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O ofercie

Baza obiektów została pozyskana w ramach projektu „Specjalizacja 
małopolskiej agroturystyki” – realizowanego przez Sądecką Organizację 
na zlecenie Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert 
„Małopolska Gościnna”.

„Małopolska Wieś dla Seniorów”, to oferta przygotowana specjalnie do 
osób starszych. Na seniorów czeka 15 starannie wybranych gospodarstw 
na terenach wiejskich w Małopolsce.

Gospodarze to ludzie otwarci, serdeczni, chętnie spędzający czas ze swoi-
mi gośćmi. Prowadzą całodzienne wyżywienie, oparte na regionalnej 
kuchni, wykorzystując produkty z tradycyjnych upraw.

Przygotowali atrakcyjne oferty wypoczynku od uprawiania turystyki 
aktywnej, jazdę konną, na rowerze, na nartach biegowych i zjazdowych, 
po spacery szlakami pieszymi. Podczas pobytu można też poznać his-
torie i tradycje regionalne, zwiedzić z gospodarzami okoliczne zabytki.

Zniżki, które zaproponowali gospodarze dotyczą seniorów powyżej Zniżki, które zaproponowali gospodarze dotyczą seniorów powyżej 
60 roku życia. 60 roku życia. 

Ceny pobytów indywidualnych i ofert zostały podane na 2013 rok, Ceny pobytów indywidualnych i ofert zostały podane na 2013 rok, 
gospodarze zastrzegają możliwość ich zmian jak również negocjacji.gospodarze zastrzegają możliwość ich zmian jak również negocjacji.
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„STAJNIA GRUDKI” 
Lidia i Zygmunt Ogiegło
34-103 Wożniki, ul. Kolejowa 21
tel.: (33) 879 46 86, 600 600 260
e-mail: ogi1@onet.eu, stajnia_grudki@op.pl
www.stajniagrudki.pl

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg ze śniadaniem:   60 PLN
obiad:  18 PLN
kolacja:   15 PLN
liczba miejsc noclegowych:  14 
liczba pokoi:  5 (3 z łazienkami)
struktura pokoi:   4 pokoje 2-osobowe, 
  1 pokój 6-osobowy,
zniżki:  dzieci do lat 5 grati s, 
  od 6-13 lat – 50%.

1

Gospodarstwo Agroturystyczne „Stajnia Grudki” położone jest we 

wsi Wożniki, w „Dolinie Karpia”, miejscowości z której rozpościera 

się widok na szczyty Pogórza Śląskiego i Beskidu Małego. Z najwyż-

szego punktu widokowego wsi zobaczyć można szczyty Tatr oraz 

panoramę Wadowic. Rozległe tereny w dolinie rzeki Skawy i zróżni-

cowane ukształtowania terenu Pogórza to idealne miejsce do jaz-

dy konnej. Amatorzy wędrówek pieszych i wycieczek rowerowych 

mogą stąd wyruszyć na liczne, dobrze oznakowane szlaki turystycz-

ne. Gospodarze oferują bezpłatną wypożyczalnię rowerów, oraz kij-

ków do nordic walking. Bliskość lasu zachęca do spacerów gdzie 

w cieniu starych dębów i sosen można świetnie się zrelaksować lub 

nazbierać grzybów. „Stajnia Grudki” to nowo wybudowany dom 

z salonem i kominkiem, w ogrodzie grill i miejsce na ognisko, ta-

ras, altana ogrodowa, huśtawka, trampolina, zjeżdżalnia i piaskow-

nica. Gospodarze prowadzą czynne gospodarstwo rolne oraz ho-

dują konie rasy małopolskiej. Są tu również króliki, krowa i koza. 

Gospodarz posiada uprawnienia instruktora jazdy konnej, organi-

zuje dla gości naukę jazdy konnej i przejażdżki bryczkami. Gospo-

dyni oferuje naturalne wiejskie produkty z własnego gospodarstwa  

m.in. mleko wprost od krowy, kozy, masło, sery, jaja, świeże warzy-

wa oraz zioła z przydomowego ogródka. W okolicy mnóstwo łowisk 

wędkarskich i możliwość łowienia ryb w rzece.

Gospodarstwo dostało wyróżnienie w konkursie na „Najlepsze 

Gospodarstwo Agroturystyczne Województwa Małopolskiego” 

w 2011 roku. 

Gospodarze znają język angielski i niemiecki

 
Oferta dla seniorów

 „AKTYWNIE WŚRÓD KONI” 
Gospodarze zapewniają aktywny wypoczynek, pełen niezapo-

mnianych wrażeń, między innymi: przejażdżki konne po okolicy 

lub w hali ujeżdżeniowej (zadaszonej), spacery szlakami po Pogó-

rzu Wielickim i „Dolinie Karpia”, wycieczki rowerowe po okolicy 

lub spacery piesze. Dla gości bezpłatne mapy, materiały informa-

cyjne o regionie i atrakcjach turystycznych.

 

Pobyty weekendowe w cenie 294 PLN 

W programie:
• przejażdżki bryczką (lub saniami) po okolicy,

• „końskie” opowieści gospodarza,

• biesiada przy ognisku z wędzonym karpiem zatorskim.

Cena obejmuje:
 2 noclegi,

 wyżywienie (od obiadu w piątek do obiadu w niedzielę),

 realizację programu jak wyżej.

Zniżki dla seniorów: w miesiącach IX-XI – 10%
Oferta całoroczna

       P.U.  100 m 

 1 km   1 km  3 km  
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„AGROBELLA”
Jadwiga, Leopold Grabowscy
32-731 Żegocina, Bełdno 5
tel.: (14) 613 22 27, 784 932 304
e-mail: agrobella@interia.pl
www.agrobella.prv.pl

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg ze śniadaniem:    35 PLN
obiad/obiadokolacja:  20 PLN 
liczba miejsc noclegowych:  10-15 
liczba pokoi:   5 (3 pokoje z łazienką, 
  2 pokoje typu studio 
  z 1 łazienką),
struktura pokoi:  3 pokoje 2-osobowe, 
  2 pokoje 3-osobowe
zniżki:   w miesiącach IX-XI 
  i III-VI – 10%

2

Gospodarstwo Agroturystyczne „Agrobella” położonej jest we wsi 

Bełdno z widokiem na tzw. „bramę gór”, pasma góry Kamionna 

(800m n.p.m.). Otoczone płaszczem zalesionych wzgórz, tworzy spe-

cyfi czny mikroklimat korzystny dla dzieci i osób starszych. Jest to zna-

komite miejsce do organizacji wycieczek pieszych i rowerowych po 

oznakowanych szlakach turystycznych, zimą doskonałe miejsce do 

uprawiania saneczkarstwa, narciarstwa biegowego i zjazdowego. 

W pobliżu domu, znajduje się źródełko wody „Zuber”. 

W sąsiedztwie uczestniczyć można w warsztatach rzeźbiarskich, ha-

ft u, malarskich oraz zakupić oryginalne pamiątki z pobytu.

„Agrobella” to samodzielny dom, wyłącznie do dyspozycji gości, 

a w nim: sala bilardowa, biblioteka z przewodnikami i mapami oko-

licy. Klimat nadaje ogród otaczający dom oraz „sad, gdzie drzewa 

owocowe zasadzone w rzędy ocieniają szerokie pole spodem grzę-

dy”, a za nim pola, łąki i zagajniki. 

