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Oferta dla dzieci

„ZACZAROWANY M£YN”

„WE M£YNIE”
El¿bieta WoŸniczka
32-089 Wielka Wieœ, Pr¹dnik Korzkiewski, ul. Ojcowska 74
tel. 12 419 11 80, kom. 606 404 704
e-mail: agro.mlyn@poczta.fm
www.agro-mlyn.planty.pl

Kategoria:

2 km 3 km

P

Dom po³o¿ony jest w przepiêknej Dolinie Pr¹dnika, przy lesie, nad 
sam¹ rzek¹ Pr¹dnik. Teren ogrodzony. Nad rzeczk¹ miejsce na grilla, 
ognisko, plac zabaw a w nim: piaskownica, zje¿d¿alnia, huœtawka, 
badminton. Gospodarze prowadz¹ czynne gospodarstwo rolne 
z myœl¹ o goœciach. To dla nich uprawiaj¹ warzywa, owoce jago-
dowe, prowadz¹ pasiekê, hoduj¹ kury a wszystkie zebrane pro-
dukty wykorzystywane s¹ przez gospodyniê do przyrz¹dzania 
smacznych, wartoœciowych posi³ków domowych, przetworów 
i pysznych konfitur z owoców sezonowych. „We M³ynie” to 
znakomita baza wypadowa do Krakowa (15km), Kopalni Soli w Wie-
liczce (30km). Ojcowskiego Parku Narodowego (0,5km), gdzie 
zapewne atrakcj¹ dla dzieci bêd¹: zamki w Pieskowej Skale, 
Ojcowie, Korzkwi. W okolicy znakowane szlaki rowerowe i piesze do 
Ojcowskiego Parku Narodowego. Mo¿liwoœæ nauki i jazda konna 
w pobliskiej stadninie koni „Botoja”, korzystanie ze strze¿onego 
k¹pieliska w Kryspinowie k/Balic (15km). Zim¹ jazda na nartach na 
stoku w Paczó³towicach (10km).
Gospodarze znaj¹ jêzyk angielski.

CENNIK (

nocleg ze úniadaniem 50 PLN
obiad 15 PLN
kolacja 10 PLN

liczba miejsc noclegowych 16
liczba pokoi 5 (4 z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 2, 3, 4, 5-osobowe, 

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki dzieci do 1 roku - gratis 
(bez œwiadczeñ),
dla 3 dzieci i wiêcej 
mo¿liwoœæ negocjacji zni¿ek

cena od osoby) - pobyty indywidualne

We m³ynie to doskona³e miejsce na wypoczynek dla dzieci z opie-
kunami, podczas którego dzieci poznaj¹ uroki wsi, gospodarstwo 
rolne, tajniki haftu wyplatanie wianków oraz malowanie na szkle.

Pobyty 7 dniowe (od soboty do pi¹tku) dla dzieci w wieku 
od 3 do 12 lat.

W programie miêdzy innymi:
?zajêcia w obejœciu gospodarskim: karmienie kur, zbieranie 

jajek, poznawanie warzyw, owoców, podgl¹danie ¿ycia pszczó³ 
(bezpieczne), zbieranie i suszenie zió³,

?konkursy plastyczne, nauka wyplatania wianków, lepienie w gli-
nie, malowanie na szkle „jedwabiu”, nauka haftu,

?spacery po okolicy, poznawanie przyrody i mieszkañców lasu.

W zimie: zabawy na œniegu, jazda na sankach, konkurs lepienia 
ba³wanów.

Cena pobytu 700 PLN dzieci, 560 PLN osoba doros³a, obejmuje:
?6 noclegów,
?4 posi³ki dziennie dla dzieci (od obiadu do œniadania),
?realizacja programu dla dzieci przez 2 godziny dziennie.

Oferta ca³oroczna realizowana przy zg³oszeniu minimum 
4 dzieci.
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Oferta dla dzieci

„ZACZAROWANY M£YN”

„WE M£YNIE”
El¿bieta WoŸniczka
32-089 Wielka Wieœ, Pr¹dnik Korzkiewski, ul. Ojcowska 74
tel. 12 419 11 80, kom. 606 404 704
e-mail: agro.mlyn@poczta.fm
www.agro-mlyn.planty.pl

Kategoria:

2 km 3 km

P

Dom po³o¿ony jest w przepiêknej Dolinie Pr¹dnika, przy lesie, nad 
sam¹ rzek¹ Pr¹dnik. Teren ogrodzony. Nad rzeczk¹ miejsce na grilla, 
ognisko, plac zabaw a w nim: piaskownica, zje¿d¿alnia, huœtawka, 
badminton. Gospodarze prowadz¹ czynne gospodarstwo rolne 
z myœl¹ o goœciach. To dla nich uprawiaj¹ warzywa, owoce jago-
dowe, prowadz¹ pasiekê, hoduj¹ kury a wszystkie zebrane pro-
dukty wykorzystywane s¹ przez gospodyniê do przyrz¹dzania 
smacznych, wartoœciowych posi³ków domowych, przetworów 
i pysznych konfitur z owoców sezonowych. „We M³ynie” to 
znakomita baza wypadowa do Krakowa (15km), Kopalni Soli w Wie-
liczce (30km). Ojcowskiego Parku Narodowego (0,5km), gdzie 
zapewne atrakcj¹ dla dzieci bêd¹: zamki w Pieskowej Skale, 
Ojcowie, Korzkwi. W okolicy znakowane szlaki rowerowe i piesze do 
Ojcowskiego Parku Narodowego. Mo¿liwoœæ nauki i jazda konna 
w pobliskiej stadninie koni „Botoja”, korzystanie ze strze¿onego 
k¹pieliska w Kryspinowie k/Balic (15km). Zim¹ jazda na nartach na 
stoku w Paczó³towicach (10km).
Gospodarze znaj¹ jêzyk angielski.

CENNIK (

nocleg ze úniadaniem 50 PLN
obiad 15 PLN
kolacja 10 PLN

liczba miejsc noclegowych 16
liczba pokoi 5 (4 z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 2, 3, 4, 5-osobowe, 

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki dzieci do 1 roku - gratis 
(bez œwiadczeñ),
dla 3 dzieci i wiêcej 
mo¿liwoœæ negocjacji zni¿ek

cena od osoby) - pobyty indywidualne

We m³ynie to doskona³e miejsce na wypoczynek dla dzieci z opie-
kunami, podczas którego dzieci poznaj¹ uroki wsi, gospodarstwo 
rolne, tajniki haftu wyplatanie wianków oraz malowanie na szkle.

Pobyty 7 dniowe (od soboty do pi¹tku) dla dzieci w wieku 
od 3 do 12 lat.

W programie miêdzy innymi:
?zajêcia w obejœciu gospodarskim: karmienie kur, zbieranie 

jajek, poznawanie warzyw, owoców, podgl¹danie ¿ycia pszczó³ 
(bezpieczne), zbieranie i suszenie zió³,

?konkursy plastyczne, nauka wyplatania wianków, lepienie w gli-
nie, malowanie na szkle „jedwabiu”, nauka haftu,

?spacery po okolicy, poznawanie przyrody i mieszkañców lasu.

W zimie: zabawy na œniegu, jazda na sankach, konkurs lepienia 
ba³wanów.

Cena pobytu 700 PLN dzieci, 560 PLN osoba doros³a, obejmuje:
?6 noclegów,
?4 posi³ki dziennie dla dzieci (od obiadu do œniadania),
?realizacja programu dla dzieci przez 2 godziny dziennie.

Oferta ca³oroczna realizowana przy zg³oszeniu minimum 
4 dzieci.
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Oferta dla dzieci

„ZAGRODA JURAJSKA”

„SKOTNICA”
Józefa i Stanis³aw T³omak
32-089 Wielka Wieœ, ul. Szkolna 17
tel. 12 419 10 74, kom. 691 674 004
e-mail: agroturystyka.isia@interia.eu
www.agroturystykawielkawies.pl

6 7
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Zagroda Jurajska to czereœniowo-œliwowy sad z linami, k³adkami li-
nowymi i z wigwamem.

Gospodarze (w wieku emerytalnym) wychowali 3 w³asnych dzieci 
i wnucz¹t a teraz bardzo chêtnie zajmuj¹ siê dzieæmi goœci, organi-
zuj¹c im aktywny i ciekawy program wypoczynku.

Podczas pobytu dzieci poznaj¹: zwierzêta gospodarskie, sposób ich 
¿ywienia, uprawê warzyw. Naucz¹ siê robienia kwiatków z bibu³y 
oraz plecenia wianków.

Pobyty 7 dniowe (od soboty do pi¹tku) dla dzieci w wieku od 2 
do10 lat.

W programie:
?zajêcia w obejœciu gospodarskim: karmienie i pojenie zwierz¹-

tek gospodarskich, poznawanie roœlin i warzyw, podgl¹danie 
przyrody,

?opowiadanie przez Babciê legend Jurajskich i bajek przy ogni-
sku.

?szukanie amonitka,
?konkursy plastyczne (malowanie, rysowanie) nauka robienia 

kwiatków z bibu³y i wyplatanie wianków,
?pokazy pieczenia chleba, ciasteczek,
?spacery po okolicy, poznawanie mieszkañców lasu,
?zajêcia sportowe (gimnastyka, aerobik, koszykówka, biegi, bad-

minton).

W zimie: zabawy na œniegu, jazda na sankach, budowanie igloo, spa-
cery w rakietach œnie¿nych.

Cena pobytu 600 PLN dziecko, 600 PLN osoba doros³a, obejmuje:
?6 noclegów,
?4 posi³ki dziennie (dzieci) od obiadu w pierwszym dniu do œnia-

dania w dniu wyjazdu,
?program dla dzieci 3 godziny dziennie.

Oferta ca³oroczna realizowana przy zg³oszeniu minimum 2 dzieci.

Kategoria:

P

5 km 1 km1 km 5 km1 km 5 km

Dom po³o¿ony w Wielkiej Wsi w otulinie Ojcowskiego Parku 
Narodowego (6 km od Ojcowa, 10 km od Krakowa). Czynne 
gospodarstwo rolne, w którym hodowane s¹: kury, kaczki, indyki, 
króliki i kozy, uprawiane s¹ zbo¿a i warzywa, wykorzystywane do 
sporz¹dzania prawdziwie domowych posi³ków. Dom szczególnie 
polecany dla rodzinnego wypoczynku.
Do dyspozycji dzieci: place zabaw z huœtawkami i piaskownic¹, 
rozk³adany basen w ogrodzie kwiatowym, palenisko z grillem. 
Podczas pobytu warto odwiedziæ królewskie miasto Kraków - z jego 
licznymi zabytkami. Ojcowski Park Narodowy - choæ to najmniejszy 
park w Polsce to wiele w nim bogactw przyrodniczych, oryginalne 
ska³ki – Maczuga Herkulesa, jaskinie: £okietka, Ciemna i Wierzcho-
wska (najd³u¿sza na Jurze), zamki w Ojcowie, Pieskowej Skale i Korz-
kwi, drewniana kaplica Na Wodzie. W Wielkiej Wsi, mo¿na czas 
spêdziæ równie¿ aktywnie: konno, pop³ywaæ, pojeŸdziæ na rowe-
rach, a zim¹ na nartach. Gospodarstwo zajê³o III miejsce w konkur-
sie „Zielone Lato 2006” oraz II miejsce w konkursie „Naj³adniejsze 
i najbezpieczniejsze gospodarstwo agroturystyczne powiatu krak-
owskiego 2006”. 
Gospodarze znaj¹ jêzyk niemiecki i rosyjski.

nocleg 35 - 50 PLN
œniadanie 15 PLN
obiad / obiadokolacja 25 PLN
kolacja 15 PLN

liczba miejsc noclegowych 20
liczba pokoi 5 (4 z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 2, 3, 4-osobowe, 

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki dzieci do 1 roku - gratis 
(bez œwiadczeñ), dzieci 
w wieku 1-8 lat - 60% ceny, 
przy d³u¿szych pobytach 
mo¿liwoœæ negocjacji ceny

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne



Oferta dla dzieci

„ZAGRODA JURAJSKA”

„SKOTNICA”
Józefa i Stanis³aw T³omak
32-089 Wielka Wieœ, ul. Szkolna 17
tel. 12 419 10 74, kom. 691 674 004
e-mail: agroturystyka.isia@interia.eu
www.agroturystykawielkawies.pl
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Zagroda Jurajska to czereœniowo-œliwowy sad z linami, k³adkami li-
nowymi i z wigwamem.

Gospodarze (w wieku emerytalnym) wychowali 3 w³asnych dzieci 
i wnucz¹t a teraz bardzo chêtnie zajmuj¹ siê dzieæmi goœci, organi-
zuj¹c im aktywny i ciekawy program wypoczynku.

Podczas pobytu dzieci poznaj¹: zwierzêta gospodarskie, sposób ich 
¿ywienia, uprawê warzyw. Naucz¹ siê robienia kwiatków z bibu³y 
oraz plecenia wianków.

Pobyty 7 dniowe (od soboty do pi¹tku) dla dzieci w wieku od 2 
do10 lat.

W programie:
?zajêcia w obejœciu gospodarskim: karmienie i pojenie zwierz¹-

tek gospodarskich, poznawanie roœlin i warzyw, podgl¹danie 
przyrody,

?opowiadanie przez Babciê legend Jurajskich i bajek przy ogni-
sku.

