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Szanowni Państwo,

W niniejszej publikacji prezentujemy Państwu 
ofertę gospodarstw agroturystycznych nagrodzo-
nych w  konkursie w  2013 roku. Laureaci i  wyróż-
nione gospodarstwa są położone między innymi  
na Przedgórzu Izerskim, Ziemi Kamiennogórskiej  
i w Kotlinie Kłodzkiej.

Agroturystyka jest powodowana sentymentem 
do  wsi, w  której się wychowało albo wręcz przeciw-
nie – potrzebą aktywnego zwiedzania, oddalenia się 
od miejskiego szumu, obcowania z przyrodą i  wiej-
skim krajobrazem. Wszystko to znajdą Państwo w ofer-
cie agroturystycznej Dolnego Śląska. Mamy ponad  

600 gospodarstw agroturystycznych z około 8 tysiącami miejsc noclegowych. Wszystkie są 
położone na terenie 16 regionów turystycznych Dolnego Śląska. Najwięcej jest oczywiście 
gospodarstw położonych na terenach górskich i podgórskich.

Turysta dostaje na dzień dobry widok na góry, oddycha świeżym powietrzem i cieszy 
się czystym środowiskiem. Oprócz tych walorów, przypisanych na stałe do lokalizacji – po-
smakuje też na przykład tradycyjnych i regionalnych potraw wytwarzanych na miejscu, pro-
duktów ekologicznych czy dań wegetariańskich. Gospodarstwa spełniają również funkcje 
edukacyjne – organizują warsztaty rzemiosła i pogadanki dla najmłodszych. Dla zwolenni-
ków aktywnego wypoczynku stanowią doskonałą bazę do nauki jazdy konnej, powożenia 
bryczką czy wspinaczki skałkowej. Niektóre obszary Dolnego Śląska, pod względem przy-
rodniczym są unikalne na skalę europejską, zatem warunki do rozwoju agroturystyki mamy 
znakomite. Zapraszam do  zapoznania się z  ofertą zamieszczoną w  niniejszym katalogu.  
Życzę Państwu udanej przygody z  dolnośląską agroturystyką i, przede wszystkim, wielu  
powrotów. Katalog został wydany wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa  
Dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Z poważaniem

Włodzimierz Chlebosz 
Członek Zarządu  

Województwa Dolnośląskiego
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Ciekawe miejsca, zabytki, uzdrowiska czy atrakcyjny krajobraz sprawiają, że Dolny Śląsk 
to atrakcyjny region turystyczny. Nie bez znaczenia jest położenie województwa na skrzy-
żowaniu ważnych szlaków handlowych, które od wieków stymulowały jego rozwój. Ponad 
tysiącletnia historia regionu przeplatana panowaniem wielu narodów zdecydowała o tym, 
że dziś Dolny Śląsk jest tyglem kultur, obyczajów i pomostem łączącym dziedzictwo wie-
lonarodowej tradycji europejskiej. Wrocław – stolica regionu to miasto o ponad tysiąclet-
niej historii, ważny ośrodek nauki, kultury i gospodarki. Leży nad pięcioma rzekami (Odrą,  
Widawą, Ślężą, Bystrzycą i Oławą), na których znajduje się ponad 150 mostów.

Przyroda
Na Dolnym Śląsku znajdują się dwa parki narodowe, stanowiące o wyjątkowości przy-

rodniczej naszego regionu oraz kilkanaście parków krajobrazowych – Przemkowski Park 
Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Park Krajobrazowy Dolina Jeziarzycy, 
Park Krajobrazowy Dolina Bobru, Park Krajobrazowy Chełmy, Park Krajobrazowy Dolina 
Bystrzycy, Ślężański Park Krajobrazowy, Książański Park Krajobrazowy, Rudawski Park Kra-
jobrazowy, Park Krajobrazowy Sudety Wałbrzyskie, Park Krajobrazowy Gór Sowich, Śnież-
nicki Park Krajobrazowy i Bory Dolnośląskie.

