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Federacja jest administratorem systemu kategoryzacji Wiej-
skiej Bazy Noclegowej. Dobrowolny system pozwala na cer-
tyfikację i nadawanie kategorii poszczególnym gospodar-
stwom, co stanowi gwarancję jakości usług dla turystów. 
Głównym narzędziem promocji oferty agroturystycznej  
jest serwis www.agroturystyka.pl działający pod patro-
natem Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG”. Poten-
cjalny turysta znajdzie w nim ofertę noclegową a także 
informacje o imprezach i atrakcjach związanych w polską 
wsią. Dla osób, które mają skonkretyzowane zaintereso-
wania serwis oferuje ofertę specjalistyczną skierowaną 
do osób z dziećmi, dla grzybiarzy, dla wędkarzy, osób 
które chcę wypoczywać w zgodzie z ekologią. 
Serwis internetowy powiązany jest z aplikacją mobilną, 
która umożliwia nie tylko znalezienie interesującej oferty 
ale również dotarcie do obiektu za pomocą nawigacji. 
Do pozostałych działań promocyjnych należy zaliczyć wy-
dawanie map i folderów oraz organizację stoisk wysta-
wienniczych podczas najważniejszych targów turystycz-
nych w Polsce. 
Działalność Federacji to również ogólnie rozumiane do-
radztwo. Wszelkich informacji na temat rozpoczynania 
i prowadzenia działalności agroturystycznej potencjalni 
kwaterodawcy mogą uzyskać w biurze Federacji pod te-
lefonem 81 501 43 11 lub wysyłając zapytania pod adres 

federacja@agroturystyka.pl. Doskonałym narzędziem 
informacji jest również serwis www.pftw.pl, gdzie moż-
na znaleźć informacje prawne, podatkowe jak również 
wszelkiego rodzaju porady dotyczące turystyki wiejskiej. 
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” jest aktywnym 
członkiem EuroGites – europejskiej organizacji zrzeszają-
cej narodowe federacje turystyki wiejskiej. 
Zapraszamy turystów do korzystania z gwarantowanej 
oferty przygotowanej przez Polską Federację Turystyki 
Wiejskiej „GG”.  Za jakość usług w promowanych obiek-
tach  Federacja bierze pełną odpowiedzialność. 
Zapraszamy również do współpracy kwaterodawców 
oraz stowarzyszenia agroturystyczne z całej Polski.  Dzię-
ki synergii działań można niewątpliwie osiągnąć większe 
efekty związane w promocją i rozwojem turystyki wiej-
skiej w Polsce. 

Polska Federacja turystyki Wiejskiej 
„Gospodarstwa Gościnne”

Aleja Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów
e-mail: federacja@agroturystyka.pl,

 info@agroturystyka.pl, 
tel. 81 501 43 11, 666 361 423

 www.pftw.pl

POLSKA FEDErAcjA turyStyKI  
WIEjSKIEj „GOSPODArStWA GOŚcInnE”

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą stowarzyszenia 
agroturystyczne. Organizacja prowadzi wszechstronne działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce. 

 

Małopolska Miodowa Kraina

Małopolska Wieś dla dzieci

Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami

Małopolski Szlak Owocowy

Małopolska Wieś dla Seniorów

Małopolska Wieś w Siodle

Zagroda Edukacyjna

  Internet
  Wyżywienie na miejscu

  Dostęp do kuchni

  Plac zabaw dla dzieci

  Zwierzęta mile widziane

WStęP
Wypoczynek na małopolskiej wsi jest zdrowy, miły i ciekawy: cisza, spokój, świeże powietrze, naturalne produkty i uśmiech-
nięci gospodarze. Zamiast zanieczyszczonego miejskiego powietrza, hałaśliwych ośrodków turystycznych i kosztownych 
noclegów – sielskość urokliwie położonych wsi oraz kontakt z żywą ludową kulturą i tradycją. A jeżeli mamy ochotę po-
zwiedzać, a w Małopolsce jest doprawdy wiele fantastycznych miejsc do zobaczenia, wystarczy wsiąść w samochód lub 
inny dostępny środek komunikacji, by dotrzeć do turystycznych i krajoznawczych atrakcji. Syci wrażeń z przyjemnością usią-
dziemy na ganku wiejskiego domu, wsłuchamy się w ciszę wieczoru i powitamy nowy dzień, słuchając śpiewu skowronka.

Małopolska wieś jest szczególnie przyjazna rodzinom. Maluchy i ich rodzice rozsmakują się w sielskim życiu na wsi: 
zobaczą pszczeli ul od środka, poznają gospodarskie zwierzęta i dowiedzą się, jak się nimi zajmować, nauczą się jeździć 
konno, wyplatać wianki i lepić naczynia z gliny. Będzie też czas na radosną zabawę i leśne spacery, po których pajda 
świeżego chleba domowego wypieku z aromatycznym smalcem lub miodem zasmakuje niebiańsko.

Katalog prezentuje  szeroką gamę propozycji spędzania wolnego czasu, jak również wiele informacji praktycznych. W ka-
talogu zostały przedstawione jedynie wybrane gospodarstwa agroturystyczne w Małopolsce, których jakość usług pod-
dano weryfikacji zgodnie z zasadami określonymi przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.  
Ideą tej kategoryzacji jest zagwarantowanie turystom i wczasowiczom jak najlepszych warunków wypoczynku, pojmo-
wanych przede wszystkim jako standard noclegu i jakość obsługi. Obiektom nadano kategorie od 1 po 3 słoneczka, 
w zależności  od wyposażenia i poziomu oferowanych usług. Małopolska wieś zaprasza przez cały rok! 
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obiekty rekomendowane przez polską Federację turystyki wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” 
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    Zofia Gromba
 33-115, Janowice 204

 14 679 90 35
 509 720 377 

  www.agroturystyka-ggg.pl/  
 kwatera/170/Plesna/
 Zofia_Gromba
 @ uzochy@interia.pl  

  N 49°53’27” E 20°51’39”
  2 pokoje  

Gospodarstwo we wsi Janowice położone przy lesie, na stoku 
wzgórza, z którego rozpościera się wspaniały widok na dolinę 
Dunajca. 

do dyspozycji gości: 2 pokoje (1-osobowy i 3-osobowy, możliwość 
dostawek) z oddzielną łazienką i w pełni wyposażoną kuchnią, tv 
radio, komputer, książki, mapy, przewodniki. Specjalnością gospo-
dyni są wyśmienite „Placki Babuni”. Wczasowicze mogą stołować 
się samodzielnie, zaopatrując się w warzywa, owoce i nabiał wy-
twarzane w gospodarstwie. Przy domu jest ogród z altanką wypo-
sażoną w kominek, miejsce na ognisko i na grilla, garaż i miejsce 
parkingowe dla pojazdów gości oraz miejsce do zabaw dla dzieci.

   u zochy 

  Jadwiga 
 i Leopold Grabowscy 
 32-731 Żegocina  
 Bełdno 5

 14 613 22 27  
 784 932 304

  www.agrobella.prv.pl 
 @ agrobella@interia.pl

 N 49°48.505’ E 20°23.497’
  5 pokoi 

Gospodarstwo agroturystyczne „Agro-Bella” położone jest we wsi 
Bełdno, gmina Żegocina, powiat Bochnia. Bełdno założono w 1237 
roku jako folwark opactwa w Szczyrzycu. Zakonnicy nazwali je 
„Bella-Villa”, czyli piękna wioska. W otoczeniu domu urocza zieleń 
ogrodowa z 300-letnią lipą, łąki, pola i zagajniki, a zimą dobre 
warunki do uprawiania saneczkarstwa i narciarstwa. Roztaczające 
się stąd widoki zachęcają do pieszych i rowerowych wędrówek. 

do dyspozycji gości: 2-, 3-osobowe pokoje z łazienkami w wy-
godnym nowym budynku. Na miejscu są także: sala bilardowa 
i stołówka. Gospodarze oferują wyprawy górskimi szlakami. Obiekt 
na szlaku „Małopolska wieś dla seniorów”.

   aGrobella  

Gospodarstwo położone jest we wsi Grabina w malowniczej pod-
górskiej okolicy Pogórza Wiśnickiego. Okolica zachęca do „podglą-
dania” przyrody i uprawiania aktywnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Gospodarstwo stanowi dobrą bazę wypadową do Ko-
palni Soli w Wieliczce oraz Nowego Wiśnicza z licznymi zabytkami. 

do dyspozycji gości: 2 pokoje 2-osobowe, 1 pokój 1-osobowy oraz 
pokój wypoczynkowy, 2 łazienki, aneks kuchenny. Teren ogrodzony 
z parkingiem. Wyżywienie oparte na produktach z własnego go-
spodarstwa. Jest możliwość przygotowania przetworów z owoców 
i warzyw oraz uczestniczenia w pracach w gospodarstwie, jak zbiór 
owoców, pieczenie chleba czy wyrób masła. 

   Gospodarstwo aGroturystyczne „u soŁtysa”
   Andrzej Gierczak 

 Grabina 24,  32-742 Sobolów 
 14 685 43 57

 721 034 245 
  www.agroturystyka-ggg.pl/  

 kwatera/51/Bochnia/
 Andrzej_Gierczak
 @ andrzejgierczak@poczta.fm 

  N 49° 55’ 34.44’’
 E 20 °21’ 41.76’’

  3 pokoje

Gospodarstwo znajduje się we wsi Porąbka Uszewska 3 km od trasy 
E-40, niedaleko kopalni soli w Bochni i zamku w Wiśniczu. Położo-
ne jest w pobliżu lasu, na stoku wzgórza, z którego rozciąga się 
widok na łąki, pola i brzeg potoku Niedźwiedź. Na terenie posesji 
zgromadzono zbiór zabytkowych narzędzi rolniczych. 

do dyspozycji gości: 3 pokoje (3-, 2- i 1-osobowy z możliwością 
dostawek), łazienka, kuchnia oraz pokój dzienny, a także parking, 
miejsce na ognisko oraz grill. Wyżywienie do uzgodnienia. Gospo-
darze organizują imprezy okolicznościowe, np. ognisko z piecze-
niem barana, a zimą kulig. W sezonie możliwość przygotowania 
przetworów z warzyw i owoców. 

   na kuŹnisku  
  Klemens Góral 

 32-854, Porąbka Uszewska 360 
 14 665 65 91

 601 302 360, 609 706 401
 www.agroturystyka-ggg.pl/  

 kwatera/47/Krakow_i_okolice/
 Klemens_Goral 
 @ kuznisko@poczta.fm 

 N 49°56’36 E 20°41’41”
  3 pokoje 
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jak czytać stronę? Opis ikon

 „Wypoczynek na wsi” to pokoje gościnne (kwa-
tery prywatne, SJM) na wsi lub w małym miastecz-
ku, mającym charakter wiejski.

 „Wypoczynek u  rolnika” to wypoczynek  
w funkcjonującym gospodarstwie. Jako gość możesz 
uczestniczyć w  zajęciach gospodarskich, w  pracach 
polowych, np. sianokosach, pieleniu warzyw.

Jest to piękne miejsce położone z dala głównych dróg. Znakomite 
dla osób, które chcą odpocząć od codziennego zgiełku miasta.  
W niewielkiej odległości od gospodarstwa rozciągają się malownicze, 
pachnące ziołami łąki i lasy, które w sezonie są pełne grzybów i jagód.

Do dyspozycji gości:  3 pokoje 2-osobowe z łazienkami (możliwość 
dostawek dla dzieci) oraz piękny ogród z placem zabaw dla dzieci, 
miejscem na grill i parkingiem. Gospodarze oferują smaczne domowe 
posiłki oraz produkty ze swego gospodarstwa - mleko, masło, sery, 
miód, owoce i warzywa oraz wypiekany na miejscu chleb.

   PrzyKŁADOWy ObIEKt    

   Anna Kowalska
 32-864 Gnojnik, 
 ul. Pzykładowa 234

 14 00 00 00
 501 000 000
 600 000 000

 www.kowalska.pl
 @ kowalska@wp.pl

  N 49°00.000’ E 20°00.000’

  3 pokoje (SJM)

POW
IAt brzESKI

region

powiat

adres

e-mail
www
telefon

ikonynazwa obiektu

liczba pokoi / + lub samodzielna jednostka mieszkaniowa 
 SJM – mieszkanie składające się z części: sypialnia (jedna lub kilka), kuchnia / aneks kuchenny, pokój wypoczynkowy / aneks 

wypoczynkowy, łazienka. Więcej na: www.pftw.pl/kategoryzacja/Kategoryzacja/kategoryzacja/wskazowki_dla_kwaterodawcy 

adres GPS

kategoryzacja

zdjęcie obiektu

stowarzyszenie
lub szlak tematyczny
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KrAKóW I OKOLIcE
POWIAty: KrAKOWSKI, OLKuSKI, MIEchOWSKI, PrOSzOWIcKI, WIELIcKI, MyŚLEnIcKI

Magnesem przyciągającym turystów do Małopolski jest Kraków – dawna stolica Polski, gdzie każdy kamień 
zda się opowiadać o przesławnej historii. Stąd dwa kroki do Kopalni Soli w Wieliczce, klasztoru w tyńcu 
czy zamku w niepołomicach, a ciekawy świata gość znajdzie w okolicach wiele miejsc do smakowania. 

Kraków to dawny gród Kraka, gdzie Zamek Królewski na 
wzgórzu wawelskim skrywa nie tylko groby polskich kró-
lów, ale i jamę Smoka Wawelskiego, który stał się jednym 
z symboli miasta. Goście po zwiedzeniu Starego Miasta, 
żydowskiej dzielnicy Kazimierz i postkomunistycznej Nowej 
Huty ciekawi są atrakcji wiejskich. Bogata oferta agrotu-
rystyki wiąże się z różnorodnością atrakcji turystycznych 
– w zasięgu około 50 km od stolicy regionu znajdziemy 
ich mnóstwo. 

Miejscem na aktywne wypady są Dolinki Podkrakowskie, ze 
skałkami jurajskimi, jaskiniami, Ojcowskim Parkiem Naro-
dowym i zamkiem w Pieskowej Skale, któremu towarzyszy 
najsłynniejsza ze skał – Maczuga Herkulesa. Dalej, w stronę 
Śląska, tereny leśne przechodzą w piaszczystą Pustynię 
Błędowską, jedyną taką formę krajobrazową w Europie.
Na południe od Krakowa mieszkańcy i turyści korzystają 
ze strefy czasu wolnego na Zarabiu wokół Myślenic – obej-
mującej kompleks rekreacyjny nad rzeką Rabą, górę Chełm 
z wyciągiem krzesełkowym oraz leśne ścieżki rowerowe. Tu 
zaczynają się tereny Pogórza, pofalowane pagórki, rozległe 
widoki na doliny, wśród których wiją się wiejskie drogi. 

Na całym obszarze otaczającym Kraków porozrzucane są 
zabytkowe dworki, kościoły, kapliczki – perełki do odkry-
wania przez ciekawskich. To również rezerwaty przyrody 
oraz pasma górskie Beskidu Wyspowego i Makowskiego. 

Na Pogórzu Wiśnickim, wokół Gdowa, letnicy o każdej 
porze roku podziwiają malownicze krajobrazy.

Obowiązkowym punktem zwiedzania jest Kopalnia Soli 
Wieliczka, unikalna w skali świata. Tu trasa turystyczna 
prowadzi chodnikami podziemnymi wydrążonymi już  
w XI wieku poprzez rzeźbioną w soli Kaplicę św. Kingi 
i solne jeziorko. Na powierzchni zainstalowano solankowe 
tężnie do inhalacji.

Kuchnia okolic Krakowa ma swoje specyficzne miejsca. 
W Krakowie powita nas obwarzanek – wizytówka mia-
sta  – oraz kultowe kazimierzowskie zapiekanki. Północna 
część okolic Krakowa to królestwo warzyw: spektakularne 
dynie w okolicach Igołomi i Wawrzeńczyc, słynna kapusta 
w Charsznicy – kapuścianej stolicy Polski. Znajdziemy tu 
rodzime winnice w okolicach Skały i Wieliczki, prowadzące 
degustacje własnych win i pokazy technik winiarskich. 
Kuchnia jurajska promuje jagnięcinę z owcy olkuskiej, sma-
lec jurajski gotowany i „czar pustyni” – samogon produ-
kowany w lasach wokół Pustyni Błędowskiej

O tym, jak wyglądały dawne chaty, izby i sprzęty, dowiemy 
się w skansenie położonym tuż przy zamku w Dobczycach, 
a miłośników kultury materialnej zainteresuje Szlak Mły-
nów nad Szreniawą, w okolicach Miechowa – zbudowa-
nego wokół zespołu klasztornego Bożogrobców.

KAtEGOryzAcjA

O atrakcyjności agroturystyki w naszym kraju nikogo nie trzeba przekonywać. Dla wielu rodzin to ulubio-
na forma spędzania wolnego czasu. jej popularność rośnie z roku na rok. Wielu rolników decyduje się na 
wynajmowanie pokoi, ale oferuje usługi na bardzo różnym poziomie. Wybór dobrej oferty nie jest łatwy. 
cena nie zawsze jest właściwą wskazówką, bo za takie same pieniądze można uzyskać różną jakość usług. 
czym należy się kierować, chcąc wynająć kwaterę w gospodarstwie rolnym, która spełni nasze oczekiwania?

Słoneczna jakość
Wybierając hotel, zwykle kierujemy się liczbą gwiazdek, 
która precyzyjnie określa ofertę obiektu. Podobnymi zasa-
dami kierowała się Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Go-
spodarstwa Gościnne”, tworząc kategoryzację Wiejskiej 
Bazy Noclegowej. Proces kategoryzacji jest dobrowolny 
i przynosi korzyści obydwu stronom: turyście i gospodarzo-
wi. Pozwala na zbudowanie wzajemnego zaufania i zmi-
nimalizowanie ryzyka, że oczekiwania miną się z ofertą. 
Kategoryzacja jest jednolita (każde z gospodarstw, które 
stara się o kategorię jakości, musi spełniać takie same kryte-
ria) i obejmuje cały kraj.  Jest to narzędzie, które umożliwia 
ocenę i sprawowanie kontroli nad jakością świadczonych 
usług, a tym samym gwarantuje dobry wypoczynek, bez 
niepotrzebnych stresów. 

jak to wygląda w praktyce?   
Gospodarze, którzy chcą poddać się procesowi kate-
goryzacji, powinni złożyć wniosek dostępny na stronie  
www.pftw.pl, po uprzednim zapoznaniu się z wymaga-
niami. Po wizycie  inspektora otrzymują jedną z trzech 
kategorii oznaczonych słoneczkami (od 1 do 3). Im więcej 
słoneczek, tym wyższy standard noclegów, dostęp do ła-
zienki, kuchni, a także urozmaicone propozycje rekreacji, 
imprez regionalnych  oraz możliwości aktywnego spędza-
nia czasu. Turysta, który wybiera gospodarstwo oznaczone 
słoneczkami, wie dokładnie, czego może oczekiwać. 
Dlatego warto pytać gospodarzy o kategorię i zwracać 
uwagę na kwatery z logo „Gospodarstw Gościnnych”. Do 
wyboru są dwa rodzaje skategoryzowanej oferty agrotury-

stycznej: „Wypoczynek na wsi” oraz „Wypoczynek u rolni-
ka”. Wybierając ten drugi wariant, turysta może liczyć nie 
tylko na czysty pokój z łazienką, ale także na domowe po-
siłki czy udział w zajęciach w gospodarstwie rolnym, takich 
jak karmienie zwierząt,  zbieranie ziół, tradycyjny wyrób 
masła czy sera, pieczenie chleba lub smażenie konfitur. 

Gwarantowana oferta 
Wypoczywając u rolnika, turyści mogą być pewni, że:

 Siedlisko zagospodarowane jest tradycyjnie, składa się 
z domu, budynków gospodarskich, podwórza i przy-
domowego ogrodu.

 Kwatera wkomponowana jest w wiejski krajobraz; dom 
otaczają zabudowania gospodarskie, ogrody, pola, łąki, 
lasy.

 Liczba miejsc noclegowych w kwaterze nie przekracza 30.
 W gospodarstwie prowadzona jest produkcja rolna: 
roślinna i/lub hodowlana, ogrodnicza, sadownicza, 
rybacka.

 Są przynajmniej 3 gatunki zwierząt, stanowiących 
atrakcję turystyczną.

 Przy domu znajduje się ogród warzywny, który jest do 
dyspozycji gości. 

 Posiłki domowe wytwarzane są z produktów wiejskich; 
istnieje możliwość degustacji potraw regionalnych.

 Wystrój kwatery nawiązuje do rodzimych tradycji i folk-
loru regionu. 

 W gospodarstwie stosowane są rozwiązania ekolo-
giczne, np. segregacja śmieci, kompostownie, własna 
oczyszczalnia ścieków, odnawialne źródła energii.
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  Renata Rutka
 32-020 Wieliczka
 Lednica Górna 305

 604 561 223
  www.lednica.com.pl 

 @ renata.rutka@onet.eu
  N 49°58’11” E 20°04’17” 
  3 pokoje 

Gospodarstwo położone jest w Lednicy Górnej, w spokojnej okolicy, 
na wzgórzu z pięknymi widokami. Wieś graniczy z Wieliczką i leży 
nieopodal Krakowa. Na terenie posiadłości znajduje się ogrodzony 
obszerny ogród z dużą ilością drzew, krzewów i kwiatów oraz 
ziołowy ogródek dydaktyczny. Latem obok namiotu ogrodowego, 
ustawiony jest grill, a w pobliżu znajduje się miejsce na ognisko. 

Do dyspozycji gości: całe piętro domu z 3 pokojami, a także 
bezprzewodowy, bezpłatny dostęp do internetu w całym budynku 
i ogrodzie oraz bezpłatny parking. W czasie wypoczynku w go-
spodarstwie można korzystać z dziennego pobytu w sanatorium 
Kopalni Soli w Wieliczce.

   POKOjE GOŚcInnE – rEnAtA rutKA  

  Krystyna Małek 
 32-420 Gdów 1029

 12 25 15 140  
 692 479 857

  www.agromaja.mgg.pl  
 @ krystyna.malek@poczta.onet.pl 

  E 49°53.953’ E 20°12.535’
  5 pokoi 

Gospodarstwo położone jest w Gdowie, w środkowej części wo-
jewództwa małopolskiego, około 30 km od Krakowa w powiecie 
wielickim. Jest to idealne miejsce do wypoczynku, zwłaszcza dla 
rodzin z dziećmi oraz dla osób starszych. 