Gospodyni zapewnia pełne wyżywienie z produktów z własnego 

gospodarstwa, uprawianego metodami tradycyjnymi. Gospodarze 

to miłośnicy historii i kultury, chętnie opowiadają legendy i poda-

nia oraz historie o dawnych i współczesnych obyczajach, legendach 

i podaniach. Z powodzeniem od lat przyjmują gości, dbając o ja-

kość świadczonych usług, za co byli wielokrotnie nagradzani i wy-

różniani: Certyfi katem Fundacji Plunkett a – Oxfod 1996, dyplomem 

Fundacji Leonarda Da Vinci – Włochy 2003 wydanym przez Fatt o-

ria Biologica Patrice.

 
Oferta dla seniorów

„ W AGRO – BELLI” NIE MA ZŁEJ PORY ROKU”
„Jest takie miejsce, gdzie lipy pocą się kroplami miodu w darze 

słońca. Jest takie miejsce, gdzie koty mówią bajki Marysieńce, 

mrucząc przed snem „Agrobella”.

Jeśli marzycie Państwo o wypoczynku w ciszy, z dala od pędzącej 

cywilizacji, jeśli chcecie poznać staropolską gościnność beskidz-

kich górali, a także posmakować regionalnych specjałów, warto 

odwiedzić Agrobellę. To miejsce „z klimatem”, goście, którzy tu 

byli mówią; „Krajobraz jak z bajki, w którym odnaleźliśmy swój 

drugi dom”. Przekonajcie się, czy mieli rację. 

Pobyt 6 -dniowe w cenie 550 PLN 

W programie:
• wizyta w szkole ginących zawodów, 

• biesiada przy ognisku, degustacja win własnej produkcji,

• wieczór poetycki z autorami miejscowej poezji,

• poznanie gospodarstwa i okolicy z gospodarzem.

Cena obejmuje:
 5 noclegów,

 całodzienne wyżywienie (od obiadu w piątek do śniadania 

w czwartek),

 realizację programu jak wyżej.

Zniżki dla seniorów: w miesiącach IV-V, IX-XI – 10% , możliwość 
skrócenia lub wydłużenia pobytu.

Możliwość organizacji plenerów malarskich dla grup seniorów 

powyżej 10 osób.

      1 km  3 km   

4 km  2 km  2 km  
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„POD LASEM”
Elżbieta i Józef Nowak
32-732 Kamionna 64 
tel.: (14) 613 71 00, 533 529 803
e-mail: pod.lasem@wp.pl
www.kamionna.eu

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg ze śniadaniem:   40 PLN 
obiad:   20 PLN 
kolacja:   10PLN
liczba miejsc noclegowych:  10
liczba pokoi:   4 (3 z łazienkami)
struktura pokoi:   2 pokoje 2-osobowe,
  2 pokoje 3-osobowe
zniżki:   przy pobycie powyżej 7 dni - 20%, 
  dzieci do lat 10-30% 
Zniżki nie dotyczą wyżywienia osób powyżej 10 roku życia.

3

„Pod lasem” to drewniany dom, malowniczo położony na skraju 

wsi Kamionna w Beskidzie Wyspowym, w bezpośrednim sąsiedz-

twie lasu u podnóża Góry Pasierbieckiej (763 m)oraz Góry Kamion-

na (801 m), gdzie znajdują się trasy i wyciągi narciarskie o różnym 

stopniu trudności. W odległości 2 km od domu istnieje możliwość 

ćwiczeń na siłowni na wolnym powietrzu. W bezpośrednim są-

siedztwie przebiegają trasy rowerowe.

Gospodarze prowadzą czynne gospodarstwo ekologiczne, specja-

lizujące się w uprawie owoców miękkich (porzeczek, wiśni, ma-

lin, aronii). Nieopodal domu znajduje się sad ze starymi odmiana-

mi jabłoni, śliw, orzechów i gruszy. W gospodarstwie hodowane są: 

owce, kury, kaczki i króliki. 

Do dyspozycji gości: parterowy dom z pokojem dziennym i wyposa-

żoną kuchnią. Obok domu znajduje się altanka z miejscem do gril-

lowania oraz ogród pełen kwiatów i owoców. Gospodyni prowadzi 

domową tradycyjną kuchnię, przygotowując potrawy z wykorzysta-

niem produktów z własnego gospodarstwa. Specjalność kuchni to 

kaczka nadziewana jabłkami i pierogi.

Właściciele prowadzą gospodarstwo przekazywane z pokolenia na 

pokolenie, kultywując tradycje rodzinne, ich gospodarstwo wielo-

krotnie było nagradzane – m. in. (II miejsce w: „Agro-Eko-Zielone 

Lato” – 2002r.).

Gospodarze znają język rosyjski 

 
Oferta dla seniorów

 „POWRÓT DO SMAKÓW DZIECIŃSTWA” 
„ Pod lasem” to drewniany dom zbudowany w połowie XX wie-
ku obecnie przystosowany do przyjmowania gości. Wypoczywa-
jąc w nim odczujecie Państwo klimat dawnych lat, co dla wielu 
będzie stanowić powrót do lat dzieciństwa. Lokalizacja domu i pa-
nująca atmosfera  powoduje, że są tu doskonałe warunki dla osób 
szukających ciszy, bezpośredniego kontaktu z przyrodą i ekologią. 
Blisko domu można spotkać różne dzikie zwierzęta oraz ciekawe 
okazy ptaków i nietoperzy. W okresie zimowym są doskonałe wa-
runki do uprawiania narciarstwa, saneczkarstwa lub snowboardu. 

Pobyty 4-dniowe w cenie 380 PLN

W programie:
• Nordic walking po trasach o różnych stopniach trudności w to-

warzystwie gospodarzy i suczki Niki (Labrador),
• ćwiczenia na siłowni pod gołym niebem,
• pomoc przy lekkich pracach w gospodarstwie oraz przy zbiorze 

owoców z ekologicznych upraw (z możliwością zrobienia nale-
wek i przetworów jako pamiątek z pobytu),

• wycieczka do lasu z gospodarzami z możliwością przetworzenia 
zebranych grzybów i runa leśnego,

• możliwość zorganizowania rozgrywek brydża towarzyskiego,
• „Bezkrwawe łowy” z aparatem fotografi cznym.

Cena pobytu obejmuje:
 4 noclegi, 
 całodzienne wyżywienie (od obiadu w poniedziałek do śniada-
nia w piątek),

 realizację programu jak wyżej.

Zniżki dla seniorów: I-IV oraz X-XI -15%

Oferta całoroczna 

        100 m 

50 m  4 km  5 km  8 km  

Kategoria: 
Atest ekologiczny: Pl-Eko-05-000304/11/1
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„KOZIARNIA”
Jadwiga, Jakub Lorek
34-623 Szczyrzyc, Pogorzany 221
tel.: (18) 332 03 50, 606 765 967
e-mail:biuro@ekoagro.pl
www.ekoagro.pl

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg ze śniadaniem:   56 PLN
obiad:   25 PLN
kolacja:   16 PLN
liczba miejsc noclegowych: 20
liczba pokoi:   5 (z łazienkami)
struktura pokoi:  2-, 3- i 4-osobowe

4

Gospodarstwo położone we wsi Pogorzany k/Szczyrzyca, u podnó-

ża góry Ciecień w Beskidzie Wyspowym. W pobliżu klasztor i mu-

zeum Ojców Cystersów w Szczyrzycu, oraz liczne obiekty na szlaku 

architektury drewnianej.

„Koziarnia” to gospodarstwo agroturystyczne specjalizujące się 

w uprawie winorośli i produkcji win, dysponujące sporą piwnicą 

z winami i organizujące wieczory winiarskie.