?szukanie amonitka,
?konkursy plastyczne (malowanie, rysowanie) nauka robienia 

kwiatków z bibu³y i wyplatanie wianków,
?pokazy pieczenia chleba, ciasteczek,
?spacery po okolicy, poznawanie mieszkañców lasu,
?zajêcia sportowe (gimnastyka, aerobik, koszykówka, biegi, bad-

minton).

W zimie: zabawy na œniegu, jazda na sankach, budowanie igloo, spa-
cery w rakietach œnie¿nych.

Cena pobytu 600 PLN dziecko, 600 PLN osoba doros³a, obejmuje:
?6 noclegów,
?4 posi³ki dziennie (dzieci) od obiadu w pierwszym dniu do œnia-

dania w dniu wyjazdu,
?program dla dzieci 3 godziny dziennie.

Oferta ca³oroczna realizowana przy zg³oszeniu minimum 2 dzieci.

Kategoria:

P

5 km 1 km1 km 5 km1 km 5 km

Dom po³o¿ony w Wielkiej Wsi w otulinie Ojcowskiego Parku 
Narodowego (6 km od Ojcowa, 10 km od Krakowa). Czynne 
gospodarstwo rolne, w którym hodowane s¹: kury, kaczki, indyki, 
króliki i kozy, uprawiane s¹ zbo¿a i warzywa, wykorzystywane do 
sporz¹dzania prawdziwie domowych posi³ków. Dom szczególnie 
polecany dla rodzinnego wypoczynku.
Do dyspozycji dzieci: place zabaw z huœtawkami i piaskownic¹, 
rozk³adany basen w ogrodzie kwiatowym, palenisko z grillem. 
Podczas pobytu warto odwiedziæ królewskie miasto Kraków - z jego 
licznymi zabytkami. Ojcowski Park Narodowy - choæ to najmniejszy 
park w Polsce to wiele w nim bogactw przyrodniczych, oryginalne 
ska³ki – Maczuga Herkulesa, jaskinie: £okietka, Ciemna i Wierzcho-
wska (najd³u¿sza na Jurze), zamki w Ojcowie, Pieskowej Skale i Korz-
kwi, drewniana kaplica Na Wodzie. W Wielkiej Wsi, mo¿na czas 
spêdziæ równie¿ aktywnie: konno, pop³ywaæ, pojeŸdziæ na rowe-
rach, a zim¹ na nartach. Gospodarstwo zajê³o III miejsce w konkur-
sie „Zielone Lato 2006” oraz II miejsce w konkursie „Naj³adniejsze 
i najbezpieczniejsze gospodarstwo agroturystyczne powiatu krak-
owskiego 2006”. 
Gospodarze znaj¹ jêzyk niemiecki i rosyjski.

nocleg 35 - 50 PLN
œniadanie 15 PLN
obiad / obiadokolacja 25 PLN
kolacja 15 PLN

liczba miejsc noclegowych 20
liczba pokoi 5 (4 z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 2, 3, 4-osobowe, 

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki dzieci do 1 roku - gratis 
(bez œwiadczeñ), dzieci 
w wieku 1-8 lat - 60% ceny, 
przy d³u¿szych pobytach 
mo¿liwoœæ negocjacji ceny

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne



Oferta dla dzieci

„WIELKA PRZYGODA NA MA£EJ WSI”

„SZCZÊŒLIWA TRZYNASTKA”
Bogus³awa Godzik
32-052 Radziszów, Jurczyce 123
tel. kom. 502 214 250, 512 645 077
e-mail: 13agro@gmail.com, www.agro13.pl
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Podczas pobytu dzieci poznaj¹ zwyczaje i tradycje wiejskiego 
gospodarstwa i jego mieszkañców a rodzice (opiekunowie), bêd¹ 
mieli mo¿liwoœæ relaksu i odpoczynku na ³onie natury.

Pobyty weekendowe (od pi¹tku do niedzieli) - dla dzieci w wieku 
od 4 do12 lat.

W programie:
?poznawanie gospodarstwa, pokaz dawnych narzêdzi rolniczych 

i karmienie zwierz¹tek,
?pokaz wypieku chleba, podp³omyków i ziemniaczanych talar-

ków z mo¿liwoœci¹ zabrania ich do domu,
?legendy i bajki, opowieœci o historii i przyrodzie regionu, histo-

ria „Szczêœliwej Trzynastki”.

Cena 2 dniowego pobytu osoba doros³a 140 PLN , dzieci 160 PLN 
obejmuje:
?2 noclegi,
?2 œniadania,
?2 obiadokolacje,
?realizacje programu dla dzieci przez 2 godziny dziennie.

Oferta ca³oroczna jest realizowana przy zg³oszeniu minimum 
3 dzieci.

Dom po³o¿ony na wzgórzu wœród pól i sadów w malowniczej wsi 
Jurczyce 18 km od Krakowa, ogrodzony i otoczony obszernym tere-
nem zielonych krzewów i kwiatów oraz starym owocowym sadem. 
Z okien domu i ogrodu piêkna panorama na Królewski Kraków i oko-
lice.
Gospodarze prowadz¹ czynne gospodarstwo rolne uprawiaj¹c 
warzywa i owoce oraz hoduj¹ zwierz¹tka przyjazne dzieciom jak: 
owce, króliki, oraz pieski i kotki. Do dyspozycji goœci altana z ka-
miennym paleniskiem oraz grillem, rowery a dla dzieci plac zabaw 
z drewna, huœtawka, piaskownica oraz pokój zabaw z zabawkami 
i ksi¹¿kami. Gospodyni przygotowuje domowe posi³ki uwzglêd-
niaj¹c preferencje dietetyczne, jej specjalnoœci¹ jest chleb wiejski 
z nasionami i zio³ami, smalec zio³owy ze skwarkami i jab³kiem. 
W wyposa¿onej kuchni mo¿na równie¿ przygotowywaæ posi³ki we 
w³asnym zakresie.
„Szczêœliwa Trzynastka” to doskona³a baza wypadowa do Królew-
skiego Krakowa, Wieliczki, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, 
Inwa³du ko³o Andrychowa (zminiaturyzowane budowle archite-
ktury œwiatowej), czy do parku dinozaurów i Bajkowej Krainy w Za-
torze.
Gospodarze porozumiewaj¹ siê w stopniu podstawowym jêzykiem 
angielskim, niemiecki i rosyjskim.

P

3 km 3 km 3 km 3 km5 km4 km3 km

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg 35 - 50 PLN
úniadanie 15 PLN
obiad 20 PLN
kolacja 15 PLN

liczba miejsc noclegowych 20
liczba pokoi 5 (z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 2, 4-osobowe, 

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki dzieci do 1 roku - gratis 
(bez œwiadczeñ), dzieci

 od 1 do 3 lat - 50 %

Kategoria:



Oferta dla dzieci

„WIELKA PRZYGODA NA MA£EJ WSI”

„SZCZÊŒLIWA TRZYNASTKA”
Bogus³awa Godzik
32-052 Radziszów, Jurczyce 123
tel. kom. 502 214 250, 512 645 077
e-mail: 13agro@gmail.com, www.agro13.pl
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3

Podczas pobytu dzieci poznaj¹ zwyczaje i tradycje wiejskiego 
gospodarstwa i jego mieszkañców a rodzice (opiekunowie), bêd¹ 
mieli mo¿liwoœæ relaksu i odpoczynku na ³onie natury.

Pobyty weekendowe (od pi¹tku do niedzieli) - dla dzieci w wieku 
od 4 do12 lat.

W programie:
?poznawanie gospodarstwa, pokaz dawnych narzêdzi rolniczych 

i karmienie zwierz¹tek,
?pokaz wypieku chleba, podp³omyków i ziemniaczanych talar-

ków z mo¿liwoœci¹ zabrania ich do domu,
?legendy i bajki, opowieœci o historii i przyrodzie regionu, histo-

ria „Szczêœliwej Trzynastki”.

Cena 2 dniowego pobytu osoba doros³a 140 PLN , dzieci 160 PLN 
obejmuje:
?2 noclegi,
?2 œniadania,
?2 obiadokolacje,
?realizacje programu dla dzieci przez 2 godziny dziennie.
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CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne
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obiad 20 PLN
kolacja 15 PLN

liczba miejsc noclegowych 20
liczba pokoi 5 (z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 2, 4-osobowe, 

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki dzieci do 1 roku - gratis 
(bez œwiadczeñ), dzieci

 od 1 do 3 lat - 50 %

Kategoria:
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Pobyt z warsztatami edukacyjno-artystycznymi dla dzieci, zajêcia 
prowadzi gospodyni posiadaj¹ca dyplom magistra wychowania 
przedszkolnego.

Pobyty ca³oroczne 7 dniowe (od soboty do soboty) dla dzieci 
w wieku od 4 do 9 lat oraz od 9 do 12 lat.

W programie:
?zabawy tematyczno- edukacyjne np. „Niez³e Zió³ko”, „Potencja³ 

mo¿liwoœci”,
?zabawy i gry polskie jak i gry dzieci z ro¿nych zak¹tków œwiata,
?zajêcia artystyczne, np. tworzenie „£opuszañskich Okienek” 

oraz innych trwa³ych pami¹tek z wakacji,
?wykonanie psikusa-niespodzianki z wakacji dla przyjació³,
?wieczorne „Spotkania z bajk¹”, rozmowy i opowieœci o historii 

i przyrodzie regionu - £opuszañska legenda o Zio³owym Dziad-
ku,

?wypatrywanie Zio³owego Dziadka (niezapomniane wra¿enie!),
?„Dzikie Wyprawy” przyrodnicze,
?„Ma³y Monet”- dzieci poznaj¹ na weso³o najs³ynniejszych ma-

larzy i ich obrazy,
?profesjonalne malowanie obrazu na sztalugach,
?turniej bilardowy dla dzieci na profesjonalnym stole.

Cena pobytu 560 PLN dziecko, 340 PLN osoba doros³a, obejmuje:
?7 noclegów,
?7 obiadów (œniadania i kolacje goœcie przygotowuj¹ we w³a-

snym zakresie w niezale¿nej kuchni),
?realizacjê programu dla dzieci przez 2 godziny dziennie.

Zni¿ki i bonusy:
Gratis Spotkania z Bajk¹ dla chêtnych dzieci, materia³y plastyczne, 
dydaktyczne, pami¹tkowe dyplomy Pomocnika Zio³owego 
Dziadka – przyjaciela Przyrody oraz drobny upominek. Równie¿ 
wydruk autorskich rymowanek i zbioru opowiadañ edukacyjnych 
„Zio³owe Wzgórze”, które s¹ fabu³¹ warsztatów. Gratis tak¿e 
zdrowe ³akocie i drobiazg od Zio³owego Dziadka. Rodzice otrzymuj¹ 
ciekawe, równie¿ autorskie receptury na potrawy z zio³ami „Poezja 
Smaków”.

Przy zg³oszeniu minimum 3 dzieci przez jednego opiekuna lub 
rodziców, udzielamy 100 PLN Bonus.

Oferta w tej cenie realizowana przy zg³oszeniu minimum trójki 
dzieci na dany tydzieñ, Pani Anna-Julia mo¿e rozwa¿yæ mo¿liwoœæ 
prowadzenia warsztatów dla dwojga dzieci. Warsztaty na „£opu-
szu” odbywaj¹ siê zawsze w kameralnym gronie, co stanowi 
niew¹tpliwy dodatkowy walor!
Dzieci bardzo siê anga¿uj¹ i maj¹ mnóstwo radoœci z zajêæ.

CENNIK 

Gospodarze oferuj¹ 2 niezale¿ne mieszkania z odrêbnymi 
wejœciami do budynku oraz niezale¿nymi wyposa¿onymi 
kuchniami. Przyjmujemy na ogó³ 3 rodziny (w tym np. dwie 

2zaprzyjaŸnione na piêtrze - ok. 100 m ). £¹cznie 11-13 miejsc 
w 4 pokojach (zdjêcia pokoi i ³azienek na stronie WWW).

nocleg        30 - 40 PLN
obiad / obiadokolacja    20 PLN
zni¿ki:        noclegi: dzieci do 1 roku - gratis 

       (bez œwiadczeñ), dzieci 
       od 1 do 3 lat - 50%, 
       wy¿ywienie: dzieci do 3 lat - gratis, 
       dzieci od 3 do 9 lat - 50%

(cena od osoby) - pobyty indywidualne

Kategoria:

Dom malowniczo po³o¿ony we wsi ̄ egocina na stoku góry £opusze 
w Beskidzie Wyspowym. Otoczony ogrodem, zagajnikiem i dzikimi 
³¹kami pe³nymi zió³ i kwiatów. Szczególnie przyjazny dzieciom. Dla 
nich przygotowano „Wioskê Leœnych Ludzi” z placem zabaw z drew-
na, piaskownic¹ i œcie¿kê przyrodniczo rekreacyjn¹ Dziki Trakt. 
W „Krasnalowej Sali” gry, zabawki i bilard.
Gospodarstwo jest na szlaku „Ma³opolskiej Wsi Pachn¹cej Zio³ami”. 
Przygotowywane potrawy sporz¹dzane s¹ z dodatkiem zió³ zebra-
nych w czystych ekologicznie terenach. Mo¿na tu skosztowaæ 
oryginalnych specja³ów zio³owych z receptur £opusza jak: „Œwie-
¿oœæ wiejskiego ogrodu”, „Wst¹¿ek w aksamitnej zieleni” czy „S³o-
dyczy listków rozmarynu”. W pobli¿u kort tenisowy, trasy rowerowe 
i piesze wiod¹ce przez bory mieszane z buczyn¹ karpack¹, rezerwat 
przyrody na górze Kamionna, blisko basen k¹pielowy (3km) oraz 
nowoczesna stacja narciarska (3km). 
Gospodarstwo by³o dwukrotnie laureatem konkursu „Zielone 
Lato”. 
Gospodarze znaj¹ jêzyka angielski i rosyjski.
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Urlop z dzieæmi mo¿e byæ pe³en beztroski i odpoczynku i w³aœnie 
taki wypoczynek zapewni pobyt w Bacówce. Dzieciom da mo¿li-
woœæ przedniej zabawy, szalonych przygód i mnóstwa radoœci a ro-
dzicom zagwarantuje relaks i komfortowy odpoczynek.