Do dyspozycji gości: 5 pokoi (1-osobowy, 2-osobowy, 4-osobo-
wy oraz 2 pokoje 3-osobowe), dobrze wyposażona duża kuchnia 
z jadalnią i dodatkowo aneks kuchenny, a także ogólnodostępny 
hal z TV i wewnętrzny parking. Na terenie gospodarstwa goście 
mogą korzystać z basenu i altanki do grilla, a także wypoczywać 
w ogrodzie. Obok obiektu są boiska do koszykówki, siatkówki 
i piłki nożnej. Gospodarze polecają przejażdżki bryczką do lasu.

   MA-jA   

POW
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   Anna i Antoni Jędrysek
 32-433 Lubień
 Tenczyn 154 

 18 26 82 196  
 508 076 002

  www.antontenczyn.pl 
 @ antontenczyn@wp.pl

  N 49°41.046’ E 19°58.073’
  5 pokoi 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Anton” znajduje się w Tenczynie 
w powiecie myślenickim, w gminie Lubień na obszarze Beskidu 
Wyspowego. W pobliżu przebiega droga krajowa nr 7 z Krakowa 
do Zakopanego. 

Do dyspozycji gości: 50 miejsc noclegowych w przytulnych po-
kojach 2-, 3- i 5-osobowych z łazienkami i TV. W obiekcie jest grill 
na 50 osób, stawy rybne i duży parking, a także sala konferencyjna 
na 50 osób. Goście mogą korzystać z małego aneksu kuchennego, 
a także zmówić całodzienne wyżywienie – gospodarze prowadzą 
kuchnię domową opartą na produktach miejscowych i regionalnych. 
Cały obiekt jest ogrodzony. Możliwość przyjazdu ze zwierzętami.

   u AntOnA    

POW
IAt M

yŚLEnIcKI

Dom pod Sosnami znajduje się w Wiśniowej w powiecie myśle-
nickim. W niewielkiej odległości od obiektu jest hala sportowa, 
kościół, przystanek PKS oraz sklepy. W pensjonacie panuje sym-
patyczna, sprzyjająca wypoczynkowi atmosfera.

Do dyspozycji gości:  1 samodzielna jednostka mieszkaniowa 
z łazienką oraz aneksem kuchennym oraz 4 pokoje gościnne i do-
datkowa kuchnia. Goście mogą korzystać ze świetlicy, w której 
można oglądać telewizję, grać w bilard lub piłkarzyki. W pobliżu 
domu znajduje się plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, 
basen, altanki z grillem oraz parking.

   DOM POD SOSnAMI     

   Władysława i Józef Hebda  
 32-412 Wiśniowa 286 

 12 271 41 00
 691 303 170  

  www.dompodsosnami.wix.com/
 dompodsosnami  
 @ dompodsosnami@poczta.fm

  N 49° 47’ 11’’ E 20° 07’ 32’’ 
  4 pokoje, 1 SJM 
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  Grażyna Domanus  
 32-400 Myślenice
 Jasienica 272  

 12 273 17 28  
 571 457 608
 571 457 609

  www.agro-gosciniec.pl 
@ konsultant@agro-gosciniec.pl

  N 49°53’54” E 20°53’04”
  5 pokoi  

Agro-Gościniec to malownicze i piękne miejsce, idealne dla osób, 
które szukają wypoczynku i relaksu z dala od zgiełku miasta. Go-
spodarstwo położone jest 37 km od Krakowa w okolicy Myślenic, 
na przecięciu dróg do: Krakowa, Zakopanego, Wieliczki, Oświęci-
mia i Wadowic. Bogata i zróżnicowana cenowo oferta dla turystów 
oraz rodzin z dziećmi, a także pobytów dla grup oraz biznesowych. 

Do dyspozycji gości: pokoje 2-, 3-, 4-osobowe zarówno w wer-
sji ekonomicznej, jak i o wysokim standardzie. Każdy pokój ma 
nowoczesną łazienkę. Gospodarze oferują posiłki tworzone na 
bazie tradycyjnych receptur, organizują też pokazy wyrobu potraw 
regionalnych, wypieku chleba czy wyrobu serów.

   AGrO-GOŚcInIEc     

   Piotr Kiszka 
 32-020 Wieliczka
 Mietniów 52   

 601 445 344 
  www.amigowka.pl 

 @ amigowka@op.pl
  N 49°57.757’ E 20°05.197’
  1 SJM  

„Amigówka” to prosty, wiejski, drewniany dom z sosnowych bali 
położony w Mietniowie na Pogórzu Wielickim, zaledwie 4 km 
od centrum Wieliczki i 18 km od Rynku Głównego w Krakowie. 
Wokół gospodarstwa jest piękny ogród oraz kilka hektarów 
łąk i lasu.

Do dyspozycji gości: 1 samodzielna jednostka mieszkaniowa  
– 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, salon z kominkiem oraz 5 miejsc 
do spania. Gospodarze oferują swoim gościom domowe posiłki, są 
także jednym z organizatorów warsztatów kulinarnych „Prawdziwe 
Smaki Małopolski”.

   AMIGóWKA   

   Zofia Leszczyńska  
 34-412 Wiśniowa
 Węglówka 320 

 12 27 14 095 
  www.agroturystyka-ggg.pl/

 kwatera/4/Wisniowa/
 Zofia_Leszczynska 
 @ piotrleszcz13@o2.pl 

  N 49°45.108’ E 20°03.584’
  1 SJM  

Gospodarstwo „Pszczółka” położone jest w Węglówce w powiecie 
myślenickim. 30 m od domu płynie potok Niedźwiadek, jest także 
stara kuźnia, która wciąż służy gospodarzom, oraz pasieka.

Do dyspozycji gości: 1 samodzielna jednostka mieszkaniowa 
położona na oddzielnej, ogrodzonej działce. Goście mogą korzy-
stać z sypialni, łazienek, kompletnie wyposażonej kuchni, salonu, 
pomieszczenia wypoczynkowego z kominkiem. W niedalekiej 
odległości od obiektu znajduje się dom gospodarzy, którzy pro-
wadzą pasiekę. Gospodarstwo znajduje się na szlaku Małopolska 
Miodowa Kraina.

   PSzczóŁKA    

   Urszula i Józef Tarnówka
 32-043 Skała
 Grodzisko 21

 12 38 92 085  
 720 841 508
 661 524 331

 www.nadpradnikiem.
 dobrynocleg.pl 
 @ nadpradnikiem@gmail.com 

 E 50°13’ 03,1” N 19°50’ 06,5“
  5 pokoi

Obiekt położony jest w Grodzisku, nieopodal Ojcowa. Na tere-
nie posesji jest ogrodzony ogród, zadaszona altana z meblami 
ogrodowymi, piecem chlebowym i grillem oraz dużo miejsca do 
gier i zabaw. 

Do dyspozycji gości: przytulne i w pełni wyposażone pokoje 
2- i 4-osobowe oraz bezpłatny parking. W każdym pokoju jest 
łazienka z umywalką, toaletą i prysznicem oraz aneks kuchen-
ny z lodówką, płytą grzewczą, zlewem oraz kompletem naczyń, 
sztućców i garnków. Przy każdym pokoju jest balkonik ze stołkami 
oraz suszarką na pranie. Do pokoi wchodzi się po schodach, więc 
nie jest to niestety miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym.

   nOcLEGI nAD PrąDnIKIEM JSTW    
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KrAKóW I OKOLIcE
ObIEKty rEKOMEnDOWAnE PrzEz POLSKą FEDErAcję turyStyKI WIEjSKIEj „GOSPODArStWA GOŚcInnE” 

KrAKóW I OKOLIcE

Pięknie położony dom u podnóża góry Ciecień, oddalony 250 m od 
drogi Dobczyce – Kasina Wielka i 400 m od centrum wsi Wiśnio-
wa. W bezpośrednim sąsiedztwie jest las oraz strumyk i roztacza 
się piękny widok na otaczające góry. Do oddalonego o 45 km 
Krakowa i o 30 km Wieliczki kursują co godzinę prywatne busy. 

Do dyspozycji gości: 5 pokoi z łazienkami, ogrodzony plac zabaw 
dla dzieci oraz parking obok domu. Można rozpalić grill, wypo-
czywać w cieniu lip lub zażywać kąpieli słonecznych w ogrodzie. 
W pobliżu znajdują się liczne sklepy i bary, gdzie można zamówić 
obiad lub dania barowe. Po uprzednim uzgodnieniu można przy-
wieźć ze sobą zwierzęta domowe.

   DOM POD LIPAMI    

   Aleksander Twardosz
 32-412, Wiśniowa 204

 12 27 14 217  
 601 495 734

 www.agroturystyka-ggg.pl/
 kwatera/1/Wisniowa/
 Aleksander_Twardosz  
 @ at.ggg@interia.pl

 N 49°47.053’ E 20°07.164’
  5 pokoi
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  Leonka Sarna 
 32-436 Tokarnia 434  

 12 274 71 64  
 665 337 164

 www.uleonki-tokarnia.  
 superturystyka.pl
 @ sarlen@wp.pl

  N 49°44.107’ E 19°53.181’
  5 pokoi 

Gospodarstwo znajduje się w Tokarni, miejscowości turystycznej, 
położonej w Beskidzie Makowskim, 55 km od Krakowa i 60 km od Za-
kopanego. Można tu wypoczywać zarówno latem, jak i zimą, pośród 
pięknej, nieskażonej przyrody. Latem można zbierać grzyby w oko-
licznych lasach i wędrować po górach, a zimą szusować na nartach. 

Do dyspozycji gości: 5 słonecznych pokoi z balkonami i bez-
przewodowym internetem, bezpłatny parking na terenie obiektu, 
miejsce do grillowania, meble ogrodowe. Akceptacja zwierząt 
do uzgodnienia. Specjalnością domu jest kuchnia regionalna. 
Gospodyni wykonuje regionalne hafty makowskie i krzyżykowe, 
szyje stroje ludowe. 

   u LEOnKI I bOLKA    

   Stanisława Skwarek
 32-420 Gdów
 Szczytniki 70

 12 451 48 50
 512 868 812

 www.pod-debem.net 
 @ skwarek_justyna@poczta.fm  

  N 49°58.490’ E 20°13.801’
  5 pokoi

Gospodarstwo położone jest w niewielkiej miejscowości Szczytniki 
w zacisznej okolicy dolinek podkrakowskich, w odległości 600 m od 
drogi A4. Jest to idealne miejsce dla osób szukających wypoczynku 
na łonie natury oraz chcących zasmakować przyjemności życia na 
wsi. Niewielkie odległości od takich miast, jak Wieliczka, Niepoło-
mice, Gdów czy Bochnia, stwarzają możliwość urozmaicenia poby-
tu. Na terenie gospodarstwa znajduje się duży ogród, drewniany 
domek otoczony zielenią, grill w starodawnym stylu oraz altanka. 

Do dyspozycji gości: 5 pokoi 2- i 3-osobowych, łazienka z prysz-
nicem, pralką i środkami higienicznymi, kuchnia z pełnym wypo-
sażeniem oraz parking.

   WyPOcznEK POD DębEM   

   Danuta Ścibor
 32-422 Stadniki
 Kędzierzynka 81 

 12 271 54 56  
 507 425 711

 www.wypoczynek.isg.pl 
 @ danuta.scibor@poczta.onet.pl

  N 49°52.090’ E 20°07.627’
  3 pokoje 

„Ściborówka” położona jest we wsi Kędzierzynka, 4 km od centrum 
Dobczyc. Nieopodal przepływa czysta rzeka, w której można się 
kąpać, jest też las pełen grzybów i jagód. Gospodarstwo prowadzo-
ne jest ekologicznie, na jego terenie jest stary sad owocowy oraz
działka roślinno-warzywna. Goście mają możliwość skosztować 
uprawianych tu owoców i warzyw, miodu z własnej pasieki, a także 
wspaniałego wina wytwarzanego przez gospodarzy.

Do dyspozycji gości: 3 pokoje z kominkami, łazienkami i anek-
sem kuchennym. Gospodarze oferują całodzienne wyżywienie, 
wypiekają dla gości chleb wiejski i organizują pokazy rękodzieła 
ludowego – szydełkowania, haftu krzyżykowego oraz decupage.

   ŚcIbOróWKA     

  Józefa i Stanisław Tłomak
 32-089 Wielka Wieś
 ul. Szkolna 17 

 12 419 10 74
 691 674 004

 www.agroskotnica.pl 
 @ agroturystyka.isia@interia.eu

  N 49°31’68” E 50°47’15”
  5 pokoi 

Gospodarstwo położone jest w Wielkiej Wsi, w otulinie Ojcowskie-
go Parku Narodowego, 10 km od granic Krakowa, 6 km od Ojcowa. 
Jest ogrodzone i przystosowane dla rodzin z dziećmi, wspinaczy 
skałkowych, rowerzystów oraz uprawiających turystykę pieszą. 

Do dyspozycji gości: 5 pokoi z balkonami, skąd można podziwiać 
przepiękny widok na Tatry, Pieniny i Gorce. Na terenie posesji jest 
parking dla gości, ogród z altanką, miejsce do grillowania oraz plac 
zabaw dla dzieci z huśtawkami, zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową, 
piaskownicą i trampoliną. Można wypożyczyć rower, uczestniczyć  
w karmieniu zwierząt, a także kupować jajka, mleko i sery kozie. 
Obiekt położony jest na szlaku Małopolska Wieś dla Dzieci.

   SKOtnIcA      

 Zapraszamy do serwisu www.malopolskie.agroturystyka.pl 
W serwisie znajdziemy kompletną ofertę turystyki wiejskiej z województwa małopolskiego, a w szczegolności:
• Prezentację Kwater – wykaz obiektów agroturystycznych z całej małopolski z opisem, zdjęciami, usługami świadczonymi 

przez gospodarzy.
• Atrakcje – najważniejsze i najcenniejsze miejsca związane z kulturą regionu. Muzea, skanseny, pomniki przyrody oraz 

atrakcje do uprawiania czynnej turystyki dla Gości gospodarstw agroturystycznych.
• Kalendarz Imprez – prezentacja aktualnych wydarzeń związanych z małopolską wsią, odbywających się na terenie regionu. 
• Stowarzyszenia – wykaz stowarzyszeń agroturystycznych działających na terenie Małopolski. Skupiają w swoich szeregach 

gospodarstwa agroturystyczne, pomagają i doradzają w prowadzeniu działalności, szerzą wiedzę, i promują wypoczynek 
na terenach regionu.

• Krainy Turystyczne – Jura Krakowsko-Czestochowska, Tatary, Pieniny, Orawa i Małopolska. Dzięki wyróżnieniu krain, 
Turysta odszuka interesujące go obszary, dotrze bezpośrednio do gospodarstw agroturystycznych, umiejscowionych  
w danej lokalizacji.       
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   Stanisława Kaliczak
 34-205 Stryszawa   
 os. Bartyle 381

 33 87 47 295  
 502 374 462   
 510 105 854

  www.nadpotokiem.  
 wczasywpolsce.pl  
 @ ela.kaliczak@wp.pl

  N 49°42.493’ E 19°31.059’’
  3 pokoje  

Beskidzkie gospodarstwo „Nad Potokiem” znajduje się w centrum 
wsi Stryszawa, malowniczo położonej nad rzeką Stryszawką u pod-
nóża góry Jałowiec (1111 m n.p.m.) w pobliżu Suchej Beskidzkiej. 
W odległości 700 m od posesji przebiega główna droga. 

Do dyspozycji gości:  3 pokoje, a także pokój telewizyjny z komin-
kiem, duży ogród, przez który przepływa potok górski, drewniana 
chata z paleniskiem do grilla, plac zabaw dla dzieci, drewniana 
huśtawka 6-osobowa, duży taras z widokiem na góry oraz wypoży-
czalnia rowerów. Gospodarze prowadzą pyszną, regionalną kuch-
nię i oferują śniadania i obiadokolacje oraz produkty ekologiczne.

   nAD POtOKIEM     

    Katarzyna Gancarz  
 34-205 Stryszawa 567a

 33 87 47 213  
 518 593 556

  www.noclegilesnyzakatek.  
 jimdo.com  
 @ lesnyzakatek.agroturystyka@ 
 gmail.com

 N 49°41.088’ E 19°30.034’
  4 pokoje 

Gospodarstwo agroturystyczne „Leśny Zakątek” położone jest 
u stóp góry Jałowiec (1111 m n.p.m.) we wsi Stryszawa koło Suchej 
Beskidzkiej. Doskonale rozwinięta sieć dróg i ścieżek leśnych (w tym 
także rowerowych) stwarza możliwość całodziennych wędrówek 
w cichym i spokojnym otoczeniu. Duża przestrzeń wokół domu, 
bezpośrednie sąsiedztwo lasu i górskiego potoku tworzą idealne 
miejsce do wypoczynku zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 

Do dyspozycji gości: 4 pokoje 2- lub 3-osobowe z łazienkami. 
Latem można skorzystać z domku wypoczynkowego, zaś w zimie 
uczestniczyć w kuligach. Gospodarze oferują całodzienne wyżywie-
nie i  obsługę w języku angielskim oraz niemieckim.

   LEŚny zAKątEK     

Dom położony jest w Zawoi Podryżowana, zaledwie 70 m od głów-
nej drogi, co ułatwia dojazd o każdej porze roku. Po wjeździe 
na posesję wzrok gości przykuwa bajeczny ogród z mnóstwem 
klombów i labiryntów ścieżek, ze stawami pełnymi kolorowych 
rybek i wolierami z oswojonymi ptakami i zwierzętami. 

Do dyspozycji gości: pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami 
i TV, wi-fi, aneks kuchenny, świetlica z kominkiem, bilard, zjazd 
linowy, pola do minigolfa, siłownia zewnętrzna, miejsce do gry 
w siatkówkę i kometkę, stół do tenisa, miejsce na ognisko i grill 
oraz plac zabaw dla dzieci z huśtawkami, karuzelą, zjeżdżalniami, 
piaskownicami. Gospodarze oferują domowe obiady.

   KOzInóWKA
    Elżbieta Kozina

 34-222 Zawoja 
 Podryżowana 260

 33 87 75 776  
 601 170 767

 www.kozinowka.pl   
 @ info@kozinowka.pl 

  N 49°37.410’ E 19°32.029’
  4 pokoje 

Nowy, komfortowy dom pięknie położony w górach, w miejsco-
wości Stryszawa koło Suchej Beskidzkiej. Idealne miejsce dla rodzin 
z dziećmi oraz osób pragnących wypocząć. W pobliżu przepływa 
rzeka, a o zaledwie 200 m oddalony jest las. Wokół jest dużo zie-
leni, zwierząt i ptaków. W ogrodzie znajduje się: góralska altana 
z grillem, huśtawka, piaskownica oraz trampolina. 

Do dyspozycji gości: 4 pokoje z łazienkami, rtv, internetem i bal-
konami, doskonale wyposażony aneks kuchenny, a także zamknięty 
parking wewnętrzny i plac zabaw dla dzieci usytuowany w ogro-
dzie. Wszystkie pokoje mają przepiękny widok na góry. Możliwość 
wyżywienia, kuchnia domowa lub wegetariańska.

   DOMEK W GórAch     

   Agata Seroczyńska 
 34-205 Stryszawa 783c

 501 588 270
  www.domekbeskidy.pl     

 @ seroczynska@op.pl
 N 49°43.210’ E 19°31.585’
  4 pokoje  
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PODbAbIOGórzE
POWIAty: chrzAnOWSKI, OŚWIęcIMSKI, WADOWIcKI, SuSKI

na południowy zachód od Krakowa, w stronę babiej Góry, spotkamy ciekawe tereny przyrodnicze położone 
nad Górną Wisłą i w Dolinie Karpia wokół zatora. Prowadzi tędy Szlak Papieski przez Wadowice i Kalwarię 
zebrzydowską, a pod majestatyczną babią Górą, zwaną Królową beskidów, rozciąga się Podbabiogórze. 

Mieszkają tu różne grupy etniczne: Krakowiacy Zachodni, 
Kliszczacy i Górale Babiogórscy oraz Żywieccy, więc region 
jest bardzo ciekawy kulturowo. Mieści się w nim artystycz-
na Lanckorona zwana „miastem Aniołów” z urzekającym 
rynkiem okolonym drewnianymi domkami i ruinami zam-
ku, a sąsiadują z nią pątnicze kalwaryjskie dróżki wokół 
sanktuarium Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Niedaleko stąd do Suchej Beskidzkiej z renesansowym 
zamkiem, zwanym „Małym Wawelem” i kultową karczmą 
Rzym, najstarszą w Małopolsce. 

Pod Babią Górą, zwaną też od jednego ze szczytów „Dia-
blakiem”, rozłożyła się Zawoja, najdłuższa w Polsce wieś, 
gdzie na stoku Mosornego Gronia zimą uprawiane są 
sporty zimowe. Turyści chętnie odwiedzają Centrum Gór-
skie Korona Ziemi, wystawę stałą Babiogórskiego Parku 
Narodowego i Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy. 
Popularna, malowniczo położona podbabiogórska wieś 
Stryszawa słynie z malowanych drewnianych zabawek, 
głównie koników i ptaszków, które są symbolem tradycji 
regionalnych. Wizyta w Beskidzkim Centrum Zabawki Drew-
nianej w Stryszawie to duża atrakcja nie tylko dla dzieci. 

Na rzece Skawie powstaje jezioro zalewowe w Świnnej 
Porębie, które wkrótce stanie się dużym centrum rekre-

acyjnym. Stąd niemal dwa kroki do Wadowic – rodzinnego 
miasta Jana Pawła II – i do byłego obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu, a dziś Muzeum Auschwitz-Birkenau. Kolej-
na atrakcja to Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygieł-
zowie wraz z zamkiem „Lipowiec”. Wokół Zatora, który 
jest uznawany za „raj dla ornitologów”, znajdziemy kilka 
parków rozrywki. Są wśród nich Dinozatorland i Ener-
gylandia w Zatorze oraz Park Miniatur „Świat marzeń” 
w Inwałdzie. Na tym odcinku Skawy odbywają się spływy 
kajakowe, a liczne na tych terenach parki krajobrazowe 
zachęcają do wędrówek.