Do dyspozycji gości sala z kominkiem i telewizorem, miejsce do gril-

lowania, plac zabaw dla dzieci, salka gimnastyczna z mini siłownią, 

sauna ogrodowa przy wodospadzie. 

Gospodyni prowadzi tradycyjną polską kuchnię, urozmaicając ja-

dłospis potrawami z różnych stron świata. Do przygotowania po-

traw używa produktów z pobliskich gospodarstw ekologicznych, 

a także warzyw i ziół z własnego ogrodu. Jej specjalnością jest pro-

dukcja serów dojrzewających z mleka koziego i krowiego oraz pie-

czenie chleba i podpłomyków w tradycyjnym piecu chlebowym. 

Gospodarz posiada duże doświadczenie z zakresu winiarstwa, chęt-

nie dzieli się swoja wiedzą o uprawie winorośli i wytwarzaniu wina. 

Tradycją gospodarstwa jest produkcja wędlin dojrzewających.

Gospodarstwo zajęło I miejsce w konkursie na najatrakcyjniejszy 

obiekt agroturystyczny w powiecie limanowskim (2007 i 2012r. ) 

Gospodarze znają język: angielski, francuski i rosyjski. 

 
Oferta dla seniorów

„SMAKI KOZIARNI”
Koziarnia to znakomite miejsce dla osób ceniących kontakt z na-

turą, spacery po lesie i wycieczki piesze po szlakach Beskidu Wy-

spowego. Możliwość kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi 

i domowymi oraz bliskość lasu, strumienia i rzeki, stwarzają ideal-

ne warunki dla wypoczynku seniorów, a także seniorów z wnuka-

mi. To wymarzone miejsce dla amatorów domowej i regionalnej 

kuchni, smakoszy win, serów i wędlin własnego wyrobu.

Pobyty 6-dniowe w cenie 650 PLN 

W programie:
• zwiedzanie winnicy, piwniczki z winami, degustacja win i se-

rów,

• zwiedzanie Klasztoru Cystersów i przyklasztornego muzeum,

• pokaz pieczenia chleba i podpłomyków lub domowego wyrobu 

wędlin, serów,

• wspólna biesiada przy ognisku, degustacja win produkcji go-

spodarzy.

Cena pobytu obejmuje:
 6 noclegów,

 całodzienne wyżywienie od kolacji w sobotę do obiadu w piątek,

 realizację powyższego programu.

Zniżka dla seniorów - 10% ceny przez cały rok

Oferta całoroczna

1110

4

Kategoria: 

        500 m 

 4 km  200 m 4 km  3 km  
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„ZA PIECEM”
Maria Orzeł 
34-603 Ujanowice, Strzeszyce 23
tel.: (18) 333 41 16
e-mail: orzelk2@o2.pl
www.zapiecem.vns.pl

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg ze śniadaniem:   50 PLN
obiad:   20 PLN
kolacja:   10 PLN
liczba miejsc noclegowych: 20 
liczba pokoi:   5 (z łazienkami)
struktura pokoi:   2 pokoje 2-osobowe, 
  1 pokój 3-osobowy, 
  2 pokoje 5-osobowe
zniżki:   dla dzieci w wieku 
  do 7 lat – 10%  

5

Gospodarstwo „Za Piecem” położone jest we wsi Strzeszyce w Be-

skidzie Wyspowym, której początki datuje się na XII wiek. To wy-

jątkowo malownicza i spokojna wieś leżąca nad rzeką Łososinką, 

otoczona ze wszystkich stron lasami. Nieopodal domu znajduje się 

wiejski plac zabaw z wieloma urządzeniami dla dzieci. W niedale-

kiej odległości stadnina koni z możliwością odbywania przejażdżek 

wierzchem lub bryczką oraz hodowlane stawy rybne. 

Gospodarze zapraszają do stylowego, drewnianego wiejskiego 

domu, funkcjonalnie urządzonego z myślą o przyjmowaniu gości. 

Prowadzą też czynne gospodarstwo rolne, w którym uprawiają zbo-

ża i owoce miękkie metodami tradycyjnymi, Hodują zwierzęta go-

spodarskie (krowa, kozy, kury, perliczki, kaczki). Wyjątkową atmos-

ferę domu tworzy ciepło palącego się ognia w piecu. Gospodyni 

przygotowuje dla gości posiłki kuchni regionalnej z upraw własne-

go gospodarstwa, a jej specjalnością jest wiejski chleb i pompuchy.

Gospodarz to pasjonat i miłośnik tradycyjnego rolnictwa, chętnie  

opowie o tradycyjnym gospodarowaniu na roli. Goście mogą też 

uczestniczyć w lekkich pracach gospodarskich

„Za piecem” to gościnny wiejski dom, nominowany w konkursie 

do „najatrakcyjniejszego obiektu agroturystycznego powiatu lima-

nowskiego”.

 
Oferta dla seniorów

„NAJCIEPLEJ ZA PIECEM”
Podczas pobytu seniorzy mają możliwość przebywania w praw-

dziwie wiejskim gospodarstwie. Poznają tradycyjne metody go-

spodarowania na roli oraz rozkoszować się będą smakołykami re-

gionalnej kuchni. Najbliższa okolica zachęca do spacerów oraz 

zwiedzania zabytków budownictwa sakralnego.

Pobyty 5-dniowe w cenie 450 PLN

W programie:

• zwiedzanie okolicy samochodem terenowym z gospodarzem 

(wyjazd na górę „Jaworz” (punktu widokowego),

• pokaz pieczenia chleba według tradycyjnej strzeszyckiej recep-

tury,

• udział w lekkich pracach gospodarskich, zbieranie owoców 

(możliwość ich przetworzenia według receptury gospodyni 

i zabrania do domu).

Cena pobytu obejmuje:

 5 noclegów,

 wyżywienie od obiadu w poniedziałek do śniadania w sobotę,

 realizację programu jak wyżej.

Zniżki dla seniorów: w okresie IV-V oraz X-XI - 20%

   200 m     1 km  

700 m 100 m 5 km  3 km  
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GOSPODARSTWO PASIECZNE 
„SĄDECKI BARTNIK” 
Anna i Janusz Kasztelewicz 
33-331 Srtóże 235     
tel.: (18) 445 18 82
e-mail: bartnachata@bartnik.pl
www.bartnik.pl

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg ze śniadaniem:   od 65 PLN 
obiad/obiadokolacja:   od 20 PLN 
kolacja:   od 15PLN
liczba miejsc noclegowych:  50 
liczba pokoi:   24 (z łazienkami) 
  pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe 
zniżki:   w miesiącach XI–III do 25% 
  (w zależności od długości 
  pobytu i ilości osób)

6

Gospodarstwo położone na skraju wsi Stróże, na pograniczu Beski-

du Niskiego i Sądeckiego. Dla odwiedzających dwa domy gościn-

ne z przytulnymi pokojami o miodowych i zielnych nazwach oraz 

restauracja „Bartna Chata” z doprawianymi miodem potrawami. 

