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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. 

WStęP
Wypoczynek na małopolskiej wsi jest zdrowy, miły i ciekawy: cisza, spokój, 
świeże powietrze, naturalne produkty i uśmiechnięci gospodarze. Zamiast 
zanieczyszczonego miejskiego powietrza, hałaśliwych ośrodków turystycz-
nych i kosztownych noclegów – sielskość urokliwie położonych wsi oraz 
kontakt z żywą ludową kulturą i tradycją. a jeżeli mamy ochotę pozwiedzać, 
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 przyjem-
nością usiądziemy na ganku wiejskiego domu, wsłuchamy się w ciszę wie-
czoru 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 katalogu zostały przedsta-
wione jedynie wybrane gospodarstwa agroturystyczne w Małopolsce, 
których jakość usług poddano weryfikacji zgodnie z zasadami określonymi 
przez polską Federację turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.  ideą 
tej kategoryzacji jest zagwarantowanie turystom i wczasowiczom jak naj-
lepszych warunków wypoczynku, pojmowanych 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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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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Gospodarstwo położone jest w Zabierzowie. przy budynku jest 
ścieżka rowerowa. W okolicy są dwie stadniny koni, piękne jeziora, 
dolinki umożliwiające piesze wycieczki. na teranie – duży plac 
zabaw dla dzieci, miejsce do ogniska i grillowania.  

Do dyspozycji gości:  1 apartament  4 osobowy z dwoma sypial-
niami (54 m2) oraz 3 apartamenty 3 osobowe (28 m2) w partero-
wym budynku z osobnymi wejściami. W każdym apartamencie jest 
aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem, sauna do indywidualne-
go użytkowania oraz łazienka z prysznicem, bezpłatne wi-fi  tele-
wizor z dostępem do internetu.  W ogrodzie jest bezpieczny plac 
zabaw dla dzieci. na terenie obiektu jest duży bezpłatny parking.

   SAunA zOnE     

   Sroga Grzegorz 
 32-080 Zabierzów 
 Kmity 3 

 790 585 405  
  www.saunazone.pl 

 @ grzegorz@sroga.pl 
  N 50°06.484’  E 19°49.000’ 
  4 SJM

ObIEKty rEKOMEnDOWAnE PrzEz POLSKą FEDErAcję turyStyKI WIEjSKIEj „GOSPODArStWA GOŚcInnE” 

KrAKóW I OKOLIcE
ObIEKty rEKOMEnDOWAnE PrzEz POLSKą FEDErAcję turyStyKI WIEjSKIEj „GOSPODArStWA GOŚcInnE” 
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  Domanus Grażyna  
 32-400 Myślenice
 Jasienica 272  

 18 27 31 728  
 571 457 608 
 571 457 609

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

  N 49°49.557’  E 19°51.608’ 
  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, oświęcimia 
i Wadowic. Bogata i zróżnicowana cenowo oferta dla turystów oraz 
rodzin z dziećmi. a także dla grup, w tym biznesowych.

Do dyspozycji gości: pokoje 2-, 3- i 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 i wyrobu serów.

   AGrO-GOŚcInIEc     

   Kiszka Piotr 
 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. Wo-
kół gospodarstw 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    
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  Leszczyńska   Zofia 
 34-412 Wiśniowa
 Węglówka 320 

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

 kwatera/4/Wisniowa/
 Zofia_Leszczynska  

  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 do zwiedzania, oraz pasieka.

Do dyspozycji gości: 1 samodzielna jednostka mieszkaniowa 
przeznaczona dla 10 gości, położona na oddzielnej działce. Go-
ście mogą korzystać z sypialni, łazienek, kompletnie wyposażonej 
kuchni, salonu i pomieszczenia wypoczynkowego z kominkiem. 
W niedalekiej odległości od obiektu znajduje się dom gospodarzy, 
którzy prowadzą pasiekę. Gospodarstwo znajduje się na szlaku 
„Małopolska Miodowa kraina”. 

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

 12 419 10 74
 691 674 004

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

  N 50°09.523’  E 19°50.790’ 
  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, agród 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      

  Dyrda Renata
 32-020 Wieliczka
 Byszyce 67

 510 150 351
  www.dyrdowka.com 

 @ renatadyrda@interia.pl
  N 49°44.641’  E 20°19.641’
  1 SMJ

„dyrdówka” to stary wiejski dom zaadaptowany na przyjmowanie 
gości . piękny klimat rustykalnego wnętrza stwarza niezapomniane 
przeżycia podczas pobytu. W odległości 8 km znajduje się Wieliczka, 
22 km kraków oraz 30 km Bochnia z kopalnią soli. dom znajduje się 
przy drodze, ale odgradza go od niej ściana zieleni i duży ogród. na 
życzenie właścicielka oferuje smaczną domową kuchnię.