Karkonoski Park Narodowy to teren o niepowtarzalnym krajobrazie starych gór z naj-
wyższym szczytem Śnieżka (1602 m n.p.m.). Został utworzony w 1957 roku. Odnajdziemy 
w nim formy granitowe, np. Pielgrzymy czy Słonecznik, a także torfowiska, ślady plejsto-
ceńskiego zlodowacenia górskiego oraz piętrową szatę roślinną z charakterystycznymi dla 
niej gatunkami. Park Narodowy Gór Stołowych z najwyższym wzniesieniem, Szczelińcem 
Wielkim (919 m n.p.m.) leży na terenie Sudetów Środkowych. W parku znajdują się labi-
rynty Błędnych Skał z wieloma formami kamiennymi o różnych kształtach (kurza stopka, 
skalna brama, skalne grzyby, tunele i wiele innych) tworzących skalne miasto.

Krajobraz
Biorąc pod uwagę budowę geologiczną, Dolny Śląsk to obszar najbardziej urozmaicony 

w Polsce. Na terenie naszego województwa znajdują się niecodzienne ślady zlodowacenia 
w formie kotłów, stawów, wałów morenowych i form zwietrzelinowych spiętrzeń skalnych. 
O  dzisiejszym ukształtowaniu powierzchni zadecydowały alpejskie ruchy górotwórcze 
w trzeciorzędzie, które podzieliły ten teren na trzy duże jednostki – Sudety, Przedgórze Su-
deckie i Nizinę Śląską. W ich skład wchodzi kilkanaście regionów turystycznych. Wyróżnia-
my wśród nich Bory Dolnośląskie, Karkonosze i Kotlina Jeleniogórską, Góry i Pogórze Izer-
skie, Góry i Pogórze Kaczawskie, Rudawy Janowickie, Góry Kamienne i Wałbrzyskie, Góry 
Sowie, 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. 

DOLNY ŚLĄSK
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Sport
Zimą na  Dolny Śląsk zjeżdżają amatorzy sportów zimowych. Obszar województwa to 

w około 80% tereny typowo górskie lub podgórskie. Dlatego w ofercie turystycznej regionu 
znajduje się narciarstwo zjazdowe i biegowe oraz możliwości uprawiania innych sportów 
zimowych. Sezon zimowy ze sprzyjającymi warunkami śniegowymi może trwać od jesieni 
do wiosny. W regionie nie brakuje tras zjazdowych, nartostrad, kolejek linowych oraz wy-
ciągów narciarskich. Jednym z największych jest ośrodek sportów zimowych w Szklarskiej 
Porębie z 20 wyciągami i 15 kilometrami tras. Większość nartostrad znajduje się na stokach 
Szrenicy. Jednak turyści jeżdżą nie tylko do Karpacza, Kudowy czy Szklarskiej Poręby. Od-
wiedzają także mniej znane miejscowości, jak Lądek Zdrój, Duszniki Zdrój, Międzygórze, 
Stronie Śląskie, Zieleniec, Radków czy Janowice Wielkie. Wiosną, latem i jesienią, turystów 
przyciągają szlaki biegnące wzdłuż górskich szczytów lub na nieco łagodniejszym terenie, 
szlaki rowerowe czy trasy kajakowe np. rzeką Bóbr. Ofertę dla siebie znajdą także zwolennicy 
wspinaczki oraz lotnictwa. W górach są liczne długie stoki czy łagodne wierzchowiny, szlaki 
turystyczne i leśne dukty. Przez cały rok na turystów czekają dobrze oznakowane szlaki gór-
skie, doskonałe do pieszych wędrówek, miejsca do spływów pontonowych i kajakowych, 
zjazdów rowerowych czy wspinaczki. 

Zabytki
Bogata historia panowania kolejnych władców sprawiła, że na Dolnym Śląsku znajduje 

się wiele cennych zabytków architektury – zamki (Książ, Kliczków, Czocha), rezydencje, wa-
rownie, kościoły i klasztory, zabytki kultury świeckiej, zabytki techniki i miejsca martyrologii 
(Rogoźnica).
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Turystyka sakralna i pielgrzymkowa
Dolnośląskie sanktuaria od wieków są celem pielgrzymek pątników z  całej Europy.  

To między innymi Sanktuarium w Wambierzycach, czyli Dolnośląska Jerozolima, w Trzebni-
cy, w Bardzie i Maria Śnieżna na Górze Iglicznej. Dolny Śląsk posiada też wiele innych obiek-
tów sakralnych – kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze (wpisane na listę UNESCO), kościo-
ły Łaski w Jeleniej Górze i Kamiennej Górze czy opactwo w Legnickim Polu. Wymieniając 
obiekty sakralne regionu nie można pominąć Świątyni Wang w Karpaczu. Jest to drewniany 
kościół z XIII wieku, pochodzący z miejscowości Vang w południowej Norwegii – zabytek 
architektury romańskiej, bogato ozdobiony motywami roślinnymi. 

