WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO
AGROTURYSTYKI I TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Drodzy Goście!
Wielkopolskie Towarzystwo Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej
zaprasza do zwiedzania i wypoczynku na pięknej Ziemi
Wielkopolskiej. Można to uczynić korzystając z szerokiej oferty
gospodarstw wiejskich.
Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie tutaj coś dla
siebie: od wiejskiego domu otoczonego zielenią i zwierzętami
po pensjonat zlokalizowany na wsi z dala od miejskiego
zgiełku. Poza spokojem, zielenią, świeżym powietrzem chcemy
zaprezentować możliwości korzystania z uroków życia na wsi
- spacery po lesie, zbieranie grzybów, wędkowanie, kajakowanie,
jazda konna. A także z innych, mniej popularnych jak latanie
na motolotni, warsztaty malarskie, tkackie.
Atrakcją wypoczynku na wielkopolskiej wsi jest możliwość
korzystania z kuchni, opartej na tradycyjnym żywieniu wykorzystującym dostępność naturalnych produktów pochodzących
z naszych gospodarstw, na tradycji kulinarnej z zachowaniem
zasad nowoczesnego żywienia zbiorowego.
Jesteśmy przekonani, że pobyt na wsi będzie stanowić okazję
do poznania zwyczajów ludowych, dziedzictwa kulturowego
Wielkopolski pilęgnowanego w wiejskich rodzinach, przekazywanego z pokolenia na pokolenie. A przy okazji zobaczyć można
miejsca, w których powstawała polska państwowość, w których
tworzyła się historia Polski. Chcielibyśmy aby pobyt w naszych
gospodarstwach zostawił u Państwa miłe wspomnienia i nieodpartą
chęć do przyjazdów w następnych latach.

Krystyna Święcicka
Prezes Poznańskiego
Towarzystwa Agroturystycznego
Poznań, czerwiec 2014

POWIAT CHODZIESKI
STASIAK PIOTR, KIN MAŁGORZATA
Eko-Ranczo, Radwanki 24. Gmina Margonin, Powiat chodzieski, tel. 609-07-49-49, 605-666- 049
biuro@eko-ranczo.pl, www.eko-ranczo.pl
Zapraszamy do EKO-RAŃCZO. Dla gości oferujemy komfortowo wyposażony dom z bali kryty strzechą. W domu 8 miejsc noclegowych: 3 pokoje, 3 łazienki oraz sala kominkowa z aneksem kuchennym. Pokoje ogrzewane, wyposażone w TVSAT oraz Internet. Do
budynku przylega taras i patio. Na terenie zielonym wokół domu znajduje się wiata grillowa, miejsce na ognisko, boisko do zabaw,
staw kąpielowy z pomostem pływającym oraz drugi staw do wędkowania. Obok stajnia z bali dla 10 koni. Gospodarstwo posiada
certyfikat ekologiczny - prowadzimy hodowlę ginących ras zwierząt (polska krowa czerwona) oraz hodowlę drobiu (gęś polska
owsiana, kura zielononóżka, perliczka, kaczka). Nasze łąki objęte są programem ochrony zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk
przyrodniczych. Gospodarstwo obejmuje obszar 30 ha, całość jest ogrodzona i podzielona na kwatery pastwiskowe dla zwierząt
zapewniając zwiedzającym pełne bezpieczeństwo. Jest możliwość dostarczania wyżywienia na wezwanie z restauracji w Margoninie
(dowóz gratis). Sprzedajemy produkty ekologiczne z naszego gospodarstwa tj. wołowinę, cielęcinę, drób i jajka. Można przywieźć
konia, kota, psa i innego ulubieńca.

POWIAT CZARNKOWSKO - TRZCINIECKI
CIEŚLIK MARZENA
Gospodarstwo Agroturystyczne Dębina, Sarbka 14, 64-700 Czarnków, tel. 67 2551218, 603 832151
e-mail:debinasarbka@tlen.pl
Baza noclegowa w pokojach 2, 3, 4-osobowych z łazienkami. W lecie prowadzimy naukę jazdy konnej. Dookoła gospodarstwa
rozciągają się pola i lasy Nadleśnictwa Sarbia. Posiadamy basen, kort tenisowy. Możliwe jest łowienie ryb, zbieranie grzybów
i jagód. W okresie zimowym organizujemy kuligi. Proponujemy całodzienne wyżywienie na bazie wiejskich produktów
(ekologiczne warzywa, wiejskie mięso i wędliny, świeże jaja). Na życzenie serwujemy produkty z dziczyzny oraz potrawy
wegetariańskie. Przyjmujemy także same dzieci,które stają się członkiem rodziny i uczestniczą w naszym życiu. Nie tylko
odpoczywają , ale jeżeli chcą biorą udział w pracach polowych i w zagrodzie. Atrakcją pobliskiego lasu jest ścieżka dydaktyczna,
którą można pokonywać pieszo, konno lub rowerem. 8 km jest do jeziora. Dodatkową atrakcją jest gra w paintball.
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III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA TERENACH WIEJSKICH W WIELKOPOLSCE

CZUBASZEWSKA PAULINA
Gospodarstwo Agroturystyczne Chata Miłkowska, Miłkowo 61D, 64-720 Lubasz, tel. 604 550 195
e-mail.milkowo@o2.pl, www.milkowo.pl

Miejsce położone wśród pól i lasów Puszczy Noteckiej, z dala od szosy i zabudowań. Znajdziecie tu Państwo 3 wygodne pokoje
2 - 3 osobowe oraz 2 dwupokojowe apartamenty rodzinne, każdy dla 4 osób. Do dyspozycji gości jest przestronny salon
z kominkiem i kącikiem zabaw dla dzieci, kuchnia, parking i duży teren zielony wokół domu z placem zabaw, grillem, miejscem
na ognisko, leżakami i meblami ogrodowymi. Można wypożyczyć rower, spróbować swoich sił w siodle lub podziwiać okolicę
przy łagodnym bujaniu bryczki. W naszym gospodarstwie mieszkają zwierzęta: króliki, kozy, konie i psy. Serwujemy domowe
posiłki. Dom jest dostosowany do potrzeb rodzin z dziećmi. Udostępniamy łóżeczka, wanienki, krzesełka do karmienia,
zabawki, książeczki, gry planszowe, piłki, rakietki do badmingtona. W odległości 5 km od CHATY MIŁKOWSKIEJ znajduje się
jezioro z piaszczystą plażą. Warto odwiedzić wiatrak – koźlak, zagrodę dzików, wilczy park i przemierzyć malownicze wzgórza
Szwajcarii Czarnkowskiej.

FĄFEREK JANUSZ
Gospodarstwo Agroturystyczne, Osuch 6A k/Czarnkowa, tel. 661 944344
Gospodarstwo agroturystyczne na przedmieściu Czarnkowa zaprasza do aktywnego wypoczynku w oparciu o 7 stawów
rybnych. Noclegi zapewniamy w trzech pokojach / 5, 3 i 2 osobowe/ z łazienkami w nowoczesnym budynku mieszkalnym.
Na terenie ogrodzonej posesji można zorganizować pole namiotowe. Gwarantujemy możliwość pełnego wyżywienia
z wykorzystaniem produktów z naszego gospodarstwa. W lecie odbywa się wielkie wędkowanie zakończone zakupem
złowionych karpi. Można też karpie uwędzić albo przygotować na grillu. Nieodległe lasy pełne są grzybów, jagód i ciekawego
świata zwierzęcego. Organizujemy spływy kajakowe po Noteci. Realizujemy imprezy okolicznościowe. Powiększamy naszą
bazę o następne elementy.
WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W ROKU 2007

JESZKE DANUTA & WIESŁAW
Kuźnica Czarnkowska, ul.Wyzwolenia 63, tel. 67 2558064, 605 667691, www.ranczozurawiakuznia.pl
e-mail:info@ranczozurawiakuznia
Położone jest pośród malowniczej doliny środkowej Noteci, znanej z walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Zapewniamy
naszym gościom wypoczynek w miłej, domowej atmosferze, komfortowo wyposażonych pokojach, a także smaczne domowe
posiłki. Amatorom czynnego wypoczynku mamy do zaoferowania wycieczki rowerowe, konne bryczką, ewentualnie w siodle
po malowniczych okolicach tzw. Szwajcarii Czarnkowskiej obfitującej w lasy i bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. Prowadzimy
naukę jazdy konnej oraz hipoterapię. Solarium gwarantuje piękną opaleniznę bez względu na porę roku i pogodę.Dysponujemy
łowiskiem ryb ze smażalnią. Organizujemy biesiady przy ognisku, uroczystości rodzinne oraz konferencje i spotkania biznesowe.

II MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W ROKU 2008

PIECHOWIAK GABY & JACEK
Agro - Dom Wśród Lasów, Przyłęg 5, 64-980 Trzcianka, Tel:67 2162677; 604405195;
www.agroturystyka.trz.pl, e-mail: jpiechowiak@wp.pl
W Polsko-niemiecka rodzina oferuje pokoje w gospodarstwie położonym w sercu Puszczy Nad Drawą, nad małym jeziorkiem
dającym początek rzeczce Kamionce. Dla grup wynajmujemy cały nasz “Dom Turystyczny” z pięcioma sypialniami, salą
kominkową, jadalnią, kuchnią i zadaszonym tarasem. Nasz obiekt nadaje się również na spotkania biznesowe lub warsztaty.
Otoczenie lasu, duża przestrzeń i brak bezpośrednich sąsiadów daje nieskrępowane poczucie swobody i stwarza okazje do
wszelkiego rodzaju gier i zabaw na świeżym powietrzu i wędrówek (z kijami i bez). Oferujemy: wielonarodowościowe gry
plenerowe i towarzyskie, wypożyczalnię rowerów na miejscu, zbieranie grzybów pod okiem grzyboznawcy, wędkowanie. Na
jazdę konna, czy przejażdżkę bryczką umówimy Was telefonicznie jak i na wynajęcie kortu do tenisa ziemnego lub wycieczkę
stateczkiem po Noteci. Dla grup możliwość konwersacji niemieckich oraz kurs Hatha-Yogi.
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PODSKARBI MONIKA & PIOTR
Gospodarstwo Agroturystyczne Leśna Podkowa, Rychlik 23, 64-980 Trzcianka tel. 603 098189
508 246430, e-mail: monika@lesna-podkowa.pl, www.lesna-podkowa.pl
Wiosna, lato, jesień, zima… każda pora roku ma swój urok w naszej małej miejscowości Rychlik. Jesteśmy obiektem
całorocznym, położonym 1,5 km od drogi do wsi Rychlik, o każdej porze roku mamy bogatą ofertę dla naszych gości, nie są to
TYLKO piękne walory krajobrazowe, cisza, spokój i ciepło, ale również wiele atrakcji i niezapomnianych wrażeń.
Malowniczo położony obiekt agroturystyczny, stadnina z pensjonatem dla koni – wszystko rozciągające się w terenie łąk,
lasu aż po staw skłania do wypoczynku, natomiast rzeka Bukówka i bobry dostarczają nie tylko piękna ale i przyrodniczego
klimatu.
I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W ROKU 2009

RAU-HEINA MARIA
Dwór i Stajnia Dębogóra, 64-730 Wieleń, tel. 67 2560326, 609610147
e-mail: rezerwacje@debogora.pl, www.debogora.pl

Zabytkowy zespół parkowo-dworski leży na obrzeżu Puszczy Noteckiej. Nasze Gospodarstwo zostało skategoryzowane przez Polską
Federację Turystyki Wiejskiej. Zostało nagrodzone wieloma dyplomami i wyróżnieniami. Oferujemy wypoczynek zarówno dla gości
indywidualnych jak i pobyty grupowe. Wnętrza neoklasycystycznego dworu wypełniają pamiątki rodzinne, trofea myśliwskie, stylowe
meble. Kuchnia serwuje smaczne dania z produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie rolnym. Otaczające lasy, pełne
oczek wodnych, strumieni, wzniesień i wąwozów przyciągają ludzi nietuzinkowych i hobbystów – kolarzy, kajakarzy, militarystów,
motocyklistów, wędkarzy, koniarzy. Szlaki turystyczne, prowadzą do ciekawych miejsc przyrodniczo-geograficznych. Organizujemy
również spływy kajakowe rzeką Drawą. Jest 8 pokoi 2-osobowych z łazienkami (w cenę wliczone pełne wyżywienie).
WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W ROKU 2012

REITZIG ELŻBIETA
Dworek nad Drawą, Stefanowo 1, 64-671 Krzyż Wlkp. tel.72 884 38 39, e-mail/www.elzbieta-reitzig@gmx.de,
www.dworek-nad-drawa.pl

Dworek nad Drawą położony jest około 100 km od Poznania około 70 km od Piły i Gorzowa Wielkopolskiego oraz około 450 km od
Warszawy. Ośrodek położony jest nad samą rzeką Drawą 6 km od Krzyża Wielkopolskiego. Niecałe 15 km od Dworku podążając w
górę rzeki można podziwiać piękna florę i faunę Drawieńskiego Parku Narodowego w którym wylęga się ponad połowa wszystkich
ptaków Polskich. W parku znajduje się ponad 20 jezior z czego największe liczy ponad 10 km długości, natomiast rzeka Drawa
w 2008 roku uznana była za najczystsza rzekę Polski. Dworek nad Drawą jest certyfikowanym gospodarstwem ekologicznym.
Posiadamy hodowlę bydła i wytwarzamy zdrowe ekologiczne mięso. Atrakcje ośrodka: konie, kajaki, kłady, wędkowanie i grzybobranie,
wypoczynek na łonie natury.

SMUG BARBARA
Nad stawem, 64-720 Lubasz, Stajkowo 78b, tel. 503647014, 672556121, e-mailstajkowo78b@o2.pl,
www.stajkowo.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne Nad Stawem położone jest na terenie Puszczy Nadnoteckiej w centrum małej, spokojnej
i malowniczej wsi o nazwie Stajkowo. Dom Gospodarstwa znajduje się bezpośrednio przy stawie rybnym gdzie goście mogą
skorzystać z łowiska. Stajkowo otoczone jest lasami, łąkami, polami i sadami gdzie można zobaczyć, poznać i sięgnąć po
skarby polskiej wsi. W okresie jesiennym zapraszamy Państwa do pobliskich lasów które bogate są w grzyby i jagody. Znajdą
Państwo u nas spokój, czyste i świeże powietrze oraz możliwość relaksu od codziennych trosk i zmagań. Nasze Gospodarstwo
zostało skategoryzowane przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „GG” i otrzymało ocenę dwóch słoneczek. Oferujemy
Państwu: Komfortowe pokoje z łazienkami, organizację imprez integracyjnych i okolicznościowych,biesiady przy ognisku czy
grillu, wypożyczalnie rowerów, pływanie łódką po stawie, Plac zabaw dla dzieci. Serdecznie zapraszamy!
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II MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W ROKU 2011

SZCZEPSKI STEFAN
Brokowo, Kamiennik, 64-733 Drawsko, TEL. 509 495 093, e-mail: stefanszcz@vp.pl, www.brokowo.pl

Agroturystyka Camping “Brokowo” położone jest w centrum puszczy noteckiej na 12ha łące wśród lasów i nad rzeką. Cisza i spokój
oraz rodzinna atmosfera to nasze motto. Zapraszamy na naszą stronę www.brokowo.pl.