Do dyspozycji gości: 1 samodzielna jednostka mieszkaniowa (sy-
pialnia, pokój wypoczynkowy, kuchnia, łazienka), duży ogród, plac 
zabaw dla dzieci, grill i miejsce na ognisko, altana, duża sala dla 
gości, bezpieczny parking 

   AGrOturyStyKA DyrDóWKA      
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   Jędrysek Anna i Antoni
 32-433 Lubień
 Tenczyn 154 

 18 26 82 196  
 508 076 002

  www.antontenczyn.pl 
 @ antontenczyn@wp.pl

  N 49°41.089’  E 19°58.093’
  5 pokoi 

Gospodarstwo agroturystyczne „u antona” 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 zamówić całodzienne wyżywieni – gospodarze prowadzą 
kuchnię domową opartą na produktach miejscowych i regionalnych. 
cały obiekt jest ogrodzony. Możliwość przyjazdu ze zwierzętami. 

   u AntOnA      

  Małek Krystyna 
 32-420 Gdów 1029

 12 25 15 140  
 692 479 857

  www.agromaja.mgg.pl
 www.facebook.com/ma-ja  
 @ krystyna.malek@poczta.onet.pl 

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

Gospodarstwo położone jest w miejscowości Gdów, w środkowej 
części województwa 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-osobowy 
typu studio z kuchnią i łazienką,  oraz 2 pokoje 3-osobowe), dobrze 
wyposażona duża kuchnia z jadalnią i wewnętrzny parking. na te-
renie gospodarstwa goście mogą korzystać z altanki i grilla, a także 
wypoczywać w ogrodzie. obok obiektu są boiska do koszykówki, 
siatkówki i piłki nożnej, kort tenisowy, siłownia plenerowa, plac 
zabaw dla dzieci i dorosłych.

   MA-jA    
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   Ścibor Danuta
 32-422 Stadniki
 Kędzierzynka 81 

 12 271 54 56  
 507 425 711

 www.wypoczynek.hg.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, organizują pokazy z rękodzieła 
ludowego; szydełkowania, haftu krzyżykowego oraz decupage. 

   ŚcIbOróWKA     

 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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  Sarna Leonka 
 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 
Zakopanego. 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 bezprze-
wodowym internetem, bezpieczny parking na terenie obiektu, 
miejsce do grillowania, meble ogrodowe. specjalnością domu 
jest kuchnia regionalna. Gospodyni wykonuje regionalne hafty 
makowskie i krzyżykowe, szyje stroje ludowe.

   u LEOnKI I bOLKA    
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   Skwarek Stanisława
 32-420 Gdów
 Szczytniki 70

 12 451 48 50
 512 868 812

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

  N 49°58.489’  E 20°13.806’
  5 pokoi

Gospodarstwo położone jest w niewielkiej miejscowości szczytniki 
w zacisznej okolicy dolinek podkrakowskich, w odległości 600 od 
drogi a4. jest to idealne miejsce dla osób szukających wypoczynku 
na łonie natury oraz chcących zasmakować przyjemności życia na 
wsi. niewielka odległośc od takich miast jak Wieliczka, niepołomi-
ce, Gdów czy Bochnia stwarzają możliwość urozmaicenia pobytu. 
na terenie gospodarstwa znajduje się duży ogród, drewniany do-
mek 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   
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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- i 4-osobowe z łazienkami i tV, 
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    

    Kozina Elżbieta
 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 stryszaw koło suchej Beskidzkiej, idealnie 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-
lenie, 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     

   Seroczyńska Agata 
 34-205 Stryszawa 
 os. Panki 783 c

 501 588 270
  www.domekbeskidy.pl     

 @ seroczynska@op.pl
 N 49°37.410  E 19°31.585’
  4 pokoje  

POW
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    Lalik Anna  
 34-205 Stryszawa 
 os. Czerna 189a

 504 202 424
  www.agrostryszawa.pl  

 @ truskawka33@op.pl 
 N 49°44.078’  E 20°32.631’
  4 pokoje 

Gospodarstwo znajduje się we wsi stryszawa niedaleko suchej 
Beskidzkiej, w pięknej dolinie u podnóża góry jałowiec. Z pokoi 
rozpościera się widok na duży ogród oraz basen. poza terenem 
gospodarstwa jest druga część ogrodu z wodospadem urządzonym 
w 1914 r.  okolica sprzyja pieszym wędrówkom i spacerom po lesie. 
Właściciele prowadzą hodowlę psów rasy „samojedy”. 

Do dyspozycji gości: 5 pokoi w osobnym domu (2-. 3- i 4-osobo-
we) z łazienkami, piękny ogród z dużym basenem kąpielowym, sad 
owocowy, staw rybny, miejsce na ognisko oraz do grillowania, plac 
zabaw dla dzieci, altana, parking. Gospodarze polecają gościom 
smaczne domowe posiłki.

    GOSP. AGr. „nAD WODOSPADEM”      

POW
IAt SuSKI

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.

POW
IAt SuSKI

   Dańczak Renata
 34-221 Skawica   
 Sucha Góra 260

 606 665 315
 @ oblica@wp.pl 

  49°39.669’  E 19°37.924’
  3 + 1 SJM 

Gospodarstwo położone jest w skawicy sucha Góra, 3 km od Zawoi 
centrum, w malowniczej wsi letniskowej. Wokół rośnie prywatny 
las pełen owoców leśnych i grzybów. przez posiadłość przepływa 
górski potok, w pobliżu przebiega wiele szlaków turystyki pieszej 
i rowerowej. niedaleko znajdują się wyciągi narciarskie.