Swój ślad w kulturze Dolnego Śląska pozostawiła formacja zakonna Cystersów z filiami 
w Henrykowie, Krzeszowie, Kamieńcu Ząbkowickim oraz klasztorem w Trzebnicy (Sanktu-
arium św. Jadwigi w Trzebnicy). Na Dolnym Śląsku przebiega znany Szlak Cysterski, stano-
wiący część Europejskiego Szlaku Kulturowego, prezentujący dorobek zakonników. Swój 
początek ma w Lubiążu, następnie prowadzi do Trzebnicy i przez Wrocław do Henrykowa 
i Kamieńca, by osiągnąć swój ostatni punkt w Krzeszowie. W dolnośląski krajobraz wpisa-
ły się również mniejsze elementy architektury, takie jak figury i kamienne średniowieczne 
krzyże pokutne oraz samotne kapliczki przydrożne. 

Turystyka uzdrowiskowa
Do znanych dolnośląskich uzdrowisk należy Świeradów, Cieplice Śląskie, Szczawno, 

Duszniki, Kudowa, Polanica czy Lądek. Właściwości lecznicze oraz smakowe naszych wód 
mineralnych są cenione przez kuracjuszy. Uzdrowiska to coraz częściej nie tylko miejsca 
regeneracji zdrowotnej, ale również ważne ośrodki kultury. Na przykład w Dusznikach, co 
roku odbywają się koncerty szopenowskie.

Tajemnice Dolnego Śląska
Dolny Śląsk to raj dla odkrywców historycznych tajemnic. Rozegrało się tu wiele waż-

nych wydarzeń historycznych, po których pozostały zagadki. Jedną z nich kryje podziemne 
miasto w Górach Sowich – kompleks podziemi i bunkrów. Do tej pory odnaleziono i zba-
dano siedem części podziemnego miasta – Osówkę, Walim – Rzeczkę, Włodarz, Gontową,  
Jugowice, Soboń i  Książ. Poszukiwacze przygód odwiedzają także twierdze w  Srebrnej  
Górze lub w  Kłodzku, sztolnie w  Kowarach, podziemne kopalnie turystyczne w  Nowej  
Rudzie czy jaskinię w Kletnie. 

sku
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Agroturystyka stanowi formę wypoczynku, która cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem turystów. Na jej rozwój wpływają walory przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne 
i kulturowe, których na Dolnym Śląsku nie brakuje. 

Na Dolnym Śląsku funkcjonuje 615 gospodarstw agroturystycznych. Ich liczba jest różna 
w poszczególnych regionach turystycznych:

Bory Dolnośląskie    37
Góry i Pogórze Izerskie    69
Karkonosze i Kotlina Jeleniogórska  55
Góry i Pogórze Kaczawskie   55
Rudawy Janowickie    30
Góry Kamienne i Wałbrzyskie   38
Góry Sowie     62
Góry Stołowe     67
Kotlina Kłodzka    32
Góry Bystrzyckie    25
Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie   54
Góry Złote i Bardzkie    34
Wzgórza Strzelińsko-Niemczańskie  15
Masyw Ślęzy i Dolina Świdnicka   12
Nizina Śląska i okolice Wrocławia    6
Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy  24

Wczasy na wsi są doskonałym sposobem na odpoczynek od miejskiego zgiełku. Świeże 
powietrze, biwakowanie i  podziwianie krajobrazów to podstawa oferty dolnośląskiej wsi. 
Domowy klimat i wyjątkowa atmosfera w domu agroturystycznym sprawiają, że nie czujemy 
się anonimowi, a na czas pobytu stajemy się prawie członkami rodziny gospodarzy. 