Kuchnia Podbabiogórza jest bardzo bogata i urozmai- 
cona. Oferuje zupę krzonówkę z Lanckorony i polewkę 
lanckorońską na lubczyku, bugle (precelki) zembrzyc-
kie, żurek stryszawski. W tym rejonie popularne są da-
nia z dodatkiem pokrzywy i niedźwiedziego czosnku. 
Zawoja słynie z kołocza zawojskiego, kulasy, pstrąga 
zawojskiego z miejscowej hodowli i zawojskiej borów-
ki, w którą obfitują lasy. Chrzanów z kolei szczyci się 
„ziemniakami po cabańsku”, zapiekanymi w kociołku. 
W Dolinie Karpia króluje karp zatorski, przyrządzany na 
wiele sposobów. Nie zapomnijmy o słynnej „kremówce 
papieskiej”, z której za sprawą naszego papieża zasły-
nęły Wadowice.
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  Marlena i Paweł Pochopień 
 34-205 Stryszawa 783 A

 33 87 47 501  
 668 924 085

  www.babia-gora.za.pl 
 @ marlena.pochopien@gmail.com  

  N 49°43.224’ E 19°31.597’
  4 pokoje  

„Sunset View House” jest malowniczo położony w górach, w miej-
scowości Stryszawa koło Suchej Beskidzkiej. W pobliżu przepływa 
rzeka, w niedalekiej odległości znajduje się także obfitujący w owoce 
leśne i grzyby las. Jest to znakomite miejsce zwłaszcza dla rodzin 
z dziećmi oraz dla osób pragnących wypocząć w ciszy i cieszyć się 
nieskażoną przyrodą. Przy domu jest duży, kryty taras z meblami 
wypoczynkowymi. 

Do dyspozycji gości: 4 pokoje z łazienkami, rtv i internetem, a także 
obszerny ogród, parking na terenie posesji, altana z grillem, huśtaw-
ka, hamak oraz miejsce na ognisko. Ze wszystkich pokoi rozpościera 
się zapierający dech w piersiach widok na góry i okolice.

   SunSEt VIEW hOuSE     

   Alicja Sikora
 34-144 Izdebnik 495

 33 87 63 315  
 609 135 601

  www.waroniach.pl 
 @ waroniach@neostrada.pl 

  N 49°52.255’ E 19°47.058’ 
  5 pokoi  

Gospodarstwo jest malowniczo położone na niewielkim wzgórzu 
z dala od głównej drogi, w miejscowości Izdebnik, przy trasie 
z Krakowa do Bielska-Białej. Jego nazwa pochodzi od plantacji 
krzewów aronii, które otaczają dom. Jest tu także duży sad wi-
śniowy. Z owoców na miejscu robione są przetwory – konfitury, 
soki i dżemy. Gospodarstwo usytuowane jest wśród pól i lasów, 
z dala od pozostałych zabudowań na wsi. 

Do dyspozycji gości: pokoje 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami,  
2 aneksy kuchenne, pokój dzienny z kominkiem, weranda z pięk-
nym widokiem, plac zabaw dla dzieci, duży parking, miejsce na 
ognisko, altana z grillem, małe boiska do piłki nożnej i do siatkówki.

   W ArOnIAch     

Gospodarstwo położone jest w Stryszawie – wsi położonej w Be-
skidzie Małym, 15 km od Suchej Beskidzkiej. Jest to idealne miejsce 
dla osób szukających ciszy i spokoju, lubiących podziwiać przyrodę 
i zwierzęta leśne, słuchać śpiewu ptaków i oddychać czystym po-
wietrzem. Latem można tu uprawiać turystykę rowerową i pieszą 
(w pobliżu są znakomite trasy rowerowe i górskie), a zimą – jeździć 
na sankach, nartach oraz wziąć udział w kuligu z ogniskiem. 

Do dyspozycji gości: 5 pokoi (2-, 3- i 4-osobowe) z łazienkami, 
kuchnia oraz salon z kominkiem i TV. Gospodarze proponują smacz-
ne posiłki z tradycyjnej kuchni polskiej przyrządzane z produktów 
z własnego gospodarstwa.

   POD jAŁOWcEM     

   Krystyna Kąkol  
 34-205 Stryszawa  533 

 600 516 165  
 606 338 897

  www.kakol.infoturystyka.pl   
 @ stryszawakakol@op.pl  

  N 49°41.212’ E 19°29.602’
 5 pokoi
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WOKóŁ tArnOWA 
POWIAty: tArnOWSKI, bOchEńSKI, brzESKI, DąbrOWSKI

Wokół tarnowa, zwanego polskim biegunem ciepła, od północy rozciągają się niziny dochodzące aż do Wisły, 
od południa – wzniesienia pasm Pogórza oparte o pasmo Karpat. Duże miasta: brzesko, bochnia i Dąbrowa 
tarnowska kontrastują z małymi klimatycznymi miejscowościami i wioskami letniskowymi. 

Tarnów, położony ok. 80 km na wschód od Krakowa, jest 
jego „mniejszym bratem”. Znajdziemy tu renesansową 
starówkę z ratuszem pośrodku dużego rynku, średnio-
wieczne mury obronne, gotycką bazylikę z sarkofagami 
Tarnowskich i Sanguszków, resztki synagogi i cmentarz 
żydowski, a nawet odpowiednik Nowej Huty – Mościce. 
W Mauzoleum w parku Strzeleckich spoczywa serce Józefa 
Bema, a w Muzeum Etnograficznym, z którego co roku 
wyrusza Tabor Pamięci, poznamy historię Romów.

Historia Tarnowa założonego przez Spytka z Melszty-
na prowadzi do ruin zamków na tarnowskiej Górze  
św. Marcina, w Melsztynie, Czchowie i do gotyckiego zam-
ku w Dębnie, gdzie rycerze walczą w turnieju „O Warkocz 
Tarłówny”. Od tarniny porastającej Górę św. Marcina wy-
wodzi się nazwa miasta, a jego kulinarne wizytówki to 
nalewka i herbata „Tarninówka”.

W Ciężkowicach warto zwiedzić Skamieniałe Miasto – re-
zerwat skalny z „Czarownicą”, „Ratuszem” czy „ Grunwal-
dem”. W pobliskiej Kąśnej Dolnej czeka nas porcja historii 
w dworku Paderewskiego. Tu, podobnie jak w Europejskim 
Centrum Muzyki w Lusławicach, liczne koncerty gromadzą 
miłośników muzyki.

Największą atrakcją Bochni jest najstarsza w świecie ko-
palnia soli. Podziemna kolejka dowiezie nas przez solne 

muzeum i kaplicę na głębokość 250 m do komory Ważyn 
z boiskiem i bazą noclegową, gdzie możemy spędzić noc, 
inhalując się w unikalnym mikroklimacie. Nieopodal, w No-
wym Wiśniczu, zwiedzimy zamek i muzeum Jana Matejki 
„Koryznówka”.

Na północ od Tarnowa drogi wiodą turystów do Zalipia 
– malowanej wsi, gdzie miejscowe artystki zdobią moty-
wami kwiatowymi izby, meble, ściany domów, a nawet 
psie budy. Niedaleko stąd do Szczucina z Muzeum Drogo-
wnictwa i do Dąbrowy Tarnowskiej z zabytkową synagogą. 
Okolice Tarnowa oferują dużo możliwości aktywnego wy-
poczynku, wodne atrakcje na rzekach Białej i Dunajcu, 
zalewach Dwudniaki i Niwka, wędrówki po łagodnych 
wzniesieniach, zwłaszcza w paśmie Brzanki i na Pogórzu 
Ciężkowickim, Wiśnickim i Rożnowskim, wokół Zakliczyna, 
Gromnika, Żegociny i Trzciany.

Gospodynie podtarnowskie kultywują tradycje kulinar-
ne, tutejszą specjalnością są m.in.: siuśpaj, siuśmak 
i strząska. Na nasłonecznionych wzgórzach winnice ofe-
rują rodzime wina. W dolinie Dunajca uprawia się fasolę 
„Piękny Jaś” z unijnym certyfikatem jakości, z której 
wyrabia się kiełbasy, pasztety, rolady, lody i ciasteczka. 
Do pogórzańskich przysmaków z okolic Gdowa należą: 
placek grzybowy, pęczak z grochem i skwarkami czy 
zupa z karpiela.
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    Teresa Bigos
 33-190 Ciężkowice
 Masarska 8

 609 935 383 
 www.agroturystyka-ggg.pl/  

 kwatera/211/
 Ciezkowice/Teresa_Bigos
 @ teresa.bigos@interia.eu  

  N 49°47.085 E 20°58.419’
  2 pokoje  

Dom położony jest na skraju miejscowości Ciężkowice w powiecie 
tarnowskim. W okolicznych lasach można zbierać grzyby i jagody, 
a na targu goście mogą zaopatrzyć się w produkty spożywcze. 

Do dyspozycji gości: 2 pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem sani-
tarnym i TV oraz małym aneksem kuchennym. Na terenie posesji 
można zaparkować samochód. Po uzgodnieniu można przywieźć 
ze sobą ulubione zwierzątko. Gospodyni zajmuje się pracami 
artystycznymi – maluje obrazy olejne. Możliwość zamówienia 
noclegu ze śniadaniem. Obiekt całoroczny, przyjazny dla niepeł-
nosprawnych. Można porozumieć się również w języku angielskim, 
niemieckim i rosyjskim.

   POD róŻAMI   

  Leszek Bartoń 
 33-111 Koszyce Małe
 ul. Wolska 86a

 14 634 02 12
 603 545 791

  www.agroturystyka.plesna.pl
 @ leszekbarton@interia.pl

 N 49°58’ 20.89”
 E 20°56’ 20.04”

  5 pokoi  

Gospodarstwo położone jest we wsi Koszyce Małe w pobliżu Tar-
nowa. Otoczenie domostwa to zagospodarowany ogród z placem 
zabaw dla dzieci (huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownica), miejscem do 
wypoczynku w drewnianej altance (huśtawka i meble, grill), sad 
i warzywnik, miejsce na rozbicie namiotu. Teren jest ogrodzony, 
dobry dojazd drogą asfaltową, blisko przystanek autobusowy.

Do dyspozycji gości: oddzielny obiekt przylegający do domu 
gospodarzy, w którym znajduje się 5 pokoi sypialnych, pokój re-
kreacyjny (stół bilardowy, stół do tenisa, miejsce dziennego wy-
poczynku) oraz sala konferencyjna i sala telewizyjna. Gospodarze 
oferują domowe posiłki.

   bArtuŚ    

Samodzielny nowy domek we wsi Gosprzydowa na Pogórzu Wiśnic-
kim położony w cichej malowniczej okolicy na wzgórzu w pobliżu 
lasu z pięknymi wąwozami. Dom ma duży taras i balkon, obok są 
piękne stare lipy, ogród kwiatowy, stary sad, duża łąka, miejsce 
na ognisko i grill, plac zabaw dla dzieci. 

Do dyspozycji gości:  Samodzielna jednostka mieszkaniowa  
– 3 pokoje sypialne, pokój dzienny z kominkiem, kuchnia z pełnym 
wyposażeniem, TV, radio i biblioteka. Pokoje są bardzo ładne z bal-
konami, drewnianymi podłogami i nowymi drewnianymi meblami. 
Obok sypialni łazienka z nowym wyposażeniem i mały hol. Można 
korzystać z posiłków na zamówienie i wypożyczyć rowery.

   PIKuŁA   

   Anna i Lech Pikuła
 32-864 Gnojnik
 Gosprzydowa 304

 14 68 66 520
 607 739 242, 601 848 453

 www.agroturystyka-ggg.pl/  
 kwatera/204/Biesiadki/
 Anna_Pikula  
 @ lechpikula@wp.pl

  N 49°51.856’ E 20°35.253’
  1 SJM

„Henrykówka” znajduje się wśród pól i lasów w miejscowości Lek-
sandrowa nieopodal Nowego Wiśnicza, na zboczu wzniesienia, 
z którego rozpościera się panorama Beskidu Wyspowego. Jest to 
bardzo atrakcyjne miejsce rodzinnego wypoczynku i doskonała 
baza wypadowa do zwiedzania Nowego Wiśnicza, Bochni czy 
Krakowa. 

Do dyspozycji gości: cały dom z 2-osobowymi pokojami z łazien-
kami i TV oraz kryty basen, brodzik dla dzieci, boisko sportowe, 
sala ze stołami bilardowymi i do tenisa stołowego, klimatyzowana 
sala konferencyjna, parking oraz wypożyczalnia rowerów. Obok, 
w oddzielnym ogrodzeniu, przebywają zwierzęta gospodarskie. 

   hEnryKóWKA   

   Eleonora i Henryk 
Adamczyk

 32-720 Nowy Wiśnicz
 Leksandrowa 21

 14 612 88 94
 533 555 050

 www.henrykowka.eu
 @ eleonora0121@interia.pl

 N 49°54’09” E 20°26’34”
  5 pokoi  
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    Barbara Bała
 33-115  Janowice 121a

 14 679 91 78
 502 340 616
 @ lukaszbala@interia.pl

  N 49°53’54” E 20°53’04”
  2 pokoje  

Gospodarstwo usytuowane jest w Janowicach w pow. tarnowskim, 
na stoku wzgórza, w odległości 200 m od wyciągu narciarskiego 
na Lubince – jest to idealne miejsce dla amatorów białego szaleń-
stwa. Latem gospodarze proponują rowerowe i piesze wyprawy, 
ogniska lub wieczorne grillowanie. W pobliżu przepływa Dunajec, 
gdzie można łowić ryby i plażować. Miłośnicy jazdy konnej mogą 
doskonalić swoje umiejętności w oddalonym o 6 km ośrodku. 

Do dyspozycji gości: 2 pokoje. Gospodyni znana z wyśmienitego 
„bigosu po janowicku” proponuje gościom całodzienne wyżywie-
nie przygotowywane na bazie produktów pochodzących z własne-
go gospodarstwa. Obiekt czynny jest cały rok.

   nAD WycIąGIEM    

   Anna Julia Gas
 32-731 Żegocina 349 

 602 259 948
  www.lopusze.hg.pl

 www.facebook.com/lopusze 
 @ biuro@lopusze.hg.pl
 annajuliagas@gmail.com  

  N 49˚47,58,77” E 0˚25’20,31”
  2 SJM   

Gospodarstwo położone jest w malowniczej wsi Żegocina, na 
stoku góry Łopusze w Beskidzie Wyspowym. Dom otacza ogród 
oraz zagajniki i pełne ziół łąki. W pobliżu jest kort tenisowy, trasy 
rowerowe i piesze, rezerwat przyrody oraz stacja narciarska. 

Do dyspozycji gości:  niezależne mieszkania całoroczne lub 
pokoje, a dla dzieci – „Wioska Leśnych Ludzi” z placem zabaw, 
piaskownicą i ścieżką przyrodniczo-rekreacyjną oraz „Krasnalowa 
Sala” z grami, zabawkami i bilardem. Gospodyni, magister wycho-
wania przedszkolnego, prowadzi warsztaty edukacyjno-artystyczne 
dla dzieci. „Łopusze” współtworzy produkty „Małopolska Wieś 
Pachnąca Ziołami” i „Małopolska Wieś dla Dzieci”.

   ŁOPuSzE     

   Maria i Marek Kamieniecki
 33-172 Siedliska
 Lichwin 115 

 603 602 348
  www.chatapodwalem.pl
 N 49°52’59” E 20°54’40” 
  1 pokój  

Gospodarstwo znajduje się we wsi Lichwin, 20 km na południe od 
Tarnowa. Usytuowane jest pod szczytem Wału (523 m n.p.m.) na 
południowej, słonecznej polanie wśród mieszanych lasów. Okolice 
to tereny górzyste, znakomite do uprawiania turystyki rowerowej, 
pieszej, narciarstwa biegowego i zjazdowego. 

Do dyspozycji gości: 6-osobowy pokój z łazienką oraz pokój 
dzienny, boisko do siatkówki, piłki nożnej i wyjątkowe kręgle. 
Na wielopoziomowych tarasach jest miejsce do odpoczynku i za-
bawy – wiata na biesiady i miejsce na grill. Teren jest oświetlony 
i ogrodzony, dojazd drogą asfaltową. Gospodarz, ratownik GOPR, 
zaprasza na piesze, rowerowe lub samochodowe eskapady.

   chAtA POD WAŁEM    

   Elżbieta i Józef Nowak
 33-732 Kamionna 64

 14 613 71 00
 533 529 803
 602 320 693

  www.kamionna.eu
 @ pod.lasem@wp.pl

  N 49°47.133’ E 20°21.786’
  3 pokoje  

Gospodarstwo znajduje się we wsi Kamionna, należącej do gminy 
Trzciana, powiat Bochnia. Położone jest na stoku wzgórza, blisko 
lasu u stóp Góry Pasierbieckiej i Góry Kamionna. Są tu doskonałe 
warunki do wypoczynku, szczególnie dla osób szukających spokoju 
i bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Piękne krajobrazy pozosta-
wiają na gościach niezapomniane wrażenia.  

Do dyspozycji gości: 3 pokoje, ogólnodostępna kuchnia, dla zmo-
toryzowanych parking w bezpośrednim sąsiedztwie domu, a dla 
małych dzieci plac zabaw i możliwość obcowania ze zwierzętami 
gospodarskimi. Możliwość wykupienia obiadów. Obiekt na szlaku 
„Małopolska Wieś dla Seniorów” oraz „Małopolski Szlak Owocowy”.

   POD LASEM     
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    Zofia Gromba
 33-115 Janowice 204

 14 679 90 35
 509 720 377 

  www.agroturystyka-ggg.pl/  
 kwatera/170/Plesna/
 Zofia_Gromba
 @ uzochy@interia.pl  

  N 49°53’27” E 20°51’39”
  2 pokoje  

Gospodarstwo we wsi Janowice położone przy lesie, na stoku 
wzgórza, z którego rozpościera się wspaniały widok na dolinę 
Dunajca. 

Do dyspozycji gości: 2 pokoje (1-osobowy i 3-osobowy, możliwość 
dostawek) z oddzielną łazienką i w pełni wyposażoną kuchnią, tv, 
radio, komputer, książki, mapy, przewodniki. Specjalnością gospo-
dyni są wyśmienite „Placki Babuni”. Wczasowicze mogą stołować 
się samodzielnie, zaopatrując się w warzywa, owoce i nabiał wy-
twarzane w gospodarstwie. Przy domu jest ogród z altanką wy-
posażoną w kominek, miejsce na ognisko i na grill, garaż i miejsce 
parkingowe dla pojazdów gości oraz miejsce do zabaw dla dzieci.

   u zOchy    

  Jadwiga 
 i Leopold Grabowscy 
 32-731 Żegocina  
 Bełdno 5

 14 613 22 27  
 784 932 304

  www.agrobella.prv.pl 
 @ agrobella@interia.pl

 N 49°48.505’ E 20°23.497’
  5 pokoi 

Gospodarstwo agroturystyczne „Agro-Bella” położone jest we 
wsi Bełdno, gmina Żegocina, powiat Bochnia. Bełdno założono 
w 1237 r. jako folwark opactwa w Szczyrzycu. Zakonnicy nazwali je 
„Bella-Villa”, czyli piękna wioska. W otoczeniu domu urocza zieleń 
ogrodowa z 300-letnią lipą, łąki, pola i zagajniki, a zimą dobre 
warunki do uprawiania saneczkarstwa i narciarstwa. Roztaczające 
się stąd widoki zachęcają do pieszych i rowerowych wędrówek. 

Do dyspozycji gości: 2-, 3-osobowe pokoje z łazienkami w wy-
godnym nowym budynku. Na miejscu są także: sala bilardowa 
i stołówka. Gospodarze oferują wyprawy górskimi szlakami. Obiekt 
na szlaku „Małopolska wieś dla seniorów”.

   AGrO-bELLA      

Gospodarstwo położone jest we wsi Grabina, w malowniczej pod-
górskiej okolicy Pogórza Wiśnickiego. Okolica zachęca do „podglą-
dania” przyrody i uprawiania aktywnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Gospodarstwo stanowi dobrą bazę wypadową do Ko-
palni Soli w Wieliczce oraz Nowego Wiśnicza z licznymi zabytkami. 

Do dyspozycji gości: 2 pokoje 2-osobowe, 1 pokój 1-osobowy oraz 
pokój wypoczynkowy, 2 łazienki, aneks kuchenny. Teren ogrodzony 
z parkingiem. Wyżywienie oparte na produktach z własnego go-
spodarstwa. Jest możliwość przygotowania przetworów z owoców 
i warzyw oraz uczestniczenia w pracach w gospodarstwie, jak zbiór 
owoców, pieczenie chleba czy wyrób masła. 

   GOSPODArStWO AGrOturyStycznE „u SOŁtySA”    

   Andrzej Gierczak 
 32-742 Sobolów, Grabina 24  

 14 685 43 57
 721 034 245 

  www.agroturystyka-ggg.pl/  
 kwatera/51/Bochnia/
 Andrzej_Gierczak
 @ andrzejgierczak@poczta.fm 

  N 49° 55’ 34.44’’
 E 20 °21’ 41.76’’

  3 pokoje

Gospodarstwo znajduje się we wsi Porąbka Uszewska, 3 km od 
trasy E-40, niedaleko kopalni soli w Bochni i zamku w Wiśniczu. Po-
łożone jest w pobliżu lasu, na stoku wzgórza, z którego rozciąga się 
widok na łąki, pola i brzeg potoku Niedźwiedź. Na terenie posesji 
zgromadzono zbiór zabytkowych narzędzi rolniczych. 