WARNKE BARBARA & WALDEMAR
Gajewo 74, 64-700 Czarnków, tel. 67 2558380, www. wczasynawsi.com.pl
W Dolinie Noteci - całoroczna 4 pokojowa kwatera dla 11 osób. W cenę wliczone jest pełne wyżywienie. Produkty z własnego
gospodarstwa rolnego. W pobliżu lasy, własne stawy. Przejażdżki bryczką, wypożyczanie rowerów. Miejsce na ognisko i grilla
Możliwość obcowania z przyrodą tuż za progiem. Cisza i czyste powietrze.

III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W ROKU 2011

WOJCIECHOWSCY ZOFIA I ANDRZEJ
Jędrusiowa Chata, Kocień Wielki 33, 64-730 Wieleń, tel. 67 25 63 420, 505 99 60 10, jedrusiowachata@poczta.onet.pl

“Jędrusiowa Chata” to duży, stary, wiejski dom z początku XIX w., położony w rozległym 4 ha ogrodzie, na skraju malutkiej wsi, pod
lasem. Zapraszamy Gości pragnących w ciszy i spokoju odpocząć w kontakcie z przyrodą (sosnowe lasy) i zwierzętami (mamy 14
koni, osiołka, kucyka, kozy, owce - wrzosówki, świnki biegające pod lasem, króliki, drób i oczywiście psy i koty). Do dyspozycji Gości
jest sala kominkowa. Na terenie obiektu są także: tarasy, możliwość grillowania, miejsce na ognisko, wędzarnia, piec chlebowy, sala
do ping-ponga, boisko do siatkówki, trampolina, plac zabaw dla dzieci, piękny, piaszczysty maneż i lonżownik. Wykwalifikowany
instruktor prowadzi jazdy konne w terenie, na maneżu i hipoterapeutyczne przechadzki po lesie (w razie niepogody jest ujeżdżalnia).
Oferujemy nocleg dla 20 osób w pięciu pokojach z łazienkami. Potrawy serwowane w “Jędrusiowej Chacie” znane są ze swojej
smakowitości. Przygotowujemy je wykorzystując produkty pochodzące z własnego gospodarstwa oraz lokalnego rynku, od rolników
produkujących żywność metodami tradycyjnymi. Jesteśmy przekonani, że wszyscy nasi goście , którzy poznają naszą kuchnię z
przyjemnością wrócą do niej znowu odwiedzając nas kolejny raz.
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POWIAT GNIEŹNIEŃSKI
BEYM HELENA
Gospodarstwo Agroturystyczne Stadnina Koni, Wierzyce 25, 62-262 Fałkowo
tel. 61 4275443, 61 4275301, 514 658532
Gospodarstwo położone przy trasie Gniezno - Czerniejewo - Kostrzyn Wlkp w bardzo malowniczym parku. Otoczone jest
lasem. Oferujemy 5 pokoi 4 osobowych z aneksem kuchennym i łazienką. Atrakcją są przejażdżki bryczkami, jazda konna
/duży koń oraz kuc dla dzieci/, potrawy z grilla, a także łowienie ryb. Posiadamy pensjonat dla koni. Organizujemy imprezy
okolicznościowe /nawet dla 1000 osób/, zielone szkoły, obozy jeździeckie, imprezy integracyjne. Zapewniamy całodzienne
wyżywienie.

BILIŃSKI MIECZYSŁAW
Borzątew 3a, 62-212 Mieleszyn, tel. (061) 427-74-08, tel. kom. 604-139-759
e-mail: agrocis@poczta.onet.pl, www.agrocis.pl
Gospodarstwo agroturystyczne „Agrocis” zaprasza wszystkich mających dosyć miejskiego gwaru, a spragnionych kontaktu
z naturą, ciszy, spokoju, a także tych co lubią aktywny wypoczynek. Gospodarstwo położone jest w małej miejscowości nad
jeziorem kłeckim o długości 11 km, w powiecie gnieźnieńskim, dookoła otoczone lasami, teren ogrodzony, duża przestrzeń,
sad owocowy, miejsce na grę w piłkę, grill, ognisko, parking, miejsce na rozstawienie namiotów, przyczep kempingowych,
okolice do spacerów, jazdy rowerowej. Posiadamy własną linie brzegową z plażą i szerokim pomostem. Do dyspozycji gości
osobny budynek, 2-3 osobowe pokoje z łazienkami - prysznice, wyposażona kuchnia do przygotowywania posiłków, możliwość
zakupu świeżych produktów wiejskich (ser, masło, śmietana, mleko, jaja, miód) .

CZERNIAWSKA MAŁGORZATA
U Małgosi, Rybitwy 5A, 62-261 Lednogóra, tel. 61 4274990, www.agrorybitwy.prv.pl
W domu nad brzegiem jeziora na gości czeka piętro i poddasze. Na piętrze dwa pokoje 3 osobowe, jeden pokój 2 osobowy
i łazienka, na poddaszu dwa pokoje 2 osobowe , łazienka i kuchnia z wyposażeniem. Możliwość wyżywienia , zakupu warzyw
i owoców , grill, ognisko. Obiekt znajduje się w funkcjonującym gospodarstwie rolnym nad Jeziorem Lednickim w Lednickim
Parku Krajobrazowym.

I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W ROKU 2013

GODAWA ALICJA
Przyborowo 2, 62-200 Łubowo, tel. 61 4275415, 602 138941, e-mail:aligod@poczta.onet.pl

Chata olenderska z XVIII wieku na skraju rezerwatu Bielawy. Świetna baza wypadowa na Szlak Piastowski. Do wypoczynku
rozległy ogród w leśnej enklawie. W okolicy jeziora i stadniny, atrakcyjne trasy rowerowe. Zapraszamy gości ceniących ciszę
i spokój. Sezon od maja do października. Gospodarze oferują: dwa pokoje: cztero i dwuosobowy. Do dyspozycji kuchnia
z wyposażeniem, łazienka, kominek. Miejsce na ognisko i grllowanie. Wyżywienie we własnym zakresie. Najbliższe ciekawe
miejsca to: Lednica – 7 km, Wielkopolski Park Etnograficzny – 6 km, Gniezno – 15 km.
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JASTRZĘBSKI PIOTR & SZYMON
Gospodarstwo Agroturystyczne Przystań, Waliszewo 19, 62-270 Kłecko
tel. 61 4277275
Doskonałe warunki do kąpieli, plażowania i wędkowania. Nad jeziorem pomost. W pobliżu las. Do dyspozycji gości 4 pokoje,
każdy z wyposażonym aneksem kuchennym i łazienką. Murowany grill i miejsce na ognisko. Ławki, piaskownica, huśtawki.
Wypożyczamy łodzie, rowery wodne i terenowe. Jazda konna. Jest parking, pole namiotowe. W Parku Krajobrazowym można
podziwiać ciekawe formy poldowcowe.

III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W ROKU 2007

KRÓL SYLWIA & MARCIN
Rybakówka, 62-265 Sławno, ul. Kościelna 10, tel. 61 4277336, www.agroturystyka.pl

Zapraszamy do Rybakówki położonej nad własnym jeziorem (20 ha). Na gości czekają 4 duże pokoje, każdy z własną łazienką,
kuchnią i tarasem. Rozległy prywatny teren wokół domu gwarantuje ciszę i spokój. Dla wędkarzy przygotowane są pomosty
oraz łódki. Ponadto posiadamy inne jeziora oraz stawy położone niedaleko od domu, wszystkie wody są obficie zarybione
(karp, amur, węgorz, sum, sandacz). Kąpielisko, plaża, miejsce do gry (koszykówka, siatkówka), specjalne miejsce na ognisko,
grill, wędzarnia ryb, rowery, pokoje z telewizorem, sala z kominkiem – to wszystko mili państwo, abyście mogli ciekawie
i przyjemnie spędzić czas w naszym gospodarstwie. Rybakówka położona jest na Szlaku Piastowskim. Nie brakuje więc
historycznych miejsc do zwiedzania. Oferujemy smaczne obiady domowe.