Wypoczywając na  wsi mamy kontakt nie tylko z  przyrodą, możemy też poznawać lo-
kalną kulturę i korzystać ze zdrowej żywności. W wielu gospodarstwach można podziwiać 
rustykalne wnętrza. Stare stylowe meble i wiejskie dodatki nadają pobytom na wsi wyjątko-
wego charakteru. Atutem wiejskich kwater jest także domowe jedzenie. W gospodarstwach 
agroturystycznych możemy przypomnieć sobie smaki dzieciństwa. Potrawy są zwykle przy-
rządzane z produktów z własnej uprawy i wzbogacane ziołami z przydomowych ogródków. 
Wiejskie specjały to często potrawy kuchni regionalnej. 

AGROTURYSTYKA NA DOLNYM ŚLĄSKU
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Krajobraz Dolnego Śląska, jego tereny górskie i podgórskie zachęcają do przemierza-
nia ścieżek i odwiedzania sportowych ośrodków. I choć agroturystyka bywa traktowana 
jedynie jako baza wypadowa, kwaterodawcy dbają o  to, aby atrakcje regionu były zale-
dwie tłem urlopu na  wsi. Dlatego przygotowują ciekawe usługi – kuligi z  pochodniami, 
przejażdżki bryczką, wiejskie biesiady, wspólne grzybobrania, warsztaty artystyczne czy 
możliwości uprawiania różnych sportów. To jedynie część tego, co kwaterodawcy oferują 
agroturystom. Zadowoleni goście wracają w te same miejsca i, co nie mniej ważne, poleca-
ją je swoim bliskim i znajomym. 

Dolnośląskie gospodarstwa agroturystyczne oferują około 8000 miejsc noclegowych 
i zajmują ważną pozycję w bazie turystycznej regionu. Co roku przyjeżdża do nich ponad 
150 tysięcy turystów. 
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Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu od lat realizuje zadania zwią-
zane z rozwojem i promocją agroturystyki w naszym województwie. Jednym z nich jest or-
ganizacja wojewódzkiego konkursu na Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne. 

Konkurs ma na  celu zidentyfikować najlepsze gospodarstwa oraz wypromować zwy-
cięzców i dolnośląską wieś jako atrakcyjne miejsce wypoczynku. 

Konkurs jest realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2012-2013 w województwie dolnośląskim. Realizują go wspólnie pracownicy Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu.

Gospodarstwa uczestniczące w konkursie są oceniane według szeregu kryteriów:
•	 	urządzenie	i funkcjonowanie	gospodarstwa	agroturystycznego	(wrażenie	ogólne,	

stan porządkowy, wydzielenie części mieszkalnej, wypoczynkowej i gospodarczo-
-produkcyjnej, spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa turystów),

•	 	jakość	 świadczonych	 usług	 (estetyka	 i  urządzenie	 pokoi	 gościnnych,	 dostęp	
do węzła sanitarnego, dodatkowe pomieszczenia dla gości), 

•	 	oferta	żywieniowa	(wykorzystanie	produktów	pochodzących	z własnego	gospo-
darstwa, udział produktów ekologicznych i  tradycyjnych oraz potraw regional-
nych 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 roślin-
nych),

•	 	inwestycje	w gospodarstwie	związane	bezpośrednio	z prowadzoną	działalnością	
agroturystyczną (w tym dostosowanie warunków w gospodarstwie do wypoczyn-
ku osób niepełnosprawnych),

•	 	aktywność	 właścicieli	 gospodarstw	 w  propagowaniu	 własnej	 oferty	 agrotury-
stycznej.

W niniejszej publikacji prezentujemy Państwu oferty dziewięciu gospodarstw agrotury-
stycznych nagrodzonych w konkursach w 2012 i 2013 roku. 

Mamy nadzieje, że prezentacja ta ułatwi Państwu decyzję związaną z wyborem miejsca 
urlopu, ferii czy wakacji.

IDEA KONKURSU
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Anna i Tomasz Stelmach
Podkówka
Świdnik 62
58-410 Marciszów
Góry Kamienne i Wałbrzyskie
tel. 509 042 996, 503 021 427
poczta@agro-podkowka.pl
www.agro-podkowka.pl

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

Gospodarstwo leży w  dolinie Rudaw-
skiego Parku Krajobrazowego. Jest otoczo-
ne tajemniczymi Górami Ołowianymi i  la-
sami, po  których spacery czy przejażdżki 
konne i rowerowe to czysta przyjemność.

Podkówka to miejsce dla osób cenią-
cych spokój, czyste powietrze, zdrowie 
i naturę. 