Do dyspozycji gości: 3 pokoje (3-, 2- i 1-osobowy z możliwością 
dostawek), łazienka, kuchnia oraz pokój dzienny, a także parking, 
miejsce na ognisko oraz grill. Wyżywienie do uzgodnienia. Gospo-
darze organizują imprezy okolicznościowe, np. ognisko z piecze-
niem barana, a zimą kulig. W sezonie możliwość przygotowania 
przetworów z warzyw i owoców. 

   nA KuŹnISKu      

  Klemens Góral 
 32-854 Porąbka Uszewska 360 

 14 665 65 91
 601 302 360
 609 706 401

 www.agroturystyka-ggg.pl/  
 kwatera/47/Krakow_i_okolice/
 Klemens_Goral 
 @ kuznisko@poczta.fm 

 N 49°56’36 E 20°41’41”
  3 pokoje  

POW
IAt bOchEńSKI

POW
IAt brzESKI

POW
IAt tbOchEńSKI

POW
IAt tArnOW

SKIPO
W

IA
t 

tA
rn

OW
SK

I
PO

W
IA

t 
Dą

br
OW

SK
I

  Adam Gancarek
 32-842 Jamna 46

 603 811 711
  www.jamna.eu 

 @ jamna@jamna.com.pl
  N 49°46’5” E 20°49’49”
  4 pokoje  

Gospodarstwo agroturystyczne „Chatka Włóczykija”znajduje się we 
wsi Jamna na Pogórzu Rożnowskim. Obiekt składa się z 3 nieza-
leżnych domków drewnianych z osobnymi wejściami z widokiem 
na Tatry i Pogórze. Każdy posiada wyposażony aneks kuchenny. 

Do dyspozycji gości: 3 drewniane domki – „Chatka Włóczykija” 
ma do dyspozycji 3 pokoje gościnne, „Apartamencik Migotki” 
– 1 pokój z aneksem kuchennym, oraz „Salon Paszczaka” – aneks 
kuchenny i sala z kominkiem. Obok domków znajduje się miejsce 
na ognisko, grill oraz plac zabaw dla dzieci i boisko. Goście mogą 
korzystać także z dostępu do internetu, leżaków, namiotów, kijków 
do nordic walking, sanek, stołu pingpongowego.

   chAtKA WŁóczyKIjA     

    Renata i Wiesław Dźwigaj
 32-722 Królówka 
 Muchówka 175

 14 612 93 33
 662 035 404
 662 035 045

  www.dzwigajowkapodlipami.pl
 @ renata.dzw@wp.pl

  N 49°51’ 35’’ E 20°27’ 14’’
  3 pokoje  

Dom zlokalizowany jest w otulinie Wiśnicko-Lipnickiego Parku 
Krajobrazowego, w pobliżu lasów i rezerwatów przyrody. Rozle-
gły, ogrodzony ogród wokół gospodarstwa umożliwia rozłożenie 
namiotów, zaparkowanie samochodu, a także korzystanie z grilla. 
W ogrodzie znajduje się również duża altana, drewniana huśtawka 
oraz basen (8 x15 m). 

Do dyspozycji gości: 3 pokoje na piętrze domu z osobnym wej-
ściem (2 pokoje 3-osobowe i 1 pokój 2-osobowy) oraz umeblowany 
aneks kuchenny i sala integracyjna. Każdy pokój ma osobną łazien-
kę i dostęp do internetu. Gospodarze oferują pełne wyżywienie 
oraz wypiekany na miejscu chleb, warzywa i owoce, nabiał i drób.

   DŹWIGAjóWKA POD LIPAMI     

  Barbara Dudek
 32-722 Królowka  136  

 14 612 89 75
 660 383 719

  www.w-guszku.pl 
 @ barbaradudek@op.pl 

  N 49°53’56” E 20°26’50”
  2 pokoje  

Gospodarstwo położone jest na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku 
Krajobrazowego, w którym są trzy rezerwaty przyrody. W okolicy 
warto zwiedzić zamek w Nowym Wiśniczu, Muzeum Ziemi Wiśnic-
kiej, Kopalnię Soli w Bochni, rezerwat przyrody Kamienie Brodziń-
skiego, rezerwat Kamień Grzyb oraz drewniany kościół w Rozdzielu. 

Do dyspozycji gości: 2 niekrępujące pokoje: 2- i 3-osobowy, każdy 
z łazienką i telewizorem, oraz wyposażona kuchnia. W obiekcie 
goście znajdą miejsce na ognisko i grill oraz duży ogród, gdzie 
można swobodnie odpoczywać w ciszy i cieniu drzew. Gospodarze 
oferują całodzienne wyżywienie, możliwość zamawiania posiłków 
oraz kupna produktów z gospodarstwa.

   W GuSzKu    

Gospodarstwo położone jest we wsi Radgoszcz w powiecie dą-
browskim. Jest ono polecane szczególnie dla rodzin z dziećmi. 

Do dyspozycji gości:  3 pokoje, pokój wypoczynkowy z TV i wyj-
ściem na duży taras. Goście mogą wypoczywać na tarasie, gdzie 
jest też możliwość grillowania. Dla dzieci przygotowano basen 
o średnicy 3 m, dużą huśtawkę, piaskownicę, rowerki i zabawki. 
Goście mogą korzystać z książek z domowej biblioteki, a także 
z letniej altanki w cieniu okalających drzew. Gospodarze zapew-
niają wyżywienie przygotowane z produktów z gospodarstwa 
posiadającego certyfikat ekologiczny.

   POKOjE GOŚcInnE – zuzAnnA brzychczy      

    Zuzanna Brzychczy
 33-207 Radgoszcz
 ul. Jagiellońska 38

 14 641 43 57
 787 466 647 

  www.agroturystyka-ggg.pl/  
 kwatera/18/Radgoszcz/
 Zuzanna_Brzychczy
 @ zuzannab@vp.pl

  N 50° 12’ 12.’’ E 21° 06’ 18
  3 pokoje 
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    Mieczysław Solarz
 38-247 Ołpiny 512

 692 756 540  
 www.agroturystyka-ggg.pl/  

 kwatera/215/Ciezkowice/
 Mieczyslaw_Solarz 
 www.paryja.com 
 @ solarz_m@wp.pl  

  N 49°23,756’ E 21°01.145’
  1 SJM

Gospodarstwo położone jest w dolinie, z dala od innych zabudowań. 

Do dyspozycji gości: drewniana, stylowo wykończona chałupa 
z bali, umeblowana w stylu rustykalnym. Na parterze jest duży 
pokój (3 łóżka) połączony z kuchnią i mały pokój (2 łóżka piętrowe) 
oraz oddzielna łazienka i sień, a na poddaszu dwa duże pokoje  
(3 łóżka i 7 materacy). Wyżywienie we własnym zakresie. W gospo-
darstwie hodowane są konie małopolskie, a właściciel (instruktor 
jazdy konnej oraz przewodnik GTJ) prowadzi naukę jazdy konnej,   
rajdy terenowe po przebiegających przez gospodarstwo szlakach. 
Na polu namiotowym przyjmowane są większe grupy (obozy) 
dzieci i młodzieży. Obiekt na szaku „Małopolska Wieś w Siodle”.

   PAryjA  

   Małgorzata 
 Michalik-Kumorek
 32-842 Paleśnica 50 

 14 66 54 149
 882 962 203

  www.agroturystyka-ggg.pl/  
 kwatera/138/Zakliczyn/
 Malgorzata_Kumorek  

 N 49°44.441 E 20°29.394’
  5 pokoi 

Dom znajduje się w malowniczej okolicy z widokiem na górę Jam-
na, we wsi Paleśnica w gminie Zakliczyn. 

Do dyspozycji gości: 5 pokoi: 1 pokój 2-osobowy z łazienką oraz  
2 pokoje 2-osobowe i 1 pokój 4-osobowy, dla których są dwie 
wspólne łazienki. W ofercie – domowe wyżywienie, jest też moż-
liwość zakupu produkowanych na miejscu owoców, warzyw oraz 
nabiału i korzystania z kuchni gospodarzy. Goście mogą korzystać 
z pokoju wypoczynkowego, telewizora, radia, książek, mapy i prze-
wodników. W otoczeniu domu jest plac zabaw dla dzieci, parking, 
miejsce pod cztery namioty. Można wypożyczyć rowery, narty i sanki, 
oraz zorganizować grill i uczestniczyć w przejażdżkach konnych.

   MIchALIKóWKA    

Zagroda agroturystyczna położona w uroczym zakątku przysiółka 
Batylowa w Pleśnej na ziemi tarnowskiej. Tradycyjnie prowadzone 
gospodarstwo usytuowane jest na stoku wzgórza. 

Do dyspozycji gości: 3 pokoje 3-osobowe z oddzielną łazien-
ką i kuchnią. Gospodarze oferują domowe wyżywienie, a także 
zakup nabiału, jarzyn i owoców produkowanych metodami eko-
logicznymi. W obiekcie można skorzystać z zajęć nordic walking 
prowadzonych przez doświadczonego instruktora. Gospodarz ma 
uprawnienia przodownika turystyki jeździeckiej i oferuje naukę 
jazdy konnej, przejażdżki, wyprawy terenowe oraz  rajdy z ogni-
skami, a zimą kuligi. Obiekt na szlaku „Małopolska Wieś w Siodle”.

   POD ŚWIErKAMI   

  Michał Kuczera  
 33-171 Pleśna 43

 14 67 98 828
 728 499 708

  www.agroturystyka-ggg.pl/  
 kwatera/40/Plesna/
 Dorota_i_Michal_Kuczera
 @ norbertkuczera@wp.pl

  N 49°56’1” E 20°56’46”
  3 pokoje

Obiekt zlokalizowany jest w Zakliczynie, zabytkowej wsi, która 
do 1934 roku była miasteczkiem, położonej w dolinie Dunajca, 
na Pogórzu Karpackim. 

Do dyspozycji gości: dom, w którym są 4 pokoje z osobnymi 
wejściami, dla 15 osób. W ogrodzie znajduje się plac zabaw dla 
dzieci, miejsce na ognisko, kącik wypoczynkowy oraz miniboisko 
do koszykówki. Gospodarze organizują grillowanie lub biesiadne 
śpiewanie przy ognisku. Zapewniają również pełne wyżywienie lub 
zaopatrzenie w nabiał, warzywa i owoce z ogrodu. W obiekcie znaj-
duje się wypożyczalnia rowerów, jest też możliwość wynajęcia prze-
wodnika po okolicy. Obiekt na szlaku „Małopolska Wieś dla Dzieci”.

   DOMEK POD róŻAMI      

  Małgorzata Martyka
 32-840 Zakliczyn    
 Różana 3

 14 665 31 01
 516 079 153

  www.margaret-zakliczyn.pl
 @ m_martyka@op.pl

 N 49°51’21” E 20°48’22”
  4 pokoje   
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   Jadwiga Kica 
 32-709 Drwinia 202

 12 281 73 20  
 795 228 767

  www.agroturystyka-ggg.pl/  
 kwatera/182/Krakow_i_okolice/
 Jadwiga_i_Miroslaw_Kica
 @ jadwiga.kica@wp.pl

  N 50°05.600’ E 20°27.165’
  3 pokoje 

Dom położony jest we wsi Drwinia w powiecie bocheńskim, w po-
bliżu Puszczy Niepołomickiej – obszaru Natura 2000. 

Do dyspozycji gości: 3 pokoje z łazienkami (4-osobowy, 3-osobo-
wy i 2-osobowy), samodzielny aneks kuchenny, duży ogrodzony 
ogród z grillem, piaskownice z zabawkami dla dzieci, rowery, le-
żaki, quady i gokarty dla dzieci. Możliwość pełnego wyżywienia 
opartego na produktach z gospodarstwa – od domowego chleba 
poprzez mięsa, skończywszy na sokach, konfiturach i przetworach 
domowych.  Specjalna oferta warsztatów dla osób zainteresowa-
nych dziedzictwem kulturowym oraz rękodziełem artystycznym. 
Obiekt na szlaku „Małopolska Wieś Pachnąca ziołami”.

   u DrWALI       

    Maria Kącka
 32-732 Kamionna
 Kierlikówka 13

 14 613 70 81
 883 177 049 

  www.agroturystyka-ggg.pl/
 kwatera/103/Nowy_Wisnicz/ 
 Maria_Kacka
 @ mariakacka@wp.pl

  N 49°49’03” E 20°21’57 
  1 SJM  

Gospodarstwo położone na malowniczej górce z widokiem na górę 
Kamionna, w pobliżu lasu i wody. Ścieżki rowerowe, możliwość 
uprawiania jazdy konnej, grillowania i biesiadowania z gospoda-
rzami pozwolą atrakcyjnie wypoczywać. 

Do dyspozycji gości: samodzielne mieszkanie na parterze budynku 
z osobnym wejściem, w którym są 2 pokoje 3-osobowe, kuchnia 
z pełnym wyposażeniem, przedpokój oraz łazienka. Wyżywienie 
na zamówienie u gospodarzy lub we własnym zakresie. Możliwość 
zakupu świeżych produktów w gospodarstwie u sąsiadów. Dla 
dzieci – plac zabaw. Możliwość parkowania samochodu w gara-
żu. W odległości 7 km znajduje się stacja narciarska w Laskowej.

   nA GórcE     

   Maria Karaś
 32-800 Brzesko
 Poręba Spytkowska 202   

 14 686 60 98
 668 364 759

  www.agroturystyka-ggg.pl/  
 kwatera/152/Krakow_i_okolice/
 Maria_Karas
 @ maria_karas@wp.pl  

  N 52°56’44” E 20°32’10” 
  2 pokoje  

Gospodarstwo położone jest na Pogórzu Wiśnickim, w malowniczej 
dolinie pośród lasów, pól i łąk. Produkuje się tu atestowaną ekolo-
giczną żywność, hodując owce, kozy, kury, kaczki ozdobne, perliczki, 
przepiórki, bażanty, gołębie oraz karpie, karasie i szczupaki. Zagroda 
należy do projektu „Małopolska wieś pachnąca ziołami” i do sieci 
„Zagrody Edukacyjne”. Uprawiane są tu zioła lecznicze oraz przypra-
wowe, prowadzone są też atrakcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

Do dyspozycji gości: 2 pokoje 2-osobowe i 1 pokój 1-osobowy 
ze wspólną łazienką, salon z kominkiem i wyjściem na taras, jadal-
nia, wyposażony aneks kuchenny oraz zadbany ogród, w którym 
można odpocząć.

   ArtyStycznA zAGrODA      

Gospodarstwo położone jest w miejscowości Połom Mały w gmi-
nie Iwkowa, na malowniczym wzgórzu, z którego rozpościera się 
wspaniały widok na Kotlinę Iwkowską, wschodnie krańce Beskidu 
Wyspowego i część Beskidu Sądeckiego. Atrakcją gospodarstwa 
jest plantacja winorośli i możliwość degustacji różnych odmian 
winogron, oraz hodowla danieli. 

Do dyspozycji gości:  przytulne pokoje (3-osobowy i 4-osobowy) 
z balkonem i malowniczymi widokami oraz wspólną łazienką, 
boisko do siatkówki, kometki i innych gier oraz regionalny szałas, 
obok którego jest miejsce na ognisko. W pobliskim lesie można 
zbierać grzyby, jeżyny, maliny oraz kwiaty lub owoce dzikiej róży.

   WInnIcA nOWIzny     

   Urszula Kamińska
 32-862 Porąbka Iwkowska
 Połom Mały 60

 14 684 48 17
 607 578 156

 www.winnicanowizny.pl
 @ winnicanowizny@op.pl

  N 49°47’48” E 20°35’50”
  2 pokoje   
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    Lidia Ziółkowska 
 32-840 Zakliczyn
 Kończyska 106 

 14 66 53 059  
 889 212 482 

  www.turystyka-zakliczyn.pl 
 @ agroziolko@interia.pl

 N 49050.898’ E 20049.898’
  5 pokoi

Obiekt położony jest we wsi Kończyska na Pogórzu Rożnowskim 
w gminie Zakliczyn. Jest to świetne miejsce do wypoczynku zarów-
no dla rodzin, jak i dla grup wycieczkowych. 

Do dyspozycji gości: przeznaczono samodzielny budynek  
z 5 pokojami z łazienkami, aneksem kuchennym na korytarzu oraz 
małą jadalnią, a także kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, stół 
do ping-ponga, staw z pstrągami (można łowić za odpłatnością), 
duży ogród blisko lasu, altana z kominkiem i grillem, boisko do 
siatkówki, bezpieczny parking, brodzik dla dzieci. Gospodarze 
oferują smaczne domowe wyżywienie, na życzenie gości organizują 
przejazdy bryczką, a zimą kuligi. Obiekt czynny przez cały rok. 

   POKOjE GOŚcInnE – LIDIA zIóŁKOWSKA    

Obiekt położony jest we wsi Biesiadki w gminie Gnojnik. 

Do dyspozycji gości: pokoje w 2 domach. W domku drewnianym: 
1 SJM + 1 pokój gościnny. W domu murowanym przygotowane 
są 2 pokoje gościnne z łazienką i aneksem kuchennym. Gospodyni 
poleca całodzienne wyżywienie. W gospodarstwie można zaopa-
trzyć się w mleko, sery, jajka, owoce i warzywa, udostępniane też 
są rowery. W obrębie domostwa można bezpiecznie zaparkować 
swój samochód. Atrakcją, zwłaszcza dla dzieci, są różne zwierzęta 
gospodarskie: koń, króliki, indyki, perliczki i inne. W okolicy można 
nabyć wyroby rękodzieła ludowego.

   nA LIPcE     

  Jagna Warchał 
 32-864 Gnojnik
 Biesiadki 258

 14 68 60 056   
 609 227 504

 www.agroturystyka-ggg.pl/
 kwatera/50/Biesiadki/
 Jagna_i_Stanislaw_Warchal 
 @ jswarchal@poczta.onet.pl 

  N 49°54.151’ E 20°39.043’
  3 pokoje + 1 SJM

Gospodarstwo usytuowane jest we wsi Faściszowa położonej 
na jednym z wielu wzniesień Pogórza Ciężkowickiego, na skraju 
Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Gospodarze 
polecają wędrówki wzdłuż malowniczych dolin potoków i rzek, 
wędkowanie w Dunajcu i górskich potokach. Okolica umożliwia 
także uprawianie turystyki aktywnej: jazdy konnej, narciarstwa 
zjazdowego i biegowego, snowboardu, jazdy na rowerze oraz 
odnowę biologiczną w pobliskim SPA. 

Do dyspozycji gości: wolno stojący dom z pokojami 2- i 3-osobo-
wymi, każdy z osobną łazienką. Gospodarze oferują całodzienne 
wyżywienie.

   POKOjE GOŚcInnE – KrzySztOF WOjtAS    

  Krzysztof Wojtas
 32-840 Zakliczyn
 Faściszowa 116

 601 50 00 47
 www.agroturystyka-ggg.pl/  

 kwatera/146/Zakliczyn/
 Krzysztof_Wojtas
 @ malgorzata.wojtas@o2.pl

 N 49°50’55” E 20°51’49”
  3 pokoje  

POW
IAt brzESKI

POW
IAt tArnOW

SKI
POW

IAt  tArnOW
SKI

PO
W

IA
t 

br
zE

SK
I

   Krystyna Sułkowska
 32-860 Czchów
 Piaski Drużków 69

 14 684 36 05
 781 880 224

 www.agroturystyka-ggg.pl/  
 kwatera/143/Zakliczyn/
 Krystyna_i_Boleslaw_Sulkowscy
 @ podczeresnia@gmail.com  

  N 49°49.977’ 20°41.788’
   3 pokoje 

Obiekt położony jest tuż nad Dunajcem we wsi Piaski Drużków 
w gminie Czchów. Jest to jedyna miejscowość gminy na prawym 
brzegu Dunajca, z Czchowem i resztą gminy łączy ją prom samo-
chodowy lub most na zaporze wodnej. Malownicza okolica, cisza, 
spokój i bliskość rzeki są głównymi atutami tego gospodarstwa.

Do dyspozycji gości: 3 pokoje oraz parking przy domu. Gospo-
dyni oferuje smaczne całodzienne wyżywienie oparte głównie na  
produktach z własnego gospodarstwa (istnieje także możliwość 
zakupu tych produktów). Wzgórzami okalającymi miejscowość 
biegnie zielony szlak PTTK, natomiast leśne ostępy zapraszają 
grzybiarzy.

   POD czErEŚnIą     

   Małgorzata Strojek
 32–742 Sobolów
 Sobolów 233
  14 685 45 12
 603 477 924

 www.dzikowyskarb.pl
 @ biuro@dzikowyskarb.pl

  N 49°54’11” E 20°20’2” 
  4 pokoje 

Obiekt usytuowany jest na wzgórzu w malowniczej miejscowości 
Sobolów w powiecie bocheńskim. Z okien rozpościera się piękny 
widok na łąki i pola. Jest to idealne miejsce dla osób, które pragną 
odpocząć na łonie natury, jak również dla turystów, którzy chcą 
zwiedzać ciekawe miejsca w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, 
jak chociażby Kraków, Wieliczkę, Bochnię, Nowy Wiśnicz. Na parte-
rze znajduje się kameralna restauracja Dzikowy Skarb. 

Do dyspozycji gości: 4 pokoje o wysokim standardzie na piętrze 
budynku nad restauracją. Łącznie 8 miejsc noclegowych, możliwość 
przystawki dla dziecka. Wystrój utrzymany jest w jednorodnym 
stylu. Pokoje są jasne i przytulne.

   DzIKOWy SKArb   

    Anna Stokłosa
 32-720 Nowy Wiśnicz
 Leksandrowa 179

 14 61 28 325   
 509 217 547

  www.annastoklosa.spanie.pl
 @ ja_stoklosa@poczta.onet.pl 

  N 49°54.108’ E 20°27.162’
  2 pokoje + 1 SJM

Gospodarstwo „U Stokłosy” mieści się w uroczej miejscowości Lek-
sandrowa na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. 
Obok przebiegają dwa szlaki turystyczne na Kamień Grzyb i Kamień 
Brodzińskiego oraz oznakowana trasa rowerowa. W pobliżu znajduje 
się zamek Lubomirskich, klasztor Karmelitów z XVII wieku, oraz 
Muzeum Pamiątek Jana Matejki „Koryznówka” w Nowym Wiśniczu. 