Pobyty 6 dniowe (od niedzielnej kolacji do pi¹tkowego obiadu) 
dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat.

Program dla dzieci realizowany przez wykwalifikowanych peda-
gogów a w nim:
?zajêcia edukacyjne w skansenie Zagrody Karpackiej m.in. pokaz 

pieczenia chleba „Od ziarenka do bochenka”, podczas którego 
dzieci samodzielnie wykonuj¹ i wypiekaj¹ domowe chlebki,

?piesze wyprawy do ciekawych zak¹tków leœnych, bezpieczne 
grzybobranie, piknik na Oœlej £¹czce,

?„Podchody Leœne” czyli zabawy w szukanie skarbu,
?zajêcia plastyczne - lepienie z gliny, malowanie na sztalugach, 

tworzenie kola¿y i kompozycji z leœnych skarbów,
?aktywne gry i zabawy na boisku sportowym,
?zajêcia rytmiczne i muzyczne, nauka tañca,
?karmienie baranków, królików, koni i danieli,
?wieczorne bajanie przy kominku.

Cena pobytu dzieci 450 PLN, osoba doros³a 600 PLN obejmuje:
?5 noclegów,
?ca³odzienne wy¿ywienie od kolacji do obiadu ,
?realizacja programu dla dzieci 2 godziny dziennie od ponie-

dzia³ku do pi¹tku.

Oferta wakacyjna (lipiec, sierpieñ) przy zg³oszeniu minimum 6 
dzieci.

W ramach indywidualnych pobytów mo¿na korzystaæ z:
?wieczornego grillowania w sza³asie,
?leœnych wypraw konnych i ogniska przy �róde³ku Powstañców,
?nauki jazdy konnej z 20% rabatem,
?wypraw w stylu Nordic Walking,
?wypo¿yczalni rowerów.

Kategoria:

Bacówka „Bia³y Jeleñ” to komfortowy obiekt, wkomponowany 
w krajobraz wzgórza Beskidu Wyspowego, otoczony lasami z mnó-
stwem grzybów, jagód, malin. Obiekt jest szczególnie polecany dla 
rodzin z dzieæmi oraz osób pragn¹cych wypocz¹æ na ³onie natury 
w kontakcie z przyrod¹. 
Do dyspozycji goœci stylowe regionalne jadalnie, sala kominkowa, 
sza³as z paleniskiem i grillem, du¿y ogrodzony ogród z placem 
zabaw dla dzieci a w nim miêdzy innymi: zje¿d¿alnia, piaskownia, 
boisko wielofunkcyjne, letni basen. Prawdziw¹ „omast¹” pobytu w 
Bacówce s¹ smaczne posi³ki z bacowskiej kuchni, ³¹cz¹ce 
prawdziw¹ tradycjê i domow¹ ekologiczn¹ kuchniê. W Bacówce 
jest stadnina koni huculskich istnieje mo¿liwoœæ nauki i jazdy konnej 
(gospodyni posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy konnej) 
oraz ma³y zwierzyniec z dzikami, owieczkami i danielami. 
Jakoœæ œwiadczonych us³ug w Bacówce potwierdzaj¹ liczne nagro-
dy, miêdzy innymi: Laureat plebiscytu „Wielkie Odkrywanie Ma³o-
polski”, „Smaki Ma³opolski”, „Zielone Lato”. 
W Bacówce mo¿na rozmawiaæ w jêzyku angielskim, niemieckim i ro-
syjskim.

P
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nocleg ze úniadaniem 70 - 90 PLN
obiad 30 PLN
kolacja 20 PLN

liczba miejsc noclegowych 70
liczba pokoi 30 (z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe, 

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki w zale¿noœci od d³ugoœci 
pobytu i iloœci osób do 30%

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne
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Dom po³o¿ony w centrum Zakliczyna - miejscowoœci znanej z upra-
wy fasoli i odbywaj¹cego siê we wrzeœniu „Œwiêta Fasoli”. Jest to 
czynne gospodarstwo rolne: uprawiane s¹ zbo¿a i warzywa, hodo-
wane kury, a gospodarstwa pilnuj¹ dwa przyjazne goœciom pieski 
Miœ i Ciapek. 
Do dyspozycji goœci samodzielny dom z osobnym wejœciem, a w nim 
kuchnia z pe³nym wyposa¿eniem do przygotowywania posi³ków we 
w³asnym zakresie. Gospodyni prowadzi równie¿ domow¹ kuchniê, 
jej specjalnoœci¹ jest tradycyjny wypiek chleba. 
Teren wokó³ budynku ogrodzony, otoczony ogrodem a w nim: plac 
zabaw dla dzieci, altanka z k¹cikiem zabaw, huœtawka, zje¿d¿alnia, 
dla starszych dzieci stó³ do tenisa sto³owego, boisko do gry w pi³kê 
oraz badmintona.
Dla doros³ych doskona³e warunki wêdkowania na rzece Dunajec 
(0,7 km) z mo¿liwoœci¹ ³owienia pstr¹ga, sandacza i œwinki.
Gospodyni z wykszta³cenia jest pedagogiem, a jej pasj¹ jest uprawa 
kwiatów oraz rêkodzie³o artystyczne, szczególnie bibu³karstwo, cze-
go chêtnie uczy swoich goœci.
Mo¿liwoœæ porozumiewania w jêzyku angielskim.

Kategoria:

P

3 km0,7 km 0,7 km 0,7 km 0,7 km

CENNIK (

nocleg ze úniadaniem 40 PLN
obiad 20 PLN
kolacja 10 PLN

liczba miejsc noclegowych 13
liczba pokoi 4
struktura pokoi: pokoje 3, 4-osobowe, 

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki dzieci do 1 roku - gratis 
(bez œwiadczeñ), dzieci 
od 1 do 6 lat - 20 %

cena od osoby) - pobyty indywidualne

Gospodarstwo wspó³pracuje z Centrum Jêzyków Obcych LAN-
GUAGE SOLUTIONS.

Oferuje radosne i kreatywne kursy j. angielskiego dla najm³odszych.

„THEY PLAY, BUT WE KNOW THEY ARE LEARNING”

Zajêcia odbywaj¹ siê w grupach o przedziale wiekowym 7-9 lub 
10-12 lat w przyjaznej, zrelaksowanej atmosferze, codziennie przez 
45 min. rano i 45 min. po po³udniu, prowadzone przez wykwa-
lifikowan¹ kadrê lektorów oraz nowoczesne metody nauczania.

Cena za pobyt 10-cio dniowy wynosi 1000 PLN dziecko, 700 PLN 
osoba doros³a i obejmuje:
?noclegi,
?wy¿ywienie,
?kurs j. angielskiego.

Mo¿liwa jest modyfikacja pakietu.

Oferta ca³oroczna realizowana przy zg³oszeniu minimum 4 dzieci.

To nie tylko wypoczynek na wsi, ale równie¿ niezapomniany 
„powrót do przesz³oœci”.

Pobyty weekendowe (od pi¹tku do niedzieli) dla dzieci z opie-
kunami.

W programie:
?pokaz przygotowania zaczynu na chleb,
?zwiedzanie Zakliczyna,
?pieczenie chleba,
?ognisko z degustacj¹ chleba.

Cena 150 PLN od osoby obejmuje:
?2 noclegi ze œniadaniem,
?2 obiady,
?2 kolacje,
?realizacja powy¿szego programu.

Oferta ca³oroczna realizowana przy zg³oszeniu minimum 4 osób.

„SPOTKANIE Z PRZESZ£OŒCI¥”



Oferta dla dzieci
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Oferta dla dzieci

„CZAS NA NATURÊ”

„CHATA NA PODLESIU”
Grzegorz Ziêba
38-322 £u¿na 323
tel. kom. 692 429 657
e-mail: napodlesiu@op.pl, www.napodlesiu.republika.pl

16 17

7

Podczas pobytu dzieci poznaj¹ gospodarstwo, dowiedz¹ siê sk¹d 
siê bierze ekologiczna ¿ywnoœæ, jak uprawia siê ziemiê, poznaj¹ 
zwierzêta gospodarskie, zwyczaje i obrzêdy na wsi. Bêdzie to zna-
komita edukacja poprzez zabawê.

Pobyty 7 dniowe (od soboty do pi¹tku) dla dzieci w wieku od 3 do 
7 lat oraz od 8 do 12 lat.

Gospodarze zapewni¹ opiekê nad dzieæmi przez wykwalifikowan¹ 
opiekunkê realizuj¹c¹ poni¿szy program:
?oprowadzenie dzieci po gospodarstwie ekologicznym, zasady 

zdrowego od¿ywiania,
?poznanie i karmienie zwierz¹t gospodarskich przygl¹danie siê 

pracom polowym,
?wycieczka do lasu œcie¿k¹ edukacyjna, rozpoznawanie flory i fau-

ny,
?legendy i historia £u¿nej (wieczorne bajania dziadków przy ogni-

sku),
?gry i zabawy na œwie¿ym powietrzu,
?konkursy plastyczne zwi¹zane tematycznie ze wsi¹, jej obrzê-

dami i tradycjami,
?szalone zabawy na œniegu.

W razie niepogody gry planszowe, konkursy rysunkowe, uk³adanie 
puzzli i zabawy przy muzyce ludowej.
W zimie jazda na sankach, zabawy na œniegu.

Cena pobytu wynosi 500 PLN dzieci, 350 PLN osoba doros³a 
i obejmuje:
?6 noclegów,
?ca³odzienne wy¿ywienie od obiadu do œniadania,
?realizacja programu dla dzieci przez 2 godziny co drugi dzieñ.

Oferta ca³oroczna realizowana jest przy zg³oszeniu minimum 
3 dzieci.

P
4 km1 km0,2 km

Stylowy dom po³o¿ony we wsi £u¿na, w Beskidzie Niskim sk¹d po-
dziwiaæ mo¿na panoramê Tatr z kilku punktów widokowych. 
Zbudowany z drewnianych bali, wnêtrze swoim wystrojem nawi¹-
zuje do wielowiekowej tradycji ch³opskiej. Gospodarze wraz z rodzi-
cami prowadz¹ ekologiczne gospodarstwo rolne, specjalizuj¹ce siê 
w produkcji wielkotowarowej, uprawiane s¹: zbo¿a, ziemniaki, owo-
ce, hodowane s¹ zwierzêta gospodarskie: krowy, konie, cielaki, œwi-
nie, owce. Dom do wy³¹cznej dyspozycji goœci, a w ogrodzie: taras, 
altana, grill, miejsce na ognisko. Dla dzieci plac zabaw z huœtawk¹, 
piaskownic¹, drabinkami do wspinania siê a dla starszych boisko do 
gry w siatkówkê, pi³kê no¿n¹. 
W gospodarstwie poznaæ mo¿na tradycyjne prace gospodarskie 
oraz sposób wyrobu mas³a, serów i tradycyjnych placków zwanych 
pro³zokami. W niewielkiej odleg³oœci od domu znajduje siê las, 
gdzie mo¿na zbieraæ poziomki, jagody a tak¿e grzyby i zio³a. Bogac-
two flory i fauny spotkaæ mo¿na na œcie¿ce edukacyjno-ekologicznej 
a przy odrobinie szczêœcia równie¿ jelenia, sarnê czy ba¿anta.
To doskona³e miejsce do uprawiania turystki rowerowej i krajo-
znawczej. Gospodarz jest wielkim pasjonatem tradycji i kultury lu-
dowej, zbieraczem zabytkowych przedmiotów, jego obiekt zaj¹³ II 
miejsce w konkursie „Wypoczynek z natur¹ na ziemi gorlickiej”.
Gospodarze znaj¹ jêzyk angielski i rosyjski.

nocleg ze úniadaniem 35 - 50 PLN
obiad / obiadokolacja 30 PLN
kolacja 15 PLN

liczba miejsc noclegowych 8
liczba pokoi 4
struktura pokoi: pokoje 1, 2, 3-osobowe, 

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki dzieci do 1 roku - gratis 
(bez œwiadczeñ), dzieci 
od 1 do 3 lat - 50% zni¿ki

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

Kategoria:
Atesty ekologiczny: AGROBIOTEST PL 07-05481/09



Oferta dla dzieci

„CZAS NA NATURÊ”

„CHATA NA PODLESIU”
Grzegorz Ziêba
38-322 £u¿na 323
tel. kom. 692 429 657
e-mail: napodlesiu@op.pl, www.napodlesiu.republika.pl

16 17

7

Podczas pobytu dzieci poznaj¹ gospodarstwo, dowiedz¹ siê sk¹d 
siê bierze ekologiczna ¿ywnoœæ, jak uprawia siê ziemiê, poznaj¹ 
zwierzêta gospodarskie, zwyczaje i obrzêdy na wsi. Bêdzie to zna-
komita edukacja poprzez zabawê.