Do dyspozycji gości: 3 pokoje 2-, 4- i 5-osobowe oraz samodzielne 
mieszkanie z osobnym wejściem, kuchnia wyposażona w lodówkę, 
zamrażarkę, kuchnię gazową, sprzęty kuchenne i rtV, łazienka 
z prysznicem i Wc. Właścicielka oferuje smaczne domowe posiłki, 
organizuje również pieczenie pstrąga z własnej hodowli. Można 
również zakupić tu ser, mleko, jaja.  

   AGrOturyStyKA „ObLIcA”    
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  Pochopień Marlena i Paweł 
 34-205 Stryszawa  
 os. Panki 783 A

 33 87 02 597  
 668 924 501

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

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

„sunset Viev 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 internet, a także 
obszerny ogród, parking na terenie posesji, altana z grillem, huś-
tawką, hamakiem oraz miejsce na ognisko. Ze wszystkich pokoi 
rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na góry i okolice. 

   SunSEt VIEW hOuSE     

   Sikora Alicja
 34-144 Izdebnik 495

 33 87 63 315  
 609 135 601

  www.waroniach.pl
 facebook.com/waroniach 
 @ agro@waroniach.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 Bielsko-Białej. jego nazwa pochodzi od plantacji 
krzewów aroni, które otaczają dom. jest tu także duży sad wiśnio-
wy. Z owoców na miejscu robione są przetwory – konfitury, soki 
i dżemy. Gospodarstwo jest usytuowane 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 pięknym 
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 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 piesze), 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     

   Kąkol Krystyna  
 34-205 Stryszawa
 os. Wsiórz 783 A 

 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.

   Front Małgorzata 
 34-205 Stryszawa
 os. Roztoki 553

 33 78 47 915  
 669 731 231

  www.chatapodjalowcem.eu 
 @ malgoniafront@gmail.com 

  N 49°40.753’  E 19°29.005’
  3 pokoi  

piękny stary dom z drewnianych bali położony w malowniczym za-
kątku stryszawy – roztoki w Beskidzie żywieckim. chata położona 
przy wodospadzie w pobliżu lasu, na żółtym szlaku w kierunku góry 
jałowiec. W pobliżu liczne szlaki piesze i rowerowe. okoliczne lasy 
obfitują w owoce leśne, grzyby oraz zioła. przebiega tu również 
leśna ścieżka przyrodnicza im. kardynała Wyszyńskiego oraz „szlak 
ziołowy niedźwiedziego czosnku”. Właścicielka oferuje smaczne, 
domowe posiłki.

Do dyspozycji gości: 3 pokoje sypialne, pokój dzienny służący 
również jako jadalnia, duży przedsionek ze  wspaniałymi  i starymi 
ozdobami, bezpieczny parking dla gości. 

   GórALSKA czArcIA chAtA POD jAŁOWcEM  
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   Gas Anna Julia
 32-731 Żegocina 349 

 602 259 948
  www.lopusze.hg.pl

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

  N 49°47.980’ 7 E 20°25.338’
  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     

   Kamieniecki Maria i Marek
 33-172 Siedliska
 Lichwin 115 

 603 602 348
  www.facebook.com/

 chatapodwalem 
 N 49°52.985’  E 20°54.673’
  1 + 1 SJM 

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: budynek i – duży pokój 2-osobowy z kuchnią, 
budynek ii – samodzielne jednostka mieszkaniowa z 2 – sypialniami 
i kuchnią; boisko do piłki nożnej, siatkówki i wyjątkowe kręgle. na 
wielopoziomowych  tarasach jest miejsce do wypoczynku i zaba-
wy – wiata na biesiady i grill. teren jest oświetlony i ogrodzony, 
dojazd drogą asfaltową. 

   chAtA POD WAŁEM    

   Nowak Elżbieta i Józef
 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. położone jest na 
stoku wzgórza, blisko lasu u stóp Góry pasierbickiej i Góry kamion-
na. są tu doskonałe warunki do wypoczynku, szczególnie dla osób 
szukających spokoju i bezpośredniego kontaktu z przyrodą. piękne 
krajobrazy pozostawiają na gościach niezapomniane wrażenia. 
Gospodarstwo posiada atest ekologicznych upraw rolnych 

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. 
Możliwość wykupienia obiadów. obiekt znajduje się na szlak „Ma-
łopolska wieś dla seniorów” oraz „Małopolski szlak owocowy”. 

   POD LASEM      

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

 14 634 02 12
 603 545 791

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

 N 49°57.832’  E 20°55.783’ 
  5 pokoi  

Gospodarstwo położone jest we wsi  koszyce Małe w pobliżu 
tarnowa. Wokół domu – zagospodarowany ogród z placem zabaw 
dla dzieci (huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownica), miejscem do wy-
poczynku w drewnianej altance (huśtawka i meble, grill), sad i wa-
rzywnik, miejsce na rozbicie namiotu. teren jest ogrodzony, dobry 
dojazd drogą asfaltową, blisko przystanek autobusowy i pizzeria.

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     

POW
IAt DąbrOW

SKI

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 oraz rozpalenia ogniska. dla dzieci 
przygotowano basen o średnicy 5 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 zapewniają wyżywienie przygotowane z produktów 
z gospodarstwa posiadającego certyfikat ekologiczny. 