Do dyspozycji gości: budynek wolno stojący składający się  
z 2 pokoi gościnych i samodzielnej jednostki mieszkaniowej, a tak-
że parking dla gości oraz miejsce na ognisko lub grill. Możliwość 
skorzystania z internetu. W okresie letnim otwarty basen w Nowym 
Wiśniczu (około 2 km). 

   u StOKŁOSy    

Gospodarstwo położone jest we wsi Olchawa, nad potokiem Ol-
chawka w pobliżu lasu, na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku 
Krajobrazowego. Doskonałe warunki do wypoczynku, malowniczy 
krajobraz, wokół lasy, wspaniały mikroklimat.

Do dyspozycji gości: 4 pokoje 2-osobowe. W dużym ogrodzie 
grill, altanka, boisko sportowe do siatkówki i piłki nożnej oraz 
bilard. Dużo zieleni wokół domu, cisza i spokój, zdrowe wiej-
skie wyżywienie, plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko, 
na miejscu wypożyczalnia rowerów i dostęp do płynącego 
obok potoku.

   SOPAtóWKA nAD POtOKIEM     

  Aneta Sopata 
 32-720 Nowy Wiśnicz  
 Olchawa 1  

 14 61 08 063   
 604 521 215, 607 269 739

  www.agroturystyka-ggg.pl/
 kwatera/105/Nowy_Wisnicz/ 
 Aneta_Sopata  
 @ anetkanie@interia.pl 

  N 49°55.103’ E 20°27.063’
   4 pokoje
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  Wanda Augustyn 
  34-606 Łukowica
 Stronie 9 

 501 252 874
 www.stronie.com.pl

 @ kwatera@stronie.com.pl
  N 49°36.568’ E 20°32.121’
  4 pokoje 

Gospodarstwo położone jest w miejscowości Stronie w okolicy 
Limanowej oraz Nowego Sącza. Właściciele stworzyli bardzo dobre 
warunki wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Duży zagospodarowany 
ogród z altaną, miejscem do grillowania oraz placem zabaw dla 
dzieci gwarantuje dobrą zabawę. Cała posesja jest ogrodzona, co 
stwarza bezpieczny pobyt dla rodzin z dziećmi. 

Do dyspozycji gości: nowocześnie umeblowane pokoje 2-, 3- i 4- 
-osobowe z osobnymi łazienkami, aneksem kuchennym z lodówką 
i kuchenką gazową. Gospodarze oferują smaczne domowe wyży-
wienie (kuchnia regionalna i nie tylko). Można korzystać z bezpiecz-
nego parkingu na terenie posesji i z prywatnej sieci internetowej.

   DWA ŚWIErKI SAPL    

POW
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  Sylwia i Albert Pach  
 38-315 Gładyszów 52 

 18 35 50 303  
 694 914 985

 www.malowanewierchy.pl
 @ kontakt@malowanewierchy.pl

  N 49°31.145’ E 21°15.697’
  5 pokoi 

Agropensjonat położony we wsi Gładyszów w Beskidzie Niskim. 
Dużo zielonego i bezpiecznego terenu wokół domu sprzyja leżako-
waniu oraz grom zespołowym. Miejsce na ognisko oraz plac zabaw. 
Po sąsiedzku gospodarstwo ekologiczne i pasieka „Pod Brzozą” 
gdzie można nabyć miód i produkty pszczele. W okolicy stadnina 
koni, wyciągi narciarskie oraz cała masa szlaków turystycznych.

Do dyspozycji gości: 5 pokoi z łazienkami i balkonami, salon 
z kominkiem, jadalnia i duża sala zabaw dla dzieci. Gospodyni pro-
ponuje smaczną, zdrową, prostą i energetyczną domową kuchnię 
bo oparta na lokalnych produktach. Istnieje możliwość przyjazdu 
ze zwierzętami domowymi oraz wypożyczenia rowerów.

   MALOWAnE WIErchy      

  Dorota Owczarz
 38-307 Sękowa
 Męcina Mała 1

 18 351 89 25
 www.owczarzowka.pl

 @ owczarzowka@interia.pl
  N 49°37.357’ E 21°13.437’  
  5 pokoi 

Gospodarstwo w Męcinie Małej w Beskidzie Niskim otoczone jest 
dwoma potokami i lasem. Zapewnia wypoczynek wśród zieleni, 
kwiatów i śpiewu ptaków, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Gospo-
darze zajmują się ekologiczną hodowlą krów rasy czerwono-białej. 

Do dyspozycji gości: 5 pokoi, a także minimuzeum sprzętu go-
spodarskiego, boisko do siatkówki, strzelanie z łuku, rowery, basen 
i plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i na grill. Latem i jesienią 
można zbierać zioła i grzyby (rydze), a zimą jeździć na sankach 
i nartach na górce za domem. Gospodyni poleca zdrową polską 
kuchnię, opartą o własne produkty z gospodarstwa, jak mleko, 
sery, masło, własny miód.

   OWczArzóWKA      
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Pensjonat położony jest w Tyliczu, 6 km od Krynicy-Zdroju, w gó-
rach Beskidu Sądeckiego. Jest to miejsce dedykowane szczególnie 
rodzinom z dziećmi. Zapewnia nie tylko rodzinny wypoczynek, 
ale również znakomitą zdrową kuchnię oraz relaks wśród zieleni. 

Do dyspozycji gości: 5 pokoi z łazienkami. Aby uatrakcyjnić 
rodzinny pobyt, w ogrodzie stworzono strefę wypoczynku dla 
dzieci i dorosłych z basenem, placem zabaw, boiskiem, szałasem 
góralskim z kamiennym paleniskiem, a w domu pokój zabaw dla 
dzieci, saunę oraz salonik pod szklanym dachem – miejsce spo-
tkań i integracji. Na życzenie gości organizowane są przejażdżki 
bryczką, a zimą kuligi.

   u GrzEGOrzA     

  Justyna i Grzegorz   
 Królikowscy
 33-383 Tylicz
 ul. Konfederatów Barskich 29a  

 503 104 294
 501 236 972

 www.ugrzegorza.pl
 @ info@ugrzegorza.pl

  N 49°23’45” E 21°1’35”
  5 pokoi

ObIEKty rEKOMEnDOWAnE PrzEz POLSKą FEDErAcję turyStyKI WIEjSKIEj „GOSPODArStWA GOŚcInnE” 

rEGIOn SąDEcKI
POW

IAt nOW
OSąDEcKI

ObIEKty rEKOMEnDOWAnE PrzEz POLSKą FEDErAcję turyStyKI WIEjSKIEj „GOSPODArStWA GOŚcInnE” 

SąDEcKIE  
POWIAty: nOWOSąDEcKI, GOrLIcKI, LIMAnOWSKI

Subregion sądecki – kraina sadów bogata w wody mineralne, skarby architektury drewnianej, kultura  
Lachów, Łemków i Górali sądeckich oraz zabytki szlaku naftowego – to kopalnia pomysłów na wypoczynek 
o każdej porze roku. Pasma górskie, rzeki i jeziora zapraszają do aktywnej rekreacji, szlaki kulturowe do 
edukacji i refleksji.

Ta część regionu Małopolski sięgająca od Mszany Dolnej aż 
poza Gorlice mieści najciekawszą część Szlaku Architektury
Drewnianej, w tym 6 spośród 8 kościółków i cerkiewek 
małopolskich wpisanych na listę UNESCO: w Powroźniku,
Sękowej, Binarowej, Brunarach Wyżnych, Owczarach  
i Kwiatoniu. Zabytkowe zabudowania wiejskie i sprzęty 
z tego obszaru są wyeksponowane w Sądeckim Parku 
Etnograficznym, mieszczącym również odtworzone XIX-
-wieczne Miasteczko Galicyjskie. O kulturze materialnej 
dowiemy się wiele podczas wizyty w Muzeum Lachów 
Sądeckich w Podegrodziu i Skansenie Wsi Pogórzańskiej
w Szymbarku w Muzeum Ziemi Limanowskiej, gdzie po-
znamy także tradycje i kulturę Lachów Limanowskich. 

Zagroda maziarska w Łosiu wprowadzi nas w historię łem-
kowskich maziarzy, sprzedających ongiś ze swoich wozów
maź – produkt ropy naftowej. Początki przemysłu nafto-
wego pokazują skanseny „Na Magdalenie” w Gorlicach 
i w Libuszy oraz Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach. 
W Gorlickiem Szlak Naftowy przeplata się ze Szlakiem  
I Wojny Światowej, skupionym wokół Bitwy Gorlickiej oraz 
cmentarza na Jabłońcu koło Limanowej.

Ofertę sanatoryjną zapewnia na Sądecczyźnie 6 uzdrowisk,
spośród których najsłynniejsza jest Krynica-Zdrój – „perła
polskich uzdrowisk”. Kurorty to nie tylko deptaki i pijalnie
wód mineralnych, ale również aktywny wypoczynek.Więk-
szość z nich usytuowana jest przy stacjach narciarskich, 

a w pobliżu działają centra rekreacyjne, takie jak Tylicz, 
gdzie wyciągi narciarskie i ścieżki biegowe sąsiadują ze 
szlakami górskimi. W Wysowej-Zdroju w parku zdrojo-
wym rekreacji służy całoroczny park wodny. Liczne szlaki 
turystyczne, rowerowe i konne przecinają Beskid Sądecki  
i Beskid Wyspowy oraz Gorce. Rzeki Dunajec i Poprad 
pozwalają na uprawianie kajakarstwa i raftingu, w do-
linie Popradu odbywają się spływy tratwami flisackimi  
z Piwnicznej do Rytra. Sporty wodne królują na jeziorach: 
Rożnowskim i Klimkówce, która jest mekką dla amatorów 
windsurfingu i kitesurfingu.

W Sądeckem znajdziemy miasteczka i wsie z klimatem, 
jak Stary Sącz z klasztorem Klarysek założonym przez 
św. Kingę czy Szczyrzyc z klasztorem Cystersów. Ogrom-
nym bogactwem jest kuchnia regionalna, która jest war-
tościowym produktem rynkowym. Stolicą sadów jest 
Łącko, znane ze „śliwowicy łąckiej”. Okolice Laskowej 
słyną z suszarni owoców, spośród których śliwka „su-
ska sechlońska” zdobyła certyfikat unijny jako produkt 
regionalny.

W centrach pszczelarstwa w Stróżach i Kamiannej po-
znamy zwyczaje pszczół i zabytkowy sprzęt, w tym ule 
figuralne. Walory przyrodnicze Sądecczyzny w połączeniu 
z zasobami dziedzictwa kulturowego i wykorzystaniem 
współpracy transgranicznej ze Słowacją stwarzają duże 
możliwości rozwoju turystyki w subregionie.
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  Teresa Sekuła
 33-383 Tylicz
 ul. Kazimierza Wielkiego 64  

 606 495 850   
 692 026 249

 www.tylicz.net.pl
 @ teresasekula@go2.pl

  N 49°24’09” E 21°01’41” 
  5 pokoi

Dom wypoczynkowy usytuowany jest w Tyliczu –  pięknej miejsco-
wości turystycznej położonej 7 km od Krynicy-Zdroju, na terenie 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Jest to doskonałe miejsce 
dla tych, którzy cenią sobie ciszę, spokój oraz smaczną kuchnię. 

Do dyspozycji gości: 5 przytulnych pokoi z widokiem na góry, 
przestronna altana z kominkiem oraz duży teren na zimowe i let-
nie szaleństwa dla dzieci. Dla gości, którzy chcieliby spędzić miło 
wieczór z rodziną lub znajomymi, jest salon z kominkiem. Atutem 
gospodarstwa jest staropolska, wykwintna kuchnia. Właścicielka 
obiektu jest dietetykiem i przyrządza specjały, które spełnią ocze-
kiwania każdego gościa.

   DOM WyPOczynKOWy tErESA      

  Małgorzata i Adam   
 Grywalscy 
 33-383 Tylicz 
 ul. Konfederatów Barskich 46 

 887 296 133
 www.chalupagorola.pl

 @ malgorzatagrywalska@gmail.com 
 E 21° 1’ 13” E 49 °23’ 01”
  5 pokoi

Obiekt położony jest w Tyliczu, blisko Krynicy-Zdroju i granicy ze 
Słowacją, w otoczeniu gór i lasów oraz łąk, na których wypasają 
się hodowane tu zwierzęta. Gospodarstwo opiera się na wielopo-
koleniowych tradycjach rodzinnych, są tu krowy, owce, kozy, króliki, 
kury różnych ras, a także pieski i koty oraz paw. 

Do dyspozycji gości: nowe, wygodne 2-, 3- i 4-osobowe pokoje 
z łazienkami i balkonami oraz bezprzewodowym internetem. Na 
terenie posesji znajduje się wygodny parking, miejsce na ognisko, 
huśtawka i piaskownica. Wspaniały wypoczynek dopełnia smaczna 
i zdrowa tradycyjna kuchnia oparta na naturalnych ekologicznych 
produktach wytwarzanych w gospodarstwie.

   chAŁuPA GórOLA     
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  Beata Pustułka
 38-316 Wysowa-Zdrój  
 Hańczowa 110

 660 635 072
 http://wysowa-zdroj.pl/

 agro-pod-grzybkiem/
 @ podgrzybkiem110@wp.pl

  N 49°27’26” E 21°09’42” 
  5 pokoi

Gospodarstwo agroturystyczne położone jest w Hańczowej, dużej 
wsi leżącej w dolinie rzeki Ropa bezpośrednio przy drodze z Uścia 
Gorlickiego do uzdrowiska Wysowa-Zdrój. Miejscowość jest licznie 
odwiedzana przez turystów przemierzających Główny Szlak Be-
skidzki. Okolica obfituje w zabytkowe obiekty, szlaki turystyczne 
piesze i rowerowe, można korzystać też z bogatej oferty pobliskiego 
uzdrowiska Wysowa-Zdrój. 

Do dyspozycji gości: 5 przestronnych pokoi z łazienkami oraz 
2 w pełni wyposażone aneksy kuchenne. Na terenie posesji jest 
bezprzewodowy internet, miejsce na ognisko i grill. Do domu przy-
lega parking i plac zabaw dla dzieci z piaskownicą i minibasenem.

   POD GrzybKIEM     

Gospodarstwo położone jest na wzgórzu, w centrum uzdrowiska 
Wysowa-Zdrój w Beskidzie Niskim, niedaleko parku zdrojowego 
i pijalni wód mineralnych. W czasie pobytu goście mogą korzystać 
z zabiegów rehabilitacyjnych oraz krytych basenów znajdujących 
się w pobliskich sanatoriach. Blisko gospodarstwa przebiega wiele 
szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych i konnych, rozciągają 
się rozległe łąki z mnóstwem ziół oraz lasy obfitujące w grzyby, 
owoce leśne i dzikie zwierzęta. Gospodarze posiadają własne ło-
wisko pstrąga oraz pasiekę, hodują także kury. 

Do dyspozycji gości: pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, dobrze wyposa-
żona kuchnia, wiata do grillowania i parking.

   juLIA     

  Julia i Mikołaj Prokopowicz
 38-316 Wysowa-Zdrój 114 

 18 353 20 20
 606 937 275  

 www.julia-wysowazdroj.pl
 @ prokopowiczjulia@poczta.onet.pl

  N 49°26’08” E 21°10’18”
  5 pokoi 
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   Maria Klimek
 33-390 Łącko
 Zarzecze 43

 507 089 723
 www.klimek.iap.pl

 @ majka-klimek@wp.pl  
  N 49°32’27”, E 20°24’09” 
  2 pokoje 

Gospodarstwo w Zarzeczu, w gminie Łącko, położone jest na wyso-
kości 650 m n.p.m. pośród wzgórz, łąk, pól i lasów pełnych jagód 
i grzybów. Spotkać tam można dziką zwierzynę i rzadkie gatunki 
ptaków. Niedaleko domu płynie górski potoczek. Jest także mały 
staw z chronionymi kumakami. Piękne okolice i szlaki zachęcają 
do pieszych wędrówek i aktywnego wypoczynku. 

Do dyspozycji gości: 2 pokoje, a także kącik wypoczynkowy, grill, 
altana, basenik, huśtawki, hamak, rowery. Gospodarze zapewniają 
całodzienne wyżywienie na bazie zdrowej żywności wyprodukowa-
nej w gospodarstwie (mięso, nabiał, warzywa i owoce, samodziel-
nie wypiekany chleb i wyrabiane na miejscu masło).

   POD SAWIną      

  Grażyna i Władysław Dyduła 
 34-650 Tymbark 71 

 18 332 53 72 
 668 177 880

 http://dydula.wix.com/dydula   
@ biuro@tz.limanowa.pl

  N49°44’38, E 20°20’00 
  5 pokoi

Gospodarstwo położone jest w Tymbarku na zboczu góry Zęzów, 
w idealnej okolicy do pieszych wędrówek i na długie rajdy konne. 

Do dyspozycji gości: pokoje z łazienkami, TV satelitarną i do-
stępem do internetu, kuchnia oraz pokój wypoczynkowy, a także 
ogród z basenem kąpielowym oraz kącikiem wypoczynkowym 
dla dzieci i dorosłych. W gospodarstwie jest sad owocowy oraz 
stadnina koni huculskich chowanych w systemie półtabunowym. 
Dodatkowymi atrakcjami poza wspaniałymi widokami są basen 
oraz bania (sauna) zbudowana z drewna modrzewiowego, w której 
można zregenerować się po całodziennej jeździe konnej lub na 
nartach. Na miejscu serwowane są smaczne, domowe posiłki.

   tęczOWA zAGrODA SAPL   

   Stanisław Bukowiec
 34-602 Laskowa
 Jaworzna 35 

 18 33 45 253   
 506 111 845 

  www.zapotokiem.idl.pl 
 @ stas@zapotokiem.idl.pl

  N 49°44.441’ E 20°29.394’
  5 pokoi

Gospodarstwo położone jest w miejscowości Jaworzna w powiecie 
limanowskim. Wokół posesji rosną lasy bogate w grzyby i owoce 
leśne. W najbliższej okolicy płynie potok oraz rzeka Łososina, są też 
stawy rybne i szlaki rowerowe oraz stadnina koni. Jest to idealne 
miejsce dla osób poszukujących spokoju i ciszy oraz ceniących sobie 
bezpośredni kontakt z przyrodą. 

Do dyspozycji gości: budynek z osobnym wejściem, w którym 
znajduje się 5 pokoi z oddzielnymi łazienkami oraz taras z dużym 
murowanym grillem. Gospodarze oferują domowe posiłki przy-
rządzane z ekologicznych produktów pochodzących z własnego 
gospodarstwa. Atrakcją dla najmłodszych są zwierzęta gospodarskie.

   zA POtOKIEM SAPL     

Pensjonat „Klaudia” usytuowany jest w uzdrowisku Wysowa-
-Zdrój położonym w śródgórskiej dolinie rzeki Ropy na wysokości  
ok. 550 m n.p.m. W okolicy są ciekawe tereny spacerowe, a tak-
że wyznaczone trasy turystyczne. Największą atrakcją jest park 
zdrojowy z ujęciami wód mineralnych. W uzdrowisku funkcjonuje 
zakład przyrodoleczniczy, w którym można zażywać  kąpieli lecz-
niczych. Latem działa tu odkryty basen. Jest to idealne miejsce 
dla osób, które cenią sobie ciszę i spokój, piękne krajobrazy oraz 
kontakt z przyrodą. 

Do dyspozycji gości: pokoje gościnne z łazienkami, kuchnia, jadal-
nia oraz duży ogród. W pensjonacie oferowane są domowe posiłki.

   KLAuDIA    

   Helena Baranowska 
 38-316 Wysowa-Zdrój 191  

 600 438 161
  www.klaudiawysowa.com  

 @ hbaranowska@interia.pl 
  N:49°26’34”, E:21°09’44”
  3 pokoje
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  Zofia i Adam Kieblesz
 33-383 Tylicz
 ul. Pułaskiego 13 

 18 471 11 69
 www.agroturystykakieblesz.pl

 @ agroturystyka.kieblesz@gmail.com
  N 49°23’39” E 21°1’31”
  5 pokoi

Gospodarstwo usytuowane 200 m od rynku w Tyliczu, w zacisznej 
i spokojnej okolicy, przyjmuje turystów przez cały rok. 

Do dyspozycji gości: 20 miejsc w pokojach 2- i 3-osobowych 
z pełnym węzłem sanitarnym, balkonami, czajnikami i TV, w pełni 
wyposażona kuchnia (naczynia, lodówka i kuchenka gazowa) oraz 
miejsca parkingowe. W lecie na terenie obiektu można wypoczywać 
w zielonym kąciku relaksacyjnym. W pełnym kwiatów, krzewów 
i drzewek ozdobnych ogrodzie znajduje się zadaszona altanka, grill, 
plac zabaw dla dzieci oraz miejsce na ognisko. Zimą można korzystać 
z bogatej oferty okolicznych wyciągów, zwłaszcza z nowej stacji 
narciarskiej na sąsiedniej posesji.  

   GOSPODArStWO GOŚcInnE – KIEbLESz    

  Bernardyna Kieblesz
 33-383 Tylicz
 ul. Kazimierza Wielkiego 23   

 18 471 11 09
 503 325 770

 www.ubabcimili.pl
 @ tyliczkwatery@poczta.onet.pl

  N 49°24’2.63” E 21°14’0.99”
  5 pokoi 

Gospodarstwo położone jest w centrum Tylicza, niedaleko znanego 
kurortu Krynica-Zdrój. Ta lokalizacja stwarza wiele możliwości ak-
tywnego wypoczynku latem: w pobliżu są piękne trasy spacerowe 
i rowerowe, odkryty basen, stadnina koni, górski potok, lasy pełne 
grzybów i jagód, cerkiew łemkowska oraz szlak źródeł mineralnych. 
Zimą można tu uprawiać narciarstwo zjazdowe i biegowe. 

Do dyspozycji gości: 5 pokoi, sala wielofunkcyjna ze stołem do 
ping-ponga oraz szachy ogrodowe. Na terenie posesji znajdują się 
altany z leżakami, huśtawkami i grillem oraz tak zwany cichy kącik. 
Dla dzieci przygotowano plac zabaw z trampoliną, piaskownicą 
i domkami. 

   u bAbcI MILI       

   Celina Hebda 
 34-604 Łukowica
 Przyszowa 57 

 18 33 36 597   
 517 557 723

 www.jodelka.nrs.pl 
 @ jodelka@nrs.pl 

  N 49°37.634’ E 20°29.219’
  3 pokoje 

Gospodarstwo usytuowane jest we wsi Przyszowa w gminie Łuko-
wica, między wzgórzami Bąkowca i Pępówki na wysokości 650 m 
n.p.m. Otaczają je lasy obfitujące w runo leśne, a pamiątką z pobytu 
w „Jodełce” są suszone grzyby w płóciennym woreczku. W pobliżu 
są liczne szlaki turystyczne, w odległości 2 km przepływa rzeka. 