Pobyty 7 dniowe (od soboty do pi¹tku) dla dzieci w wieku od 3 do 
7 lat oraz od 8 do 12 lat.

Gospodarze zapewni¹ opiekê nad dzieæmi przez wykwalifikowan¹ 
opiekunkê realizuj¹c¹ poni¿szy program:
?oprowadzenie dzieci po gospodarstwie ekologicznym, zasady 

zdrowego od¿ywiania,
?poznanie i karmienie zwierz¹t gospodarskich przygl¹danie siê 

pracom polowym,
?wycieczka do lasu œcie¿k¹ edukacyjna, rozpoznawanie flory i fau-

ny,
?legendy i historia £u¿nej (wieczorne bajania dziadków przy ogni-

sku),
?gry i zabawy na œwie¿ym powietrzu,
?konkursy plastyczne zwi¹zane tematycznie ze wsi¹, jej obrzê-

dami i tradycjami,
?szalone zabawy na œniegu.

W razie niepogody gry planszowe, konkursy rysunkowe, uk³adanie 
puzzli i zabawy przy muzyce ludowej.
W zimie jazda na sankach, zabawy na œniegu.

Cena pobytu wynosi 500 PLN dzieci, 350 PLN osoba doros³a 
i obejmuje:
?6 noclegów,
?ca³odzienne wy¿ywienie od obiadu do œniadania,
?realizacja programu dla dzieci przez 2 godziny co drugi dzieñ.

Oferta ca³oroczna realizowana jest przy zg³oszeniu minimum 
3 dzieci.

P
4 km1 km0,2 km

Stylowy dom po³o¿ony we wsi £u¿na, w Beskidzie Niskim sk¹d po-
dziwiaæ mo¿na panoramê Tatr z kilku punktów widokowych. 
Zbudowany z drewnianych bali, wnêtrze swoim wystrojem nawi¹-
zuje do wielowiekowej tradycji ch³opskiej. Gospodarze wraz z rodzi-
cami prowadz¹ ekologiczne gospodarstwo rolne, specjalizuj¹ce siê 
w produkcji wielkotowarowej, uprawiane s¹: zbo¿a, ziemniaki, owo-
ce, hodowane s¹ zwierzêta gospodarskie: krowy, konie, cielaki, œwi-
nie, owce. Dom do wy³¹cznej dyspozycji goœci, a w ogrodzie: taras, 
altana, grill, miejsce na ognisko. Dla dzieci plac zabaw z huœtawk¹, 
piaskownic¹, drabinkami do wspinania siê a dla starszych boisko do 
gry w siatkówkê, pi³kê no¿n¹. 
W gospodarstwie poznaæ mo¿na tradycyjne prace gospodarskie 
oraz sposób wyrobu mas³a, serów i tradycyjnych placków zwanych 
pro³zokami. W niewielkiej odleg³oœci od domu znajduje siê las, 
gdzie mo¿na zbieraæ poziomki, jagody a tak¿e grzyby i zio³a. Bogac-
two flory i fauny spotkaæ mo¿na na œcie¿ce edukacyjno-ekologicznej 
a przy odrobinie szczêœcia równie¿ jelenia, sarnê czy ba¿anta.
To doskona³e miejsce do uprawiania turystki rowerowej i krajo-
znawczej. Gospodarz jest wielkim pasjonatem tradycji i kultury lu-
dowej, zbieraczem zabytkowych przedmiotów, jego obiekt zaj¹³ II 
miejsce w konkursie „Wypoczynek z natur¹ na ziemi gorlickiej”.
Gospodarze znaj¹ jêzyk angielski i rosyjski.

nocleg ze úniadaniem 35 - 50 PLN
obiad / obiadokolacja 30 PLN
kolacja 15 PLN

liczba miejsc noclegowych 8
liczba pokoi 4
struktura pokoi: pokoje 1, 2, 3-osobowe, 
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Oferta dla dzieci

„BARWY WAKACYJNEJ PRZYGODY”

18 19

8

Gospodarze od lat specjalizuj¹ siê w organizacji wypoczynku dla 
maluchów, sami maj¹ ma³e dzieci, st¹d ³atwiej im przewidzieæ ocze-
kiwania rodziców oraz je spe³niæ. 
Tu dzieci siê nie nudz¹ a rodzice maj¹ chwile dla siebie.

Pobyty 7 dniowe, z zajêciami dla dzieci od 3 lat.

W programie Dzieciêcej Krainy Zabawy (dostosowanym do wieku 
dzieci):
?gry i zabawy na zielonej trawce (poznajmy siê),
?ma³e wyprawy poznawcze na farmê zwierzêc¹ (ogl¹danie 

zwierz¹t, dojenie kóz, karmienie koni i kur, jazda na kucyku) 
oraz na ³¹kê (rozró¿nianie zbó¿, spostrzeganie ma³ych stwo-
rzonek), 

?malowanie kredkami i farbami,
?zabawy nad strumykiem z chust¹ klanzy,
?zdobywanie dyplomu ma³ego ekologa,
?bal ma³ego przedszkolaka z konkursem tañca wygibañca przy 

ognisku i dzieciêcej muzyce.

Cena pobytu 590 PLN dziecko, 655 PLN osoba doros³a, obejmuje:
?7 noclegów,
?wy¿ywienie od obiadokolacji w dniu przyjazdu do œniadania 

w dniu wyjazdu,
?korzystanie z parkingu i terenu rekreacyjnego z basenami,
?realizacja programu 2 godz. dziennie przez dwa dni z „przegryz-

k¹” dla dzieci ,
?ognisko integracyjne z biesiad¹ dla wszystkich,
?zni¿ki w wypo¿yczalni rowerów.

Oferta realizowana jest w miesi¹cach lipiec, sierpieñ przy zg³osze-
niu minimum 7 dzieci.

„AGROTURYSTYKA U GRZEGORZA”
Justyna i Grzegorz Królikowscy
33-383 Tylicz, ul. Konfederatów Barskich 29 A
tel. 18 471 11 73, kom. 503 104 294
e-mail: ugrzegorza@go2.pl, www.ugrzegorza.pl

Kategoria:

„U Grzegorza” to wysoki standard agroturystyki w cenie dla ka¿de-
go. Mo¿na tu poprawiæ kondycjê, uspokoiæ ducha i na³adowaæ cia³o 
dobr¹ energi¹ na ca³y rok. 
Po³o¿enie domu oraz bliskoœæ Krynicy Zdrój umo¿liwia aktywny wy-
poczynek latem i zim¹. Pokonuj¹c ³agodne przewy¿szenia, ch³on¹c 
naturê Beskidu S¹deckiego wydeptasz w³asn¹ przygodê, odkryjesz 
stare cerkiewki oraz kulturê £emków. 
W pobliskiej stadninie koni z mini ZOO (kucyki, owce, gêsi, króliki) 
dzieci zobacz¹ dojenie kóz, spróbuj¹ prawdziwego oscypka i kozie-
go mleka. 
Gospodarstwo le¿y na szlaku „Ma³opolskiej Wsi Pachn¹cej Zio³a-
mi”. Zakosztujesz tu np. twaro¿ku z miêt¹, zio³owego smalcu albo 
pstr¹ga w zio³owej skorupce. Menu uwzglêdnia dietê dla dzieci 
i alergików. 
Dla maluchów przygotowano zielony ogród z ciekawym miejscem 
do zabawy z: basenami, chatk¹ góralsk¹ z kamiennym paleniskiem, 
domkiem z pomostem, zje¿d¿alni¹, piaskownicami, huœtawk¹ oraz 
boiskiem. Ponadto: pokoik zabaw oraz wanienki, ³ó¿eczka tury-
styczne, foteliki do karmienia. 
W pobli¿u: szlaki piesze i rowerowe, parki linowe, zamki i warownie 
a zim¹ wyci¹gi narciarskie. 
Obiekt jest miêdzy innymi laureatem Wielkiego Odkrywania Ma³o-
polski i I miejsca w konkursie „Zielone Lato”.

P

0,2 km 0,8 km 0,8 km1 km

0,2 km

0,1 km 0,1 km

nocleg ze úniadaniem 60 - 70 PLN
obiad 25 PLN
kolacja 15 PLN

liczba miejsc noclegowych 20
liczba pokoi 5 (z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 2, 3, 4-osobowe, 

(zdjêcia pokoi i ³azienek
na stronie WWW)

zni¿ki dzieci do lat 2 - gratis 
(bez œwiadczeñ), dzieci 
od 2 do 7 lat, poza sezonem

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne



Oferta dla dzieci

„BARWY WAKACYJNEJ PRZYGODY”

18 19
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W programie Dzieciêcej Krainy Zabawy (dostosowanym do wieku 
dzieci):
?gry i zabawy na zielonej trawce (poznajmy siê),
?ma³e wyprawy poznawcze na farmê zwierzêc¹ (ogl¹danie 

zwierz¹t, dojenie kóz, karmienie koni i kur, jazda na kucyku) 
oraz na ³¹kê (rozró¿nianie zbó¿, spostrzeganie ma³ych stwo-
rzonek), 

?malowanie kredkami i farbami,
?zabawy nad strumykiem z chust¹ klanzy,
?zdobywanie dyplomu ma³ego ekologa,
?bal ma³ego przedszkolaka z konkursem tañca wygibañca przy 
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?zni¿ki w wypo¿yczalni rowerów.

Oferta realizowana jest w miesi¹cach lipiec, sierpieñ przy zg³osze-
niu minimum 7 dzieci.

„AGROTURYSTYKA U GRZEGORZA”
Justyna i Grzegorz Królikowscy
33-383 Tylicz, ul. Konfederatów Barskich 29 A
tel. 18 471 11 73, kom. 503 104 294
e-mail: ugrzegorza@go2.pl, www.ugrzegorza.pl

Kategoria:

„U Grzegorza” to wysoki standard agroturystyki w cenie dla ka¿de-
go. Mo¿na tu poprawiæ kondycjê, uspokoiæ ducha i na³adowaæ cia³o 
dobr¹ energi¹ na ca³y rok. 
Po³o¿enie domu oraz bliskoœæ Krynicy Zdrój umo¿liwia aktywny wy-
poczynek latem i zim¹. Pokonuj¹c ³agodne przewy¿szenia, ch³on¹c 
naturê Beskidu S¹deckiego wydeptasz w³asn¹ przygodê, odkryjesz 
stare cerkiewki oraz kulturê £emków. 
W pobliskiej stadninie koni z mini ZOO (kucyki, owce, gêsi, króliki) 
dzieci zobacz¹ dojenie kóz, spróbuj¹ prawdziwego oscypka i kozie-
go mleka. 
Gospodarstwo le¿y na szlaku „Ma³opolskiej Wsi Pachn¹cej Zio³a-
mi”. Zakosztujesz tu np. twaro¿ku z miêt¹, zio³owego smalcu albo 
pstr¹ga w zio³owej skorupce. Menu uwzglêdnia dietê dla dzieci 
i alergików. 
Dla maluchów przygotowano zielony ogród z ciekawym miejscem 
do zabawy z: basenami, chatk¹ góralsk¹ z kamiennym paleniskiem, 
domkiem z pomostem, zje¿d¿alni¹, piaskownicami, huœtawk¹ oraz 
boiskiem. Ponadto: pokoik zabaw oraz wanienki, ³ó¿eczka tury-
styczne, foteliki do karmienia. 
W pobli¿u: szlaki piesze i rowerowe, parki linowe, zamki i warownie 
a zim¹ wyci¹gi narciarskie. 
Obiekt jest miêdzy innymi laureatem Wielkiego Odkrywania Ma³o-
polski i I miejsca w konkursie „Zielone Lato”.