   POKOjE GOŚcInnE – brzychczy zuzAnnA      

    Brzychczy Zuzanna
 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°12.213’  E 21°06.102’
  3 pokoje 

  Dudek Barbara
 32-722 Królowka  136  

 14 612 89 75
 660 383 719

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

  N 49°53.932’  E 20°26.834’ 
  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-osobowe, każdy 
z łazienką i tV, oraz wyposażoną kuchnią. 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 kupno produk-
tów z gospodarstwa.

   W GuSzKu     

POW
IAt bOchEńSKI

  Gancarek Adam
 32-842 Jamna
 Jamna 46

 603 811 711
  www.jamna.eu 

 @ jamna@jamna.com.pl
  N 49°46.105’ E 20°49.836’
  4 pokoje  

obiekt składa się z 3 niezależnych domków drewnianych z osob-
nymi wejściami, z widokiem na tatry i pogórze. każdy domek 
posiada wyposażony aneks kuchenny. W pobliżu obiektu we wsi 
kąśna dolna znajduje się Winnica Manru. obiekt znajduje się na 
szlaku dziedzictwa kulinarnego Małopolska.

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 – miejsce na ognisko, grill oraz 
plac zabaw dla dzieci i boisko. Goście mogą korzystać z leżaków, 
namiotów, kijków do nordic-walking, sanek, stołu ping-ponga.

   chAtKA WŁóczyKIjA      

Gospodarstwo położone w malowniczej podgórskiej okolicy pogó-
rza Wiśnickiego. okolica zachęca do podglądania przyrody i upra-
wiania aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Gospodar-
stwo stanowi dobrą bazę wypadową do kopalni soli w Wieliczce, 
oraz do nowego Wiśnicza z licznymi zabytkami.

Do dyspozycji gości: 3 pokoje 2-osobowe oraz pokój wypoczyn-
kowy, 2 łazienki, aneks kuchenny. teren ogrodzony z parkingiem. 
Wyżywienie oparte na produktach z własnego gospodarstwa. 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”     

   Gierczak Andrzej 
 32-742 Sobolów, Grabina 24  

 14 68 54 357  
 721 034 245

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

  N 49°55.277’  E 20°21.693’ 
  3 pokoje

POW
IAt bOchEńSKI
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Gospodarstwo znajduje się we wsi porąbka uszewska, 3 km od 
trasy e-40, niedaleko kopalni soli w Bochni i zamku w Wiśniczu. 
położone jest w pobliżu lasu, na stoku wzgórza, z którego rozcią-
gają się widoki na łąki, pola i brzeg potoku niedźwiedź. na terenie 
posesji zgromadzono zbiór zabytkowych narzędzi rolniczych.

Do dyspozycji gości: 3 pokoje (3-, 2- i 1-osobowe z możliwością 
dostawki), 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      

  Góral Klemens 
 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°56.598’  E 20°41.686’ 
  3 pokoje  
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   Kica Jadwiga 
 32-709 Drwinia 
 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, samodzielny aneks ku-
chenny, duży ogrodzony ogród z grillem, piaskownice z zabawkami 
dla dzieci, rowery, leżaki, quady i gokarty dla dzieci. Możliwość 
pełnego wyżywienia opartego na produktach z gospodarstwa – od 
domowego chleba, skończywszy na sokach, konfiturach i przetwo-
rach domowych. specjalna oferta warsztatów dla osób zaintereso-
wanych dziedzictwem kulturowym oraz rękodziełem artystycznym. 
obiekt na szlaku „Małopolska wieś pachnąca ziołami”.

   u DrWALI       

   Karaś Maria
 32-800 Brzesko
 Poręba Spytkowska, 
 ul. Bocheńska 170 

 14 686 60 98, 668 364 759
  www.agroturystyka-ggg.pl/  

 kwatera/152/Krakow_i_okolice/
 Maria_Karas
 @ maria_karas@wp.pl  

  N 49°56.732’  E 20°32.190’  
  2 pokoje  

Gospodarstwo położone jest na pogórzu Wiśnickim, w malowniczej 
dolinie pośród lasów, pól i łąk. Hoduje się tu owce i drób użytko-
wy, oraz karpie, karasie i szczupaki. Zagroda należy do projektu 
„Małopolska wieś pachnąca ziołami”, „Małopolska wieś z tradycją”  
i do sieci „Zagrody edukacyjne”. uprawiane są tu zioła lecznicze 
oraz przyprawowe, prowadzone są też atrakcyjne zajęcia dla dzieci 
i młodzieży.  

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

   ArtyStycznA zAGrODA       
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    Solarz Mieczysław
 38-247 Ołpiny 512

 692 756 540 
 791 157 862 

 www.paryja.agro.pl  
 @ olarz_m@wp.pl  

  N 49°49.652’  E 21°11.709’ 
  1 SJM

Gospodarstwo położone 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. na poddaszu dwa duże pokoje. 
Wyżywienie we własnym zakresie. W gospodarstwie hodowane 
są konie małopolskie, a właściciel (instruktor jazdy konnej oraz 
przewodnik Gt) prowadzi naukę jazdy konnej, rajdy terenowe po 
przebiegających przez gospodarstwo szlakach. na polu namioto-
wym przyjmowane są większe grupy (obozy) dzieci i młodzieży.
obiekt znajduje się na szlaku „Małopolska wieś w siodle”. 