Tutaj możliwe popróbowanie różnych piw miodowych i posmako-

wanie staropolskich miodów pitnych. Bartnik to miejsce do pozna-

nia tajemniczego fascynującego świata pszczół i zaprzyjaźnienia się 

z tymi pożytecznymi owadami. Muzeum Pszczelarstwa z zabytko-

wymi ulami i narzędziami zaznajamia z pracą bartników i pszcze-

larzy. Interaktywna wystawa „Sekrety z ula” przybliża życie i pra-

cę pszczół. W Sądeckim Bartniku organizowane są warsztaty te-

matyczne z wypieku pierników, chleba, wyrobu świec woskowych, 

miodobrania, pogadanki o miodach i innych produktach pszczelich 

oraz degustacje. W sklepiku Miodowa Spiżarnia dostępne wszelkie 

produkty pszczele. W gospodarstwie altanka, grill, miejsce na ogni-

sko, staw, park podworski, zwierzęta: konie, kozy, owce, ptactwo 

domowe, osły. Położenie i atrakcje „Sądeckiego Bartnika” umożli-

wiają spędzanie czasu na sto i jeden sposobów, a pobyt tutaj to 

wielka przygoda z małą pszczołą.

Gospodarstwo wyróżnione: „Sądecką Marką Turystyczną” za naj-

wyższą jakość usług turystyczno-hotelarskich 2011r., Najlepsze 

Gospodarstwo Agroturystyczne Województwa Małopolskiego” 

2011r., Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” za ofertę wypoczyn-

kowo-edukacyjną „Wielka przygoda z małą pszczołą” 2010 r., Na-

grodą Gospodarczą Prezydenta RP - 2005 r.

Gospodarze znają język angielski i niemiecki.

 
Oferta dla seniorów

„WIELKA PRZYGODA Z MAŁĄ PSZCZOŁĄ”
W „Sądeckim Bartniku” odkryją Państwo tajemniczy, fascynujący 

świat pszczół. Dowiecie się jak powstaje miód, po co pszczoły no-

szą do ula pyłek kwiatowy i propolis, dlaczego produkują mlecz-

ko pszczele. Poznacie wartości pszczelich specyfi ków dla zdrowia 

człowieka oraz nauczycie się wykorzystywać ich zalety we wła-

snej diecie. Poznacie smaki różnych polskich miodów odmiano-

wych, własnoręcznie zrobicie świece woskowe i upieczecie mio-

dowe pierniczki. Dodatkowo w sezonie letnim, od maja do sierp-

nia, zapraszamy do aktywnego udziału w życiu gospodarstwa:

- „Podglądamy pszczoły” – wizyta w pasiecie

- „Inhalacja powietrzem ulowym” 

-„Jak miód z plastra wybierają” – pokaz miodobrania 

Pobyt 5-dniowe w cenie 620 PLN

W programie:
• zwiedzanie Muzeum Pszczelarskiego z przewodnikiem:

 „Od barci do ula” - historyczna kolekcja uli,

 „Od plastra do słoika miodu” - muzealna chata Chyży Rój,

 „Sekrety życia pszczół” – multi medialna chata pod Robotnym 

Trutniem.

• warsztaty: „Gdzie pieprz łączy się z miodem” - wypiek miodo-

wych ciasteczek, „Naturalna woskowa świeczka na trzy sposo-

by uczyniona” – własnoręczne robienie świec.

• prelekcje i pogadanki: „Zdrowie z ula” - wartości miodów natu-

ralnych i innych produktów pszczelich, „Pracowici goście kwia-

tów” – pszczoła liderką w zapylaniu, „Pszczoła mrówce rada”- 

porównanie owadów społecznych pszczół i mrówek, „Sycenia 

miodu, recepta Pana Zagłoby ” – tradycyjne receptury miodu 

pitnego. 

Cena pobytu zawiera: 
 4 noclegi,

 całodzienne wyżywienie od obiadu 

w poniedziałek do obiadu w piątek,

 realizację programu jak wyżej.

Zniżki: w miesiącach XI –III do 25% 
(w zależności od długości pobytu i ilości 
osób). Inne oferty dla seniorów na stro-
nie internetowej: www.bartnik.pl.

Oferta całoroczna

        300 m 

2 km  1 km   2 km  2 km  
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„BUCZYNOWA DOLINA” 
Marta i Paweł Kowalscy 
38-307 Sękowa, Wapienne 59
tel.: 792 539 197
e-mail:buczynowa@gmail.com
www.buczynowadolina.com

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg ze śniadaniem:   60 PLN
obiad:   25 PLN
kolacja:   17 PLN
liczba miejsc noclegowych:  14 
liczba pokoi:  6 (z łazienkami) 
  4 pokoje 2-osobowe
  2 pokoje 3-osobowe
zniżki:  po sezonie w miesiącach 
  III, X, XI – 10%

7

Wapienne to najmniejsza w Polsce miejscowość uzdrowiskowa, po-

łożona w otulinie Narodowego Parku Magurskiego w Beskidzie Ni-

skim. Miejscowość oplata dziewicza buczynowa puszcza z wieloma 

chronionymi gatunkami zwierząt i roślin, między innymi wilki, ry-

sie , orlik krzykliwy, salamadry plamiste. Dobrze oznakowane szlaki 

prowadzą do: rezerwatu skalnego Kornuty, Diablego Kamienia czy 

wodospadu magurskiego. Wapienne to raj dla przyrodników, grzy-

biarzy, miłośników dzikiej przyrody. Niegdyś wieś zamieszkiwana 

była przez Łemków, pozostałością po nich są chaty łemkowskie tzw. 

chyże, oraz piękne cerkwie łemkowskie rozsiane po najbliższej oko-

licy. Bliskość uzdrowiska „Wapienne” daje możliwość korzystania 

z zabiegów leczniczych: masaży, groty solnej, kąpieli solankowych.

„Buczynowa Dolina” to nowy dom, dogodnie urządzony. Do dyspo-

zycji gości salon z kominkiem oraz biblioteczką. Obok domu wiata 

z zacienieniem i hamakiem, ławeczkami oraz mini plac zabaw dla 

dzieci. Przy domu znajduje się zwyżka do obserwacji przyrody, sa-

ren, jeleni. Wokół domu idealne tereny do spacerów, nordic wal-

king, uprawiania narciarstwa biegowego.

Gospodarz jest przewodnikiem beskidzkim, zapalonym grzybia-

rzem oraz myśliwym. Gospodyni organizuje warsztaty z ceramiki. 

Przygotowuje domowe posiłki z elementami kuchni regionalnej 

i dziczyzny a jej specjalnością są różnorodne nalewki.

Gospodarze znają język angielski, rosyjski.

 
Oferta dla seniorów

„NATURALNIE W BUCZYNOWEJ ”
„Buczynowa Dolina” to dom z ciepłym, rodzinnym klimatem za-

praszający do wypoczynku na łonie natury. Zapewniający domo-

wą atmosferę oraz kuchnię bazującą na dziczyźnie i domowych 

przetworach. Gospodarz chętnie podzieli się swą wiedzą o regio-

nie i naturze, gospodyni zaś chętnie poprowadzi warsztaty cera-

miczne i poczęstuje nalewką. W uzdrowisku dodatkowo można 

skorzystać z wszelakiego typu zabiegów.

Pobyty 5 dniowe w cenie 590 PLN (pokój 2-/3-osobowy), 
730 PLN (pokój 1-osobowy)

W programie:
• wyprawa „ W dzikie knieje” – tropienie, oglądanie śladów dzi-

kich zwierząt, obserwacja przyrody,

• wycieczka z gospodarzem „Szlakiem architektury Drewnianej” 

oraz zwiedzanie pobliskich kapliczkach przydrożnych,

• warsztaty ceramiczne (2h) lub bibułkarskie (2h).

Cena pobytu obejmuje:
 5 noclegów ze śniadaniem,

 5 obiadokolacji,

 5 kolacji,

 realizację powyższego programu.