P

0,2 km 0,8 km 0,8 km1 km

0,2 km

0,1 km 0,1 km

nocleg ze úniadaniem 60 - 70 PLN
obiad 25 PLN
kolacja 15 PLN

liczba miejsc noclegowych 20
liczba pokoi 5 (z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 2, 3, 4-osobowe, 

(zdjêcia pokoi i ³azienek
na stronie WWW)

zni¿ki dzieci do lat 2 - gratis 
(bez œwiadczeñ), dzieci 
od 2 do 7 lat, poza sezonem

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne



Oferta dla dzieci

„TAJEMNICE RYTERSKIEGO WZGÓRZA”

„ORLE GNIAZDO”
Antonina Nosal
33-343 Rytro 234
tel. 18 446 92 46
e-mail: antoninanosal@tlen.pl
www.wbeskid.pl/nosal/start.html

20 21
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Kategoria:

Dom po³o¿ony we wsi Rytro w Dolinie Popradu na wzgórzu 450 m 
n.p.m. w prze³omie rzeki Poprad. Z okien piêkna panorama na Kotli-
nê S¹deck¹ ze Starym i Nowym S¹czem oraz Pasmo Radziejowej. 
Jest to czynne gospodarstwo rolne, gdzie hodowane s¹ zwierzêta: 
krowa, koñ, króliki, kury. Jak na ka¿dej góralskiej wsi obejœcia pilnuje 
przyjazny pies i kot. 
Gospodyni poleca ca³odzienne wy¿ywienie domowej kuchni w wiê-
kszoœci z produktów w³asnego gospodarstwa. Organizuje pokazy 
pieczenia chleba, wyrobu mas³a i serów. Przy domu teren ogro-
dzony, a w nim rozleg³y ogród z miejscem na wieczorne biesiady: 
grill lub ognisko. Dla dzieci plac zabaw w ogrodzie, a w nim huœta-
wka, piaskownica i zje¿d¿alnia.
Jest to znakomite miejsce na wyprawy piesze, rowerowe i narciar-
skie po ³agodnych górach Beskidu S¹deckiego.
Planowanie wypraw u³atwiaj¹ znakowane szlaki turystyczne. 
Warto te¿ wybraæ siê na sp³yw tratwami po Popradzie, odwiedziæ 
skansen w Nowym S¹czu, czy wybraæ siê na spacer œcie¿kami edu-
kacyjnymi do Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

P
1 km

1 km 1 km 1 km 1 km 1 km 3 km

CENNIK (

nocleg 30 PLN
úniadanie 10 PLN
obiadokolacja 20 PLN

liczba miejsc noclegowych 10
liczba pokoi 3 (2 ³azienki na 3 pokoje)
struktura pokoi: pokoje 2, 3-osobowe, 

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki noclegi: dzieci do 1 roku
 - gratis (bez úwiadczeñ), 
dzieci od 1 do 3 lat - 50% 

cena od osoby) - pobyty indywidualne

Podczas pobytu dzieci poznaj¹ legendy szlaku Bursztynowego, 
Œwiêtej Kingi i jej dzielnych rycerzy, odwiedz¹ ruiny zamku w Rytrze. 
Poznaj¹ bajkow¹ postaæ Rogasia z Ryterskiej Doliny i spacery Roga-
siowym szlakiem. Bêd¹ mog³y uczestniczyæ równie¿ w zajêciach go-
spodarskich.

Zajêcia z dzieæmi prowadzi córka gospodyni posiadaj¹ca kwalifika-
cje pedagogiczne.

Pobyty 7 dniowe (od soboty do pi¹tku) dla dzieci w wieku od 4 do 
8 lat i od 8 do 12 lat.

W programie:
?poznawanie gospodarstwa (karmienie zwierz¹t, podgl¹danie 

prac polowych i gospodarskich),
?spacery po lesie i okolicy, rozpoznawanie drzew, runa leœnego 

i mieszkañców lasu, 
?uczestnictwo w przygotowywaniu i pieczeniu chleba oraz 

podp³omyków,
?wyprawa do ruin zamku Ryterskiego,
?legendy i bajki przy ognisku,
?w zimie jazda na sankach, budowa igla, zabawy na œniegu.

W razie niepogody zajêcia plastyczne w obiekcie.

Cena pobytu wynosi 480 PLN dzieci, 300 PLN osoba doros³a, obej-
muje:
?6 noclegów ze œniadaniem,
?6 obiadów,
?5 kolacji,
?realizacja programu dla dzieci 2 godziny dziennie.

Oferta ca³oroczna realizowana przy zg³oszeniu minimum 2 dzieci 
na dany tydzieñ.



Oferta dla dzieci

„TAJEMNICE RYTERSKIEGO WZGÓRZA”

„ORLE GNIAZDO”
Antonina Nosal
33-343 Rytro 234
tel. 18 446 92 46
e-mail: antoninanosal@tlen.pl
www.wbeskid.pl/nosal/start.html

20 21
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Kategoria:

Dom po³o¿ony we wsi Rytro w Dolinie Popradu na wzgórzu 450 m 
n.p.m. w prze³omie rzeki Poprad. Z okien piêkna panorama na Kotli-
nê S¹deck¹ ze Starym i Nowym S¹czem oraz Pasmo Radziejowej. 
Jest to czynne gospodarstwo rolne, gdzie hodowane s¹ zwierzêta: 
krowa, koñ, króliki, kury. Jak na ka¿dej góralskiej wsi obejœcia pilnuje 
przyjazny pies i kot. 
Gospodyni poleca ca³odzienne wy¿ywienie domowej kuchni w wiê-
kszoœci z produktów w³asnego gospodarstwa. Organizuje pokazy 
pieczenia chleba, wyrobu mas³a i serów. Przy domu teren ogro-
dzony, a w nim rozleg³y ogród z miejscem na wieczorne biesiady: 
grill lub ognisko. Dla dzieci plac zabaw w ogrodzie, a w nim huœta-
wka, piaskownica i zje¿d¿alnia.
Jest to znakomite miejsce na wyprawy piesze, rowerowe i narciar-
skie po ³agodnych górach Beskidu S¹deckiego.
Planowanie wypraw u³atwiaj¹ znakowane szlaki turystyczne. 
Warto te¿ wybraæ siê na sp³yw tratwami po Popradzie, odwiedziæ 
skansen w Nowym S¹czu, czy wybraæ siê na spacer œcie¿kami edu-
kacyjnymi do Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

P
1 km

1 km 1 km 1 km 1 km 1 km 3 km

CENNIK (

nocleg 30 PLN
úniadanie 10 PLN
obiadokolacja 20 PLN

liczba miejsc noclegowych 10
liczba pokoi 3 (2 ³azienki na 3 pokoje)
struktura pokoi: pokoje 2, 3-osobowe, 

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki noclegi: dzieci do 1 roku
 - gratis (bez úwiadczeñ), 
dzieci od 1 do 3 lat - 50% 

cena od osoby) - pobyty indywidualne

Podczas pobytu dzieci poznaj¹ legendy szlaku Bursztynowego, 
Œwiêtej Kingi i jej dzielnych rycerzy, odwiedz¹ ruiny zamku w Rytrze. 
Poznaj¹ bajkow¹ postaæ Rogasia z Ryterskiej Doliny i spacery Roga-
siowym szlakiem. Bêd¹ mog³y uczestniczyæ równie¿ w zajêciach go-
spodarskich.

Zajêcia z dzieæmi prowadzi córka gospodyni posiadaj¹ca kwalifika-
cje pedagogiczne.

Pobyty 7 dniowe (od soboty do pi¹tku) dla dzieci w wieku od 4 do 
8 lat i od 8 do 12 lat.

W programie:
?poznawanie gospodarstwa (karmienie zwierz¹t, podgl¹danie 

prac polowych i gospodarskich),
?spacery po lesie i okolicy, rozpoznawanie drzew, runa leœnego 

i mieszkañców lasu, 
?uczestnictwo w przygotowywaniu i pieczeniu chleba oraz 

podp³omyków,
?wyprawa do ruin zamku Ryterskiego,
?legendy i bajki przy ognisku,
?w zimie jazda na sankach, budowa igla, zabawy na œniegu.

W razie niepogody zajêcia plastyczne w obiekcie.

Cena pobytu wynosi 480 PLN dzieci, 300 PLN osoba doros³a, obej-
muje:
?6 noclegów ze œniadaniem,
?6 obiadów,
?5 kolacji,
?realizacja programu dla dzieci 2 godziny dziennie.

Oferta ca³oroczna realizowana przy zg³oszeniu minimum 2 dzieci 
na dany tydzieñ.



Oferta dla dzieci

„EKOLATKA SPE£NIA MARZENIA DZIECI”

„EKOLATKA”
Kazimiera £atka
33-342 Barcice Dolne 8
tel. 18 446 16 03, kom. 505 320 379, 692 925 835
e-mail: kazimieral@o2.pl
www.ekolatka.pl

22 23

10

P

1 km5 km5 km 1 km0,3 km3 km0,7 km

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg 30 - 35 PLN
obiad / obiadokolacja 20 PLN

liczba miejsc noclegowych 12
liczba pokoi 5 (z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 2, 3-osobowe, 

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki dzieci od 1 do 3 lat- 50%
wy¿ywienie gratis.
dzieci od 1 do 9 lat- 50%

Gospodarstwo po³o¿one w Dolinie Popradu w paœmie Beskidu 
S¹deckiego w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego z dala 
od drogi g³ównej ³¹cz¹cej Stary S¹cz ze S³owacj¹.
Ekolatka to czynne gospodarstwo ekologiczne od 1996 roku. Upra-
wiane s¹ tu warzywa i zbo¿a, hodowane zwierzêta gospodarskie: 
krówka Malina, kury. Gospodarstwa pilnuje przyjazny pies Saba 
i kot Rudek, w ogrodzie pas¹ siê kózka i baranek.
Do dyspozycji goœci niezale¿ny dom z du¿ym ogrodzonym ogrodem 
pe³nym kwiatów i warzyw. Dla ma³ych goœci piaskownica, stó³ ping-
pongowy, zadaszona wiata z grillem, w ogrodzie miejsce na ognisko, 
drewniany domek widokowy, a w jadalni k¹cik zabaw. 
Gospodyni przygotowuje wartoœciowe, domowe posi³ki z w³asnego 
gospodarstwa ekologicznego, dietetyczne dla dzieci, piecze chleb, 
ciasta, wyrabia mas³o i sery oraz przetwory owocowe. Jej specjalno-
œci¹ s¹ pierogi z owocami, ruskie, ¿urek, jajecznica z lubczykiem. 
W pobli¿u domu s¹ wytyczone szlaki rowerowe, spacerowe œcie¿ki 
przyrodnicze. Zim¹ doskona³e warunki do uprawiania narciarstwa 
zjazdowego i biegowego. 
Gospodarz zna jêzyk rosyjski i angielski.

Gospodyni posiada wykszta³cenie pedagogiczne, umiejêtnoœci szy-
de³kowania i robienia na drutach. Podczas pobytu zaopiekuje siê 
dzieæmi organizuj¹c zajêcia edukacyjne poprzez zabawê.

Pobyty 7 dniowe dla dzieci z opiekunami (terminy ca³y rok od so-
boty do pi¹tku ) w wieku od 3 do 7 lat oraz od 8 do 12 lat.

W programie:
?poznanie gospodarstwa ekologicznego jego produktów i zwie-

rz¹t oraz ich karmienie,
?poznanie najbli¿ej okolicy, wycieczka do lasu, zwiedzanie przy-

dro¿nych kapliczek,
?wyprawa na ³¹ki - poznanie Wielkiego Bo¿ego Zielnika,
?wieczór bajek,
?pokaz pieczenia chleba i robienia przetworów,
?konkursy malowania i wyplatanie wianków,
?lepienie pierogów z niespodziank¹,
?wycieczki na warzywniak, poznawanie warzyw, zbó¿ i ma³ych 

stworzonek

W zimie zabawy na œniegu, konkurs na lepienie ba³wana, jazda na 
sankach.

Na ka¿de dziecko czeka niespodzianka - prezent od gospodyni, oraz 
Dyplom „M³ody Gospodarz”.

Cena pobytu 550 PLN dziecko, 350 PLN osoba doros³a, obejmuje:
?7 noclegów,
?wy¿ywienie od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu w dniu 

wyjazdu,
?realizacja programu dla dzieci 2 godziny dziennie.

Oferta ca³oroczna realizowana przy zg³oszeniu minimum 3 dzieci.

Kategoria:

Atest ekologiczny: BIOKSPERT Nr 96021007



Oferta dla dzieci

„EKOLATKA SPE£NIA MARZENIA DZIECI”

„EKOLATKA”
Kazimiera £atka
33-342 Barcice Dolne 8
tel. 18 446 16 03, kom. 505 320 379, 692 925 835
e-mail: kazimieral@o2.pl
www.ekolatka.pl

22 23
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P

1 km5 km5 km 1 km0,3 km3 km0,7 km

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg 30 - 35 PLN
obiad / obiadokolacja 20 PLN

liczba miejsc noclegowych 12
liczba pokoi 5 (z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 2, 3-osobowe, 

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki dzieci od 1 do 3 lat- 50%
wy¿ywienie gratis.
dzieci od 1 do 9 lat- 50%

Gospodarstwo po³o¿one w Dolinie Popradu w paœmie Beskidu 
S¹deckiego w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego z dala 
od drogi g³ównej ³¹cz¹cej Stary S¹cz ze S³owacj¹.
Ekolatka to czynne gospodarstwo ekologiczne od 1996 roku. Upra-
wiane s¹ tu warzywa i zbo¿a, hodowane zwierzêta gospodarskie: 
krówka Malina, kury. Gospodarstwa pilnuje przyjazny pies Saba 
i kot Rudek, w ogrodzie pas¹ siê kózka i baranek.
Do dyspozycji goœci niezale¿ny dom z du¿ym ogrodzonym ogrodem 
pe³nym kwiatów i warzyw. Dla ma³ych goœci piaskownica, stó³ ping-
pongowy, zadaszona wiata z grillem, w ogrodzie miejsce na ognisko, 
drewniany domek widokowy, a w jadalni k¹cik zabaw. 
Gospodyni przygotowuje wartoœciowe, domowe posi³ki z w³asnego 
gospodarstwa ekologicznego, dietetyczne dla dzieci, piecze chleb, 
ciasta, wyrabia mas³o i sery oraz przetwory owocowe. Jej specjalno-
œci¹ s¹ pierogi z owocami, ruskie, ¿urek, jajecznica z lubczykiem. 
W pobli¿u domu s¹ wytyczone szlaki rowerowe, spacerowe œcie¿ki 
przyrodnicze. Zim¹ doskona³e warunki do uprawiania narciarstwa 
zjazdowego i biegowego. 
Gospodarz zna jêzyk rosyjski i angielski.