   PAryjA   

   Michalik-Kumorek 
Małgorzata 

 32-842 Paleśnica  
 Paleśnica 50

 14 66 54 149, 882 963 203  
 791 551 337

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

 N 49°47.321”  E 20°47.716’ 
  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 2- i 4-osobowe. W ofercie – domowe 
wyżywienie, jest też możliwość zakupu produkowanych na miejscu 
owoców, warzyw oraz nabiału i korzystania z kuchni gospodarzy. 
Goście mogą korzystać z pokoju wypoczynkowego, telewizora, 
radia, książek, map i przewodników. W otoczeniu domu jest plac 
zabaw dla dzieci, parking, miejsce pod 4 namioty. Można wypo-
życzać rowery, narty i sanki, oraz organizować grill. W pobliżu 
można uczestniczyć w przejażdżkach konnych.

   MIchALIKóWKA    

obiekt zlokalizowany  jest w zabytkowym miasteczku Zakliczyn, 
położonym w dolinie dunajca na pogórzu karpackim. 

Do dyspozycji gości: dom, w którym są 4 pokoje z osobnymi 
wejściami. W ogrodzie znajduje się plac zabaw dla dzieci, miejsce 
na ognisko, kącik wypoczynkowy oraz mini boisko 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 znajduje się 
wypożyczalnia rowerów, jest również możliwość wynajęcia prze-
wodnika po okolicy. obiekt znajduje się na szlaku „Małopolska 
wieś dla dzieci”.

   DOMEK POD róŻAMI      

  Martyka Małgorzata
 32-840 Zakliczyn    
 Różana 3

 14 665 31 01
 516 079 153

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

 N 49°51.351’  E 20°48.384’
  4 pokoje   
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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 ogro-
dzie grill, altanka. dużo zieleni wokół domu, cisza i spokój, 
zdrowe wiejskie wyżywienie, plac zabaw dla dzieci, miejsce 
na ognisko, na miejscu wypożyczalnia rowerów i dostęp do 
płynącego obok potoku.

   SOPAtóWKA nAD POtOKIEM      

  Sopata Aneta 
 32-720 Nowy Wiśnicz  
 Olchawa 1  

 604 521 215, 607 269 739
  www.agroturystyka-ggg.pl/

 kwatera/105/Nowy_Wisnicz/ 
 Aneta_Sopata  

  N 49°55.103’ E 20°27.063’
   4 pokoje

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 2- i 3-osobowe z oddzielną łazienką 
i kuchnią. Gospodarze oferuję domowe wyżywienie, a także zakup 
nabiału, jarzyn i owoców produkowanych metodami ekologiczny-
mi. W obiekcie można skorzystać z zajęć nordic-walking prowadzo-
nych prze instruktora. Gospodarz ma uprawnienia przodownika 
turystyki jeździeckiej i oferuje naukę jazdy konnej, przejażdżki, 
wyprawy terenowe oraz rajdy z ogniskami, a zimą kuligi. obiekt 
na szlaku „Małopolska wieś w siodle”

   POD ŚWIErKAMI      

  Kuczera Michał  
 33-171 Pleśna 43

 728 499 708
  www.agroturystyka-ggg.pl/  

 kwatera/40/Plesna/
 Dorota_i_Michal_Kuczera
 @ norbertkuczera@wp.pl

  N 49°55.145’  E 20°55.373’
  3 pokoje
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obiekt położony jest we wsi Biesiadki w gminie Gnojnik. 

Do dyspozycji gości: pokoje w dwóch domach. W domku drew-
nianym 1 samodzielna jednostka mieszkaniowa oraz 1 pokój go-
ścinny. W domu murowanym przygotowane są 2 pokoje z łazienką 
i aneksem kuchennym. Gospodyni poleca całodzienne wyżywienie. 
W gospodarstwie  można zakupić owoce i warzywa, dostępne są 
też rowery. W obrębie domu można bezpiecznie zaparkować swój 
samochód. W okolicy można nabyć wyroby rękodzieła ludowego.

   nA LIPcE     

  Warchał Jagna 
 32-864 Gnojnik
 Biesiadki 258

 14 68 60 056, 609 227 504  
 697 190 828

 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

    Ziółkowska Lidia 
 32-840 Zakliczyn
 Kończyska 106 

 14 66 53 059  
 889 212 482 

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

 N 49°50.926’  E 20°49.152’
  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, aneksem kuchennym na korytarzu oraz małą jadalnię, 
kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, stół do ping-ponga, staw 
z pstrągami (można złowić ryby za opłatą), 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 po 
okolicy, a zimą kuligi. 

   POKOjE GOŚcInnE – zIóŁKOWSKA LIDIA    
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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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    Stokłosa Anna
 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 wolnostojący składający się z 2 pokoi 
2-osobowych oraz 1 samodzielnej jednostki mieszkaniowej, parking 
dla gości oraz  miejsce na ognisko lub grill. Możliwość skorzystania 
z internetu. W okresie letnim otwarty basen w nowym Wiśniczu 
(ok. 2 km).

   u StOKŁOSy    

   Sułkowska Krystyna
 32-860 Czchów
 Piaski Drużków 69

 781 880 224 , 883 555 036
 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 szlak pttk, natomiast leśne ostępy zapraszają grzybiarzy.