Do dyspozycji gości: pokoje 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami, aneks 
kuchenny, pokój dzienny oraz rowery. Dla dzieci jest basen, altana, 
plac zabaw, trampolina i duża drewniana huśtawka. Oferowane 
jest wyżywienie oparte na własnych produktach oraz pochodzą-
cych z gospodarstw ekologicznych. Gospodarstwo leży na szlaku 
„Małopolska Wieś dla Dzieci”. 

   jODEŁKA SAPL    

Dom usytuowany jest w Tyliczu, turystycznej miejscowości oddalonej 
7 km od Krynicy-Zdroju. Malownicze otoczenie, rodzinna atmosfera 
oraz położenie z dala od ulicy sprzyjają odpoczynkowi od miejskiego 
zgiełku. Przy domu znajduje się duży ogród z kącikiem do grillowania 
i ogrodzony parking. 

Do dyspozycji gości: 5 pokoi 4-, 3- i 2-osobowych z własnymi 
łazienkami. Wygodne umeblowanie pozwala w komfortowych wa-
runkach spędzać urlop, wypoczywać po szaleństwach narciarskich 
i pieszych wycieczkach w góry. Gospodarze oferują smaczne domo-
we posiłki: śniadania, obiady i kolacje lub obiadokolacje, oraz pyszne 
tradycyjne wypieki, które usatysfakcjonują każdego smakosza.

   u jęDruSIA      

  Maria Harnik 
 33-383 Tylicz
 ul. Kazimierza Wielkiego 34 B 

 18 47 31 282  
 887 393 186

 www.tyliczujedrusia.pl
 @ biuro@tyliczujedrusia.pl

 E 49°24.131’ E 21°59.088’
  5 pokoi 
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    Edwarda Bartko
 38-316 Uście Gorlickie
 Wysowa-Zdrój 142

 18 353 21 80
 660 635 504

 www.sloneczko.bo.pl 
 @ edwardabartko@gmail.com  

  N 49°26’26” E 21°09’57” 
  3 pokoje 

Gospodarstwo położone jest miejscowości uzdrowiskowej Wyso-
wa-Zdrój. Okolica słynie ze swoistego mikroklimatu, a w pobliskich 
sanatoriach można korzystać z zabiegów. Mające tu ujścia wody 
mineralne działają leczniczo na schorzenia nerek, wątroby oraz 
przewodu pokarmowego. Jest to znakomite miejsce dla osób lu-
biących wypoczynek w ciszy i  spokoju. 

Do dyspozycji gości: 3 pokoje, oferowane jest wyżywienie, także 
dietetyczne. Gospodarstwo jest uczestnikiem produktu „Małopol-
ska wieś pachnąca ziołami” i specjalizuje się w  uprawie i szerokim 
wykorzystaniu ziół, nie tylko w kuchni regionalnej. Posiłki przygo-
towywane są na tradycyjnym piecu opalanym drewnem bukowym.

   SŁOnEczKO      

   Renata Bałuc
 33-383 Tylicz
 ul. Biskupa Tylickiego 6 

 18 47 31 105  
 512 968 847

 www.podwyciagiem.strefa.pl  
@ tylicz@tlen.pl

  N 49°23,934’ E 21°01.211’
  4 pokoje

Kwatera „Pod Wyciągiem” położona jest u podnóża góry Szwar-
cowa, w cichym, spokojnym miejscu, z dala od ulicznego ruchu, 
a jednocześnie blisko centrum malowniczego miasteczka Tylicz. Jest 
to idealne miejsce do wypoczynku w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
a także dla miłośników narciarstwa. 

Do dyspozycji gości: 13 miejsc noclegowych w 4 pokojach z TV 
i internetem bezprzewodowym, a także duży obszar zieleni z atrak-
cjami dla dzieci i dorosłych – z grillem, huśtawkami, zjeżdżalnią, 
piaskownicą oraz stawem hodowlanym pełnym pstrągów. Nieza-
przeczalnym atutem obiektu jest smaczna domowa kuchnia – go-
spodyni dogadza nawet najbardziej wybrednym podniebieniom. 

   POD WycIąGIEM    

  Bożena i Bolesław Apola 
 38-307 Sękowa 57 

 18 35 18 132  
 504 583 602  
 @ bozenaagro@poczta.fm 

  N 49°37.153’ E 21°12.183’
  5 pokoi

Gospodarstwo usytuowane jest w malowniczo położonej gmi-
nie Sękowa w Beskidzie Niskim pomiędzy Magurą Małastowską  
(813 m n.p.m.) a Magurą Wątkowską (842 m n.p.m.). Od południa 
gmina graniczy bezpośrednio ze Słowacją, a ponad połowa jej ob-
szarów leśnych należy do Puszczy Karpackiej. Okolice gospodarstwa 
są doskonałym terenem do spacerów i pieszych wędrówek. 

Do dyspozycji gości: 5 pokoi z łazienkami, a także wspólna prze-
stronna jadalnia, która służy również jako pomieszczenie wypo-
czynkowe. Przy domu znajduje się duży ogród, w którym można 
wypoczywać, altanka, a także urokliwy staw oraz boisko sportowe 
do siatkówki, miejsce na ognisko i plac zabaw dla dzieci. 

   nAD SęKóWKą    

Dom znajduje się w znanej z leczniczych wód mineralnych miej-
scowości uzdrowiskowej Wysowa-Zdrój położonej w powiecie 
gorlickim. Okolica idealnie nadaje się do uprawiania turystyki 
pieszej, rowerowej i kulturowej, a zimą narciarstwa biegowego, 
zjazdowego i saneczkarstwa. Gospodarze zachęcają do korzystania 
z zabiegów rehabilitacyjnych i krytych basenów znajdujących się 
w tutejszych sanatoriach.

Do dyspozycji gości: 2 obiekty. W murowanym domu znajdują się 
3 pokoje z łazienkami. W obiekcie drugim 3 samodzielne jednostki 
mieszkaniowe z łazienkami, sypialniami oraz w pełni wyposażony-
mi kuchniami. Przy domu znajduje się duży ogród. 

   WILLA hELEnA       

   Helena Stachowiak
 38-316 Wysowa-Zdrój 104

 18 35 32 074
 509 965 215
 @ helena.stachowiak@wp.pl 

  N 49°26’25” E 21°09’59” 
  3 pokoje, 3 SJM
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  Maria Wcisła 
 38-315 Uście Gorlickie 250 

 18 35 16 300  
 607 168 572

 www.agrouscie.w.interiowo.pl
 @ wcislam@interia.pl 

  N 49°31.023’ E 21°08.355’
  2 pokoje 

Gospodarstwo agroturystyczne położone jest w turystycznej miej-
scowości Uście Gorlickie w Beskidzie Niskim. Teren Uścia porośnięty 
jest w większości przepięknymi lasami, które tworzą niepowtarzal-
ny mikroklimat, dlatego jednym z walorów tych terenów jest czyste 
powietrze. Poza tym miejscowość Uście Gorlickie leży nad Jeziorem 
Klimkowskim, co stwarza dodatkowe możliwości spędzenia czasu 
nad wodą i uprawiania sportów wodnych.  

Do dyspozycji gości: domek rekreacyjny zlokalizowany na pięknie 
położonej działce o powierzchni 0,30 ha nad samą rzeką Ropą. 
Obok domu jest zagospodarowany ogród z oczkiem wodnym, grill 
i altana, huśtawka oraz miejsce do gry w siatkówkę.

   AzALIA   

  Lucyna Tabiś  
 38-315 Uście Gorlickie
 Czarna 29 

 18 35 16 556
 18 35 11 058  
 500 072 915
 511 524 302

 www.czarna-noclegi.manifo.com
 @ czarna_noclegi@interia.pl 

 N 49°31.393’ E 21°04.804’
  2 SJM

Obiekt usytuowany jest we wsi Czarna, w pięknej i cichej okolicy, 
nieopodal jeziora Klimkówka. W okolicy położone są miejscowości 
uzdrowiskowe i rekreacyjne – Wysowa-Zdrój (10 km) i Krynica-
-Zdrój (25 km). W niedalekiej odległości w Regietowie znajduje 
się stadnina koni huculskich „Gładyszów”, w której można jeździć 
konno. Wielbiciele pieszych lub rowerowych wędrówek znajdą tu 
mnóstwo szlaków turystycznych i tras rowerowych. 

Do dyspozycji gości: 2 samodzielne jednostki mieszkaniowe, 
a także duży ogród z miejscem wypoczynkowym dla dorosłych 
oraz placem zabaw dla dzieci. Okoliczne lasy są bogate w owoce 
leśne oraz grzyby.

   POKOjE GOŚcInnE – LucynA tAbIŚ    

   Irena i Jacek Świcarz
 33-343 Rytro
 Sucha Struga 64  

 18 44 69 689  
 604 087 609
 604 087 363 

 www.cyrla.pl
 @ schron@cyrla.pl

  N 49°29’32,1” E 20°42’57,3”
  5 pokoi 

Chata górska „Cyrla” położona jest w przysiółku Cyrla, położonym 
na południowych stokach Makowicy, w paśmie Jaworzyny Krynic-
kiej – wschodniej części Beskidu Sądeckiego. Jest to idealne miejsce 
rodzinnego i indywidualnego wypoczynku. Do obiektu można 
dojechać samochodami terenowymi lub dojść pieszo. 

Do dyspozycji gości: pokoje (2- i 3-osobowe oraz 4-osobowy 
i zbiorowy, a także szałas), które maksymalnie mogą pomieścić 
około 35 osób, i pole namiotowe. Gospodarze oferują całodzienne 
wyżywienie (pyszna kuchnia domowa) i nieźle zaopatrzony bufet. 
Obsługiwane są także wycieczki szkolne, imprezy integracyjne 
i małe uroczystości rodzinne.

   chAtA GórSKA „cyrLA”     

Gospodarstwo agroturystyczne położone jest w miejscowości Tylicz 
w paśmie Beskidu Sądeckiego. W niedalekiej odległości znajduje się 
słynne uzdrowisko Krynica-Zdrój (7 km) oraz Bardejów na Słowacji, 
znany z kąpielisk termalnych. W gospodarstwie można spędzić miły 
i spokojny wypoczynek, urlop czy wakacje. W pobliżu znajdują się 
liczne trasy narciarskie, turystyczne szlaki piesze oraz rowerowe. 

Do dyspozycji gości: 3 pokoje (2-, 3- i 4-osobowy) z łazienkami 
oraz pokój TV z kominkiem i lodówką,  a także bezpłatny bezpiecz-
ny parking, ogród i altanka z grillem. Gospodyni oferuje smacz-
ne domowe posiłki i przygotowuje także potrawy z tradycyjnej 
kuchni  regionalnej.

   POKOjE GOŚcInnE „bASIA”   

   Jan Smoleń 
  33-383 Tylicz 
 ul. Słoneczna 8a 

 18 47 31 139  
 692 032 752

 www.kwateraujanka.pl 
 @ jans.tylicz@op.pl

  N 49°23,756’ E 21°01.145’
  3 pokoje 

ObIEKty rEKOMEnDOWAnE PrzEz POLSKą FEDErAcję turyStyKI WIEjSKIEj „GOSPODArStWA GOŚcInnE” 
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   Kazimiera Łatka
 33-342 Barcice
 Barcice Dolne 8

 18 446 16 03
 505 320 379

 www.ekolatka.pl 
 @ kazimieral@o2.pl  

  N 49°32’32” E 20°39’16”
  5 pokoi 

Obiekt położony jest we wsi Barcice Dolne w dolinie Popradu. Jest 
to doskonałe miejsce wypadowe na szlaki turystyczne, do źródeł 
wód mineralnych oraz na pobliską Słowację, a także wymarzone 
miejsce dla rodziców z dziećmi. W ekologicznym gospodarstwie 
uprawiane są zboża i warzywa oraz hodowane krowy, owce i kozy. 

Do dyspozycji gości: samodzielny dom, a dla dzieci plac za-
baw z piaskownicą i domkiem „na kurzej stopce”. Dla turystów 
organizowane są występy folklorystyczne oraz spływ łodziami 
flisackimi po rzece Poprad. Dobra domowa kuchnia, tradycyjny 
wypiek chleba, jazda konna, ognisko, grill, możliwość udziału 
w pracach polowych. 

   EKO-ŁAtKA     

  Krystyna Kurczab 
 34-600 Limanowa
 Sowliny 64

 18 33 73 618  
 500 280 764

 http://ukrystyny.limanowa.pl  
@ u.krystyny@interia.pl

  N 49°43.579’ E 20°25.218’
  2 SJM

Gospodarstwo usytuowane jest w Beskidzie Wyspowym w dolinie 
leśnych stoków, blisko miasta Limanowa i Miejskiej Góry. Położone 
z dala od zgiełku miejskiego pozwala cieszyć się ciszą, świeżym 
powietrzem i barwnym krajobrazem gór. Okolica jest atrakcyjna 
także dla osób kochających aktywny wypoczynek. Gospodarstwo 
jest doskonałą bazą wypadową w góry, do Zakopanego, Szczaw-
nicy, Niedzicy, Krynicy i Krakowa, a także na Słowację. 

Do dyspozycji gości: 2 samodzielne jednostki mieszkaniowe. 
Istnieje możliwość zakupu wytwarzanych w gospodarstwie pro-
duktów – mleka, śmietany, masła, sera, chleba, jajek i warzyw, 
oraz koronkowych serwetek wykonywanych przez gospodynię. 

   u KryStyny SAPL   

  Tomasz Królikowski 
 33-383 Tylicz
 Krótka 2a

 18 47 11 164  
 698 518 943  
 www.agroturystyka-ggg.pl/
 kwatera/62/Tylicz/
 Tomasz_Krolikowski
 @ tomasz_pokoje@op.pl 

 N49°23,601’ E 21°01.418’
  5 pokoi

Gospodarstwo położone jest w centrum Tylicza, w odległości 7 
km od uzdrowiska Krynica-Zdrój oraz niedaleko źródeł termalnych 
w Bardejowie na Słowacji. Jest to znakomite miejsce na relaks i od-
poczynek dla rodzin z dziećmi oraz dla osób preferujących aktyw-
ny wypoczynek – przepiękne okolice Beskidu Sądeckiego sprzyjają 
uprawianiu turystyki pieszej, konnej i rowerowej. 

Do dyspozycji gości: 5 pokoi 2-, 3- i 4-osobowych oraz 3 łazien-
ki z prysznicami. Duży ogród oraz ogrodzona posesja zapewniają 
bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci oraz bezpieczny parking dla 
samochodów gości. Gospodyni oferuje smaczne, domowe posiłki, 
uwzględniając w menu regionalną kuchnię.

   POKOjE GOŚcInnE – tOMASz KróLIKOWSKI    

Obiekt znajduje się w centrum Tylicza, uroczej miejscowości w Be-
skidzie Sądeckim. Wiele atrakcji zapewnia pobliskie uzdrowisko 
Krynica-Zdrój. Walory okolicy pozwalają na aktywny wypoczynek 
i obcowanie z przyrodą. Uprawianie sportów zimowych umożli-
wia kilka stacji narciarskich, trasy biegowe oraz lodowisko. Latem 
atrakcją są piesze i rowerowe wycieczki po okolicznych szlakach 
turystycznych. Przyjazna atmosfera i miłe otoczenie stwarzają do-
skonałe warunki do odpoczynku dla rodzin z dziećmi.

Do dyspozycji gości: słoneczne pokoje 2-, 3- i 4-osobowe z balko-
nami i łazienką. W ogrodzie jest w plac zabaw dla dzieci, miejsce 
na ognisko, grill i kącik wypoczynkowy. 

   POKOjE GOŚcInnE – hALInA KOŻuch     

   Halina Kożuch
 33-383 Tylicz
 ul. Sportowa 6B

 798 722 837
  www.turystykawgorach.pl

 @ kozuchhalina@op.pl
  N 49°23’57” E 21°1’35”
  4 pokoje
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Ekologiczne gospodarstwo położone w Beskidzie Wyspowym pro-
wadzi tradycyjną produkcję zwierzęcą, hodując drób, króliki, krowy 
i świnie, oraz roślinną, uprawiając plantacje porzeczek, aronii, 
truskawek, a także sad jabłoniowy i śliwowy oraz wiele innych 
owoców i warzyw, które są wykorzystywane do żywienia turystów. 
Dużą atrakcją dla dzieci, jak i dorosłych jest możliwość uczestni-
czenia w pracach polowych i karmieniu zwierząt. Goście mogą 
brać udział w pieczeniu chleba, robieniu masła, sera i przetworów. 

Do dyspozycji gości: 4 pokoje, a także plac zabaw dla dzieci 
z piaskownicą, huśtawkami i domkiem na drzewie. Gospodarze 
oferują całodzienne wyżywienie.

   OWIEczKA SAPL   

   Maria i Tadeusz Zygadło
 34-606 Łukowica
 Owieczka 40

 18 333 51 95
 513 026 449

 www.owieczka.nrs.pl
 @ owieczka@nrs.pl 

  N 49°36’39” E 20°29’1” 
  4 pokoje

tAtry I PODhALE 
POWIAty: nOWOtArSKI, tAtrzAńSKI

tatry – jedyne góry typu alpejskiego w Polsce zawsze przyciągały wielu miłośników, a folklor góralski,  
z jego gwarą, strojami, muzyką i kuchnią stwarza klimat, w którym dobrze czują się turyści. Spływ Dunajcem 
w Pieninach, jezioro czorsztyńskie, baseny termalne i stoki narciarskie to główne atrakcje tego regionu.

Góralskie budownictwo w stylu zakopiańskim, stworzo-
nym przez Stanisława Witkiewicza, ze stromymi dachami 
i drewnianą snycerką nadaje pejzażom Podhala wyjątko-
wości, podobnie jak stada owiec pasące się na halach. 
Szlaki górskie wiodą na strome granitowe szczyty Tatr i po 
graniach Podhala, w malownicze Pieniny, Gorce, na Spisz 
i Orawę. Obszary górskie objęte są parkami narodowymi: 
Tatrzańskim, Pienińskim i Gorczańskim. 

Z kulturą, tradycjami i przyrodą Tatr i Podhala zapoznamy 
się w muzeach regionalnych w Zakopanem, Nowym Targu, 
Rabce-Zdroju i Jaworkach. Budownictwo ludowe Spisza 
reprezentują zagrody Sołtysów w Jurgowie i Korkoszków 
w Czarnej Górze. Stolicą Podhala jest Nowy Targ, zgodnie 
z nazwą do dziś odbywają się tu słynne targi.

Spływ Dunajcem tratwami flisackimi startuje ze Sromowiec 
w pobliżu Jeziora Czorsztyńskiego, nad którym górują 
dwa zamki: w Czorsztynie i Niedzicy, a pomiędzy nimi 
kursują statki spacerowe. Drewniane tratwy sterowane 
przez flisaków w szafirowych haftowanych serdakach 
spływają przełomem górskim do Szczawnicy, eleganc-
kiego kurortu w szwajcarskim stylu. Drugie uzdrowisko, 
Rabka-Zdrój, to „miasto dzieci świata” z parkiem rozrywki 
Rabkoland, teatrem Rabcio i Muzeum Rekordów i Oso-
bliwości. W pobliżu Czorsztyna wznosi się góra Wdżar 

z wyciągiem krzesełkowym, parkiem linowym oraz letnim 
torem saneczkowym.

Odkąd na Podhalu odkryto gorące źródła, baseny termalne 
w Zakopanem na Antałówce, w Bukowinie, Białce Tatrzań-
skiej, Bańskiej Niżnej i Chochołowie dostarczają rozrywki 
i relaksu, zwłaszcza zimą po nartach, bowiem miejsco-
wości te, podobnie jak Jurgów czy Spytkowice, to centra 
sportów zimowych. Podhale i Pieniny łączy rzeka Białka, 
wypływająca z Morskiego Oka w Tatrach, a wpadająca 
do Jeziora Czorsztyńskiego – w pewnych okresach roku 
można uprawiać na niej kajakarstwo górskie.

Kuchnia Podhala bazuje na produktach owczych: ser oscy-
pek, bryndza podhalańska i redykołki (małe serki w kształ-
cie zwierzątek lub serduszek) zarejestrowane są jako unijne 
produkty regionalne. Wszystkie te wyroby, a także bundz 
i żętycę wyrabia się w bacówkach, które można znaleźć na 
halach i turystycznych szlakach w miejscach, gdzie baco-
wie wypasają kierdle, czyli stada owiec. Gospodynie, czyli 
gaździny, podają gościom typową zupę kwaśnicę i mo-
skole – placki z ziemniaków, popularna jest też jagnięcina 
podhalańska. Kwitnie tu miejscowe rzemiosło: malowanie 
na szkle, hafciarstwo, stolarstwo i kowalstwo artystyczne, 
twórcy ludowi urządzają pokazy i warsztaty, odbywa się 
wiele imprez o charakterze regionalnym.

Znajdź nocleg na swoim smartfonie!
www.agroturystyka.pl/app

Aplikacja
Mobilna

z adresami
gospodarstw
z całej Polski
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  Bożena Milaniak 
 34-440 Czorsztyn
 ul. Leśna 7 

 18 26 50 453  
 514 699 311

 http://pokojeubozeny.  
 dobrynocleg.pl 
 @ grzesiek_milaniak@op.pl

  N 49°26.274’ E 20°19.459’
  5 pokoi

Pensjonat „Milaniak” położony jest w malowniczym Czorsztynie, 
w samym sercu Pienin. Można tu wypocząć w pięknej okolicy i w mi-
łej atmosferze – z dala od zgiełku wielkich miast. 