Zniżki dla seniorów: w miesiącach II, III, IV, IX, X, XI
(poza Świętami), X-15.XII – 10% 
Zniżka na karnet dla gości Buczynowej -15% lub -25%)

Oferta całoroczna

     20 m  4 km  4 km  2 km  

2 km  8 km  
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Oferta dla seniorów

,, ZDROWO I AKTYWNIE”
Gospodarstwo ekologiczne „U Jaśka” to doskonałe miejsce na wy-
poczynek o każdej porze roku. Są tu doskonałe tereny do uprawia-
nia wszelkich form turystyki aktywnej od spacerów szlakami pieszy-
mi, rowerowymi, nordic walking do uprawiania narciarstwa biego-
wego i zjazdowego. Zdrowe odżywianie, lecznicze wody mineral-
ne (szczawy i zuber) oraz łagodny klimat górski, zapewne poprawią 
kondycję fi zyczną. 

Pobyty 4-dniowe (od poniedziałku do piątku) w cenie 320 PLN

W programie:
• integracja w domowej atmosferze,
• zwiedzanie i poznanie historii obiektów połemkowskich,
• degustację i poznanie żywności ekologicznej,
• wycieczka w góry szlakami turystycznymi.

Cena pobytu obejmuje:
• 4 noclegi, 
• całodzienne wyżywienie od obiadu w poniedziałek do śniadania 

w piątek,
• realizację programu j.w.

Pobyty 7-dniowe (od soboty do soboty) w cenie 560 PLN

W programie:
• integracja w domowej atmosferze,
• zwiedzanie i poznanie historii obiektów połemkowskich.
• degustacja i poznanie żywności ekologicznej.
• wycieczka w góry szlakami turystycznymi,
• wycieczka do źródeł wód mineralnych.
 
Cena pobytu obejmuje:

 7 noclegów, 
 całodzienne wyżywienie od obiadu w sobotę do śniadania w sobotę,
 realizację programu j.w.

Zniżki dla seniorów – w miesiącach IV, IX-XI – 10%

Gospodarze bezpłatnie dowożą przyjeżdżających gości z przystan-
ków PKP i PKS z Piwnicznej-Zdroju i Wierchomli.

1918

„U JAŚKA” 
Elżbieta i Jan Żywczak 
Wierchomla Wielka 121, 
33-350 Piwniczna-Zdrój   
tel.: (18) 446 82 79, 504 010 280
e-mail: jan_zywczak@o2.pl
www.pokoje-wierchomla.pl

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg   30 PLN
śniadanie  15 PLN
obiad   20 PLN
kolacja   15 PLN
liczba miejsc noclegowych  13 z możliwością dostawek
liczba pokoi  5 (z łazienkami)
struktura pokoi  2 pok. 2-os., 3 pok 3-os.  
Możliwość negocjacji cen, w zależności od długości pobytu. 

8

Gospodarstwo zlokalizowane jest we wsi Wierchomla Wielka, 

w paśmie Beskidu Sądeckiego, nad rzeką Wierchomlanką, w Po-

pradzkim Parku Krajobrazowym. Wieś otoczona górami: Pu-

sta Wielka (1061 m n.p.m.), Runek (1082 m n.p.m.), Parchowat-

ka (1005 m n.p.m.), w bezpośrednim sąsiedztwie ze Słowacją. Wy-

stępują tu liczne źródła wód mineralnych (szczawy, zuber), zaleca-

ne m.in. przy chorobach wrzodowych, kamicy nerkowej, cukrzy-

cy i anemii. Jedno z nich w odległości 100m od gospodarstwa. Do 

1947 r. żyli tu Łemkowie, pozostało po nich wiele zabytków. 

„U Jaśka” to czynne gospodarstwo ekologiczne, w którym hodowa-

ne jest bydło, drobny inwentarz żywy oraz uprawiane owoce i wa-

rzywa. 

Do dyspozycji gości: pokój dzienny, duży ogród, a w nim altana z ko-

minkiem oraz piecem do pieczenia mięs i chleba, dla dzieci plac 

zabaw. Możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami domo-

wymi.

Gospodyni prowadzi tradycyjną domową kuchnię w oparciu o wy-

roby ekologiczne z własnego gospodarstwa (sery krowie, masło, 

śmietana, mleko, mięso drobiowe i wołowe, dżemy, soki, przetwo-

ry warzywne) z uwzględnieniem posiłków dietetycznych. Specjal-

nością jest barszcz zabielany, przysmak wołowy, sernik tradycyjny. 

Gospodarze przyjmują gości od 20 lat. Jakość usług została wielo-

krotnie nagradzana m.in.: I miejsce w konkursie „Na najbardziej es-

tetyczne gospodarstwo zagrodowe – 1996r., II miejsce w ogólno-

polskim konkursie „Agro-Eko- Zielone Lato” 2000r.

       200 m 100 m 

 2 km  3 km  2 km  10 km 
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Oferta dla seniorów

 „U JĘDRUSIA JAK U MAMY” 
„U Jędrusia” to miejsce szczególnie polecane dla osób ceniących 
rodzinną atmosferę i domową kuchnię jak „u mamy”. Lokalizacja 
domu stwarza wiele możliwości aktywnego wypoczynku: wędró-
wek pieszych i rowerowych, do źródeł wód mineralnych, obiektów 
architektury drewnianej. 

Pobyty 7-dniowe w cenie 599 PLN 

W programie:
• wycieczka do lasu z gospodarzami, z możliwością zbieranie runa 

leśnego (szczególnie rydzów) i ich przetwarzania,
• zwiedzanie z gospodynią okolicy (cerkwi łemkowskiej, źródeł 

wód mineralnych),
• wspólne gawędzenie przy „pichceniu”.

Cena pobytu obejmuje:
 7 noclegów,
 całodzienne wyżywienie od obiadu w sobotę do śniadania w so-
botę,

 realizację programu jak wyżej.

Oferta realizowana w okresie od III do XI 

2120

„U JĘDRUSIA” 
Maria Harnik 
33-383 Tylicz, ul. Kazimierza Wielkiego 34 B
tel.: (18) 473 12 82, 887 393 186
e-mail: mharnik@neostrada.pl
www.ujedrusia.com.pl

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg:  30 PLN
śniadanie:  15 PLN
obiad:  20 PLN
kolacja:  15 PLN
liczba miejsc noclegowych:  15
liczba pokoi:   5 (z łazienkami)
struktura pokoi:   5 pokoi 2-osobowych 
  (możliwość dostawek)
zniżki:   dzieci do lat 3 grati s, 
 

9

Dom położony jest w Tyliczu, malowniczej i spokojnej wsi Beskidu 

Sądeckiego blisko Krynicy-Zdroju (6 km) perły polskich uzdrowisk 

oraz granicy ze Słowacją (4 km).

Okolica zachęca do pieszych wędrówek, pobliskie lasy obfi tują w ja-

gody, maliny i grzyby.

W pobliżu liczne zabytki: kościół z 1612r., cerkiew grecko-katolic-

ka, zabytkowy czworokątny rynek. W Tyliczu jest również stadnina 

koni, farma ze zwierzętami, basen, mały park zdrojowy, źródła wód 

mineralnych (szczawy zalecane przy dolegliwościach układu pokar-

mowego, oddechowego). 

Do dyspozycji gości: przestronny ogród wypoczynkowy, altana, 

miejsce do grillowania i ogniska, stół do ping-ponga, kije do nordic 

walking, a także możliwość skorzystania z usług masażysty, dla dzie-

ci: huśtawka, zjeżdżalnia z piaskownicą. 