Oferta gospodarstwa to 5 pokoi z  ła-
zienkami, urządzonych w  wiejskim kli-
macie (haftowana pościel, szydełkowe 
serwety, kwieciste narzuty). Goście mają 
do dyspozycji sprzęt RTV oraz stały dostęp 
do  internetu. Jest tu także salon z komin-
kiem, jadalnia, kuchnia, biblioteczka, taras 
i  weranda.Właściciele gospodarstwa ser-
wują własne wyroby – swojskie kiełbasy, 
szynki, boczki, domowy chleb, sery, jogur-
ty, jajka i ciasta.

LAUREACI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  
Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne 2013

I MIEJSCE
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Jedną z  największych atrakcji gospo-
darstwa są konie. W  Podkówce 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 lubiącym wycieczki rowe-
rowe gospodarze udostępniają rowery. 
Na terenie Podkówki znajduje się również 
drewniana altana z  grillem i  wędzarnią 
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
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Rodzina Sosnowskich 
i Mierzejewskich
Zacisze Trzech Gór
ul. Pokrzywianka 10 
58-330 Jedlina-Zdrój
Góry Kamienne i Wałbrzyskie
tel. 502 771 888, 74 885 52 38
w.p.mierzejewscy@interia.pl
www.jedlina-zdroj.com.pl

Łączna liczba pokoi i miejsc 
noclegowych w obiekcie – 20/50

Gospodarstwo leży w samym sercu Su-
detów, u podnóża góry Borowej, w środku 
Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzy-
skich. Jest doskonałym miejscem wypo-
czynku dla rodzin z dziećmi i oazą spokoju 
dla zapracowanych. 

II MIEJSCE
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Dom to drewniane wnętrza utrzymane 
w klimacie minionych czasów. Są tu pokoje 
z  łazienkami, a  z okien roztacza się widok 
na góry. Do dyspozycji gości jest duża sala 
z  kominkiem, która zachęca do  wieczor-
nych biesiad i  organizacji imprez okolicz-
nościowych. Jest także ogród, taras i  te-
ren wokół domu, gdzie można posiedzieć 
wśród zieleni oraz zorganizować ognisko 
lub grilla. Atrakcją, szczególnie dla dzieci, są 
zwierzęta z zagrody. W Zaciszu Trzech Gór 
można doić kozy i karmić zwierzęta – konie, 
kucyka, kozy i owce – oswojone i przyjazne. 
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Gospodarstwo specjalizuje się w przy-
rządzaniu potraw na  bazie naturalnych 
produktów, także z  własnego gospodar-
stwa. Goście mają możliwość spróbowania 
miodu prosto z  pasieki. Kuchnia Zacisza 
Trzech Gór zdobywa liczne nagrody w kon-
kursach kulinarnych. Gospodarze szczegól-
nie polecają nadziewaną kaczkę, pieczony 
udziec, polędwiczki w  ziołach, faszerowa-
nego karpia i potrawy z dziczyzny.

Gospodarstwo to doskonała baza wy-
padowa do  ciekawych miejsc Dolnego 
Śląska.
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Atrakcje regionu:
•	Pałac Jedlinka w Jedlinie – Zdrój
•	  Całoroczny tor saneczkowy, park linowy 

w Jedlinie Zdrój
•	Zamek Grodno – 9 km
•	Sztolnie Walimskie – 11 km
•	Zamek Książ – 18 km



18

Danuta Dwojak
Karkonoska Drewniana Chata
Przedwojów 65,
58-400 Kamienna Góra,
Góry Kamienne i Wałbrzyskie
tel. 607 915 106
karkonowskachata@wp.pl
drewnianachatawkarkonoszach.pl

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

Gospodarstwo leży nieco na  uboczu, 
co gwarantuje gościom spokój i  dobry 
wypoczynek. Dookoła rozpościera się  
krajobraz Karkonoszy z masywem Śnieżki. 
W okolicach gospodarstwa znajdują się 
obiekty sportowe, szlaki turystyczne, trasy 
rowerowe oraz ścieżki dydaktyczne.

 
Do dyspozycji gości jest tu 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  huśtawkami dla dzieci, 
a  także taras, boisko i  mała siłownia. Go-
spodarze organizują spotkania integracyj-
ne i edukacyjne, a  także wieczory z kuch-
nią ormiańską. Współpracują z  biurem 
podróży, które pokazuje turystom okolicz-
ne zabytki. 