Do dyspozycji gości: około 15 miejsc noclegowych w pokojach 2-, 
3- i 4-osobowych z łazienkami, sala kominkowa, sala telewizyjna, 
która pełni też funkcję świetlicy, sala zabaw dla dzieci oraz dostęp 
do bezprzewodowego internetu. Bezpłatny parking znajduje się 
z tyłu domu, jest ogrodzony i zamykany na noc. Goście mogą re-
laksować się lub biesiadować w ogrodzie, w którym jest altanka 
z ławkami, grill oraz miejsce na ognisko, a także plac zabaw dla 
dzieci z huśtawką i zjeżdżalnią.

   POKOjE GOŚcInnE – bOŻEnA MILAnIAK    
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  Barbara i Andrzej 
 Mikołajewicz
 34-440 Czorsztyn
 ul. Drohojowskich 7

 18 26 50 366
 603 133 283
 601 096 935

 www.czorsztyn.com.pl
 @ willajasna@list.pl

  N 49°26’10” E 20°19’45”
  9 pokoi

Otoczona dużym ogrodem willa jest położona w Czorsztynie na 
skraju Pienińskiego Parku Narodowego. W odległości 6 km znajduje 
się Przystań Flisacka oferująca spływ Przełomem Dunajca, stanowiący 
europejską atrakcję turystyczną. 

Do dyspozycji gości: 9 pokoi z łazienkami (1-, 2-, 3-, 4-osobowe) 
oraz sala na 30 osób. Miejsce na ognisko połączone z pieczeniem 
barana, kiełbasek, „kociołka ceperskiego” przy muzyce kapeli gó-
ralskiej. W części ogrodu znajduje się ziołowy ogródek dydaktyczny, 
a gospodarze uczą sporządzania nalewek leczniczych. Na miejscu 
serwowane są domowe posiłki. Obiekt znajduje się na szlaku „Mało-
polska Wieś Pachnąca Ziołami” oraz „Zagroda Edukacyjna”.

   WILLA jASnA      

  Paweł Króżel
 34-470 Czarny Dunajec 
 ul. Kantora 85

 18 26 57 402
 602 711 664

 www.agroturystyka-ggg.pl/ 
 kwatera/83/Czarny_Dunajec/ 
 Zofia_i_Pawel_Krozel
 @ pkrozel@hotmail.com

  N 49°26’43” E 19°51’37”
  5 pokoi 

Gospodarstwo położone jest w Czarnym Dunajcu, w cichej, spokoj-
nej okolicy. W pobliżu są ścieżki rowerowe prowadzące do bardzo 
interesujących przyrodniczo torfowisk. 

Do dyspozycji gości: przygotowano samodzielny, drewniany bu-
dynek z 5 pokojami, otoczony rozległym ogrodem. Na parterze są 
pomieszczenia do wspólnego użytku: jadalnia, salonik wypoczyn-
kowy z kominkiem oraz w pełni wyposażona kuchnia, gdzie goście 
mogą przyrządzać posiłki. W ogrodzie jest plac zabaw i basenik dla 
dzieci, a dla dorosłych – kort tenisowy, boisko do gry w siatkówkę, 
altanka z ławkami, leżaki i stół do tenisa. Gospodyni serwuje domo-
we wyżywienie z  produktów z własnego gospodarstwa.

   AGrOturyStyKA u KróŻLóW     

Gospodarstwo znajduje się na wzniesieniu, z pięknym widokiem na 
Tatry, w malowniczej wsi Ząb – najwyżej położonej wsi w Polsce. 
Jest to doskonałe miejsce na zregenerowanie sił i odpoczynek od 
wielkomiejskiego stresu.

Do dyspozycji gości: pokoje 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami i TV 
oraz jadalnia, kuchnia z pełnym wyposażeniem, w której goście 
mogą przygotowywać sobie posiłki, i salon wypoczynkowy z ko-
minkiem. Dla najmłodszych przygotowano plac zabaw na zewnątrz. 
Przy domu znajduje się miejsce na grill i na ognisko. W pobliżu 
usytuowany jest wyciąg narciarski, trasy spacerowe i rowerowe, 
które pozwalają na aktywny wypoczynek zarówno latem, jak i zimą.

    jArOSzóWKA    

   Barbara i Jacek Jakubiec
 34-521 Ząb 
 Bustryk 103a
  18 41 45 537 
 664 125 917

 www. jaroszowka.com
 @ jaroszowka@jaroszowka.com

  N 49°20’64” E 19°55’85”
  8 pokoi
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   Jadwiga Ful 
 34-480 Jabłonka
 Orawka 31a

 888 470 253
 http://agroful.com

 @ orawka@aol.com  
  N 49° 30’ 1.22” E 19° 44’ 26,8 
  5 pokoi 

Dom jest usytuowany na wzgórzu nad doliną w urokliwym za-
kątku wsi Orawka, w powiecie nowotarskim. Przez miejscowość 
przepływa rzeka Czarna Orawa i przebiega droga krajowa nr 7. 
Z posesji roztaczają się widoki na panoramy Tatr, Beskidów z Babią 
Górą i Jeziora Orawskiego. 

Do dyspozycji gości: górna kondygnacja domu z apartamentem 
i 4 pokojami oraz niewielkim aneksem kuchennym. Każdy pokój 
ma łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym.  W dużym ogrodzie 
otaczającym dom znajdują się huśtawki i piaskownice dla dzie-
ci, huśtawki dla dorosłych, altana i dużo wolnej przestrzeni do 
zabawy. Gospodarze oferują pyszne domowe śniadania i obiady.

   AGrOFuL – WyPOczynEK nAD DOLIną     

  Ryszard Chryc
 34-440 Kluszkowce  
 ul. St. Bochnaka 27a 

 18 26 50 341  
 501 308 178
 504 854 734 

 www.k.chryc.goralskie.net  
 @ agroutadka@gmail.com

  N49°26.886’ E 20°18.081’
  5 pokoi

Gospodarstwo agroturystyczne usytuowane jest w miejscowości 
Kluszkowce w gminie Czorsztyn położonej przy drodze wojewódz-
kiej nr 969 (Stary Sącz – Nowy Targ). W niedalekiej odległości 
znajduje się Jezioro Czorsztyńskie, a także góra Wdżar z wyciągiem 
narciarskim, parkiem linowym oraz letnim torem saneczkowym. 
Wspaniałe krajobrazy i przyroda chroniona są gwarancją dobrego 
wypoczynku w  regionie. Jest to doskonałe miejsce na wypoczynek 
dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych.

Do dyspozycji gości: 5 pokoi z dwiema wspólnymi łazienkami 
na korytarzu. Na życzenie gości właścicielka serwuje smaczne 
domowe posiłki. 

   u tADKA      

   Monika i Edward Brandys 
 34-745 Spytkowice 604 

 18 268 84 79  
 www.agroturystyka-ggg.pl/

 kwatera/34/Spytkowice/
 Edward_i_Monika_Brandys 
 @ chatapodlasem@vp.pl

  N 49° 34’ 35.22’’ E 19° 51’ 32
  3 pokoje

„Chata pod lasem” znajduje się we wsi Spytkowice w powiecie 
nowotarskim, położonej przy drodze krajowej nr 7. Ponieważ go-
spodarstwo położone jest pod lasem, słychać tu poranny śpiew 
ptaków. Gospodarze zapraszają wszystkich, którzy chcą mile i spo-
kojnie odpocząć w atmosferze czynnego gospodarstwa rolnego. 

Do dyspozycji gości: 3 pokoje 4-osobowe, każdy z samodzielnym 
węzłem sanitarnym i telewizorem, a także oddzielny aneks kuchenny. 
Gospodyni zachęca do degustacji swojej kuchni i poleca produkty  
z  gospodarstwa, m.in.: mleko, śmietanę, masło, sery, owoce, chleb, 
konfitury. Po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzami można 
przyjechać ze swoim zwierzątkiem. 

   chAtA POD LASEM    

Obiekt „Noclegi u Kalatów” zlokalizowany jest w Nowej Białej – 
pięknej i spokojnej wiosce położonej nieopodal Białki Tatrzańskiej 
i w pobliżu rezerwatu Przełomu Białki. 

Do dyspozycji gości: przeznaczone są 4 pokoje 4-, 3- i 2-osobowe 
z łazienkami, a także aneks kuchenny oraz sala do biesiadowania 
z kominkiem. Przed domem jest parking, z którego mogą korzystać 
goście, a z tyłu domu ogród, w którym można relaksować się lub 
biesiadować przy grillu. Gospodarze nie oferują wyżywienia, ale 
w sąsiednim gospodarstwie goście mogą zaopatrzyć się w nabiał 
i korbacze. Domownicy mogą porozumiewać się z turystami także 
w języku niemieckim, angielskim, słowackim i rosyjskim.

   nOcLEGI u KALAtóW     

    Elżbieta Kalata
 34-433 Nowa Biała
 ul. św. Floriana 78   

 18 28 51 213  
 605 079 060

  www.agroturystyka-ggg.pl/  
 kwatera/243/Spytkowice/
 Elzbieta_Kalata
 @ kalatak@interia.pl 

  N49°26.595’ , E 20°08.962’
  4 pokoje
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   Antonina Błachut 
 34-440 Czorsztyn  
 ul. Drohojowskich 24

 18 26 50 336
 506762270 

 www.blachut.goralskie.net 
 @ ablachut@op.pl

  N 49°26’03” E 20°19’13” 
  3 pokoje 

Dom położony jest w Czorsztynie, z dala od ruchu samochodowego, 
obok Pienińskiego Parku Narodowego. W pobliżu są liczne atrakcje 
turystyczne, jak: ruiny Zamku Czorsztyńskiego, Jezioro Czorsztyńskie, 
gdzie odbywają się rejsy gondolami, szlak na Trzy Korony, wyciągi 
narciarskie, można też wybrać się na spływ Przełomem Dunajca. 
Z domku roztacza się piękny widok na jezioro i góry.

Do dyspozycji gości: 3 pokoje z łazienkami oraz pokój 4-osobowy 
z łazienką na korytarzu, a także aneks kuchenny. Teren ogrodzony, 
przed domem jest ogródek i plac zabaw dla dzieci, a po drugiej 
stronie drogi rośnie las, w którym od wiosny rozbrzmiewają piękne 
koncerty ptasiej muzyki. 

   POKOjE GOŚcInnE – „bŁAchut”   
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   Anna Babiak 
 34-450 Krośnica
 ul. O. Leona 154

 18 26 23 705  
 516 744 772

 www.babiak.pieniny.net 
 @ babiakanna@op.pl

  N 49°27.703’ E 20°19.974’
  4 pokoje 

Gospodarstwo agroturystyczne położone jest na stokach Gorców 
w Krośnicy, niedaleko Jeziora Czorsztyńskiego. Jest to znakomite 
miejsce dla osób pragnących wypocząć w ciszy, z dala od miejskiego 
gwaru. W sąsiedztwie przepływa potok Krośniczanka.

Do dyspozycji gości: 4 pokoje gościnne, salonik wypoczynkowy 
z kominkiem, kuchnia oraz jadalnia. Na terenie obiektu znajduje 
się ogród z altanką, plac zabaw dla dzieci oraz parking. Dużą atrak-
cją dla dzieci są zwierzęta gospodarskie. Gospodarstwo leży na 
szlaku „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”. Gospodarze oferują 
całodzienne wyżywienie oraz produkty z własnego gospodarstwa.

   u AnI      

Obiekt jest zlokalizowany w Spytkowicach, malowniczo położonej 
miejscowości u podnóża Pasma Podhalańskiego w Beskidzie Wy-
sokim. Gospodarstwo leży bezpośrednio nad rzeką Skawą. Jest to 
idealne miejsce na wypoczynek rodzinny.

Do dyspozycji gości: cały dom, w którym jest 5 dużych i prze-
stronnych pokoi 2- i 4-osobowych, 3 łazienki, w pełni wyposażona 
kuchnia oraz dwa aneksy kuchenne, balkon oraz duży taras. Obok 
domu jest rozległy ogród z bogatą roślinnością, w którym znajduje 
się altana, zadaszony grill, miejsce na ognisko, kącik wypoczynkowy 
oraz plac zabaw dla dzieci. Posesja jest ogrodzona z wydzielonym 
parkingiem.

   zOFIóWKA     

  Zofia Worwa 
 34-745 Spytkowice 736 

 18 268 80 35
 604 110 399

 www.agroturystykaspytkowice.pl
 @ zofiowka.list@interia.eu

  N 49°34’39” E 19°49’50”
  5 pokoi

   Jadwiga i Radosław 
Tomaszewscy

 34-440 Czorsztyn
 ul. Pienińska 11 

 18 26 50 401
 605 769 314
 605 769 315

 www.czorsztynnoclegi.pl 
 @ jadziaradek@gmail.com 

  N 49°26’11” E 20°19’40” 
  5 pokoi 

Obiekt położony jest w Czorsztynie w pobliżu Pienińskiego Par-
ku Narodowego. Jest to idealne miejsce na wypady nad Jezioro 
Czorsztyńskie, do zamku w Niedzicy, jak również na Słowację oraz 
w różne zakątki Pienin. 

Do dyspozycji gości: 5 pokoi 2- i 3-osobowych oraz aneks ku-
chenny. Wszystkie pokoje są z balkonami, z których można podzi-
wiać przepiękny widok na Tatry, Pieniny i Gorce. Na terenie posesji 
znajduje się parking dla gości, ogród wraz z altanką, miejsce do 
grillowania oraz plac zabaw dla dzieci z piaskownicą i huśtawką. 
Na życzenie gości jest możliwość dowozu świeżych pączków, droż-
dżówek, ciast, a nawet tortów z własnej cukierni.

   GAbI    

   Beata Szumal 
  34-436 Maniowy
 Huba 2

 18 27 50 995  
 519 107 160

 www.szumal.viditur.com.pl
 @ bszumal@op.pl

  N 49°28.650’ E 20°13.802’
  5 pokoi

Gospodarstwo usytuowane jest w miejscowości Huba w paśmie 
Gorców. Położenie w cichej okolicy w pobliżu lasu sprawia, że 
można tu znakomicie wypocząć. 

Do dyspozycji gości: 15 miejsc noclegowych w 5 pokojach (2-, 3- 
i 4-osobowych) z łazienkami i TV, kuchnia z pełnym wyposażeniem, 
jadalnia oraz sala telewizyjna. Wszystkie pokoje mają balkony, 
z których można podziwiać wspaniałe widoki na Jezioro Czorsz-
tyńskie, Tatry i Spisz. Na terenie posesji jest bezpieczny parking 
dla samochodów gości oraz miejsce na ognisko i do grillowania. 
Gospodarze oferują smaczne posiłki przygotowywane z produktów 
z gospodarstwa, goście mogą też kupować nabiał i mleko.

   nOcLEGI z WIDOKIEM      

  Danuta i Władysław   
 Sowińscy
 34-484 Zubrzyca Górna 
 Zubrzyca Górna 167a

 18 28 528 58
 668 076 635  

  www.agrozacisze.eu
 @ agrozacisze@gmail.com 

  N 49°34’34” E 19°39’12”
  5 pokoi

Gospodarstwo położone jest na Orawie w Zubrzycy Górnej u pod-
nóża Babiej Góry. Jest to idealne miejsce dla osób zafascynowanych 
górami, ceniących walory krajobrazowe i kulturowe oraz spokój i wy-
godę. Wypoczywając tu, mają okazję zapoznać się z żywą tradycją 
i kulturą Orawy na licznych imprezach regionalnych.

Do dyspozycji gości: 14 miejsc noclegowych w gustownie urządzo-
nych pokojach z łazienkami, a także w pełni wyposażona kuchnia 
oraz świetlica z TV. Wokół domu rozciąga się duży ogród, gdzie 
można wypoczywać, grillować, uprawiać sport i miło spędzić czas. 
Gospodarze oferują smaczne posiłki. „AgroZacisze” jest dobrą bazą 
wypadową do Zakopanego i na Słowację.

   AGrOzAcISzE    

Pensjonat położony jest nad Jeziorem Czorsztyńskim, w pobliżu 
Pienińskiego Parku Narodowego. Tuż obok przebiegają liczne trasy 
wycieczkowe w Pieniny i Gorce. Panują tu doskonałe warunki do 
uprawiania wędkarstwa i sportów wodnych na jeziorze i w rzekach. 
Zimą czynne są liczne wyciągi narciarskie, a latem można wybrać 
się na spływ przełomem Dunajca. Z pensjonatu roztacza się prze-
piękny widok na góry, Jezioro Czorsztyńskie i zamek w Niedzicy. 

Do dyspozycji gości: 8 pokoi 2-, 3- i 4-osobowych, w większości 
z łazienkami i balkonami, oraz dostęp do internetu. Gospodarze 
oferują smaczne posiłki – specjalność kuchni to placki ziemniaczane 
i pieczona kaczka.

   PEnSjOnAt WIDOK     

   Cecylia i Jerzy Plewa
 34-440 Czorsztyn
 ul. Drohojowskich 18

 18 26 50 250
 691 864 554

  www.widok-czorsztyn.pl
 @ widok18@o2.pl

  N 49°26’09” E 20°19’43”
  8 pokoi

  Barbara Babiak 
 34-436 Maniowy  
 Mizerna 22

 18 275 08 85
 668 034 219 

 www.familiowka.pl 
 @ barbarababiak@tlen.pl  

 N 49°27’72 E 20°17’ 61
  3 pokoje

Gospodarstwo usytuowane w Mizernej w gminie Czorsztyn jest 
wspaniałym miejscem dla rodzin z dziećmi. Okolica zachęca do 
wycieczek pieszych i rowerowych. 

Do dyspozycji gości: 3 pokoje z łazienkami oraz osobny domek. 
Dostępna jest także kuchnia, w której można przygotować podsta-
wowe posiłki. W obiekcie istnieje możliwość korzystania z internetu. 
Na terenie posesji znajduje się parking, a także przepiękny ogród 
i sad, stoliki i krzesełka ogrodowe, miejsce na grill i ognisko na wie-
czorne spotkania, plac zabaw dla dzieci z huśtawkami oraz basenik 
kąpielowy i bezpieczna trampolina dla maluchów. Na życzenie gości 
istnieje możliwość zamówienia smacznego domowego wyżywienia.

   FAMILIóWKA     
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  Krystyna i Piotr Hilaszek
 32-480 Jabłonka
 ul. P. Borowego 2 

 603 876 173
 http://krysia.spanie.pl

 @ phil68@op.pl 
  N 49°28.540’ E 19°41.199’
  6 pokoi 

Pokoje gościnne „Izabela” znajdują się w Jabłonce na Orawie, 
w odległości ok. 50 m od rzeki Czarna Orawa. Z okien rozpo-
ściera się widok na rzekę oraz panoramę Tatr. Dom położony jest  
500 m od drogi międzynarodowej i 8 km od przejścia granicznego 
w Chyżnem. Można więc zaplanować tu nocleg przed wyjazdem 
za granicę. W pobliżu gospodarstwa przebiega zielony szlak pro-
wadzący na Babią Górę.

Do dyspozycji gości: 6 pokoi, bezpieczny parking dla samocho-
dów, duży ogrodzony ogród i plac zabaw dla dzieci. Amatorzy 
smażonych kiełbasek mogą korzystać z grilla. W oddzielnym domku 
do dyspozycji gości jest w pełni wyposażona kuchnia.

   IzAbELA     
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  Krystyna Hilaszek  
 32-480 Jabłonka
 ul. P. Borowego 1

 18 26 52 493  
 607 142 409

 http://krysia.spanie.pl 
 @ hilaszek@op.pl

  N 49°28.540’ E 19°41.199’
  3 pokoje 

Pokoje gościnne „Na Brzysku” usytuowane są w Jabłonce na 
Orawie, 500 m od drogi krajowej nr 7. Zagroda może stanowić 
świetną bazę wypadową dla wycieczek do Zakopanego (30 km), 
Nowego Targu (20 km), Rabki (20 km) oraz na Słowację (8 km do 
granicy w Chyżnem). W pobliżu gospodarstwa przebiega zielony 
szlak prowadzący na Babią Górę. Dom położony jest nad rzeką 
Czarna Orawa, a z okien roztaczają się wspaniałe widoki na Tatry.

Do dyspozycji gości: 6 miejsc noclegowych w 3 pokojach 2-oso-
bowych. W obrębie gospodarstwa jest bezpieczny parking dla 
samochodów, duży ogrodzony ogród i plac zabaw dla dzieci. 
Gospodarze oferują smaczne domowe posiłki.

   nA brzySKu     

  Maria i Józef Gronka 
 34-442 Łapsze Niżne
 Trybsz, ul. św. Elżbiety 144   

 18 28 56 426
 601 508 999

 www.gronka.goralskie.net
 @ gronka@neostrada.pl

  N 49°24’36’’ E 20°07’56’’
  4 pokoje 

Gospodarstwo agroturystyczne położone jest pod lasem w miej-
scowości Trybsz, w gminie Łapsze Niżne. Zaledwie kilka kilometrów 
dzieli je od Białki i Bukowiny Tatrzańskiej, gdzie zimą działa wiele 
wyciągów narciarskich, a przez cały rok można korzystać z ba-
senów termalnych. Niedaleko Trybsza, w odległości ok. 2,5 km, 
znajduje się rezerwat Przełom Białki.

Do dyspozycji gości: 12 miejsc noclegowych w 4 pokojach, ła-
zienki, bezprzewodowa sieć internetowa. Na terenie posesji jest 
parking dla gości, bezpieczny plac zabaw dla dzieci, a także miejsce 
na wypoczynek na świeżym powietrzu dla dorosłych.

   POKOjE GOŚcInnE GrOnKA   

POW
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Dom „Nad Potokiem” położony jest w malowniczej części Poroni-
na, otoczonej lasami i górskimi grzbietami Pogórza Spisko-Guba-
łowskiego, 5 km od centrum Zakopanego. Jest to świetny punkt 
wypadowy na wycieczki  piesze, rowerowe i na narty. Bezpośrednio 
za domem płynie potok Zakopianka, w którym można łowić ryby. 

