 5 km
 Obszar NATURA 2000 – na miejscu

Po wodę, zdrowie i przygodę,  
zapraszamy do nas
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Czesława i Mikołaj Potemkin 
Laski 153
57-250 Złoty Stok
Góry Złote i Bardzkie
tel. 74 817 79 05, 697 675 703
e-mail – trzy_koguty@interia.pl
www.trzykoguty.eww.pl

wyróżnienie 2012 – edycja powiatowa (powiat ząbko-

wicki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 3/10

Kulinarne specjalności – kulebiaki, pierogi, konfitura z papryki

Zapraszamy do naszego gospodarstwa przez cały rok. Oferuje-
my 10 miejsc noclegowych w trzech pokojach z TV i lodówką, 
w pokoju dla 4 osób znajduje się balkon. W domu jest dostęp 
do bezprzewodowego internetu i bogaty zbiór książek. 
W ogrodzie jest taras, gdzie można odpoczywać, a także miej-
sce na ognisko i grilla. Oferujemy domowe jedzenie. Specjalno-
ścią kuchni są kulebiaki, pierogi, a także wielokrotnie nagradzana 
konfitura z papryki. W gospodarstwie można kupić przetwory  
– od dżemów, konfitur, syropów, soków, po sałatki. Pasją gospo-
dyni poza kulinariami jest haftowanie obrazów.
Posiadamy certyfikat gospodarstwa ekologicznego. 

Atrakcje regionu 
Fort w Srebrnej Górze – 20 km
Ząbkowice Śląskie z Krzywą Wieżą i Ratuszem – 15 km
Złoty Stok z Kopalnią Złota – 12 km
Kłodzko z twierdzą i starą zabudową – 14 km
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie – 35 km
Zarybiony zbiornik Pilce – 5 km

W góry, góry miły bracie…
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Katarzyna Trawińska
Nowina 6
57-220 Ziębice
Wzgórza Strzelińsko-Niemczańskie
tel. 74 810 26 87
e-mail – kasiatrawa2@poczta.fm
www.nowina-konie.pl

I miejsce 2002 – edycja wojewódzka, I miejsce 2012 

edycja powiatowa (powiat ząbkowicki)

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 3/18

Kulinarne specjalności – dżemy, sery, miód własnej produkcji, wy-
żywienie oparte na własnych certyfikowanych produktach

Nasze gospodarstwo ekologiczne z certyfikatem leży w małej 
wiosce Wzgórza Strzelińsko-Niemczańskie pośród lasów i pól. 
Uprawiamy warzywa i owoce. Hodujemy konie oraz drób. Uczy-
my jazdy konnej, organizujemy jedno- lub wielodniowe rajdy kon-
ne. Do gospodarstwa można przyjechać z własnym koniem. 
Do dyspozycji gości mamy dwa pokoje 4-osobowe oraz apar-
tament dla 6-8 osób z kuchnią i łazienką. Wokół domu znajduje 
się ogród pełen kwiatów i krzewów oraz miejsce do grillowania 
i ławki do odpoczynku. Gotujemy na życzenie gości.
Naszych gości obsługujemy w języku polskim i angielskim.

Atrakcje regionu
 Kompleks klasztorny w Henrykowie – 7 km
 Muzeum Gospodarstwa Domowego w Ziębicach – 13 km
 Kompleks leśny wokół Gromnika – Natura 2000 – 7 km
 Rezerwat Buków – Henryków – 9 km

Ekologia, rekreacja, kontakt z naturą
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Emilia i Mikołaj Garbera
Dębno 46
56-100 Wołów
Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy
tel. 71 389 17 16, 604 261 332
e-mail − gerbera@poczta.onet.pl
www.3stawy.eu

III nagroda Prezesa Polskiego Związku Łowieckiego 

2002 – edycja ogólnopolska 

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie − 6/15

Kulinarne specjalności − ryby wędzone i smażone, karp w galare-
cie, gęsi i kaczki pieczone

Dębno leży 10 km od Wołowa, w Parku Krajobrazowym Doliny 
Jezierzycy, pośród lasów obfitujących w grzyby, jagody i zioła. 
Prowadzimy gospodarstwo rolno-rybackie oferujące wędkowa-
nie, smażenie, wędzenie i grillowanie na łonie przyrody. Na tere-
nie gospodarstwa znajdują się trzy zarybione stawy. Istnieje moż-
liwość wędkowania oraz wypożyczenia łódki, roweru wodnego, 
kajaków itp. Oferujemy zadaszone miejsce do biesiadowania oraz 
pole namiotowe. Dla dzieci przygotowaliśmy plac zabaw. Istnieje 
możliwość wypożyczenia rowerów górskich. Oferujemy również 
wspólne polowania. Atrakcją gospodarstwa jest zwierzyniec,  
a w nim − świnki wietnamskie, barany, kozy, bażanty, kurki an-
gielskie, gołębie, przepiórki, daniele, bażanty, itp. Gospodarstwo 
jest przystosowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych. 
Prawdziwym traperom oferujemy domek na wyspie. Osoby 
o mocnych nerwach mogą odbyć lot widokowy na motolotni, 
z doświadczonym pilotem. Obsługujemy naszych gości w języku 
polskim, angielskim i niemieckim.
 