   POD czErEŚnIą      
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  Pach Sylwia i Albert  
 38-315 Gładyszów 
 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 

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, 
opartą  na lokalnych produktach. istnieje możliwość przyjazdu ze 
zwierzętami oraz wypożyczalnia rowerów. Gospodarstwo znajduje 
się na szlaku „dziedzictwo kulinarne Małopolski”.

   MALOWAnE WIErchy      

  Owczarz Dorota
 38-307 Sękowa
 Męcina Mała 1

 18 351 89 25
 www.owczarzowka.pl

 @ owczarzowka@interia.pl
  N 49°37.357’ E 21°13.437’  
  2 + 1 SMJ 

Gospodarstwo   otoczone jest dwoma potokami i lasem. Zapewnia 
wypoczynek wśród zieleni, kwiatów i śpiewu ptaków, zwłaszcza 
dla rodzin z dziećmi. Gospodarze zajmują się hodowlą zwierząt. 
Gospodarstwo znajduje się na szlaku „Małopolski szlak owocowy”.

Do dyspozycji gości: 2 pokoje z łazienkami oraz 1 samodzielna 
jednostka mieszkaniowa, mini muzeum sprzętu gospodarskiego, 
boisko do siatkówki,  rowery, basen i plac zabaw dla dzieci, miejsce 
na ognisko i grill. Latem i jesienią można zbierać zioła i grzyby, 
a zimą jeździć na sankach i nartach na górce za domem. Gospo-
dyni poleca zdrową polską kuchnię, opartą o własne produkty 
z gospodarstwa jak mleko, sery, masło, miód.

   OWczArzóWKA      

2322  www.visitmalopolska.pl

kameralny pensjonat położony w samym sercu Beskidu sądeckie-
go. dedykowany rodzinom, gdzie dzieci biorą udział w górskiej 
przygodzie z animowanymi rankami i popołudniami. Latem jest ba-
sen z ciepłą wodą i śmiech dzieci na huśtawce, boisko, trampolina 
i zjeżdżalnia. na wyciągnięcie ręki jest las i piękne narciarskie trasy.
Gospodarstwo znajduje się na szlaku „Małopolska wieś dla dzieci”.

Do dyspozycji gości: 8 pokoi typu studio, wyżywienie typu slow 
food. ten dom, to zapach świeżej kawy rano i wieczory otulone 
ciepłem kominka. tutaj jest jazda na nartach, „posiadówki” przy 
ciepłym ogniu, oraz wycieczki, wspólne zabawy z igłą i nitką. jest 
pieczenie bułeczek i robienie drewnianej zabawki. 

   u GrzEGOrzA    

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

 503 104 294, 501 236 972
 www.ugrzegorza.pl

 @ info@ugrzegorza.pl
  N 49°23.643’   E 21°01.950’
  8 pokoi
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  Małgorzata i Adam   
 Grywalscy 
 33-383 Tylicz 
 ul. Konfederatów Barskich 46 

 887 296 133
 www.chalupagorola.pl

 @ malgorzatagrywalska@gmail.com 
 49°23.465’ E 21°02.527’
  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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Gospodarstwo położone w Beskidzie Wyspowym prowadzi trady-
cyjną produkcję zwierzęcą, (drób, króliki), oraz roślinną, (porzeczki, 
aronie, truskawki), a także sad jabłoniowy i śliwowy, które są wyko-
rzystywane w luchni dla gości. dużą atrakcją jest możliwość uczest-
niczenia 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 i  huśtawkami, boisko do piłki nożnej, plażowej, siat-
kówki, duży basen. Gospodarze oferują całodzienne wyżywienie.
Gospodarstwo jest na szlaku Zagród edukacyjnych (mini zoo ze 
ścieżką edukacyjną po lesie) oraz „Małopolska wieś dla dzieci”. 

   OWIEczKA SAPL    

   Zygadło Maria
 34-606 Łukowica
 Owieczka 40

 18 333 51 95
 513 026 449

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

  N 49°35.222’  E 20°32.101’   
  5 pokoji

  Augustyn Wanda 
  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 lo-
dówką i kuchenką gazową. Gospodarze oferują smaczne domowe 
wyżywienie (kuchnia regionalna i nie tylko). Można korzystać z bez-
piecznego parkingu i z prywatnej sieci internetowej.

   DWA ŚWIErKI SAPL     

    Bartko Edwarda
 38-316 Uście Gorlickie
 Wysowa-Zdrój 142

 18 353 21 80
 660 635 504

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

  N 49°26.456’  E 21°09.923’
  3 pokoje 

Gospodarstwo położone jest w miejscowości uzdrowiskowej Wy-
sowa-Zdrój. okolica słynie ze swoistego mikroklimatu,  a w pobli-
skich 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 
lubiących wypoczynek w ciszy i spokoju. Właścicielka może być 
przewodnikiem po okolicznym terenie. 

Do dyspozycji gości: 3 pokoje z łazienkami, oferowane jest wy-
żywienie. Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie i szerokim wy-
korzystaniem ziół, nie tylko w kuchni regionalnej. Gospodarstwo 
leży na szlaku „Małopolska wieś pachnąca ziołami”.

