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O nas

• Gospodarstwo agroturystyczne "Zachód Słońca" położone jest na 
skraju niewielkiej wioski Dzikowo w województwie 
zachodniopomorskim. 

• Dom otoczony jest zarówno przepięknymi lasami jak i rozległymi 
łąkami. W pobliskich lasach ukryte są jeziora. W okolicy są trasy 
wycieczek pieszych oraz rowerowych. 

• Jest tu wiele pięknych zakątków, które warto zobaczyć. To idealne 
miejsce do wypoczynku na łonie natury z dala od miejskiego zgiełku                
i hałasu. Wśród szumu drzew i śpiewu ptaków można się świetnie 
zrelaksować i odpocząć. 
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Krótka historia

• Dzikowo to wioska znajdująca się w odległości ok. 80 km od Szczecina w pobliżu 
miejscowości Barlinek. Zachował się tu kościół zbudowany z kamienia i cegły z 
przełomu XV i XVI wieku. Na początku XX wieku został przebudowany. Obok 
kościoła rośnie lipa drobnolistna - pomnik przyrody - o obwodzie pnia 5,60 m. W 
XVII wieku powstał tu piękny park o powierzchni 14,5 ha. Rosną w nim rzadkie 
gatunki drzew: platan klonolistny o obwodzie pnia 3,26 m, dąb szypułkowy 
odmiany czerwonolistnej, chojna kanadyjska, cypryśnik groszkowy o obwodzie 
pnia 1,67 m, cypryśnik lawsona o obwodzie pnia 1,19 m, cis pospolity, a także 
żywotnik olbrzymi. Jeden z najgrubszych w Polsce skrzydłorzechów kaukaskich 
rośnie właśnie we wsi Dzikowo. Drzewo to posiada pień o obwodzie 5,72 m 
(średnica 1,82 m). Przez wieś przebiega zachodni szlak rowerowy prowadzący 
z Rezerwatu Dębina do Przelewic.

• Rezerwat Dębina ma powierzchnię 12,18 ha, dominują tam dęby i buki oraz 
występują chronione owady - jelonek rogacz i koziróg dębosz. W miejscowości 
Przelewice znajduje się przepiękny ogród dendrologiczny. 



Obiekt rekomendowany 

• Obiekt rekomendowany przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej 

„Gospodarstwa Gościnne”

Kategoria DWA SŁONECZKA 



Dziękuje za uwagę

Dzikowo 20, 74-322 Mostkowo, gmina Barlinek

woj. zachodniopomorskie

• tel. 95 746 87 23

• tel. 693 700 360, 693 700 340