Do dyspozycji gości: 15 miejsc noclegowych w 5 pokojach  
(2-, 3- i 4-osobowe) z łazienkami i TV, w pełni wyposażona kuchnia 
oraz bezprzewodowa sieć internetowa. Na terenie posesji jest 
parking samochodowy, grill i altanka w stylu góralskim, gdzie 
można odpocząć i przygotować posiady przy ognisku. W odległości  
1200 m znajduje się ośrodek narciarski.

   nAD POtOKIEM      

   Halina i Piotr Chyc
 34-520 Poronin
 ul. Kasprowicza 20   

 18 20 74 415  
 608 497 484

 www.uchyca.pl
 @ poczta@uchyca.pl

  N 49°20.089’ E 21°59.088’
  5 pokoi 

   Halina Chmielak 
 34-436 Maniowy
 Hubka 102 

 18 27 50 098  
 508 166 881

 www.hubapieniny.pl  
 @ huba@poczta.onet.pl 

  N 49°28.567’ E 20°13.853’ 
  5 pokoi 

Obiekt znajduje się w miejscowości Huba, na trasie Nowy Targ – 
Szczawnica (12 km od Czorsztyna i 15 km od spływu Dunajcem). 
Dom położony jest na wzgórzu, na stokach Gorców, na wysokości 
ponad 900 m n.p.m. 

Do dyspozycji gości: pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, każdy z własną 
łazienką, TV i balkonem z widokiem na Zalew Czorsztyński i Tatry, 
a także bezprzewodowy internet. Na terenie posesji jest ogród, 
parking dla samochodów oraz plac zabaw dla dzieci i miejsce do 
grillowania. Właścicielka oferuje smaczne, domowe posiłki, w go-
spodarstwie można także kupić nabiał, jajka oraz mleko. Cała pose-
sja jest ogrodzona. Okoliczne lasy obfitują w grzyby i owoce leśne. 

   nOcLEGI nAD jEzIOrEM czOrSztyńSKIM       

  Jadwiga i Stanisław Chmiel
 34-443  Sromowce Wyżne 
 ul. Ks. Kosibowicza 41
  18 26 29 780
 691 537 876

 www.chmiel.sromowce.pl
 @ chmiel@sromowce.pl

 N 49°24’11” E 20°20’53”
  5 pokoi

Gospodarstwo położone jest w miejscowości Sromowce Wyżne,  
3 km od spływu Przełomem Dunajca. Turyści znajdą tu ciszę, spokój, 
czyste powietrze oraz niezapomniane widoki. 

Do dyspozycji gości: 2-, 3-, 4-osobowe pokoje z łazienkami, TV 
i dostępem do internetu, jadalnia-świetlica z aneksem kuchennym 
oraz studio rekreacji i odnowy biologicznej. Obok domu znajduje 
się ogród, miejsce na ognisko i grill, boisko do siatkówki, huśtawka 
dla dzieci oraz parking. Zimą organizowane są kuligi. Gospoda-
rze oferują smaczne domowe posiłki – na miejscu wypiekany jest 
znakomity swojski chleb i przyrządzane są tradycyjne potrawy 
regionalne z własnych ekologicznych produktów.

   AGrOturyStyKA chMIEL   

  Maria Bylina 
 34-424 Bańska Wyżna
 Szlak Papieski 92 

 18 275 50 29  
 696 670 316
 886 352 388   

  www.bylina.banska.pl
 @ bylina276a@op.pl 

  N 49°23.232’ E 19°58.439’
  10 pokoi

Ośrodek wypoczynkowy usytuowany jest w Bańskiej Wyżnej, ma-
lowniczej miejscowości położonej na Pogórzu Gubałowskim, w oko-
licach Zakopanego. Najwyższe wzniesienie to Gubałówka (1126 m 
n.p.m.), natomiast Bańska Wyżna leży na wysokości 905 m n.p.m. 

Do dyspozycji gości: pokoje o różnym standardzie w zależności 
od potrzeb klienta, nieograniczony dostęp do internetu na terenie 
całego ośrodka oraz miejsca parkingowe. Dla gości organizowane 
są różne imprezy, w tym tradycyjne z kapelą góralską, oraz kuligi, 
przejażdżki bryczką, wycieczki w góry, a także dojazd do różnych 
wyciągów narciarskich rozmieszczonych na Podhalu. Ośrodek przyj-
muje także grupy zorganizowane.

   byLInA MArIA     

Zagroda agroturystyczna zlokalizowana jest w centrum Lipnicy 
Wielkiej, u stóp Babiej Góry. Idealne miejsce dla rodzin oraz osób 
ceniących spokój, bliskość przyrody, prywatność i przestrzeń. Przez 
cały rok turyści mogą cieszyć się tu wspaniałymi górskimi widoka-
mi, czystym powietrzem i zdrową wodą źródlaną. 

Do dyspozycji gości: samodzielne mieszkanie na parterze skła-
dające się z pokoju (maks. 5 osób), łazienki i w pełni wyposażonej 
kuchni. W obrębie obiektu znajduje się bezpieczny parking, plac 
zabaw dla dzieci, ogród z miejscem do wypoczynku i grillem. Go-
spodarze oferują smaczne obiady, a także świeże jaja, śmietanę, 
ser, masło, mleko.

   nASzE OczKO    

   Barbara Bodzioch 
 34-483 Lipnica Wielka 582

 18 26-34-507   
 607 776 603

  www.naszeoczko.spanie.pl
 @ naszeoczko@op.pl 

  N 49°29,916’ E 19°36.772’
  1 SJMPO
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  Kazimierz Pieronek 
 34-480 Orawka 115 

 18 26 52 243  
 608 745 574

 www.ukazika-orawka.pl
 @ ukazika@orawka.pl

   N 49°30,443’ E 19°42.523’
  5 pokoi 

Dom agroturystyczny „U Kazika” znajduje się w miejscowości 
Orawka w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim, niedaleko Babiej Góry. 
Jest to oaza ciszy, spokoju i bezpieczeństwa. W pobliżu przebiegają 
liczne szlaki górskie i ścieżki rowerowe.  Gospodarze zapraszają 
szczególnie rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze i samotne. 
Do dyspozycji gości: pokoje z łazienkami, czajnik bezprzewodowy, 
dostęp do wyposażonej kuchni i lodówki, duża świetlica, bez-
przewodowy internet, własny parking, plac zabaw z huśtawkami, 
zjeżdżalnia, piaskownica, trampolina, altana na wieczorne posiady, 
miejsce na ognisko i grill, boisko wielofunkcyjne. Gospodarze ofe-
rują całodzienne wyżywienie.

   U KaziKa    

  Danuta Machała
 45-450 Krościenko 
 nad Dunajcem  
 ul. Lubań 14 A

 602 219 716
 www.noclegikroscienko.pl

 @ pieninyonline@poczta.onet.pl 
  N 49°26.589’ E 20°25.329’ 
  5 pokoi 

Dom zlokalizowany jest ok. 300 m od centrum Krościenka nad Du-
najcem, przy szlaku na Lubań i Turbacz. W okolicy jest wiele atrakcji 
turystycznych, jak: wyciąg narciarski czy rzeka obfitująca w pstrągi, 
lipienie oraz głowacice oraz szlaki górskie i trasy rowerowe, które 
zapewnią znakomite warunki do wypoczynku. Obiekt posiada 
kategoryzację Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej. 
Do dyspozycji gości: 5 pokoi z łazienkami, ogrodzony parking, 
TV, apartamencik z pełną kuchnią oraz dostępny dla wszystkich 
gości aneks kuchenny. Na życzenie gości można zorganizować 
kulig, ognisko z pieczeniem barana przy góralskiej muzyce, spływ 
kajakowy i pontonowy po Dunajcu. 

   GOSPODArtSWO GOŚcInnE LubAń   

  Barbara Litwin
 34-532 Jurgów
 Czarna Góra, ul. Sołtystwo 29a 

 18 208 24 71
 661 310 486

 www.litwin.goralskie.net
 @ basiav3@interia.pl

  N 49°22’45” E 20°00’87”
  4 pokoje 

Gospodarstwo agroturystyczne „U Basi” zlokalizowane jest na 
szczycie góry Litwinka we wsi Czarna Góra na Spiszu. Wieś słynie 
z rozległej i niepowtarzalnej panoramy Tatr. Najwyższym szczytem 
jest Litwinka (903 m n.p.m.) Zaraz za domem zaczynają się lasy 
i górna stacji wyciągu narciarskiego „Koziniec”. 

Do dyspozycji gości: pokoje z łazienkami i TV oraz dostęp do 
bezprzewodowego internetu. W ogrodzie znajduje się basen dla 
dzieci. Gospodarze oferują smaczne domowe posiłki. W pobli-
żu na turystów czekają liczne górskie szlaki turystyczne, baseny 
geotermalne, oraz liczne wyciągi narciarskie w Białce i Bukowinie 
Tatrzańskiej. Nieopodal przebiega Szlak Architektury Drewnianej. 

   u bASI      
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Kwatera „U Basi” położona jest w Spytkowicach w bezpośred-
nim sąsiedztwie wyciągów narciarskich „Beskid” i „Smrek” oraz 
lasu, w którym latem można zbierać grzyby i jagody. Jest dobry 
dojazd do posesji i  możliwość parkowania samochodów. Dom 
wyposażony jest w aneks kuchenny połączony z jadalnią o po-
wierzchni 50 m2. 

Do dyspozycji gości: 5 pokoi 2- i 4-osobowych oraz 4 łazienki 
z prysznicami. Pokoje są dostosowane zarówno do rodzin z mały-
mi dziećmi, jak i do pojedynczych wczasowiczów. 3 pokoje mają 
własne balkony. Istnieje możliwość grillowania i całodziennego 
wyżywienia. W sąsiedztwie jest kompleks z wyciągami narciarskimi.

  u bASI   

  Alina Leksander
 34-745 Spytkowice 148a 

 607 044 430
 www.agroturystyka-ggg.pl/ 

 kwatera/22/Spytkowice/
 Alina_i_Kazimierz_Leksander
 @ darialex@interia.pl

  N 49°34.173’ E 19°47.057’
  5 pokoi

 Maciej Jurasz
 34-480 Jabłonka
 ul. Kępowa 31a

 18 54 26 718   
 605 062 824

 www.jurasz.biz
 @ domek@janusz.biz 

  N 49°29.440’ E 19°41.782’ 
  1 SJM

Kwatera agroturystyczna „U Maćka” znajduje się w atrakcyjnej 
miejscowości Jabłonka, położonej w paśmie babiogórskim, w sa-
mym centrum Orawy. Jest tu czyste powietrze, lasy, ładne widoki 
oraz dobre położenie i liczne trasy rowerowe w pobliżu. 

Do dyspozycji gości: położony na górce drewniany dom z ogro-
dem i parkingiem, telewizja satelitarna, odtwarzacz DVD, internet 
bezprzewodowy oraz sucha sauna. Goście mogą sami przygoto-
wywać posiłki w połączonej z salonem kuchni z pełnym wyposa-
żeniem (kuchenka gazowa, piekarnik elektryczny, duża lodówka, 
mikser, ekspres do kawy, zmywarka, pralka, naczynia i sztućce). 
Z domku rozciąga się piękny widok na Jabłonkę i Tatry. 

   u MAćKA    

  Maria Jandura
 34-440 Kluszkowce
 Mizerna 98

 18 275 08 91
 889 769 619
 @ jandurabogdan@gmail.com

  N 49°27’12” E 20°16’85”
  4 pokoje

Gospodarstwo leży w Kluszkowcach nad zatoką Jeziora Czorsz-
tyńskiego. W pobliżu znajdują się liczne atrakcje: ruiny zamku 
w Czorsztynie, góra Wdżar z wyciągiem krzesełkowym i trasa-
mi narciarskimi, wypożyczalnie sprzętu wodnego. Gospodarze 
prowadzą ekologiczne gospodarstwo, uprawiają zboża i hodują 
zwierzęta, na co dzień posługują się miejscową gwarą. 

Do dyspozycji gości: 1 pokój 2-osobowy i 3 pokoje 3-osobowe 
oraz plac zabaw dla dzieci. Obiekt jest ogrodzony, bezpieczny dla 
rodzin z dziećmi. Gospodyni przyrządza smaczne domowe posiłki, 
także regionalne, takie jak moskol z bryndzom, fizoły na wędzonce 
czy jajeśnica z ziołami.

   u KAzKA    

  Maria Jandura 
 34-440 Kluszkowce
 ul. Słoneczna 51 

 18 26 50 304  
 515 942 256  

 www.adamcykowka.
 kluszkowce.ns48.pl
 @ mjandura21@wp.pl 

  N 49°27.481’ E 20°17.958’
  5 pokoi

Willa „Adamcykówka” położona jest w malowniczych Kluszkowcach 
na pograniczu Tatr i Pienin nad Jeziorem Czorsztyńskim. Jest to 
idealne miejsce na wypoczynek i relaks rodzinny. Zimą można tu 
korzystać z dobrze utrzymanych tras narciarskich, a latem z licznych 
atrakcji na Jeziorze Czorsztyńskim. 

Do dyspozycji gości: pokoje 2-, 3-, 4- i 5-osobowe z łazienkami, 
świetlica, sala kominkowa oraz kuchnia. Na posesji jest też duży 
ogród pełen kwiatów, sezonowych owoców i ziół, a także plac 
zabaw dla dzieci, trampolina, stół do ping-ponga, ławki oraz miejsce 
do grillowania. Jest też zagroda dla zwierząt, a niewątpliwą atrakcją 
dla dzieci są kucyk Ignaś oraz owieczki. 

   ADAMcyKóWKA     

Obiekt znajduje się w Krościenku nad Dunajcem, miejscowości 
położonej bezpośrednio na północnych zboczach Pienin Czorsz-
tyńskich, w dolinie potoku Krośnica. Miejsce to jest idealną bazą 
wypadową na szlaki turystyczne, niedaleko stąd także do Jeziora 
Czorsztyńskiego. 

Do dyspozycji gości: 3 pokoje (2-, 5-osobowe) z 2 wspólnymi 
łazienkami, aneks kuchenny z kuchnią gazową oraz świetlica z te-
lewizorem. W obiekcie jest także plac zabaw, grill w altance, dwie 
duże huśtawki w rozległym ogrodzie, miejsce na rozbicie namiotu, 
parking. Gospodyni oferuje posiłki na bazie  własnych produktów, 
które także można zakupić. Okoliczne lasy bogate są w grzyby. 

   POKOjE GOŚcInnE hryc   

   Maria Hryc 
 34-450 Krościenko 
 nad Dunajcem
 Hałuszowa 61  

 18 265 07 02
 668 964 657
 @ mariahryc@interia.pl

  N 49˚25’48 E 20˚21’35.82
  3 pokoje
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  Albina Węgrzyn
 34-483 Lipnica Wielka 926 

 18 263 41 68
 www.agroturystyka-ggg.pl/  

 kwatera/165/Lipnica_Wielka/ 
 Albina_Wegrzyn
 @ e-mail: nadziole@wp.pl

  N 49°30’55” E 19°34’48” 
  2 pokoje 

Gospodarstwo agroturystyczne „Na dziole” znajduje się we wsi 
Lipnica Wielka na Orawie. Położone jest blisko lasu pełnego grzy-
bów i jagód.

Do dyspozycji gości: 2 pokoje sypialne z wyposażoną kuchnią 
i łazienką. Pokoje mają balkony z widokiem na Tatry i Babią Górę. 
Na terenie posesji jest plac zabaw dla dzieci, parking, warzyw-
niak i duży ogród z huśtawkami (nie tylko dla dzieci). Produkty 
z gospodarstwa rolnego są wykorzystywane do przygotowania 
posiłków dla turystów. Na miejscu można też kupić: mleko, masło, 
korbacze, domowy chleb.

   nA DzIOLE      

Gościniec „Odsapka” znajduje się w centrum Murzasichla, nieda-
leko Poronina i Zakopanego, w bezpośrednim sąsiedztwie Tatrzań-
skiego Parku Narodowego. 

Do dyspozycji gości: 6 pokoi z łazienkami (2-, 3- i 4-osobowe) 
oraz dostęp do bezprzewodowego internetu. Na terenie posesji 
jest przestronny ogród, w którym można odpocząć po wycieczce 
w góry, i bezpieczny parking. Latem w ogrodzie jest ustawiany ko-
minek, w którym można grillować. Obok domu rozciąga się piękna 
łąka, przez którą przepływa górski potok. Obiekt usytuowany jest 
500 m do najbliższego wyciągu i 100 m od wypożyczalni nart. 
Gospodarze oferują smaczne domowe posiłki.

   GOŚcInIEc „ODSAPKA”   

  Anna i Maciej Szostak 
 33-531 Murzasichle  
 ul. Sądelska 92 

 12 389 20 85
 18 20 01 646  
 604 124 793

 www.szostak.goralskie.net
 @ info@gosciniecodsapka.pl

  N 49°18.356’ E 20°02.539’
  6 pokoi 
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    Helena Szewczyk
 34-441 Niedzica
 ul. św. Rozalii 9

 18 26 29 121
 508 214 582

 www.hata.pl
 @ gosciniechata@wp.pl

  N 49°24.639’ E 20°18.310’
  18 pokoi 

Gościniec „H.A.T.A.”  zlokalizowany jest w Niedzicy na Spiszu w Pie-
ninach, w niewielkiej odległości od Zamku Niedzickiego i Jeziora 
Czorsztyńskiego. 

Do dyspozycji gości: 100 miejsc noclegowych w pokojach 2-, 
3-, 4- i 5-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, aneks ku-
chenny z wyposażeniem oraz jadalnia i świetlica ze sprzętem 
RTV. Na terenie posesji znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz 
wypożyczalnia rowerów. Wokół obiektu usytuowany jest również 
parking, duży plac zieleni z boiskiem do siatkówki, zadaszona 
wiata, a w odległości 100 m od obiektu jest pełnowymiarowe  
boisko do piłki nożnej. Gospodarze oferują całodzienne wyżywienie.

   GOŚcInIEc h.A.t.A.   

  Maria i Kazimierz 
 Skowrońscy
 34-443 Sromowce Wyżne
 ul. Św. Kingi 70

 18 26 29 784
 512 521 442

 www.podcisowcem.
 twojobiekt.pl 
 @ podcisowcem@gmail.com

  N 49°24’32” E 20°21’06”
  4 pokoje

Kwatera położona jest w Pieninach, niedaleko od spływu Przełomem 
Dunajca. Od strony południowej rozciąga się stąd piękny widok na 
Tatry, a od zachodu na Jezioro Czorsztyńskie z zamkami w Niedzicy 
i Czorsztynie w tle oraz zapora wodna. Latem jest to raj dla wod-
niaków i wędkarzy. Atrakcją są również wędrówki piesze Szlakiem 
Architektury Drewnianej oraz na szczyt Trzech Koron i Sokolicy. 

Do dyspozycji gości: 4 pokoje. W rozległym ogrodzie przygo-
towano plac zabaw dla dzieci, grill i miejsce na ognisko, gdzie 
organizowane są wieczory z pieczeniem barana przy muzyce gó-
ralskiej. Zimą okolica sprzyja aktywnemu wypoczynkowi na nartach 
zjazdowych i biegowych.

   POD cISOWcEM     

   Katarzyna Sarka 
 34-700 Rabka-Zdrój
 Bystra 13

 18 26 79 017  
 604 824 062  

 www.cichy-zakatek.com 
 @ czrabka@gmail.com  
 maria@jacak.net

  N 49°36.259’ E 19°56.557’
  5 pokoi

„Cichy Zakątek” zlokalizowany jest w Rabce-Zdroju, znanym uzdro-
wisku, w którym leczy się schorzenia dróg oddechowych u dzieci. 
Obiekt jest malowniczo położony na górce w sąsiedztwie brzozo-
wego lasku, w cichej, spokojnej okolicy. Wokół domu jest dużo 
przestrzeni z pięknym ogrodem, placem zabaw dla dzieci oraz par-
kingiem. Gospodarze zapraszają szczególnie rodziny z dziećmi oraz 
zorganizowane grupy przedszkolaków. 

Do dyspozycji gości: 5 pokoi z łazienkami, duża jadalnia pełniąca 
także funkcję świetlicy, aneks kuchenny. Gospodyni oferuje cało-
dzienne, domowe wyżywienie z ekologicznych produktów. W od-
ległości 200 m znajduje się kryty plac zabaw z letnim basenem.

   cIchy zAKątEK     

Gospodarstwo leży we wsi Czarna Góra, na przełęczy na wysokości 
850 m n.p.m. z pięknym widokiem na panoramę Tatr i Gorców. 
Niedaleko domu przebiega trasa wyciągu narciarskiego Koziniec 
i Litwinka-Grapa, a w odległości kilku kilometrów znajdują się trasy 
Kotelnicy Białczańskiej oraz baseny w Bukowinie i Białce Tatrzań-
skiej. Gospodarstwo leży na szlaku „Małopolska Wieś Pachnąca Zio-
łami”  i poleca: produkty ziołowe i domowe potrawy przygotowane 
z użyciem ziół z własnej uprawy oraz produkty z koziego mleka. 

Do dyspozycji gości: 3 pokoje, parking usytuowany obok domu 
oraz rozległy ogród z basenem, placem zabaw dla dzieci oraz miej-
scem na ognisko i grill. 

   rzEPKA      

   Barbara Rzepiszczak 
 Czarna Góra, Sołtystwo 28a   
 34-532 Jurgow 

 18 207 78 46
 661 472 511

 www.rzepka.goralskie.net
 @ wandalka56@wp.pl

  N 49°22’28”, E 20°7’49”
  3 pokoje
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Stowarzyszenie Agroturystyczne 
Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne

Góralskie Stowarzyszenie 
Agroturystyczne

Małopolskie Stowarzyszenie
Promocji Agroturystyki

Stowarzyszenie Turystyki 
i Agroturystyki Ziem Górskich

SAPL Stowarzyszenie Agroturystyczne 
Powiatu Limanowskiego

Towarzystwo z Beskidu Niskiego

JSFW Jurajskie Stowarzyszenie 
Turystyki Wiejskiej 

Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych usług. 
Szczegóły zakupu usług należy ustalać bezpośrednio z właścicielami obiektów.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert
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obiekty rekomendowane 

przez polską Federację turystyki wiejskiej 

Gospodarstwa Gościnne

  118 wybranych gospodarstw agroturystycznych

  Gwarancja udanego wypoczynku 

 w skategoryzowanych obiektach

  Góry, lasy i jeziora

  Specjalne atrakcje dla dorosłych i dzieci

  Zwierzęta gospodarskie

  Regionalna kuchnia, ekologiczne produkty
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