Atrakcje regionu

Zabytkowy Klasztor – 6 km
Zabytki Wołowa – 8 km

Wypoczynek w naturze, Natura 2000,  
Kraina 3 stawów
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Janina Głowacz
Ruda Sułowska 11a
56-300 Milicz
Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy
tel. 71 383 41 36, 693 905 667
e-mail − glowaczowka@op.pl, beataglowacz@wp.pl
www.glowaczowka.pl

wyróżnienie 2002 – edycja wojewódzka

Łączna liczba pokoi i miejsc noclegowych w obiekcie – 5/17 

Kulinarne specjalności − karp smażony po milicku, zupa rybna, 
dziczyzna, domowe jedzenie

Nasze gospodarstwo jest położone w Parku Krajobrazowym  
Dolina Baryczy, w sercu rezerwatu ornitologicznego Stawy Milic-
kie. Oferujemy pokoje oraz smaczne domowe jedzenie. Do dys-
pozycji gości jest również duża sala kominkowa ze stołem do ping 
ponga, piłkarzyki, tarcza do rzutek oraz TV z zestawem kina 
domowego. Na posesji znajduje się miejsce na ognisko i grilla, 
a obok domu plac zabaw dla dzieci. Goście mogą też korzystać 
z rowerów. W pobliżu gospodarstwa jest łowisko komercyjne, 
wypożyczalnia rowerów, smażalnia i wędzarnia ryb oraz skansen 
narzędzi wykorzystywanych w rybołówstwie. 
Naszych gości obsługujemy w języku polskim i niemieckim.

Atrakcje regionu
 Łowisko komercyjne, Fotosafari – przejażdżki bryczką, skan-
sen rybołówstwa – 200 m
Smażalnia i wędzarnia ryb, wypożyczalnia rowerów – 200 m
Stadnina koni – Golejewko – 20 km
Pałac Maltzanów – Milicz – 15 km
Kajaki – Piotrkosice, Milicz – 12 km

Smaczne, domowe jedzenie, cisza i spokój
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Agroturystyka gospodarstwo nr 1 s. 12
Dom Leśnika   2 s. 13
Dwa Brzegi   3 s. 14
Amazonka   4 s. 15
Leśna chata   5 s. 16
Gajówka Głuszec   6 s. 17

Alchemik   7 s. 18
Przy stawach   8 s. 19
Farma 69   9 s. 20
Gospodarstwo 
agroturystyczne K. J. Wiśniewscy 10 s. 21
Agroturystyka Świerkowe Siedlisko 11 s. 22
Karłowicka Dolina   12 s. 23
Dom Gościnny Przydębie  13 s. 24

Ekobajka    14 s. 26
U obWiesiów   15 s. 27
Pod Śnieżką   16 s. 28
Kurosiówka   17 s. 29
Eko Farma   18 s. 30
Karkonoskie Siodło  19 s. 31
Rancho    20 s. 32
Tyrolczyk   21 s. 33

Agro-Tur Jaśmin   22 s. 34
Muflon    23 s. 35
Chata Morgana   24 s. 36
Villa Greta   25 s. 37
Dom Chleba   26 s. 38
Regina    27 s. 39
Pod Srebrną Górą   28 s. 40
Kaskada    29 s. 41

Agro-Pustelnik   30 s. 42
Sokolnik    31 s. 43
Karioka    32 s. 44
Podkówka    33 s. 45
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Zacisze Trzech Gór  34 s. 47
Pod Gruszą   35 s. 48
Arkadia    36 s. 49
Rajska Dolina   37 s. 50
Ptasi Śpiew   38 s. 51
Gospoda Sudecka Doliny Rybnej 39 s. 52
Różany Ogród   40 s. 53
Stawy pod Trójgarbem  41 s. 54
U Anny    42 s. 55
Karkonoska Drewniana Chata 43 s. 56
Dwa Dęby   44 s. 57

Westerówka   45 s. 58
U Rodaka   46 s. 59
Dom z Duszą   47 s. 60
Dom na Wzgórzu   48 s. 61
Nad Potokiem   49 s. 62
Austeria Krokus   50 s. 63
Stara Szkoła   51 s. 64
Dom pod Karpiem  52 s. 65
Podkówka   53 s. 66
Michałówka   54 s. 67
Biegun    55 s. 68
U Janiny    56 s. 69
Pod Podkową   57 s. 70
Bena    58 s. 71
Leśniczówka Kamień  59 s. 72
Leśniczówka   60 s. 73
Agroturystyka Marianówek 61 s. 74
Gościniec Nowa Wioska  62 s. 75
Różane Wzgórze   63 s. 76

W Zieleni   64 s. 77
Pajdzikowo   65 s. 78
Limba    66 s. 79
Gospodarstwo agroturystyczne,  
skansen, mini Zoo  67 s. 80
Zielona Zagroda   68 s. 81
Szlak Ginących Zawodów  69 s. 82
Rancho Panderoza  70 s. 83
U Helci    71 s. 84
Siedem Łanów   72 s. 85
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Zacisze    73   s. 86

Złota Rybka   74   s. 88
Pasja    75   s. 89
Pod Sosnową Górą  76   s. 90
Leszczynowy Dworek  77   s. 91

Domek pod Hubą   78   s. 93

Pod Bukiem   79   s. 94
Dom Skowronki   80   s. 95
Gościnna Zagroda  81   s. 96
Rancho    82   s. 97
Swojska Chata   83   s. 98
Danielówka   84   s. 99
Jesionówka   85 s. 100
Chata Cyborga   86 s. 101
Cztery Kąty   87 s. 102
FurmAnka   88 s. 103

Folwark Leszczynówka   89 s. 104
Agroturystyka pod Świerkiem 90 s. 105
U Alberta   91 s. 106
Stanica Jesionów   92 s. 107
Pokoje na Wiejskiej  93 s. 108
Trzy Koguty   94 s. 109

Nowina    95 s. 110

Trzy Stawy   96 s. 111
Głowaczówka   97 s. 112