Właściciele Karkonoskiej Chaty służą 
pomocą przy organizacji nauki jazdy kon-
nej, jazdy na nartach oraz jazdy quadami.

Specjalnością gospodarstwa jest zdro-
we domowe jedzenie. Można tu zjeść po-
trawy miejscowe, a  także potrawy kuchni 
gruzińskiej i ormiańskiej.

Atrakcje regionu:
•	Bazylika w Krzeszowie – 5 km
•	Lubawka – wyciąg – 7 km
•	   Głazy Krasnoludków, Diabelska  

Maczuga – 8 km
•	   Kolorowe jeziorka w Rudawach  

Janowickich – 12 km
•	Zamek Bolków – 19 km

III MIEJSCE
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WYRÓŻNIENIE

Krystyna Jasińska 
i Wiesława Grześków
Świerkowe Siedlisko
Karłowice 9/9a
59-830 Olszyna
Góry i Podgórze Izerskie
tel. 75 641 60 94
swierkowesiedlisko@gmail.com
www.swierkowesiedlisko.pl

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

Gospodarstwo jest położone w  Sude-
tach Zachodnich, 100 metrów od brze-
gu Jeziora Złotnickiego. Dom ma prawie  
150 lat, ale wygląda doskonale, szczegól-
nie po niedawnym remoncie.
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Dla gości przygotowano siedem pokoi 
urządzonych w  rustykalnym stylu. Jest tu 
kominek, jadalnia, łazienki, sala seminaryj-
na, biblioteczka z  kącikiem czytelniczym, 
TVSAT oraz bezprzewodowy internet. Go-
ście mogą wypocząć w ogrodzie, na terenie 
którego znajduje się grill i miejsce na ogni-
sko. Gospodarze organizują imprezy oko-
licznościowe, kursy decoupage, weekendy 
z komputerem i weekendy dla wędkarzy.

W kuchni dominują tradycyjne polskie 
potrawy. To kuchnia z  sercem. Potrawy są 
przygotowywane z  wiejskich produktów 
dostępnych w okolicy. Właściciele Świerko-
wego Siedliska biorą udział w  konkursach 
kulinarnych. 

Kwasek włościański i  golce w  sosie 
grzybowym z  kapustą zasmażaną to dwie 
nasze potrawy, które zostały nagrodzone  
w  XIII regionalnej edycji konkursu Nasze  
Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. 

Potrawy te zdobyły także nagrodę Per-
ła 2013, wręczaną podczas wielkiego fina-
łu konkursu w  czasie Międzynarodowych  
Targów Spożywczych Polagra Food w  Po-
znaniu.

Atrakcje regionu:
•	Ruiny zamku Rajsko – 5 km
•	  Gryfów Śląski – zabytki miasteczka – 6 km
•	Zamek Gryf – 10 km
•	Zamek Czocha – 11 km
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WYRÓŻNIENIE

Anita i Dawid Wróblewscy
Leszczynowy Dworek
Ponikwa 57 
57-520 Długopole Zdrój
Ziemia Kłodzka
tel. 512 360 559, 500 253 868
leszczynowydworek@gmail.com
www.ponikwa.pl

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

Gospodarstwo znajduje się w  malow-
niczej wsi Ponikwa, położonej w  Kotlinie 
Kłodzkiej w środkowych Sudetach.

Do dyspozycji gości gospodarze 
oddali 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 odrębnym wejściem i  miejscem par-
kingowym. Apartament jest przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych. 
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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.

Dla najmłodszych jest tu plac zabaw 
z  huśtawkami, ślizgawkami, karuzelą oraz 
piaskownicą, a  także małe boisko do  ko-
szykówki i siatkówki. Zimą właściciele orga-
nizują kuligi. Gospodyni prowadzi zajęcia 
edukacyjne z  zakresu promocji regionu 
oraz warsztaty kulinarne.

Ponikwa to dobre miejsce wypadowe 
na narty i dla rowerzystów.

Od 6 lat gospodarstwo posiada cer-
tyfikat ekologiczny. Na  zamówienie gości 
przygotowywane są potrawy regionalne, 
z  wykorzystaniem produktów z  własnego 
gospodarstwa. Specjalność gospodarstwa 
to pstrąg pieczony z czosnkiem i ziołami.