Gospodyni to wyborna kucharka, jej specjalnością są: polędwicz-

ki w sosie borowikowym haluszki, pierogowa micha, ciasto droż-

dżowe.

Gospodarze znają język angielski i niemiecki.

kategoria: 

       250 m 500 m 

300 m 800 m 1.5 km 600 m 2 km  700 m 
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Oferta dla seniorów

 „RADOSNY WYPOCZYNEK W BESKIDACH”
Gospodarze od lat zajmują się organizacją wypoczynku, seniorzy 
spędzą tu czas aktywnie, korzystając ze znakowanych szlaków ro-
werowych i pieszych, zwiedzając w okolicy liczne zabytki (szlak ar-
chitektury drewnianej), poznają beskidzką kulturę i tradycje w to-
warzystwie licencjonowanego przewodnika.

Pobyty 7-dniowe w cenie 560 PLN 

W programie:
• wycieczka piesza z gospodarzem po okolicy (zwiedzanie cerkwi, 

źródeł wód mineralnych, mofety),
• wspólne ognisko (lub grill), opowieści gospodarza gawędziarza

o historii, legendach i zwyczajach regionu, śpiew przy akompa-
niamencie akordeonu.

Cena pobytu obejmuje:
 7 noclegów,
 całodzienne wyżywienie (od obiadu w sobotę do śniadania w so-
botę),

 realizację programu jak wyżej.

Zniżki dla seniorów: w miesiącach IV-V, IX-XI – 10%. 

Przy pobytach powyżej 7 dni cena do negocjacji.

2322

„U BABCI MILI” 
Bernardyna, Janusz Kieblesz  
33-383 Tylicz, ul. Kazimierza Wielkiego 23  
tel.: (18) 471 11 09, 503 325 770
e-mail: tyliczkwatery@poczta.onet.pl
www.ubabcimili.pl

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg ze śniadaniem:   45 PLN
obiad:   20 PLN
kolacja:   15 PLN 
liczba miejsc noclegowych:  15
pokoi:   5 (z łazienkami)
struktura pokoi:   2 pokoje 2-osobowe
  2 pokoje 3-osobowe 
  1 pokój typu studio
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Tylicz to miejscowość letniskowa, położona w Beskidzie Sądeckim, 

6 km od centrum uzdrowiska Krynica-Zdrój oraz 4 km od granicy 

słowackiej. Willa „U Babci Mili”, położona jest w centrum wsi. 

Do dyspozycji gości;: sala gier z tenisem stołowym oraz szachy 

ogrodowe. Na terenie posesji z jednej strony znajdują się altany 

z leżakami, huśtawkami i grillem oraz tak zwany cichy kącik. Z dru-

giej strony zaś znajduje się plac zabaw dla dzieci z trampoliną, pia-

skownicą i domkami. Lokalizacja Willi zapewnia wiele możliwości 

wypoczynku. Latem piękne trasy spacerowe i rowerowe, w pobli-

żu odkryty basen, stadnina koni, górski potok (kraina pstrąga i li-

pienia), lasy pełne grzybów, jagód, drewniana cerkiew łemkowska, 

szlak źródeł mineralnych i wiele innych atrakcji. 

Zimą zagospodarowane tereny do uprawiania narciarstwa zjazdo-

wego i biegowego. Jest to doskonałe miejsce na wypoczynek dla 

seniorów jak i dzieci z opiekunami. Gospodarz jest przewodnikiem 

beskidzkim doskonale znającym teren, chętnie oprowadza gości po 

okolicznych zabytkach. Jest również rzeźbiarzem, wiele prac ozda-

bia dom i jego otoczenie. Zimą i latem organizuje białe i zielone ku-

ligi do „Śwarnego Szałasu” – gdzie przygrywa na akordeonie regio-

nalne melodie. Gospodyni to utalentowana kucharka. Wykorzystu-

je ona produkty z własnej tradycyjnej uprawy, a jej specjalnością 

są regionalne potrawy jak: maszkatule, jagnięcina, piegowate pie-

rogi, kwaśnica na żeberkach, smalec wiejski z kminkiem oraz cia-

sta z owocami. 

Gospodarze znają język angielski.

2322
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Oferta dla seniorów

„ZADBAJ O ZDROWIE w BESKIDZIE SĄDECKIM”
U Janka” do doskonałe miejsce dla poprawienia kondycji fi zycznej. 

Nieopodal domu znajduje się park dla seniorów z tzw. „siłownią 

pod gołym niebem”, gdzie niezależnie od wieku czy też od stopnia 

sprawności fi zycznej, udostępniane są bezpłatnie przyrządy do ćwi-

czeń. Można też korzystać profi laktycznie z zabiegów leczniczych 

(kąpieli relaksacyjnych, solankowych itp.) pobliskiego uzdrowiska. 

Łagodne stoki Beskidu Sądeckiego, bliskość lasu i strumyka, zachę-

cają do krótkich i dłuższych wycieczek pieszych i rowerowych. 

Pobyty 7-dniowe w cenie 485 PLN 

W programie:
• wycieczka piesza z gospodarzem po okolicy (zwiedzanie: cerkwi, 

parku z siłownią, źródeł wód mineralnych),

• zwiedzanie Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie,

• udział w warsztatach rzeźbiarskich (w drewnie).

Cena pobytu obejmuje:
 6 noclegów,

 całodzienne wyżywienie od obiadu w sobotę do śniadania w piątek,

 realizację programu jak wyżej.

Zniżka dla seniorów 10% ceny (w miesiącach III-V, IX-XI) 

Oferta całoroczna

2524

„U JANKA” 
Jan Mazurek  
33-370 Muszyna, Szczawnik 28
tel.: (18) 471 48 35, 693 036 945
e-mail: szczawnik@vp.pl
www.ujanka.agrowczasy.com

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg ze śniadaniem:   35PLN
obiad:   15PLN
kolacja:   10PLN
liczba miejsc noclegowych:  17
pokoi:  5 (z łazienkami)
struktura pokoi:   3 pokoje 2-osobowe,
  1 pokój 3-osobowy, 
  1 pokój 4-osobowy
  (z możliwością dostawek)
zniżki:   w miesiącach III-V, IX-XI – 10%, 

11

Dom „U Janka” położony jest we wsi Szczawnik k. Muszyny w Beski-

dzie Sądeckim w pobliżu dolnej stacji narciarskiej Dwie Doliny Wier-

chomla-Muszyna. To doskonałe miejsce dla osób aktywnych. W pobli-

żu gospodarstwa (100 m) zabytkowa cerkiew z oryginalnie zachowa-

nym ikonostasem oraz źródełko wody mineralnej. Bliskość lasu zachę-

ca do spacerów i zbioru runa leśnego (zwłaszcza rydzów) a w rzece Po-

prad złowić można pstrąga górskiego oraz lipienia. W nieopodal poło-

żonej Muszynie, basen z amfi teatrem, park sensoryczny różnorodnych 

kwiatów, krzewów zapachowych, park z siłownią.

W obiekcie do dyspozycji gości bezpieczny parking oraz możliwość 

grillowania w ogrodzie. Gospodyni prowadzi całodzienne wyżywie-

nie, serwując gościom posiłki kuchni tradycyjnej, regionalnej oraz 

posiłki dietetyczne.

Gospodarz zajmuje się rzeźbą, chętnie uczy swoich gości tej rzad-

kiej sztuki. Zna też doskonale historie i okoliczne zabytki, chętnie 

podpowie gościom, jak najatrakcyjniej spędzić czas. 