   SŁOnEczKO       

POW
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   Bukowiec Stanisław
 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 łazienkami oraz taras z dużym, murowanym 
grillem. Gospodarze oferują domowe posiłki przyrządzone z eko-
logicznych produktów pochodzących z własnego gospodarstwa. 
atrakcją dla najmłodszych są zwierzęta gospodarskie.

   zA POtOKIEM SAPL     
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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. przy domu 
znajduje się ogród z kącikiem do grillowania i ogrodzony parking. 
Gospodarstwo znajduje się na szlaku „Małopolska wieś dla seniorów”. 

Do dyspozycji gości: 5 pokoi 2-, 3- i 4-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      

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

 18 47 31 282  
 887 393 186

 www.tyliczujedrusia.pl
 @ biuro@tyliczujedrusia.pl

 E 49°24.123’   E 21°01.761’ 
  5 pokoi 

  Kieblesz Bernardyna
 33-383 Tylicz
 ul. Kazimierza Wielkiego 23   

 781 880 224   
 883 555 036

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

  N 49°24.061’  E 21°01.684’
  5 pokoi 

Gospodarstwo jest położone 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.
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  Dyduła Grażyna i Władysław 
 34-650 Tymbark 71 

 18 332 53 72 
 668 177 880

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

  N 49°44.641’  E 20°19.641’  
  4 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, dostępem do inter-
netu. 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 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   

Gospodarstwo położone jest na wzgórzu,  niedaleko parku zdro-
jowego i pijalni wód mineralnych. W czasie pobytu goście mogą 
korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych oraz krytych basenów 
znajdujących się w pobliskich sanatoriach. Blisko  przebiega wiele 
szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i konnych. obok 
rozciągają rozległe łąki z  mnóstwem ziół, oraz lasy obfitujące 
w grzyby, owoce leśne i dzikie zwierzęta. Gospodarze posiadają 
własne łowisko pstrąga, oraz pasiekę; hodują drób.

Do dyspozycji gości: 4 pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami oraz 
samodzielna jednostka mieszkaniowa, dobrze wyposażona kuch-
nia, wiata do grillowania i bezpieczny parking. 

   juLIA     

  Prokopowicz Julia i Mikołaj
 38-316 Wysowa-Zdrój 114 

 18 353 20 20
 606 937 275  

 www.julia-wysowazdroj.pl
 @ prokopowiczjulia@gmail.com  

  N 49°26.138’  E 21°10.290’
  4 + 1 SJM 
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  Pustułka Beata
 38-316 Wysowa-Zdrój  
 Hańczowa 110

 660 635 072
 www.wysowa-zdroj.pl/

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

  N 49°27.431’  E 21°09.706’
  5 pokoi

Gospodarstwo agroturystyczne położone 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 też korzystać 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 mini basenem.  

   POD GrzybKIEM     
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  Apola Bożena i Bolesław 
 38-307 Sękowa 57 

 18 35 18 132  
 504 583 602  

 www.nadsekowka.pl 
 @ bozenaagro@poczta.fm 

  N 49°37.152’   E 21°12.166’
  5 pokoi

Gospodarstwo usytuowane jest w malowniczo położonej gminie 
sękowa w Beskidzie niskim pomiędzy Magurą Małastowską (813 
m n.p.m.) a Magurą Wątkowską (842 m n.pm.). od południa gmina 
graniczy bezpośrednio ze słowacją, a ponad połowa jej obszarów 
leśnych należy do puszczy karpackiej. okolice gospodarstwa są do-
skonałym 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, miejsce na ognisko 
i plac zabaw dla dzieci.

   nAD SęKóWKą    
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   Bałuc Renata
 33-383 Tylicz
 ul. Biskupa Tylickiego 6 

 18 47 31 105  
 512 968 847

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

  N 49°23.938’   E 21°01.206’
  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    

  Dulak Renata 
 34-350 Piwniczna
 Piwowary 8

 513 017 897
 www.zielonagranica.eu 

 @ renata.dulak@op.pl 
 N 49°25.294”  E 20°41.530’ 
  4 pokoje

Gospodarstwo położone w Beskidzie sądeckim w miejscowości 
piwowary odległej od piwnicznej-Zdrój niecałe 5 km. Wznosi się 
nad doliną popradu na wysokości ponad 700 m n.p.m. dojazd do 
obiektu – ostatnie 1,5 km to „jomby” w 2 rzędach ostro pod górę. 
W gospodarstwie hoduje się owce kameruńskie, oraz psy pasterskie 
rasy berneńskiej. 