ROBAKOWSKA TERESA & WITOLD
62–265 Sławno 56, k/Gniezna, tel. 61 4277195, 692 117714, www.robakowscy.szlak-piastowski.pl
Gospodarstwo leży w zasobnej wielkopolskiej wsi. Do dyspozycji gości oddano 5 pokoi z dwoma balkonami, holem i łazienką
dla 11 osób. Można też korzystać z tarasu, garaży, miejsca do grilowania i kącika wypoczynkowego. Można grać w pingponga,
koszykówkę i siatkówkę. Znajdują się także piaskownica, huśtawki i rower do ćwiczeń. Dom leży w Lednickim Parku
Krajobrazowym. Do kąpieliska nad jeziorem Lednickiom - ok.1,5 km spacerem przez las. W pobliżu Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy, skansen wsi wielkopolskiej, zabytki Gniezna. Gospodarze proponują noclegi z całodziennym, bardzo
smacznym wyżywieniem, częściowo w oparciu o żywność gospodarską i domowe wypieki. Goście z zagranicy mają szansę na
naukę języka polskiego pod fachową opieką. Można zabrać ze sobą czworonożnego przyjaciela.

RUBACH MAŁGORZATA
Brzózki 7, 62-250 Czerniejewo, tel. 61 4273721, 600 408474, e-mail: malgorzata.rubach@gmail.com
Dom myśliwski, położony niedaleko lasu, z dala od miejskiego zgiełku. Na gości czekają 2 pokoje dwuosobowe (jeden
z małżeńskim łożem,drugi z osobnymi łóżkami) z wspólną łazienką oraz przestronnym pokojem wypoczynkowym.
Oferujemy możliwość zorganizowania ogniska, rowery, owoce z sadu, garaż. W pobliżu znajdują się: Pałac Skórzewskich
w Czerniejewie, Szlak Piastowski, Lednicki Park Krajobrazowy, zabytki miasta Gniezna, Skansen Miniatur. Inne atrakcje:
3 km do stadniny koni, 5 km do Jezior Babskich, szlaki piesze i rowerowe. Gwarantujemy Państwu wypoczynek w miłej
atmosferze pośród terenów sprzyjających relaksowi.
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SEMRAU DANUTA & JERZY
Dom Stara Chata, Popielewo 9, gmina Trzemeszno, tel. 61 4154313, 606 816 219
e-mail: jsemrau@interia.pl, www.wakacje.agro.pl

W starym włościańskim domu z ok. 1850 r czekają na gości (12 osób ) trzy mieszkania wakacyjne - każde z osobnym wejściem
i łazienką oraz wspólna duża kuchnia - jadalnia, salon z kominkiem i TV. Niezwykle przestrzenne gospodarstwo położone na
brzegu jeziora Popielewskiego. Wspaniały teren dla wędkarzy i miłośników sportów wodnych. Konie, kajaki, rowery, rozległy
teren wypoczynkowy. W małym lasku koło domu znajduje się plac zabaw dla dzieci.Popielewo położone jest 20 km od Gniezna
na Szlaku Piastowskim. Organizujemy spotkania integracyjne na ok. 50 osób oraz pokazy wypieku chleba w tradycyjnym
piecu chlebowym..

STACHOWIAK MARIA
U Gospodarstwo Agroturystyczne Maja, Wiekowo 87, 62-230 Witkowo
tel/fax: 61 4778648, 609 276452, e-mail: karolina1s@tlen.pl
Gospodarstwo położone jest w północno-wschodniej części Niziny Wielkopolskiej. Dysponuje 5 pokojami w tym: jeden pokój
2 osobowy z kuchnią i łazienką, jeden pokój 2-osobowy z umywalką, trzy pokoje 2 osobowe z aneksami kuchennymi. Każdy pokój
wyposażony jest w radio i telewizor. Są dwie przyczepy campingowe trzyosobowe oraz pole namiotowe. W trzech zarybionych stawach
można wędkować. Możliwe są przejażdżki kolejką wąskotorową. Są zwierzęta: kozy, koty, psy, bażanty, dzikie kaczki, kury, pitbull oraz
trzy konie rasy wielkopolskiej (jazda wierzchem). Jest miejsce na grill i ognisko,możliwe jest wypożyczanie rowerów. Okoliczne lasy są
zasobne w grzyby. Zimą organizujemy kuligi i lodowisko. Możliwe przejażdżki samochodem terenowym. Niedaleko znajdują się dwa
najczystsze jeziora w Wielkopolsce-Powidzkie i Niedzięgiel. Zapraszamy do całorocznego wypoczynku z pełnym wyżywieniem.
WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W ROKU 2008
I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W ROKU 2001

SUDOŁ HANNA
Ranczo w Dolinie, Dąbrówka Kościelna 20, 62-280 Kiszkowo, tel. 603 964 094
e-mail:kontakt@ranczowdolinie.pl, www.ranczowdolinie.pl

Stylowa wiejska chata, 20 miejsc noclegowych- obiekt całoroczny, ciekawie położony w totalnym zaciszu z dala od cywilizacji,
w sercu Puszczy Zielonki. Posiadamy ciekawą ofertę dla firm jak i dla grup zorganizowanych, zapraszamy także cale rodziny.
Szeroki wachlarz atrakcji: rowery, konie, quady, samochody terenowe, sala bankietowa, biesiadna stodoła. Każde zapytanie
rozpatrujemy indywidualnie i fachowo.
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POWIAT KALISKI
III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W ROKU 2011

NOWAK JANUSZ
Karczma Kaliska, Szadek 44, 62-834 Ceków, tel. 602 8333 24, (62)76 31255
e-mail: novim@interia.pl, www.agroturystyka.kalisz.pl, www.naskrajuimperium.pl

Karczma Kaliska to blisko 2-hektarowy obszar zagospodarowany na teren rekreacyjny mający ścisły związek z produktem turystycznym
obejmujący swym zasięgiem region kaliski, osadzonym w realiach końca XIX, początku XX wieku. Podczas pobytu goście mogą
uczestniczyć w różnego rodzaju atrakcjach oraz inscenizacjach historycznych np. życie mieszkańców pogranicza, rosyjsko-pruskie
przejście graniczne, przejazd historycznym pojazdem turystycznym, zwiedzanie Dworku M. Dąbrowskiej, udział w biesiadzie bogatej
w kuchnię regionalną oraz muzykę biesiadną i ludową. Oferta stanowi połączenie treści historycznych z dziedzictwem kulinarnym oraz
aktywnym uczestnictwem w różnych formach rekreacji. Znajduje się tu również wiele obiektów architektury drewnianej: karczma, kuźnia,
spichlerz, zagroda ziemiańska miejsce kultywowania tradycji kulinarnych i starych zawodów, ekspozycje muzealno-etnograficzne.
Karczma Kaliska to miejsce organizacji wielu imprez w tym: regionalnych spotkań z tradycją kulinarną „Na pograniczu kultur”.
Gospodarstwo posiada również ofertę związaną z edukacją dzieci i młodzieży.