     P.U.  200 m 1.5 km 200 m 

3 km  1 km  800 m 1.5 km 3 km  
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Oferta dla seniorów

 „GÓRALSKIE KLIMATY”
„Familiówka” to dom z góralskimi tradycjami, przyjazny dla se-

niorów. Z okien domu podziwiać można panoramę Tatr, wyjątko-

wą o każdej porze roku. Panująca wokół cisza oraz łatwe trasy tury-

styczne szlakami rezerwatu modrzewiowego to propozycja dla osób 

o mniejszej sprawności fi zycznej. Dla bardziej aktywnych możliwo-

ści uprawiania sportów wodnych i zimowych oraz wędrówek szla-

kami turystycznymi w górne parti e Pienin i Gorców. 

Pobyty 7-dniowe w cenie 650 zł

W programie:
• wspólne biesiadowanie z degustacją góralskich przysmaków,

• nordic walking po trasach o różnych stopniach trudności z gospo-

darzami,

• pomoc przy lekkich pracach w gospodarstwie oraz przy zbiorze 

owoców i jarzyn latem (z możliwością zrobienia przetworów jako 

pamiątki z pobytu) lub pokaz malowania na szkle (zimą),

• warsztaty robienia na drutach.

Cena pobytu obejmuje:
 7 noclegów,

 całodzienne wyżywienie od obiadu w sobotę do śniadania w piątek,

 realizację programu jak wyżej.

Zniżki dla seniorów: I-IV i X-XI -10%

Oferta całoroczna

2726

„FAMILIÓWKA” 
Barbara i Stanisław Babiak  
34-440 Kluszkowce, Mizerna 22
tel.: (18) 275 08 85, 668 034 219
e-mail: barbarababiak@tlen.pl
www.superturystyka.mizerna.babiak.com

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg ze śniadaniem:   43 PLN
obiad:   18 PLN
kolacja:   13 PLN
liczba miejsc noclegowych:  16 
liczba pokoi:   4 (z łazienkami)
struktura pokoi:   1 pokój 2-osobowy, 
  2 pokoje 3-osobowe, 
  1 pokój 4-osobowy
zniżki:   przy pobytach powyżej 
  7 dni – 5%

10

Mizerna to wieś położona w dolinie potoku na południowych sto-

kach Gorców. Posiada szczególne walory krajobrazowe i klimatycz-

ne. Przez wioskę przepływa górski potok podnoszący charakter gór-

skiego klimatu. Na południowy wschód od Mizernej znajduje się re-

zerwat przyrody „Modrzewie”. Mizerna to bardzo dobra baza wy-

padowa w Gorce (np. Turbacz 1311m n.p.m.) oraz Pieniny. Bliskość 

Jeziora Czorsztyńskiego stanowi dodatkową możliwość aktywnego 

wypoczynku, z możliwością wypożyczenia sprzętu wodnego (kajaki, 

żaglówki) oraz kąpieliska, przystosowane również dla dzieci. Wyjąt-

kową atrakcja tego regionu jest spływ przełomem Dunajca w Pieni-

nach. W pobliskich Kluszkowcach na górze Wdżar kompleks wycią-

gów narciarskich, tor saneczkowy o długości 1000 m.

„Familiówka” to dom pokoleniowy, z okien pokoi widać wysokie Ta-

try oraz przejrzyste pasma górskie. 

Do dyspozycji gości: grill, plac zabaw, trampolina dla dzieci, drew-

niana altana do wypoczynku i miejsca parkingowe oraz wypożyczal-

nia kijków nordic walking. Gospodarze to rodowici górale kultywu-

jący tradycje góralskie. Posługują się tutejszą gwarą oraz serwują 

potrawy regionalne, dietetyczne i lekkostrawne z produktów po-

chodzącego z własnego gospodarstwa .

2726
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Oferta dla seniorów

 „NAD WODOSPADEM WŚRÓD OGRODÓW”
Gospodarze zapraszają seniorów, miłośników przyrody i zwierząt. 

To miejsce wyjątkowe do odpoczynku i relaksu. Można spędzić czas 

aktywnie (na rowerze, pieszo, z kijkami, w towarzystwie psów go-

spodarzy.

Pobyty 7-dniowe w cenie 630 PLN 

W programie:

• wycieczka w towarzystwie psów samojed po okolicy, 

• pokaz pieczenia domowego chleba, przetworów i nalewek 

z mniszka lekarskiego,

• wycieczka piesza z gospodarzami, do zamku i karczmy „Rzym” 

w Suchej Beskidzkiej,

• „z psem za pan brat”, poznanie tajników hodowli psów samojed 

i husky.

Cena pobytu obejmuje:
  6 noclegów,

całodzienne wyżywienie od obiadu w sobotę do śniadania w piątek,

  realizację programu jak wyżej.

Zniżki dla seniorów: w miesiącach IX – XI - 10%, 
(przy dłuższych pobytach cena do negocjacji)

Oferta całoroczna

2928

„NAD WODOSPODEM ”  
Czesława Lalik  
34-205 Stryszawa 189 a
tel.: 504 202 424
e-mail truskawka33@op.pl
www. agrostryszawa.tl.pl

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg ze śniadaniem:   50 PLN 
obiad lub obiadokolacja:  20 PLN
kolacja:   15-20 PLN
liczba miejsc noclegowych:  20
liczba pokoi:   5 z łazienkami
struktura pokoi:  3 pokoje 2-osobowe
  1 pokój 3-osobowy 
  1 pokój 4-osobowy

10

Dom położony jest we wsi Stryszawa w Beskidach. W okolicy znaj-

duje się wiele szlaków spacerowych i rowerowych. Stryszawa sły-

nie z wytwarzania rękodzieł ludowych (drewniane ptaszki, ozdoby 

z siana, bibuły), organizowane są tu warsztaty, na których można 

podziwiać prace lokalnych twórców.

Dom otoczony jest ogrodami i sadem, pełnymi kwiatów i zieleni, 

w których znajdują się 100-letni wodospad, boisko do siatkówki, 

staw z pstrągami z możliwością ich łowienia.

W drugim ogrodzie, duży kąpielowy basen, ogrodowy grill, huśtaw-

ka, piaskownica.

Pokoje posiadają balkony z widokiem na basen i ogród. W sadzie 

rosną: jabłonie, porzeczki, agrest, maliny, truskawki, zioła i wa-

rzywa. Goście mają możliwość uczestniczenia w lekkich pracach 

w ogrodzie: zrywanie jabłek, obieranie agrestów, grabienie trawy. 

W gospodarstwie hodowane są przyjazne psy rasy: samojed i hu-

sky, przeznaczone do rehabilitacji dzieci i dorosłych. Psy te chętnie 

towarzyszą gościom w spacerach po okolicznych łąkach i lasach, za-

pewniając bezpieczny powrót do domu.

Gospodyni prowadzi całodzienne wyżywienie, domowej kuchni, 

do posiłków serwowane są przetwory owocowe i warzywne z wła-

snych upraw. 

2928
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Oferta dla seniorów

,,STRYSZAWSKIE KLIMATY”
„Domek w górach” to znakomite miejsce na zregenerowanie sił 

i odskocznia od wielkomiejskiego stresu. Tu w ciszy i spokoju moż-

na podglądać zwierzęta leśne, posłuchać śpiewu ptaków, podziwiać 

przyrodę. Gospodarze od lat specjalizujący się w organizacji wypo-

czynku dla gości, chętnie towarzyszą gościom w wędrówkach szla-

kami pieszymi i rowerowymi, a wieczorami przy wspólnym ognisku 

opowiedzą ciekawe historie o okolicy.