Gospodyni posiada wykszta³cenie pedagogiczne, umiejêtnoœci szy-
de³kowania i robienia na drutach. Podczas pobytu zaopiekuje siê 
dzieæmi organizuj¹c zajêcia edukacyjne poprzez zabawê.

Pobyty 7 dniowe dla dzieci z opiekunami (terminy ca³y rok od so-
boty do pi¹tku ) w wieku od 3 do 7 lat oraz od 8 do 12 lat.

W programie:
?poznanie gospodarstwa ekologicznego jego produktów i zwie-

rz¹t oraz ich karmienie,
?poznanie najbli¿ej okolicy, wycieczka do lasu, zwiedzanie przy-

dro¿nych kapliczek,
?wyprawa na ³¹ki - poznanie Wielkiego Bo¿ego Zielnika,
?wieczór bajek,
?pokaz pieczenia chleba i robienia przetworów,
?konkursy malowania i wyplatanie wianków,
?lepienie pierogów z niespodziank¹,
?wycieczki na warzywniak, poznawanie warzyw, zbó¿ i ma³ych 

stworzonek

W zimie zabawy na œniegu, konkurs na lepienie ba³wana, jazda na 
sankach.

Na ka¿de dziecko czeka niespodzianka - prezent od gospodyni, oraz 
Dyplom „M³ody Gospodarz”.

Cena pobytu 550 PLN dziecko, 350 PLN osoba doros³a, obejmuje:
?7 noclegów,
?wy¿ywienie od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu w dniu 

wyjazdu,
?realizacja programu dla dzieci 2 godziny dziennie.

Oferta ca³oroczna realizowana przy zg³oszeniu minimum 3 dzieci.

Kategoria:

Atest ekologiczny: BIOKSPERT Nr 96021007



Oferta dla dzieci

„TRADYCYJNA GÓRALSKA WIEŒ DLA MA£YCH GOSPODARZY”

„OWIECZKA”
Maria Zygad³o
34-606 £ukowica, Owieczka 40
tel. 18 333 51 95, kom. 513 026 449
e-mail: poczta@nrs.pl, owieczka.nrs.pl

24 25

11

P
5 km10 m

Dom po³o¿ony we wsi Owieczka, malowniczym Beskidzie Wyspo-
wym. Z okien pokoi piêkne widoki na wzgórza i lasy mieszane w le-
cie pe³ne grzybów, malin, jagód. Bezpieczna i czysta górska rzeka 
S³omka, w której mo¿na z³owiæ pstr¹ga.
Czynne gospodarstwo ekologiczne, w którym hodowane s¹ zwie-
rzêta i ptactwo domowe: kaczki, kury, go³êbie, kucyk ulubieniec 
dzieci, owce, kozy, króliki, œwinki wietnamskie, krowy. Gospodar-
stwa pilnuje przyjazny pies Maksio i kot Puszek.
Gospodyni prowadzi tradycyjn¹, ekologiczna kuchniê z produktów 
z w³asnego gospodarstwa, sadu i ogrodu warzywnego.
Wokó³ budynku du¿y ogrodzony ogród kwiatowy, do dyspozycji 
dzieci plac zabaw, piaskownica, trampolina, huœtawki. Dla doro-
s³ych boisko do pi³ki no¿nej i siatkowej, stó³ do tenisa sto³owego, 
miejsce na biesiady przy ognisku, kort tenisowy, hamak.
W zimie mo¿liwoœæ jazdy na sankach z pobliskiej górki oraz zabawy 
na œniegu.
Gospodarstwo otrzyma³o liczne nagrody i wyró¿nienia: I miejsce
w konkursie „Wielkie Odkrywanie Ma³opolski , Laureat w konkursie 
na Najatrakcyjniejszy Obiekt Agroturystyczny.
Gospodarze znaj¹ jêzyk angielski i rosyjski.

Kategoria:

Atest ekologiczny: AgroBioTest Nr 02123 A

nocleg 35 - 60 PLN
úniadanie 15 PLN
obiad 25 PLN
kolacja 15 PLN

liczba miejsc noclegowych 20
liczba pokoi 5 (z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 2, 3, 4, 5-osobowe,

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki dzieci do 1 roku - gratis 
(bez œwiadczeñ), dzieci 
od 1 do7 lat - 20%

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

Gospodarstwo szczególnie przyjazne dzieciom, gospodarze wycho-
wali 9 w³asnych dzieci i chêtnie zaopiekuj¹ siê dzieæmi goœci organi-
zuj¹c im czas poprzez zabawê i edukacjê.

Gospodarstwo specjalizuje siê w organizacji tradycyjnych polskich 
œwi¹t Wielkanocnych, Bo¿ego Narodzenia oraz pobytów weeken-
dowych jak Majówki.

Podczas pobytu realizowany jest program edukacyjny dla dzieci 
zwi¹zany z poznawaniem zwyczajów tradycyjnej wsi, pod okiem do-
œwiadczonej gospodyni (uprawnienia opiekuna kolonii).

Pobyty 5 dniowe (od soboty do œrody) dla dzieci w wieku od 5 do 
12 lat.

W programie:
?uczestniczenie w pracach gospodarskich jak: karmienie zwie-

rz¹t, wyrób mas³a, pieczenie chleba, przygotowywanie 
przetworów z zebranych owoców w ogrodzie i okolicznych 
lasach (przetwory dzieci zabieraj¹ do domu),

?gry i zabawy na œwie¿ym powietrzu m.in. podchody, zwiedzanie 
okolicznych zabytków, wycieczki do lasu i poznawanie jego 
mieszkañców oraz  pobliskiego mini zoo,

?w zimie gry i zabawy na œniegu, jazda na sankach z pobliskich 
pagórków.

W ramach pobytu, konkursy dla dzieci w tym równie¿ plastyczne 
oraz dyplomy m.in. „Dyplom Dojarza”, „Gospodarza Kurnika”, 
„Najlepszego Gospodarza”.

Cena pobytu 450 PLN dzieci, 400 PLN osoba doros³a obejmuje:
?4 noclegi ze œniadaniem,
?5 obiadów z deserem,
?4 kolacje,
?realizacjê programu dla dzieci przez 2 godziny dziennie.

Oferta ca³oroczna realizowana jest przy zg³oszeniu minimum 
5 dzieci.



Oferta dla dzieci

„TRADYCYJNA GÓRALSKA WIEŒ DLA MA£YCH GOSPODARZY”

„OWIECZKA”
Maria Zygad³o
34-606 £ukowica, Owieczka 40
tel. 18 333 51 95, kom. 513 026 449
e-mail: poczta@nrs.pl, owieczka.nrs.pl

24 25

11

P
5 km10 m

Dom po³o¿ony we wsi Owieczka, malowniczym Beskidzie Wyspo-
wym. Z okien pokoi piêkne widoki na wzgórza i lasy mieszane w le-
cie pe³ne grzybów, malin, jagód. Bezpieczna i czysta górska rzeka 
S³omka, w której mo¿na z³owiæ pstr¹ga.
Czynne gospodarstwo ekologiczne, w którym hodowane s¹ zwie-
rzêta i ptactwo domowe: kaczki, kury, go³êbie, kucyk ulubieniec 
dzieci, owce, kozy, króliki, œwinki wietnamskie, krowy. Gospodar-
stwa pilnuje przyjazny pies Maksio i kot Puszek.
Gospodyni prowadzi tradycyjn¹, ekologiczna kuchniê z produktów 
z w³asnego gospodarstwa, sadu i ogrodu warzywnego.
Wokó³ budynku du¿y ogrodzony ogród kwiatowy, do dyspozycji 
dzieci plac zabaw, piaskownica, trampolina, huœtawki. Dla doro-
s³ych boisko do pi³ki no¿nej i siatkowej, stó³ do tenisa sto³owego, 
miejsce na biesiady przy ognisku, kort tenisowy, hamak.
W zimie mo¿liwoœæ jazdy na sankach z pobliskiej górki oraz zabawy 
na œniegu.
Gospodarstwo otrzyma³o liczne nagrody i wyró¿nienia: I miejsce
w konkursie „Wielkie Odkrywanie Ma³opolski , Laureat w konkursie 
na Najatrakcyjniejszy Obiekt Agroturystyczny.
Gospodarze znaj¹ jêzyk angielski i rosyjski.

Kategoria:

Atest ekologiczny: AgroBioTest Nr 02123 A

nocleg 35 - 60 PLN
úniadanie 15 PLN
obiad 25 PLN
kolacja 15 PLN

liczba miejsc noclegowych 20
liczba pokoi 5 (z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 2, 3, 4, 5-osobowe,

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki dzieci do 1 roku - gratis 
(bez œwiadczeñ), dzieci 
od 1 do7 lat - 20%

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

Gospodarstwo szczególnie przyjazne dzieciom, gospodarze wycho-
wali 9 w³asnych dzieci i chêtnie zaopiekuj¹ siê dzieæmi goœci organi-
zuj¹c im czas poprzez zabawê i edukacjê.

Gospodarstwo specjalizuje siê w organizacji tradycyjnych polskich 
œwi¹t Wielkanocnych, Bo¿ego Narodzenia oraz pobytów weeken-
dowych jak Majówki.

Podczas pobytu realizowany jest program edukacyjny dla dzieci 
zwi¹zany z poznawaniem zwyczajów tradycyjnej wsi, pod okiem do-
œwiadczonej gospodyni (uprawnienia opiekuna kolonii).

Pobyty 5 dniowe (od soboty do œrody) dla dzieci w wieku od 5 do 
12 lat.

W programie:
?uczestniczenie w pracach gospodarskich jak: karmienie zwie-

rz¹t, wyrób mas³a, pieczenie chleba, przygotowywanie 
przetworów z zebranych owoców w ogrodzie i okolicznych 
lasach (przetwory dzieci zabieraj¹ do domu),

?gry i zabawy na œwie¿ym powietrzu m.in. podchody, zwiedzanie 
okolicznych zabytków, wycieczki do lasu i poznawanie jego 
mieszkañców oraz  pobliskiego mini zoo,

?w zimie gry i zabawy na œniegu, jazda na sankach z pobliskich 
pagórków.

W ramach pobytu, konkursy dla dzieci w tym równie¿ plastyczne 
oraz dyplomy m.in. „Dyplom Dojarza”, „Gospodarza Kurnika”, 
„Najlepszego Gospodarza”.

Cena pobytu 450 PLN dzieci, 400 PLN osoba doros³a obejmuje:
?4 noclegi ze œniadaniem,
?5 obiadów z deserem,
?4 kolacje,
?realizacjê programu dla dzieci przez 2 godziny dziennie.

Oferta ca³oroczna realizowana jest przy zg³oszeniu minimum 
5 dzieci.



Oferta dla dzieci

„TAJEMNICE STAREGO SADU”

„U HALINY”
Halina Gancarczyk
34-606 £ukowica, Œwidnik 25
tel. 18 333 54 56, kom. 517 764 098
e-mail: halina1234@onet.eu
www.uhaliny.nrs.pl

26 27
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P

3 km0,2 km1 km0,3 km

Kategoria:

Dom po³o¿ony w malowniczej krajobrazowo wsi Œwidnik, otoczonej 
lasami w paœmie Beskidu Wyspowego, oddalony 1 km od g³ównej 
drogi.
Czynne gospodarstwo rolne z du¿ym sadem, w którym rosn¹: œliwy, 
jab³ka, czereœnie, wiœnie, grusze, maliny, orzech, agrest, porzeczka 
oraz wszelakie warzywa.
Do dyspozycji goœci pokój dzienny z TV, du¿y ogrodzony ogród z bo-
iskiem do siatkówki, altan¹ z grillem, dla dzieci plac zabaw z tram-
polin¹, piaskownic¹ i huœtawk¹.
Gospodyni przygotowuje tradycyjne domowe posi³ki, mo¿na te¿ 
przygotowywaæ je we w³asnym zakresie w wydzielonej i wyposa¿o-
nej kuchni. Specjalnoœci¹ gospodyni s¹ pierogi z kapust¹ i grzybami.
„U Haliny” to doskona³e miejsce na wypoczynek dla dzieci z opieku-
nami, oraz œwietne warunki do uprawiania turystyki aktywnej, 
szczególnie rowerowej (z mo¿liwoœci¹ wypo¿yczenia rowerów u go-
spodarzy).
Bliskoœæ lasu stwarza mo¿liwoœæ wycieczek pieszych i zbieranie runa 
leœnego.
Gospodyni zna jêzyk angielski.