POWIAT KONIŃSKI
I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W ROKU 2011

POMOCCY MAŁGORZATA I ANDRZEJ
Owocowy Raj nad Zalewem, 62-571 Stare Miasto, Modła Kolonia 18a, tel. 63 2416345, 691776424,
www.owocowyraj.cba.pl

Gospodarstwo agroturystyczne Owocowy Raj Nad Zalewem funkcjonuje od czerwca 2009 r. Powstało na bazie rodzinnego
gospodarstwa rolno-sadowniczego w niewielkiej miejscowości Modła Kolonia, niedaleko Konina. Początkowo przyjmowaliśmy
naszych gości w drewnianym domku, za który w 2011r. otrzymaliśmy tytuł najlepszego gospodarstwa agroturystycznego
w Wielkopolsce. W roku 2012 unowocześniliśmy bazę noclegową i przenieśliśmy ją do innego budynku, który został
wyróżniony certyfikatem miejsca z klimatem. Mamy 5 pokoi i 12 miejsc noclegowych, a wokół otaczają nas sady owocowe.
Dodatkowym naszym atutem jest bliskość ok. 100ha zarybionego zalewu na którym odbywają się zawody windsurfingowe,
a także wędkarskie. Można też po prostu wypłynąć łódką i poopalać się na środku zalewu. A wieczorem urządzić ognisko
lub grilla i ucztować słuchając grania świerszczy. Okoliczne wioski są dobrymi punktami na rowerowej trasie, gdyż niewielki
ruch na drogach sprzyja relaksacyjnym przejażdżkom. Poza tym naszym gościom polecamy odkrywanie uroków i zabytków
okolicznych miejscowości. Ponieważ gospodarstwo leży przy skrzyżowaniu krajowych tras dojazd jest bardzo prosty. Nasze
dotychczasowe doświadczenie podpowiada nam by starać się o to by nasi goście czuli się jak u siebie w domu. Chętnie
dzielimy się swoją wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami.

POWIAT LESZCZYŃSKI
WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W ROKU 2008

KAŁUŻNY EDWARD
Ośrodek Apifitoterapii, Pałac Witosław, 64-113 Osieczna, tel. 65 5350596, 65 5359321, fax 65 5359322
e-mail: apiherba@apiherba.pl

Zespół Pałacowo - Parkowy położony jest nad czystym Jeziorem Witosławskim w parku o powierzchni 6 hektarów z bogatym
starodrzewiem. Oferuje 52 miejsca noclegowe. W oparciu o własną pasiekę i produkty z niej pozyskiwane działa tutaj Ośrodek
Apifitoterapii, także dla osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji gości są kuce dla dzieci, koniki polskie i konie pod siodło
wykorzystywane w hipoterapii i rekreacji konnej. Organizowane są wycieczki piesze i rowerowe po malowniczej okolicy
a także ogniska, przejażdżki konną powózką. Zimą można uczestniczyć w kuligach oraz zjazdach na sankach. Ośrodek
posiada Letni Salon Biesiadny na 80 osób. Jest to doskonałe miejsce na odpoczynek przy grillowniu. Istnieje także gabinet
odnowy biologicznej, boisko oraz kort tenisowy.
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POWIAT MIĘDZYCHODZKI
BAK - ROMAŃCZUK MAŁGORZATA
Izdebno 5, 64-410 Sieraków, tel. 61 2951274
Gospodarstwo jest położone na terenie atrakcyjnego turystycznie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Dla naszych gości
przygotowaliśmy 4 pokoje dla 10 osób z 2 łazienkami, kuchnią i pokojem dziennym. Na miejscu las i jezioro z możliwością
wędkowania i przygotowania ryb na różne sposoby /np.wędzenie/. Miejsce na ognisko i grilla. Można przywieść psa, kota lub
innego ulubieńca. Oferta całoroczna. Wyżywienie we własnym zakresie.

GAŁĘSKA ZOFIA & TOMASZ
Dolina Stawów, Kurnatowice 56, 64-420 Kwilcz, tel. 61 6703304, 602 839102 www.agro-uzosi.pl
e-mail:dolinas@op.pl
Na skraju wsi leży nietypowe gospodarstwo, w którym widoki pięknej okolicy można podziwiać z lotu ptaka. Posiadamy bowiem
dwuosobową motolotnię i własne lądowisko. Dla zapalonych wędkarzy na miejscu są dwa stawy rybne, w których można złowić
karpia, amura, lina, szczupaka i suma. Naszą silną stroną są również smaczne domowe potrawy. Specjalnością kuchni są pierogi
z mięsem, kapusta z grzybami oraz wypieki cukiernicze. Organizujemy wycieczki szkolne zakończone smażeniem kiełbasek
i innymi atrakcjami w gospodarstwie. Można u nas zorganizować również imprezę okolicznościową, np. imieniny, zjazd rodzinny
lub piknik koleżeński z biesiadą przy ognisku. Do woli również można kosztować owoce i warzywa prosto z ogródka. Do dyspozycji
gości oddajemy: jeden pokój czteroosobowy z aneksem kuchennym i łazienką w oddzielnym budynku, trzy pokoje dwuosobowe
w budynku gospodarzy. Można również rozbić namiot. Posiadamy: miejsce na grilla i ognisko, plac zabaw dla dzieci, stawy rybne,
ogród, rowery górskie, miejsce na namiot, bezpieczny parking w podwórzu, całodzienne wyżywienie. Amatorzy motoryzacji
nacieszą się widokiem pięknych motocykli.

HOMBEK-URBAN KATARZYNA
Gospodarstwo Agroturystyczne Rozbitek - Magdowa, Rozbitek 26, 64-420 Kwilcz, tel. 695 416178
601 744267, www.rozbitek-magdowa.pl, e-mail: rozbitek-magdowa@wp.pl, kasiaurban@gazeta.pl
Zapraszamy do wypoczynku blisko natury, w otoczeniu zieleni. Nasza oferta agroturystyczna obejmuje uroczy, drewniany
“Pionierski Domek” oraz piękny staropolski “Apartament a’la Gospoda”. Gospodarstwo agroturystyczne ROZBITEK-MAGDOWA
jest położone pod lasem i otoczone polami, łąkami, starym sadem jabłoniowym oraz zagajnikiem. Znajduje się z dala od
ruchliwych dróg i zapewnia ciszę oraz wymarzony spokój.

NAWROCKA HALINA & ANDRZEJ
Pensjonat Pod Lipą w Puszczy Noteckiej, Chorzępowo koło Sierakowa, adres właścicieli: 64-410 Sieraków, ul.
Chrobrego 22A, tel. 61 2952282, 605 076539, 691 881551, www.meteor.turystyka.pl, www.podlipa.home.pl
Na gości czekają 3 domki całoroczne z ogrzewaniem, każdy na 6 osób z aneksami kuchennymi w pełni wyposażonymi.
Otoczone są łąkami i lasami Puszczy Noteckiej. Najbliższe jezioro odległe o 400 m. W pobliżu kilka innych oraz rzeka Warta.
Za płotem w lesie grzyby, jagody, jeżyny, borówki. Niedaleko 3 stadniny koni. Prywatne łowisko karpi i pstrągów z możliwością
uwędzenia złowionych ryb. Na miejscu kort tenisowy /bezpłatnie/, grill, miejsca na ognisko, rowery, hulajnogi. Jest to oaza ciszy
i spokoju wśród jezior, nad Wartą, w otoczeniu lasów, dzikich zwierząt i ptactwa. Można podziwiać te urokliwe tereny z motolotni
z instruktorem. Tenis stołowy, staw i łódka. W Sierakowie /9 km/ ciekawe zabytki, kryta pływalnia oraz kręgielnia. Można
skorzystać z usług stomatologicznych. Rezerwacja wyłącznie telefonicznie.
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III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W ROKU 2008

MATALEWSKA MAŁGORZATA
Na Morenie, Okręg Wieleński 3, 64-410 Sieraków-Piaski, tel. 61 2952976, 604 437243
e-mail: amatalewska@wp.pl, www. reges.pl/hubertmatal.htm