Pobyty 4-dniowe w cenie 380 PLN 

W programie:
• pokaz pieczenia chleba i stryszawskich ciast,

• zwiedzanie muzeum zabawki drewnianej i udział w warsztatach 

twórczych,

• „bezkrwawe łowy”,

• wycieczka piesza z gospodynią po leśnych ścieżkach.

Cena pobytu obejmuje:
 4 noclegi,

 całodzienne wyżywienie od obiadu we wtorek do śniadania w so-

botę,

 realizację powyższego programu.

Zniżki dla seniorów w miesiącach IV-V, X-XI – 10%

Oferta realizowana jest przez cały rok przy zgłoszeniu minimum 
2 osób.

3130

„DOMEK W GÓRACH” 
Seroczyńska Agata  
34-205 Stryszawa 783C
tel.: 501 588 270
e-mail:seroczynska@op.pl
www.domekbeskidy.pl

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg ze śniadaniem:   50 PLN 
obiad:   20 PLN 
kolacja:   15-20 PLN
liczba miejsc noclegowych: 9
liczba pokoi:   4 (z łazienkami)
struktura pokoi:   3 pokoje 2-osobowe, 
  1 pokój 3-osobowy
zniżki:   rodziny z dziećmi zniżka 
  10% ceny.

10

Stryszawa to wieś położona w otulinie Babiogórskiego Parku Na-

rodowego, słynąca z wytwarzania tradycyjnych drewnianych zaba-

wek.

Dom jest nowy, budowany z myślą o przyjmowaniu gości, położony 

pod lasem, w pobliżu rzeczki Stryszawki, oddalony 200m od głów-

nej drogi.

„Domek w Górach” oferuje do dyspozycji gości pokoje z piękny-

mi widokami na góry. Do dyspozycji gości: aneks kuchenny, altan-

ka, biblioteka, stylowa drewniana altana, huśtawka i piaskownica 

oraz bezpłatna wypożyczalnia kijków do nordic walking. W pobli-

żu obiektu znajduje się muzeum tradycyjnych zabawek drewnia-

nych. Można uczestniczyć tam w warsztatach twórczych: bibułkar-

stwo, obrazy malowane na szkle, malowanie zabawek drewnia-

nych. Można tu zakupić produkty lokalne, wykonywane przez miej-

scowych twórców ludowych, w tym słynne ptaszki stryszawskie. 

Gospodyni prowadzi całodzienne wyżywienie w oparciu o produk-

ty z własnego gospodarstwa.

Gospodarstwo otrzymało wyróżnienie w 2011 roku za: ”Najładniej-

szy ogród przydomowy”, III miejsce w konkursie na: ,,Atrakcyjne go-

spodarstwo agroturystyczne Podbabiogórza” w 2011 i 2012 roku. 

Gospodarze znają język angielski i włoski.

3130
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Oferta dla seniorów

„SAM NA SAM Z NATURĄ”
Odwiedzając „Leśny Zakątek” docenicie Państwo niezwykłe walory 

okolicznej fl ory i fauny Beskidów, zapoznając się jednocześnie z hi-

storią osadnictwa i kilkusetletniej egzystencji tutejszych mieszkań-

ców, w pełnej harmonii z unikalną beskidzką przyrodą. To miejsce, 

w którym poznać można bogata historię, kulturę i tradycje Podba-

biogórza.

Pobyt 4-dniowy w cenie 390 PLN 

W programie: 
• udział w warsztatach twórczych na temat zabawkarstwa, spotka-

nie z rzeźbiarzem,

• wycieczka piesza do zabytkowego klasztoru w Stryszawie-Siw-

cówce z izbą pamięci prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz kardy-

nała Karola Wojtyły,

• spacer z gospodynią po otaczających dom kompleksach leśnych, 

odnajdywanie śladów unikalnych gatunków licznej w okolicy 

zwierzyny (od dzików, jeleni, saren po głuszca i bociana czarne-

go), zbieranie ziół oraz runa leśnego z możliwością ich przetwo-

rzenia,

• ognisko lub grill.

Cena pobytu obejmuje:
 4 noclegi,

 realizację powyższego programu,

 całodzienne wyżywienie od obiadu w poniedziałek do śniadania 

w piątek.

Zniżki dla seniorów w miesiącach IV-V, IX, X, XI -10% 

Oferta całoroczna

3332

„LEŚNY ZAKĄTEK” 
Katarzyna Gancarz 
34-205 Stryszawa 567 a 
tel.: (33) 874 72 13, 518 593 556, 609 294 878
e-mail: lesnyzakatek.agroturystyka@gmail.com
www.lesny-zakatek.nocowanie.pl
www.noclegilesnyzakatek.pl

CENNIK (cena od osoby) - pobyty indywidualne

nocleg:  40 PLN
śniadanie:   10 PLN
obiad:   20 PLN
kolacja:  15 PLN
liczba miejsc noclegowych:  12
liczba pokoi:    4 (z łazienkami), 
  pokoje 2-,3-osobowe
zniżki:  dla stałych gości -10%

10

„Leśny Zakątek” położony jest u stóp góry Jałowca (1111 m n.p.m.), 

we wsi Stryszawa, w otulinie Babiogórskiego Parku Narodowego. 

Naturalne wypływy wody źródlanej, górski klimat, drzewostan la-

sów świerkowo-bukowych i jodłowych oraz czyste powietrze skła-

dają się na mikroklimat o niezwykłych walorach zdrowotnych. Do-

skonale rozwinięta sieć dróg i ścieżek leśnych stwarza możliwość 

całodziennych wędrówek w cichym i spokojnym otoczeniu. Żywa 

jest także kultura i tradycja regionalna. Stryszawa uznawana jest za 

jeden z głównych ośrodków zabawkarstwa ludowego w Polsce. Po-

wstają tutaj słynne w całej Europie drewniane zabawki ludowe, or-

ganizowane są także warsztaty twórcze.

„Leśny Zakątek” to nowocześnie urządzony dom, do dyspozycji go-

ści: altana, grill, miejsce na ognisko, huśtawka, rowery, ławeczki, 

piaskownica i leżaki.

 Gospodyni prowadzi domową tradycyjną kuchnię, uwzględniającą 

dania regionalne z wykorzystaniem miejscowych produktów i prze-

pisów kulinarnych.

To znakomite miejsce dla wypoczynku rodzinnego, osób starszych, 

miłośników przyrody i wszystkich tęskniących za kontaktem z przy-

rodą. 

Gospodarstwo zajęło I miejsce w konkursie na najpiękniejszy ogród 

przydomowy.

Gospodarze znają język angielski.
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Znajdujący się na niniejszym wydawnictwie znak POLSKA jest wyrazem uznania

 jakości prezentowanych produktów. 

Więcej informacji www.pot.gov.pl

Zdjęcia:

Archiwum SOT, okładka IV – A. Nawrot 

Koncepcja i realizacja:

Bożena Srebro

Sądecka Organizacja Turystyczna (Nowy Sącz)

e-mail: srebrob@wp.pl

Wydawca

 Sądecka Organizacja Turystyczna 

33-300 Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 40 

www.sot.org.pl 
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www.agroturystyka.wrotamalopolski.pl

www.sot.org.pl

MAŁOPOLSKA WIEŚ DLA SENIORÓW
 15 skategoryzowanych obiektów agroturystycznych

 atrakcyjne oferty skierowane dla seniorow

 ciekawe propozycje aktywnego wypoczynku

 blisko 200 zdjęć

Projekt zrealizowano przy wsparciu fi nansowym 

Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn.  „Małopolska Gościnna”
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