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg ze úniadaniem 35 - 60 PLN
obiad / obiadokolacja 25 PLN
kolacja 15 PLN

liczba miejsc noclegowych 10
liczba pokoi 4 (z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 2, 4-osobowe 
zni¿ki dzieci do 1 roku - gratis

(bez œwiadczeñ), dzieci
od 1 do 7 lat - 20 %
stali klienci - 10% zni¿ki

Gospodarze od wielu lat organizuj¹ wypoczynek dla dzieci 
zapewniaj¹c im œwietn¹ zabawê. Doroœli w tym czasie mog¹ pozna-
waæ uroki Beskidu Wyspowego, pieszo lub na rowerze.

Pobyty 3 dniowe (od pi¹tku do niedzieli) dla dzieci od 3 do 10 lat.

W programie:
?wycieczka do lasu, szukanie krasnoludków i leœnych dziadków,
?wieczór bajek i legend przy ognisku,
?gry i zabawy na œwie¿ym powietrzu , gry zespo³owe,
?konkurs rysunkowy „Moje wspomnienia z Beskidów”.

Cena 3 dniowego pobytu 200 PLN dziecko, 350 PLN osoba doros³a 
i obejmuje:
?2 noclegi,
?ca³odzienne wy¿ywienie od obiadu w pi¹tek do œniadania w nie-

dzielê,
?realizacja programu dla dzieci przez 2 godziny dziennie.

Oferta realizowania w miesi¹cach maj-wrzesieñ, przy zg³oszeniu 
minimum 3 dzieci.



Oferta dla dzieci

„TAJEMNICE STAREGO SADU”

„U HALINY”
Halina Gancarczyk
34-606 £ukowica, Œwidnik 25
tel. 18 333 54 56, kom. 517 764 098
e-mail: halina1234@onet.eu
www.uhaliny.nrs.pl

26 27
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Kategoria:

Dom po³o¿ony w malowniczej krajobrazowo wsi Œwidnik, otoczonej 
lasami w paœmie Beskidu Wyspowego, oddalony 1 km od g³ównej 
drogi.
Czynne gospodarstwo rolne z du¿ym sadem, w którym rosn¹: œliwy, 
jab³ka, czereœnie, wiœnie, grusze, maliny, orzech, agrest, porzeczka 
oraz wszelakie warzywa.
Do dyspozycji goœci pokój dzienny z TV, du¿y ogrodzony ogród z bo-
iskiem do siatkówki, altan¹ z grillem, dla dzieci plac zabaw z tram-
polin¹, piaskownic¹ i huœtawk¹.
Gospodyni przygotowuje tradycyjne domowe posi³ki, mo¿na te¿ 
przygotowywaæ je we w³asnym zakresie w wydzielonej i wyposa¿o-
nej kuchni. Specjalnoœci¹ gospodyni s¹ pierogi z kapust¹ i grzybami.
„U Haliny” to doskona³e miejsce na wypoczynek dla dzieci z opieku-
nami, oraz œwietne warunki do uprawiania turystyki aktywnej, 
szczególnie rowerowej (z mo¿liwoœci¹ wypo¿yczenia rowerów u go-
spodarzy).
Bliskoœæ lasu stwarza mo¿liwoœæ wycieczek pieszych i zbieranie runa 
leœnego.
Gospodyni zna jêzyk angielski.

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg ze úniadaniem 35 - 60 PLN
obiad / obiadokolacja 25 PLN
kolacja 15 PLN

liczba miejsc noclegowych 10
liczba pokoi 4 (z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 2, 4-osobowe 
zni¿ki dzieci do 1 roku - gratis

(bez œwiadczeñ), dzieci
od 1 do 7 lat - 20 %
stali klienci - 10% zni¿ki

Gospodarze od wielu lat organizuj¹ wypoczynek dla dzieci 
zapewniaj¹c im œwietn¹ zabawê. Doroœli w tym czasie mog¹ pozna-
waæ uroki Beskidu Wyspowego, pieszo lub na rowerze.

Pobyty 3 dniowe (od pi¹tku do niedzieli) dla dzieci od 3 do 10 lat.

W programie:
?wycieczka do lasu, szukanie krasnoludków i leœnych dziadków,
?wieczór bajek i legend przy ognisku,
?gry i zabawy na œwie¿ym powietrzu , gry zespo³owe,
?konkurs rysunkowy „Moje wspomnienia z Beskidów”.

Cena 3 dniowego pobytu 200 PLN dziecko, 350 PLN osoba doros³a 
i obejmuje:
?2 noclegi,
?ca³odzienne wy¿ywienie od obiadu w pi¹tek do œniadania w nie-

dzielê,
?realizacja programu dla dzieci przez 2 godziny dziennie.

Oferta realizowania w miesi¹cach maj-wrzesieñ, przy zg³oszeniu 
minimum 3 dzieci.



Oferta dla dzieci

„WEEKEND NA £ONIE NATURY”

„JODE£KA”
Celina i Stanis³aw Hebda
34-604 Przyszowa 57
tel. 18 333 65 97, kom. 517 557 723
e-mail: jodelka@nrs.pl
www.jodelka.nrs.pl

28 29
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„Jode³ka” to doskona³e miejsce na wypoczynek dla dzieci na ³onie 
nieska¿onej natury z mo¿liwoœci¹ pieszych lub rowerowych 
wêdrówek po górach i lasach. 

Pobyty 3 dniowe (od pi¹tku do niedzieli) dla dzieci od 3 do 12 lat.

W programie:
?poznawanie gospodarstwa i okolicy,
?karmienie królików, kur i zbieranie jajek,
?wycieczka do pobliskiego lasu, podgl¹danie przyrody, pozna-

wanie i zbieranie runa leœnego,
?w zimie jazda na sankach i zabawy na œniegu.

Cena 3 dniowego pobytu: 200 PLN dziecko, 350 PLN osoba doro-
s³a, obejmuje:
?2 noclegi ze œniadaniem,
?3 obiady,
?2 kolacje,
?opiekê nad dzieckiem 2 godziny dziennie przez 3 dni.

Oferta realizowana w lipcu i sierpniu, aktualna przy zg³oszeniu 
minimum 5 dzieci.

P

2 km 2 km0,2 km

Kategoria:

Dom po³o¿ony w Beskidzie Wyspowym w malowniczej wsi 
Przyszowa na wysokoœci 650 m. n.p.m., otoczonej trzema 
³agodnymi górami: B¹kowiec, £y¿ka i Pêpówka.
Blisko domu lasy obfituj¹ce w runo leœne: jagody, je¿yny, maliny 
a zw³aszcza grzyby.
Wokó³ domu du¿y ogrodzony ogród z placem zabaw dla dzieci, 
a w nim: piaskownica, huœtawka, basen, altanka, boisko do siatków-
ki i miejsce na grilla.
Czynne gospodarstwo rolne wielotowarowe, w którym uprawiane 
s¹ warzywa i hodowane kury i króliki.
Gospodarze s¹ znawcami grzybów, organizuj¹ dla goœci wyprawy do 
pobliskiego lasu, a po obfitym grzybobraniu mog¹ zrobiæ przetwory 
(marynowanie, suszenie). Gospodyni prowadzi domow¹ kuchniê 
opart¹ na produktach pochodz¹cych z w³asnego gospodarstwa i in-
nych gospodarstw ekologicznych. Specjalnoœci¹ s¹ krokiety z serem 
i grzybami.
Gospodarstwo zajê³o II miejsce w Konkursie” Zielone Lato 2000 
oraz wyró¿nienie w konkursie na „Najatrakcyjniejszy obiekt w po-
wiecie limanowskim”.
Gospodarz zna jêzyk niemiecki.

nocleg ze úniadaniem 35 - 60 PLN
obiad 25 PLN
kolacja 15 PLN

liczba miejsc noclegowych 9
liczba pokoi 3 (z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 2, 3, 4-osobowe,

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki dzieci do 1 roku - gratis 
(bez œwiadczeñ), dzieci 
od 1 do 7 lat - 20 %

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne
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„Jode³ka” to doskona³e miejsce na wypoczynek dla dzieci na ³onie 
nieska¿onej natury z mo¿liwoœci¹ pieszych lub rowerowych 
wêdrówek po górach i lasach. 

Pobyty 3 dniowe (od pi¹tku do niedzieli) dla dzieci od 3 do 12 lat.

W programie:
?poznawanie gospodarstwa i okolicy,
?karmienie królików, kur i zbieranie jajek,
?wycieczka do pobliskiego lasu, podgl¹danie przyrody, pozna-

wanie i zbieranie runa leœnego,
?w zimie jazda na sankach i zabawy na œniegu.

Cena 3 dniowego pobytu: 200 PLN dziecko, 350 PLN osoba doro-
s³a, obejmuje:
?2 noclegi ze œniadaniem,
?3 obiady,
?2 kolacje,
?opiekê nad dzieckiem 2 godziny dziennie przez 3 dni.

Oferta realizowana w lipcu i sierpniu, aktualna przy zg³oszeniu 
minimum 5 dzieci.

P

2 km 2 km0,2 km

Kategoria:

Dom po³o¿ony w Beskidzie Wyspowym w malowniczej wsi 
Przyszowa na wysokoœci 650 m. n.p.m., otoczonej trzema 
³agodnymi górami: B¹kowiec, £y¿ka i Pêpówka.
Blisko domu lasy obfituj¹ce w runo leœne: jagody, je¿yny, maliny 
a zw³aszcza grzyby.
Wokó³ domu du¿y ogrodzony ogród z placem zabaw dla dzieci, 
a w nim: piaskownica, huœtawka, basen, altanka, boisko do siatków-
ki i miejsce na grilla.
Czynne gospodarstwo rolne wielotowarowe, w którym uprawiane 
s¹ warzywa i hodowane kury i króliki.
Gospodarze s¹ znawcami grzybów, organizuj¹ dla goœci wyprawy do 
pobliskiego lasu, a po obfitym grzybobraniu mog¹ zrobiæ przetwory 
(marynowanie, suszenie). Gospodyni prowadzi domow¹ kuchniê 
opart¹ na produktach pochodz¹cych z w³asnego gospodarstwa i in-
nych gospodarstw ekologicznych. Specjalnoœci¹ s¹ krokiety z serem 
i grzybami.
Gospodarstwo zajê³o II miejsce w Konkursie” Zielone Lato 2000 
oraz wyró¿nienie w konkursie na „Najatrakcyjniejszy obiekt w po-
wiecie limanowskim”.
Gospodarz zna jêzyk niemiecki.

nocleg ze úniadaniem 35 - 60 PLN
obiad 25 PLN
kolacja 15 PLN

liczba miejsc noclegowych 9
liczba pokoi 3 (z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 2, 3, 4-osobowe,

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki dzieci do 1 roku - gratis 
(bez œwiadczeñ), dzieci 
od 1 do 7 lat - 20 %

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne



Oferta dla dzieci

„BAJKOWE WSPOMNIENIA Z GÓR”

Willa „ADAMCYKÓWKA”
Maria i Józef Jandura
34-440 Kluszkowce, ul. S³oneczna 51
tel. 18 265 03 04, kom. 515 942 256
e-mail: mjandura21@wp.pl
adamcykowka.kluszkowce.waw.pl

30 31
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Gospodyni dyplomowana pielêgniarka rodzinna z ukoñczonym kur-
sem w zakresie medycyny szkolnej, chêtnie zaopiekuje siê dzieæmi.

Pobyty 7 dniowe (od soboty do pi¹tku) dla dzieci w wieku od 3 do 
9 lat.

W programie:
?poznawanie tajemnic gospodarstwa i jego mieszkañców (kar-

mienie zwierz¹t, opieka nad zwierzêtami, zasady higieny),
?zwiedzanie ogrodu, poznawanie kwiatów, zió³ i warzyw,
?wycieczka po okolicy, podziwianie przyrody i krajobrazów,
?gry, zabawy i konkursy w zaczarowanym ogrodzie, promocja 

zdrowego trybu ¿ycia - popularyzacja ruchu,
?konkurs rysunkowy „moje wspomnienie z gór”,
?góralskie bajania przy ognisku.

Cena pobytu 410 PLN dziecko, 300 PLN osoba doros³a obejmuje:
?6 noclegów,
?6 obiadów (pora posi³ków do uzgodnienia),
?realizacjê programu 5 dni po 2 godzinny dziennie.

P

0,1 km 0,5 km 0,5 km 4 km0,5 km0,5 km

Kategoria:

Czynne gospodarstwo rolne po³o¿one nad jeziorem Czorsztyñskim 
u podnó¿a Lubania, w którym hodowane s¹ owce oraz koñ Ignaœ 
przyjaciel dzieci. Z okien domu rozpoœcieraj¹ siê piêkne widoki od 
wschodu na Pieniñskie Trzy Korony, od po³udnia na Tatrzañskie 
Wierchy, a od pó³nocy na pasmo Gorców.
„Adamcykówka” to samodzielny dom dla goœci, urz¹dzony z myœl¹ 
o pobytach rodzinnych. Do dyspozycji goœci pokój dzienny, k¹cik za-
baw dla dzieci wyposa¿ony w gry i zabawki, aneks kuchenny i kuch-
nia z pe³nym wyposa¿eniem i mo¿liwoœci¹ przygotowywania posi³-
ków we w³asnym zakresie.
Teren wokó³ budynku bezpieczny, ogrodzony a w nim du¿y ogród 
z altank¹ i mo¿liwoœci¹ grillowania, dla dzieci piaskownica z huœ-
tawk¹ i trampolina. To znakomite miejsce do odpoczynku 
rodzinnego. Latem nad Jeziorem Czorsztyñskim z pla¿¹ i mo-
¿liwoœci¹ uprawiania sportów wodnych, wycieczek statkiem po 
jeziorze.
W pobli¿u zamek w Niedzicy i ruiny zamku w Czorsztynie.
Zim¹ doskona³e warunki do uprawiania narciarstwa na stacji nar-
ciarskiej na górze Wd¿ar.
Gospodarze znaj¹ jêzyk rosyjski, niemiecki i angielski.