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
•	  Międzylesie – jedno z najstarszych miast 

w regionie – 15 km
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Violetta Pietruszka
Rancho
58-562 Podgórzyn  
ul. Pułaskiego 7 A  
Karkonosze i Kotlina Jeleniogórska
tel. 513 141 547
rancho@op.pl
www.agro-rancho.pl

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

Kulinarne specjalności – pierogi, na-
leśniki, wędzone ryby z własnej wędzarni, 
zupa szczawiowa, bigos

LAUREACI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  
Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne 2012

I MIEJSCE



25

Oferta noclegowa gospodarstwa to 
pokoje ze wspólną łazienką, pokoje z  ła-
zienkami i  domek myśliwski. W  pokojach 
są telewizory oraz bezprzewodowy dostęp 
do  internetu. Istnieje również możliwość 
wynajęcia mieszkania wakacyjnego dla  
4-, 5-osobowej rodziny. To oferta dla mło-
dych turystów, obieżyświatów i  rodzin 
na  urlopie. Zapraszamy rozrywkową mło-
dzież i  osoby ceniące ciszę. Dzięki rozpla-
nowaniu przestrzeni nikt nikomu tu nie 
przeszkadza.

Na terenie posesji znajdują się trzy zary-
bione stawy otoczone trawiastymi grobla-
mi, altana z  murowanym kamiennym gril-
lem i  stołami. Znajduje się ona za  trzecim 
stawem, dzięki czemu biesiady nie zakłóca-
ją spokoju pozostałym gościom. 

W ogrodzie można znaleźć nieduży plac 
zabaw dla dzieci i  wypoczynkowe zakątki. 
Jeden ze stawów służy latem gościom jako 
kąpielisko. Nieopodal domu znajduje się 
małe zoo, gdzie można podziwiać różne ga-
tunki ptaków, owce i kozy. 

Posiłki dla gości są przyrządzane z pro-
duktów z  gospodarstwa, jak jaja, mleko, 
sery kozie wędzone we  własnej wędzarni 
oraz ryby z tutejszych stawów.

Atrakcje regionu:
•	Karkonoski Park Narodowy – 1,5 km
•	Rezerwat Dzikich Ptaków – 5 km
•	Zamek Chojnik – 5 km
•	  Pałace – Staniszów, Miłków, Wojanów  

– do 15 km
•	Cieplice – uzdrowisko – 5 km
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Grażyna Jesionowska
Jesionówka
Goworów 39
57-530 Międzylesie
Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie 
tel. 74 813 68 18, 509 049 187 
gospodarstwo.goscinne@jesionowka.pl
www.jesionowka.pl

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

Jesionówka leży w Masywie Śnieżnika 
pod Trójmorskim Wierchem, na  granicy 
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i ob-
szaru Natura 2000, w pięknie położonej wsi 
Goworów.

Na poddaszu domu mieszkalnego znaj-
dują się cztery dwuosobowe pokoje oraz 
mały apartament trzyosobowy. Każdy pokój 
posiada własną łazienkę. W pokojach jest do-
stęp do bezprzewodowego internetu. 

W Jesionówce jest kuchnia dla gości, 
w której turyści mogą przygotowywać sobie 
posiłki. Gospodarze zachęcają do spędzania 
czasu w  ogrodzie. Latem można tam zjeść 

II MIEJSCE
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śniadanie na  świeżym powietrzu, a  wieczo-
rem posiedzieć przy ognisku. Jest także sala 
kominkowa urządzona w ciekawym architek-
tonicznie byłym budynku gospodarczym ze 
sklepieniami i kamiennymi ścianami. 

Na  terenie gospodarstwa znajduje się 
plac zabaw z  huśtawkami, piaskownicą 
i  drabinkami. Jesionówka oferuje zajęcia 
jogi oraz zajęcia przyrodnicze na  temat 
zakładania gniazd przez pluszcza zwyczaj-
nego. To ptak rzadko występujący w Polsce, 
często gniazdujący pod mostami. 