Gospodarstwo położone na ścianie lasu, gdzie zaczyna się Puszcza Notecka oraz rozległe tereny Sierakowskiego Parku
Krajobrazowego. Gospodarstwo - całoroczne, dysponuje pokojami 2 i 4 osobowymi (łącznie 20 miejsc) z łazienkami i aneksem
kuchennym. Oferujemy śniadania i obiadokolacje na bazie produktów naturalnych. Duża jadalnia, miejsce do wypoczynku
i grilowania na świeżym powietrzu. Organizacja imprez plenerowych (biesiady, grzybobranie w Puszczy). Urozmaicony teren
sprzyja turystyce pieszej, rowerowej i konnej. Atrakcją okolicy są liczne jeziora, rezerwaty, a w nich szlaki turystyczne, ścieżki
dydaktyczne i trasy do “nordic walking” Do dyspozycji gości- rowery jak również w pobliżu łowiska, dostęp do sprzętu wodnego.
Istnieje możliwość zaopatrzenia w produkty wiejskie.
I MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W ROKU 2011

MAKIEWICZ OLAF
Olandia, RTM Sp. z o.o., Prusim 5, 64-420 Kwilcz, tel./fax: +48 61 2915379 olandia@olandia.pl, www.olandia.pl

OLANDIA to odnowiony tematyczny folwark nad jeziorem, w Parku Krajobrazowym – obiekt dla rodzin z dziećmi, firm, uroczystości
weselnych. 60 pięknych pokoi, Restauracja, gdzie olenderskie smaki potraw oraz własnych wędzonych wyrobów mięsnych
i prawdziwego chleba zostaną zapamiętane na długo. Sala Fryzyjska pomieści imprezę do 200 osób, a malowniczy park
z dostępem do jeziora stwarza nieograniczone możliwości wypoczynku. Zdrowotnia – SPA, Winiarnia, sprzęt rekreacyjny, plac
zabaw, 160 letni wiatrak to tylko niektóre atrakcje Olandii..

II MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W ROKU 2012

RYDZEWSKI GRZEGORZ & WANDA
Gospodarstwo Agroturystyczne Pod Orzechem, Józefowo 3, 64-420 Kwilcz, tel. 61-29-15-467, 888-597-267
693-483-592, www.agro-jozefowo.com.pl, www.agro-turystyka.com.pl, e-mail: podorzechem3@wp.pl

W maleńkiej wsi Józefowo na skraju Sierakowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się gospodarstwo agroturystyczne,
do którego serdecznie zapraszają gospodarze. Dla gości przygotowaliśmy na piętrze 4 pokoje z 3 łazienkami oraz aneks
kuchenny dla 9 osób (możliwość dostawki). Na parterze znajduje się sala z kominkiem w której organizujemy imprezy
okolicznościowe np.: zjazdy rodzinne, klasowe, imieniny, jubileusze itp. dla około 35 osób. Można też zorganizować biesiady
przy ognisku czy grilu pod wiatą. Doskonałe miejsce dla rodzin i grup zaprzyjaźnionych. Zabudowania otacza duże podwórze
ze starym orzechem i drzewami owocowymi. Jest także boisko do siatkówki i stół do ping-ponga. Możliwość wyżywienia
u gospodarzy(po uzgodnieniu), którzy oferują smaczne domowe posiłki. Oferta całoroczna.

SZCZECHOWIAK AGNIESZKA
Noclegi pod chmurką, 64-410 Sieraków, Grobia 2, tel. 605894390,
Na gości czeka tu przyjemna, ciepła atmosfera. Miłośnicy zwierzątek mogą przywieźć swoich pupilków. Lutom, to wieś w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Jezioro w odległości 500 m. To wymarzona okolica dla wędkarzy, grzybiarzy. Dla naszych gości
przygotowaliśmy na parterze naszego domu jednorodzinnego dwa 4-osobowe pokoje, z łazienką i aneksem kuchennym.
Gospodarstwo zapewnia całodzienne wyżywienie. Plac zabaw dla dzieci. Ogród. Rowery górskie. Boisko do koszykówki i piłki nożnej.
Bezpieczny parking na podwórzu. Zwierzęta gospodarskie – kozy, kurki ozdobne. Polecamy wiejski chleb i wędliny własnego wyrobu.
Możliwość obserwacji nieba /gospodarz zajmuje się amatorsko astronomią/. Zapraszamy na profesjonalne masaże typu: klasyczny,
limfatyczny, relaksacyjny. Gospodyni z zawodu jest masażystką i pielęgniarką. Mogą Państwo nas odwiedzać przez cały rok.
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WALORCZYK ZOFIA
Gospodarstwo Agroturystyczne Zacisze, Kurnatowice 36, 64-420 Kwilcz, tel. 61 2915169, 501 988677
e-mail:agroturystyka102@op.pl
Ten dom mogą Państwo traktować jako miejsce wakacyjnego wypoczynku lub jako swoją „bazę wypadową” do wycieczek pieszych,
konnych i rowerowych. Okolica jest przepiękna. Kilkadziesiąt jezior, wspaniały drzewostan Puszczy Noteckiej, czyste powietrze.
Do dyspozycji oddajemy 1 pokój czteroosobowy z łazienką i tarasem, 2 pokoje trzyosobowe z łazienką i RTV, 1 pokój czteroosobowy
z łazienką i RTV, 1 pokój dwuosobowy z łazienką i RTV . Pokoje te są dostępne przez cały rok. Gospodarstwo zapewnia całodzienne
wyżywienie. Posiadamy miejsce na grill i ognisko, plac zabaw dla dzieci, ogród, 5 rowerów, stawy rybne, boisko do koszykówki
i siatkówki, bezpieczny parking na podwórzu, garaż dla samochodów, dużą salę na przyjęcia okolicznościowe.

POWIAT MIĘDZYRZECKI
CHRAPLAK MACIEJ
Agroturystyka nad Wartą, Nowy Dwór 2, tel. 505 360623, agroturystyka@nadwarta.com
Gospodarstwo leży nad Wartą, na skrau Puszczy Noteckie. Krajobraz urozmaicają wały wydm, które tworzą labirynty dolin
i pagórków. Lasy sa zasobne w grzyby. Zbierać tu można prawdziwki, kozaki, podgrzybki, a także kanie. Na miejscu jest
suszarnia grzybów. Puszcza Notecka to także raj dla wędkarzy, rowerzystów, amatorów jazdy konnej, dla wszystkich, którzy
kochają przyrodę i spokój. Oferuje się 20 miejsc noclegowych w pensjonacie o wysokim standardzie.

POWIAT NOWOTOMYSKI
II MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W ROKU 2007

MAJEROWICZ - KLAUS MIROSŁAWA & RYSZARD
Gospodarstwo Agroturystyczne Leśniczówka Emaus, Stefanowice 20, 64-360 Zbąszyń, tel. 68 3841743,
605 438489, www.lesniczowkaemaus.eu, e-mail:m.majerowicz_klaus@vp.pl
W ciszy i spokoju, w kontakcie z przyrodą można posłuchać śpiewu ptaków i świerszczy, poobserwować bociany i zwierzęta leśne.
Można wypocząć w ruchu na rowerach lub podczas spacerów traktami leśnymi, podczas zbierania grzybów i jagód. A także
w czasie łowienia ryb. Można również zwiedzać okolicę jeżdżąc bryczką. Można zbierać myśli na ”górce zadumań”, wyciszyć
się i odnaleźć własną drogę, przyjrzeć się swoim potrzebom i wreszcie zapomnieć o całym “pędzącym” świecie. Zapewnione
jest smaczne, domowe jedzenie (również wg starych receptur). Z pokojów z łazienkami i tarasami, rozciąga się widok na lasy i
łąki. Zapewniamy rodzinną atmosferę. Istnieje możliwość konsultacji z psychoterapeutą. Można skorzystać z pomocy mediatora
rodzinnego oraz zrelaksować się podczas masaży leczniczych.

III MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJLEPSZY OBIEKT TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W ROKU 2012

NOWACZYK ANNA
Nowa Róża 32, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. 61 4416234, 691 7162 67

Nasze gospodarstwo leży wśród lasów i pól, oddalone od zgiełku i cywilizacji. Dysponujemy pokojami 2 i 3 osobowymi. Dla gości
przeznaczony jest aneks kuchenno- wypoczynkowy, duża altana ogrodowa, grill, ognisko oraz sala biesiadno- konferencyjna dla
ok. 50 osób z własnym zapleczem kuchennym i kominkiem. Posiadamy pięknie usytuowany staw zachęcający do wędkowania
i plażowania. Dla dzieci przygotowalismy ogrodzony, bezpieczny plac zabaw i boisko do gier sportowych. Tutejsze lasy obfitują
w grzyby i jagody. W sierpniu i wrześniu można nasycić się dowoli starymi odmianami jabłek z naszego sadu. Istnieje możliwość
wynajmu całego obiektu dla pracowników sezonowych. Organizujemy obozy Odnowy Biologicznej ze specjalną dietą, gimnastyką
korekcyjną, aerobikiem i masażem relaksacyjnym i odchudzającym. A także: imprezy plenerowe, zielone szkoły i inne .
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POWIAT OBORNICKI
BAK JOANNA & RAFAŁ
Pacholewo 7, 64-600 Oborniki, tel. 61 2962702, 600 411019
www.agro-turystyka.com.pl, asia.bak@o2.pl
Wolno stojący Zielony Domek, zaprasza gości do oazy ciszy i spokoju. W domku znajduje się 8 miejsc noclegowych, łazienka,
kuchnia z aneksem. Jest też kącik wypoczynkowy z możliwością grillowania, plac zabaw dla dzieci oraz strzeżony parking.

BIAŁACHOWSKA LUCYNA & ROMAN
Gospodarstwo Agroturystyczne, Pacholewo 8, 64-600 Oborniki, tel. 61 2962706, 501 348034
www.agroturystyka.pl
W niedużej spokojnej wsi, w pobliżu Puszczy Noteckiej, na gości czeka samodzielny domek z 12 miejscami noclegowymi,
pokojem z kominkiem, kuchnią, aneksem jadalnym i trzema łazienkami. Oferujemy całoroczne noclegi. Organizujemy imprezy
sylwestrowe, spotkania okolicznościowe. W pobliżu znajdują się lasy bukowe, rezerwaty przyrody, pałace, muzea. Można
korzystać z rowerów. Specjalnością kuchni są regionalne potrawy wielkopolskie.

CITAR EWELINA & KOŻUSZKIEWICZ GRAŻYNA
Gospodarstwo Agroturystyczne GRAJEK, 64-612 Budziszewko 69, tel.67 2619110, 694 854 870
www.agroturystyka.pl, www.grajek.wlkp.net.pl,
W spokojnej wiejskiej okolicy, w pobliżu lasów i malowniczych jezior czeka gościnne gospodarstwo rolne. Zajmujemy się
hodowlą koni i uprawą roślin. W gospodarstwie znajdują się konie, króliki, kury, gołębie, koty i psy. Do dyspozycji gości są
4 pokoje i 3 łazienki, jadalnia, aneks kuchenny i zadaszony balkon z widokiem na ogród. Można tu doskonale odpocząć,
smacznie zjeść, skorzystać z rekreacji konnej i rowerów, powędrować po okolicy. Posiadamy duży ogród ,gdzie można pograć
w siatkówkę a dzieci mogą pobawić się na placu zabaw lub pograć w tenisa stołowego. Wieczorne spotkania przy ognisku
i dźwiękach muzyki na pewno umilą państwu pobyt. Czynne cały rok z wyjątkiem Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.

DASZKIEWICZ ANDRZEJ
Gospodarstwo Agroturystyczne, 64-600 Oborniki , Wieś Słonawy 14 , tel. 61 2963821, 501 467967
Wieś Słonawy - płożona na skraju Puszczy Nadnoteckiej w bezpośrednim sąsiedztwie doliny rzeki Warty . Gospodarstwo
Agroturys-tyczne umożliwia spędzanie weekendów rodzinnych: wędkowanie, grillowanie, organizacja i przyjęcie spływów
kajakowych, gry i zabawy wojenne w naturalnym terenie ( paintball). Oferuje od wiosny do wczesnej jesieni - domek letni typu
„Brda” z możliwością zakwaterowania do ośmiu osób,- domek camping dla czterech osób,- pole biwakowe do 40 namiotów
uzbrojone (woda, prąd, sanitariaty, punkty ogniskowe).
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KRZYŻOSTANIAK HALINA
Gospodarstwo Agroturystyczne Art Natura, 64-600 Kowanówko, ul. Malinowa 1
tel./fax 61 2972175, 602 370482, www.artnatura.agro.pl
Romantyczna wiejska posiadłość nad rzeką Wełną, na skraju Puszczy Noteckiej . Tarasy widokowe , stawy rybne z wyspą do
wędkowania, rozległy park, biesiadnik z kominkiem, grille, plac zabaw, kąpielisko oraz parking . Dla gości trzy całoroczne
pokoje z łazienkami i aneksami kuchennymi oraz 2 pokoje z łazienkami, ogród zimowy, sala integracyjna, sauna, stylowa
jadalnia. Organizujemy imprezy dla grup. Oferujemy terapię przyrodoleczniczą w grocie solnej. Miejsc 20.

POWIAT POZNAŃSKI
JACHIMOWICZ LILIANNA
LILJÓWKA, Stęszewko, ul.Jeździecka 3, 62-010 Pobiedziska, tel. 61 8156000, 502 609454
e-mail: lilijowka@wp.pl, www.liljowka.com
Atrakcyjnie położone wśród lasów i jezior, tylko 30 km od Poznania gospodarstwo zajmuje się głównie hodowlą koni
i rekreacją konną. Piękne tereny wypoczynkowe, liczne jeziora, sąsiedztwo Szlaku Piastowskiego i jego zabytków, pobliże
drogi pielgrzymkowej do Dąbrówki Kościelnej gwarantują pełny wypoczynek.

PIETRAS TADEUSZ
Gospodarstwo Gościnne Joanna, Krzyszkowo, ul. Koszycy 6, 62-090 Rokietnica
tel. 510 120610 , 605 485467, joanna@gosciniec-krzyszkowo.pl,www.gosciniec-krzyszkowo.pl
Gościniec znajduje się w gminie Rokietnica położonej na północny zachód od Poznania, zaledwie 18 km od jego centrum.
Do dyspozycji gości jest 12 miejsc noclegowych w 4 pokojach. Kuchnia jest w pełni wyposażona, a także pokój rekreacyjny oraz
czytelnia z bogatym księgozbiorem, internet. Gospodarstwo jest położone w pobliżu lasów i jezior, stwarza więc nieograniczone
możliwości kontaktu z naturą. Bliskość jezior: Pamiątkowskiego, Lusowskiego, Kierskiego Małego i Kierskiego – jednego
z centrów żeglarstwa, stanowi wspaniałe warunki dla miłośników sportów wodnych i wędkarzy. Gospodarstwo Gościnne leży
na skrzyżowaniu tras rowerowych. Dodatkowym atutem naszego gościńca jest możliwość skorzystania na miejscu z zabiegów
rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, prowadzonych przez magister fizjoterapii.