CENNIK (

nocleg 30 - 60 PLN
œniadanie 15 PLN
obiad 20 PLN
kolacja 15 PLN

liczba miejsc noclegowych 18-20
liczba pokoi 5 (wszystkie z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 3, 4-osobowe,

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki dzieci do 1 roku - gratis
(bez œwiadczeñ) dzieci

 od 1 do 8 lat - 20%

cena od osoby) - pobyty indywidualne
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Gospodyni dyplomowana pielêgniarka rodzinna z ukoñczonym kur-
sem w zakresie medycyny szkolnej, chêtnie zaopiekuje siê dzieæmi.

Pobyty 7 dniowe (od soboty do pi¹tku) dla dzieci w wieku od 3 do 
9 lat.

W programie:
?poznawanie tajemnic gospodarstwa i jego mieszkañców (kar-

mienie zwierz¹t, opieka nad zwierzêtami, zasady higieny),
?zwiedzanie ogrodu, poznawanie kwiatów, zió³ i warzyw,
?wycieczka po okolicy, podziwianie przyrody i krajobrazów,
?gry, zabawy i konkursy w zaczarowanym ogrodzie, promocja 

zdrowego trybu ¿ycia - popularyzacja ruchu,
?konkurs rysunkowy „moje wspomnienie z gór”,
?góralskie bajania przy ognisku.

Cena pobytu 410 PLN dziecko, 300 PLN osoba doros³a obejmuje:
?6 noclegów,
?6 obiadów (pora posi³ków do uzgodnienia),
?realizacjê programu 5 dni po 2 godzinny dziennie.

P

0,1 km 0,5 km 0,5 km 4 km0,5 km0,5 km

Kategoria:

Czynne gospodarstwo rolne po³o¿one nad jeziorem Czorsztyñskim 
u podnó¿a Lubania, w którym hodowane s¹ owce oraz koñ Ignaœ 
przyjaciel dzieci. Z okien domu rozpoœcieraj¹ siê piêkne widoki od 
wschodu na Pieniñskie Trzy Korony, od po³udnia na Tatrzañskie 
Wierchy, a od pó³nocy na pasmo Gorców.
„Adamcykówka” to samodzielny dom dla goœci, urz¹dzony z myœl¹ 
o pobytach rodzinnych. Do dyspozycji goœci pokój dzienny, k¹cik za-
baw dla dzieci wyposa¿ony w gry i zabawki, aneks kuchenny i kuch-
nia z pe³nym wyposa¿eniem i mo¿liwoœci¹ przygotowywania posi³-
ków we w³asnym zakresie.
Teren wokó³ budynku bezpieczny, ogrodzony a w nim du¿y ogród 
z altank¹ i mo¿liwoœci¹ grillowania, dla dzieci piaskownica z huœ-
tawk¹ i trampolina. To znakomite miejsce do odpoczynku 
rodzinnego. Latem nad Jeziorem Czorsztyñskim z pla¿¹ i mo-
¿liwoœci¹ uprawiania sportów wodnych, wycieczek statkiem po 
jeziorze.
W pobli¿u zamek w Niedzicy i ruiny zamku w Czorsztynie.
Zim¹ doskona³e warunki do uprawiania narciarstwa na stacji nar-
ciarskiej na górze Wd¿ar.
Gospodarze znaj¹ jêzyk rosyjski, niemiecki i angielski.

CENNIK (

nocleg 30 - 60 PLN
œniadanie 15 PLN
obiad 20 PLN
kolacja 15 PLN

liczba miejsc noclegowych 18-20
liczba pokoi 5 (wszystkie z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 3, 4-osobowe,

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW)

zni¿ki dzieci do 1 roku - gratis
(bez œwiadczeñ) dzieci

 od 1 do 8 lat - 20%

cena od osoby) - pobyty indywidualne



Oferta dla dzieci

„NA WEEKEND - ZABIERZ DZIECI GDZIE ZAWSZE S£OÑCE ŒWIECI”

Villa „AKIKO”
Miwa Akiko
34-434 Dêbno, Harklowa, os. Ariake 1
tel. 18 275 17 28, kom. 601 454 765
e-mail: akiko@akiko.pl, www.akiko.pl
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„Akiko” to komfortowa i malownicza po³o¿ona na wzgórzu 
w otulinie Gorczañskiego Parku Narodowego. Z okien piêkne wido-
ki na Tatry, Pieniny i Jezioro Czorsztyñskie. Gospodarstwo prowadzi 
rodowita Japonka, która uzna³a to miejsce za najpiêkniejsze na 
œwiecie, buduj¹c tu dom i zak³adaj¹c gospodarstwo agrotury-
styczne. Hoduje kozy, owce, kury, indyki i pstr¹gi. Wokó³ domu 
ogród warzywno-zio³owy. Villa znajduje siê na szlaku „Ma³opolskiej 
Wsi Pachn¹cej Zio³ami”, gospodyni serwuje jedyne w swoim 
rodzaju smako³yki zio³owe kuchni polskiej i japoñskiej. Akiko jest 
pasjonatk¹ ekologii i wszystkiego co nie zak³óca naturalnej harmo-
nii œrodowiska. W swoim gospodarstwie stosuje jedynie efektywne 
mikroorganizmy wed³ug japoñskiej ekologicznej technologii. Do-
jazd do obiektu samochodem terenowym w³aœcicielki, na dole bez-
pieczny parking.
Jakoœæ us³ug potwierdzaj¹ liczne odznaczenia m.in. Honorowa Odz-
naka Za Zas³ugi dla Turystyki, Laureat Plebiscytu Wielkie Odkrywa-
nie Ma³opolski. 
Gospodyni pos³uguje siê biegle jêzykiem japoñskim, polskim i an-
gielskim.

willa, 

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg ze úniadaniem 80 PLN
obiad 30 PLN, 15 PLN (do 11 lat)
kolacja 65 PLN, 30 PLN (do 11 lat)

liczba miejsc noclegowych 24
liczba pokoi 14
struktura pokoi: pokoje 2, 3-osobowe,

3 apartamenty, wszystkie 
z ³azienkami - (zdjêcia pokoi 
i ³azienek na stronie WWW)

zni¿ki dzieci do 1 roku - gratis
(bez œwiadczeñ), dzieci 
od 1 do 8 lat - 50%

Kategoria:

Atest ekologiczny: Rolnik Ekologiczny 2005, AGRO BIO TEST 05661-A

W tradycji japoñskiej imiona otrzymuje siê wraz z ¿yczeniami na ca-
³e ¿ycie – „Akiko” znaczy „S³oñce Œwieci”.

Akiko z wykszta³cenia jest wychowawczyni¹ przedszkola. Uwielbia 
pracê z dzieæmi, st¹d chêtnie zaopiekuje siê dzieæmi goœci, ucz¹c ich 
tradycji góralskich i japoñskich poprzez zabawê. Opiekunowie (ro-
dzice, babcie, dziadkowie, opiekunki) mog¹ w tym czasie wypo-
czywaæ korzystaj¹c z uroków Gorczañskiego Parku Narodowego (wy-
cieczek pieszych spacerów po lesie oraz sza³asu z paleniskiem lub 
odpocz¹æ w jakuzi).

Pobyty 3 dniowe (od pi¹tku do niedzieli), dzieci w wieku od 3 do 
12 lat. Podczas pobytu realizowany jest program:
?gimnastyka japoñska „Radio Taiso” - nauka piosenek 

japoñskich i góralskich „Karaoke”,
?nauka kaligrafii japoñskiej „Szuji”,
?zwyczaje japoñskiej codziennoœci „Gyogi”,
?uk³adanie polnych kwiatów i dekoracji sto³ów „Ikebana”,
?tradycyjne gry i zabawy dzieci japoñskich „Asobi” i góralskich.

Cena 3-dniowego pobytu 210 PLN dziecko, 430 PLN osoba doros³a 
obejmuje:
?wjazd samochodem terenowym do obiektu i z obiektu (bez-

pieczny parking na dole),
?2 noclegi,
?wy¿ywienie od obiadu w pi¹tek do obiadu w niedzielê,
?realizacje programu dla dzieci przez 3 godziny dziennie.

Oferta ca³oroczna, aktualna przy zg³oszeniu minimum 3 dzieci.
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Oferta dla dzieci

„GÓRALSKIE BAJANIA DLA DZIECI”

„U KAZIKA”
Kazimierz Pieronek
34-480 Jab³onka, Orawka 115
tel. 18 265 22 43, kom. 608 745 574
e-mail: ukazika@orawka.pl
www.ukazika-orawka.pl

34 35
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Kategoria:

Dom po³o¿ony we wsi Orawka na Orawie, nieopodal przejœcia 
granicznego Chy¿ne. Oddalony od drogi g³ównej i ruchu ulicznego 
z przestronnym ogrodem pe³nym zieleni i kwiatów. Czynne gospo-
darstwo rolne, w gospodarstwie hodowane s¹ owce i kucyk „Kari-
na”. Do dyspozycji goœci wyposa¿ona kuchnia do indywidualnego 
przyrz¹dzania posi³ków, sala wielofunkcyjna z tv, mini bilard, 
pi³karzyki. Du¿y ogrodzony teren przy domu z wielofunkcyjnym 
boiskiem i placem zabaw dla dzieci (huœtawki, równowa¿nia, zje¿-
d¿alnia, trampolina, piaskownica). Dla Ma³ych Goœci tak¿e altanka 
z k¹cikiem zabaw dla dzieci (klocki, zabawki, pluszaki). 
Latem gospodarze polecaj¹ d³u¿sze wycieczki plenerowe szlakami 
turystycznymi na Babi¹ Górê, Paj¹kowy Wierch do pobliskiego 
œwierkowego lasu, lub nad rzekê z piaszczyst¹ pla¿¹. Zim¹ mo¿na 
wybraæ siê na narty na stok w Orawce (2km) lub na stacjê narciarsk¹ 
w Spytkowicach (10km) oraz krytego basenu. Blisko domu jest gór-
ka gdzie dzieci mog¹ zje¿d¿aæ na œlizgaczach, sankach, nartach, lepiæ 
ba³wana lub budowaæ igloo. 
Obiekt otrzyma³ I miejsce, II miejsce i Wyró¿nienie w konkursie na 
„Najlepszy Obiekt Turystyczny” w latach 2006, 2007, 2008 oraz cer-
tyfikat portalu www.spaniewpolsce.pl. 
Gospodarze porozumiewaj¹ siê w jêzyku angielskim, rosyjskim oraz 
gwar¹ góralsk¹.

nocleg 30-50 PLN
œniadanie 10 PLN
obiadokolacja / kolacja 20 PLN

liczba miejsc noclegowych 30
liczba pokoi 9 (z ³azienkami)
struktura pokoi: pokoje 2, 3, 4-osobowe,

(zdjêcia pokoi i ³azienek 
na stronie WWW

zni¿ki: dzieci do 1 roku - gratis
(bez œwiadczeñ)

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

Gospodarze maj¹ oœmioro dzieci, chêtnie zaopiekuj¹ siê dzieæmi 
goœci. Podczas pobytu dzieci poznaj¹ tradycje i zwyczaje górali, 
spêdz¹ czas w naturalnym górskim klimacie.

Pobyty 9 dniowe (od pi¹tku do soboty) dla dzieci w wieku od 3 do 
8 lat.

W programie:
?opowieœci górala gawêdziarza o tradycjach i zwyczajach,
?wycieczka do lasu, rozpoznawanie drzew, podgl¹dane ptaków, 

zbieranie runa leœnego,
?gry i zabawy na œwie¿ym powietrzu: gry z pi³k¹, skakanki, hula-

hop, guma i inne,
?wycieczka nad rzekê, szukanie zió³ i z³otej rybki.

W razie niepogody zabawy w pokoju zabaw i na œwietlicy: 
gry planszowe, bierki, warcaby, karaoke, konkursy rysunkowe, ma-
lowanki.

W zimie zabawy na œniegu, budowa igloo, zje¿d¿anie na sankach, 
jab³uszkach, lepienie ba³wana.

Terminy ca³y rok, od pi¹tku do soboty.

Cena pobytu dziecko 570 PLN, osoba doros³a 570 PLN obejmuje:
?8 noclegów,
?wy¿ywienie od obiadu w dniu przyjazdu do œniadania w dniu 

wyjazdu,
?realizacja programu dla dzieci 6 godzin dziennie (co drugi 

dzieñ).

Oferta ca³oroczna realizowana jest przy zg³oszeniu minimum 
5 dzieci.
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ca³odzienne wy¿ywienie

telewizor w pokojach

dostêp do internetu

parking dla goœci

czynne gospodarstwo rolne

gospodarstwo ekologiczne

dostêp do kuchni z wyposa¿eniem

plac zabaw dla dzieci
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wyci¹gi narciarskie
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