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
•	  Ośrodek Sportów (wyciągi narciarskie, 

całoroczny tor saneczkowy, park linowy) 
w Dolnej Morawie w Czechach – 20 km
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Maria i Wojciech Marczyccy 
Leśna Chata 
Parowa 161
59-724 Osiecznica
Bory Dolnośląskie
tel. 75 732 18 80, 696 921 909
artcer@poczta.onet.pl
www.lesnachata-parowa.supertu-
rystyka.pl

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

Gospodarstwo leży w  cichej i  spokoj-
nej okolicy, w otoczeniu lasów. W pobliżu 
przebiegają ścieżki rowerowe, powstają 
także ścieżki konne i edukacyjne. 

Turyści mają tu możliwość obcowania 
z naturą. Chętnych gospodarze zapraszają 
do udziału w pracach rolniczych, na wspól-
ne grzybobrania oraz wędkowanie w  sta-
wie i wędzenie własnoręcznie złowionych 
ryb. Na terenie obiektu znajduje się wiata, 
gdzie można grillować. 

W Leśnej chacie można pojeździć kon-
no, właściciele organizują też wycieczki 
krajoznawcze po  okolicy, wspólne obser-
wowanie rzadkich gatunków ptaków i wy-
jazdy na rykowiska, a także polowania, wy-
cieczki rowerowe i spływy kajakowe. Baza 
noclegowa to pięć pokoi z łazienkami i sala 
telewizyjna, pełniąca również rolę świe-
tlicy czy stołówki. W  aneksie kuchennym 
można przyrządzić posiłek lub skorzystać 
z oferowanych tu dań serwowanych na ce-
ramice bolesławieckiej.

III MIEJSCE
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Kulinarne specjalności gospodarstwa 
to ryby (karp wędzony), pierogi babuni, dzi-
czyzna (pieczeń z dzika), swojska jajecznica.

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
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Sylwia Ostrowska
Agroturystyka Marianówek
Marianówek 1
58-200 Dzierżoniów
Góry Sowie
tel. 509 289 616
marianowek@interia.pl
www.marianowek.net

Łączna liczba pokoi i miejsc 
noclegowych w obiekcie 5/20

WYRÓŻNIENIE

Gospodarstwo znajduje się niedaleko 
Dzierżoniowa, w cichym słonecznym miej-
scu z widokiem na Góry Sowie. Agrotury-
styka Marianówek to gospodarstwo rolne 
z produkcją roślinną i zwierzęcą.

Nieopodal przebiega żółty szlak łączą-
cy Góry Sowie ze Wzgórzami Niemczań-
sko-Strzelińskimi. Graniczy z  obszarem  
Natura 2000. Okolica gospodarstwa ob-
fituje w grzyby, maliny i orzechy laskowe, 
można tu spotkać także zwierzynę łowną. 
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Bogactwo lasów i  polnych dróżek sprzyja 
uprawianiu turystyki pieszej i rowerowej.

Goście przyjeżdżają przez cały rok, 
w ofercie znajdują się pokoje 2-4 osobowe 
z łazienką i dostępem do kuchni oraz z salo-
nem z TV. Gospodarze organizują biesiady, 
imprezy plenerowe i okolicznościowe. Jest 
tu także sala wyposażona w  sprzęt multi-
medialny. 

Turyści mogą skorzystać z  całodzien-
nego wyżywienia na  bazie produktów 
z  gospodarstwa (jaja, mięso wieprzowe, 
wołowe, jagnięce i  drobiowe, owoce oraz 
warzywa). Kulinarne specjalności to pieczo-
na jagnięcia i kaczka, domowy smalec i ki-
szone ogórki, domowe wypieki.

Przed domem znajduje się plac zabaw 
ze zjeżdżalniami, trampolinami i huśtawka-

mi, a  latem także basen. Największą atrak-
cją dla dzieci jest obecność zwierząt. Poza 
kotami i  psami, najmłodsi mogą zobaczyć 
krowy, owce, świnie, konie i kucyki. Goście 
mają możliwość wędkowania w  stawie, 
wzięcia udziału w  polowaniu, jazdy qu-
adem, przejażdżki bryczką a  zimową porą 
– kuligu.

Atrakcje regionu 
•	Pole golfowe – 10 km
•	  Dzierżoniów – basen, korty tenisowe, 

kręgielnia, kino – 6 km
•	Podziemne Miasto Osówka – 20 km
•	  Wieża Widokowa na Wielkiej Sowie 

(1015 m n.p.m.) – 18 km
•	Zamek Grodno – 20 km
•	  Góra Ślęża (718 m n.p.m.) – wieża  

widokowa – 15 km
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