STOŁOWSKI MARCIN
Gospodarstwo Agroturystyczne PODKOWA, Gruszczyn, ul.Zielińska 42, 62-006 Kobylnica,
tel. 61 8174693, 605 132097
Gospodarstwo położone jest 12 km od Poznania, 2 km od Swarzędza. Posiada dobre połączenie ze stacją PKP oraz
komunikacją miejską Poznań Śródka. Dom przeznaczony jest tylko dla gości. Pięć pokoi z łazienkami. Kuchnia tylko dla gości.
W gospodarstwie prowadzona jest nauka jazdy konnej. Polecamy również przejażdżki bryczką. W obrębie gospodarstawa
posiadamy pola campingowe oraz namiotowe, boisko do piłki nożnej i siatkówki. Do dyspozycji jest bilard. Dla dzieci: hulajnogi,
rowery, pojazdy wielokołowe. Wieczorem można korzystać z grilla, zabaw w wigwamie. Atrakcją jest basen kąpielowy
z podgrzewaną wodą. W pobliżu znajdują się malownicze tereny leśne oraz jezioro. Oferujemy całodzienne wyżywienie.
Oferujemy nasze usługi przez cały rok.
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WOJCIECHOWSKI MARIAN I MARIA
Gospodarstwo Agroturystyczne, Radzewice, ul. Długa 34, tel. 504 319 104, 501 362 041
Gospodarstwo położone w obrębie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Atrakcyjne tereny spacerowe z licznymi starymi
dębami w dolinie Warty. Możliwość zorganizowania ogniska oraz grillowania. Na gości czekają 3 pokoje (12 miejsc
noclegowych) oraz w ogrodzie miejsce do wypoczynku. W czasie pobytu zachęcamy do zwiedzania Rogalina ( 3 km.) i Kórnika
(10 km).

POWIAT SZAMOTULSKI
ELŻBIETA KAŹMIERUK
Czereśniowy Zakątek, Popowo 9A, Popówko, tel. 609 283 848, e-mail: elzbietakazmieruk@o2.pl
Znajdziecie tu Państwo mnóstwo atrakcji, zarówno dla poszukujących aktywnych form wypoczynku, jak i przysłowiowego „świętego
spokoju”. W odległości 12km od Obornik, w miejscowości Popowo, znajduje się nasz Czereśniowy Zakątek. Jest to całoroczny dom
mieszkalny umiejscowiony w sadzie czereśniowym na terenie około 2 hektarów. Do dyspozycji gości mamy 3 pokoje 2 osobowe,
kuchnia z pełnym wyposażeniem, łazienka i WC, aneks wypoczynkowy z telewizorem, sala imprezowa. Na terenie sadu znajduje
się miejsce do grillowania z dużym namiotem na 50 osób oraz staw, przy którym miło spędzicie wieczór ciesząc się ciepłem ogniska
i pieczonych kiełbasek. Dodatkowo oferujemy Państwu: wypożyczalnię rowerów, parking, sprzęt sportowy, huśtawkę, hamak, leżaki,
wędki, grill na około 20 osób. Organizujemy imprezy rodzinne, imieniny, przyjęcia komunijne, imprezy plenerowe, szkolenia, kursy.
Współpracujemy z Pracownią Terapii Naturalnych i Profilaktyki Zdrowia “Harmonia”. Gwarantujemy udany wypoczynek i miłą atmosferę. Serdecznie zapraszamy!

ŚWIĘCICKA KRYSTYNA
Pałac Baborówko, Baborówko, Parkowa 1, 64-500 Szamotuły, tel. 61 2914027, 604 414379
e-mail: palac@baborowko.pl, www.baborowko.pl
W pałacu z końca XIX wieku mieszczą się przestronne apartamenty jedno- i dwuosobowe z łazienkami. Posiłki są podawane
na indywidualne zamówienia. Otaczający park z przepięknym drzewostanem zapewnia gościom spokój oraz możliwość
obcowania z naturą. W oficynie pałacowej oraz w zabudowaniach folwarcznych są pokoje dla 10-14 osób. Można korzystać
z jazd konno pod okiem profesjonalnych instruktorów. Do dyspozycji są 2 ujeżdżalnie. Odbywają się tutaj zawody konne, biegi
św. Huberta, ogniska z muzyką, spotkania dla zorganizowanych grup.

POWIAT ŚREMSKI
ANDRZEJCZAK LUCYNA
LUCYNA Stajnia Blanca, Mórka, ul. Spokojna 19, 63-100 Śrem,, tel. 61 2819489, 694 718180
e-mail:blanca2@interia.pl
Gospodarstwo położone jest na uboczu wsi, gwarantuje ciszę i spokój. W pobliżu sieć czystych jezior i kompleksów leśnych. Do
dyspozycji gości 5 pokoi z 3 łazienkami z 13 miejscami noclegowymi. Możliwość całodziennego wyżywienia. Główną atrakcją są konie.
Jazdym na padoku i w terenie odbywają się pod okiem instruktora. Są również innych zwierzęta. Gospodarstwo organizuje „zielone
szkoły”. Dla aktywnych także rowery, boisko do siatkówki. W ogrodzie miejsce do odpoczynku „pod gruszą”, biesiad przy ognisku.
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MARKOWSCY ANNA I JAN
Kwatery u Jana, Lubiatówko 14A, 63-140 Dolsk, tel. 696 321 804, 607 156 512, www.kwateryujana.com.pl
Dom położony jest przy lesie, z okien widać jezioro. Otoczony jest ogrodzoną działką. Bezpośrednio z działki dojście do jeziora, ale
głównie dla wędkarzy. Mamy w Lubiatówku niestrzeżoną plażę - ok. 500m od kwatery. Natomiast duża strzeżona plaża znajduje
się w Dolsku - 2,5km. Do dyspozycji gości jest lodówka i aneks kuchenny. Posiadamy 4 pokoje 2-osobowe oraz 1 pokój 4-osobowy
z tarasem i osobną łazienką. Jest miejsce na ognisko, przy którym można również zorganizować biesiadę lub spotkanie rodzinne.
W obejściu znajdują się takie zwierzęta jak: owce, kozy, pieski. Okolica jest pełna lasów i jezior. W jeziorach znajduje się dużo gatunków
ryb (m.in. liny, karasie, karpie, sandacz, szczupak). W okolicy jest dużo tras rowerowych nadających się również na wycieczki piesze.
Przy deszczowym sierpniu w okolicznych lasach jest zajęcie dla grzybiarzy. W domu pieczemy chleb oraz wszelkie ciasta
drożdżowe. Dla lubiących dobrze zjeść polecamy tradycyjną wielkopolską kuchnię, także w święta. Organizujemy małe imprezy
okolicznościowe. Nasza oferta skierowana jest zarówno dla wędkarzy, jak i do wszystkich osób pragnących odpoczynku na
wsi od wielkomiejskiego zgiełku.

POWIAT WRZESIŃSKI
BIAŁAS IWONA
Gospodarstwo Agroturystyczne “Pod Brzózkami”, Opatówko 38, 62-330 Nekla, tel. 601 978 503
e-mail:agroturystyka.podbrzozkami@interia.pl, www.podbrzozkami-opatowko.za.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne “Pod Brzózkami” to miejsce pozwalające prawdziwie wypocząć. Teren wokół domu gwarantuje
ciszę i spokój. Gospodarstwo położone jest na końcu wsi, blisko lasów, ścieżek rowerowych, stawów. Można rozpalić ognisko, grilla,
powędkować. W pobliżu mieszczą się atrakcje kulturalne takie jak: zabytki, muzea, skanseny, pałace, kościoły, pomniki. Gospodarstwo
położone jest 7 km od Wrześni,gmina Nekla. Oferujemy pokoje 2,3,4 osobowe dla 9 osób, ogólnodostępna wyposażona kuchnia,
łazienka, ogrodzony parking, TV, dostęp do internetu, rowery. Przyjmujemy gości cały rok.
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