Do dyspozycji gości: 4 pokoje 2- i 4-osobowe z łazienkami, suszar-
ką do włosów, zestawem kosmetyków, czajnikiem z filiżankami  oraz 
zestawem kaw i herbat. na parterze duże pomieszczenie służące jako 
jadalnia oraz pokój wypoczynkowy. Właścicielka serwuje smaczne 
domowe posiłki; śniadania i obiadokolacje.

   zIELOnA GrAnIcA   
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   Klimek Maria
 33-390 Łącko
 Zarzecze 43

 507 089 723
 www.klimek.iap.pl

 @ majka-klimek@wp.pl  
  N 49°31.386’  E 20°25.963’
  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. 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. Gospodarze zapewniają obiady 
lub obiadokolacje na bazie zdrowej żywności wyprodukowanej 
w gospodarstwie (mięso, nabiał, warzywa i owoce, samodzielnie 
wypiekany chleb i wyrabiane na miejscu masło)

   POD SAWIną      

   Łatka Kazimiera
 33-342 Barcice
 Barcice Dolne 8

 18 446 16 03
 505 320 379

 www.ekolatka.pl 
 @ kazimieral@o2.pl  

  N 49°32.050’  E 20°39.258’
  5 pokoi 

jest to doskonałe miejsce wypadowe na szlaki turystyczne  piesze 
i rowerowe do źródeł mineralnych oraz słowację – a także wyma-
rzone miejsce dla rodziców z dziećmi. W pobliżu znajduje się staw 
rybny, w którym można coś złapać na wędkę, i usmażyć smaczne 
danie. W gospodarstwie prowadzone jest przydomowy ogród 
oraz hodowany jest drób. 

Do dyspozycji gości: samodzielny dom z 5 pokojami. dla dzieci 
plac zabaw z piaskownicą, domkiem na „kurzej stopce”, miejsce 
na ognisko oraz grill, dostęp do kuchni. dla turystów organizo-
wane są występy folklorystyczne oraz spływ łodziami flisackimi 
na rzece poprad. 

   EKO-ŁAtKA    

  Kurczab Krystyna 
 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. ist-
nieje możliwość zakupu wytwarzanych w gospodarstwie produk-
tów – mleka, śmietany, masła, sera, chleba, jajek i warzyw, oraz 
wyrobów rękodzieła ludowego wykonywanych przez gospodynię. 

   u KryStyny SAPL   

  Królikowski Tomasz 
 33-383 Tylicz
 Krótka 2a

 698 518 943  
 www.agroturystyka-ggg.pl/

 kwatera/62/Tylicz/
 Tomasz_Krolikowski
 @ tomasz_pokoje@op.pl 

 N 49°23.701’  E 21°01.511’
  5 pokoi

Gospodarstwo jest położone 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 – KróLIKOWSKI tOMASz    

  Tabiś Lucyna  
 38-315 Uście Gorlickie
 Czarna 29 

 511 524 302
 www.czarna-noclegi.manifo.com

 @ czarna_noclegi@interia.pl 
 beata.piecuch@poczta.onet.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, w której można jeździć konno. Wielbi-
ciele pieszych i rowerowych wędrówek mają tu mnóstwo szlaków 
turystycznych i tras rowerowych. 

Do dyspozycji gości: 2 samodzielne jednostki mieszkalne, a tak-
że 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    

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, w której można jeździć konno. Wielbi-
ciele pieszych i rowerowych wędrówek mają tu mnóstwo szlaków 
turystycznych i tras rowerowych. 

Do dyspozycji gości: 2 samodzielne jednostki mieszkalne, a tak-
że duży ogród z miejscem wypoczynkowym dla dorosłych oraz 
placem zabaw dla dzieci. okoliczne lasy są bogate w owoce leśne 
oraz grzyby.

   POKOjE GOŚcInnE – tAbIŚ LucynA    
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  Kieblesz Zofia i Adam
 33-383 Tylicz
 ul. Pułaskiego 13 

 18 471 11 69
 573 426 606

 www.agroturystykakieblesz.pl
 @ agroturystyka.kieblesz@gmail.com

  N 49°23.651’   E 21°01.522’
  5 pokoi

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

Do dyspozycji gości: 12 miejsc noclegowych w pokojach 2- i 3-oso-
bowych z pełnym węzłem sanitarnym, balkonami, czajnikami i tV, 
w pełni wyposażona kuchnia (naczynia, lodówka i kuchenka gazo-
wa) oraz miejsce parkingowe. W lecie na terenie obiektu można 
wypoczywać w zielonym kąciku rekreacyjnym. 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    
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   Świcarz Irena i Jacek
 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 na po-
łudniowych stokach Makowicy w paśmie jaworzyny krynickiej 
– 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 mogą pomieścić około 35 osób, 
oraz pole namiotowe. całodzienne wyżywienie  (pyszna domowa 
kuchnia) i dobrze zaopatrzony bufet. obsługiwane są  wycieczki 
szkolne, imprezy integracyjne i małe uroczystości rodzinne. Go-
spodarstwo leży na szlaku „Małopolska wieś pachnąca ziołami”.

   chAtA GórSKA „cyrLA”     
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  Wcisła Maria 
 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 pięknymi lasami, które tworzą niepowtarzalny 
mikroklimat, dlatego jednym z walorów tych terenów jest czyste 
powietrze. uście Gorlickie leży nad jeziorem klimkowskim, co stwa-
rza dodatkowe możliwości spędzania czasu nad wodą i uprawiania 
sportów wodnych. Wspaniałe miejsce dla wielbicieli wędrówek. 

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  
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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.

28  www.agroturystyka.visitmalopolska.pl

Znajdź nocleg 
na swoim smartfonie!

www.agroturystyka.pl/app

Aplikacja
Mobilna

z adresami
gospodarstw
z całej Polski
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obiekt „noclegi u kalatów” zlokalizowany jest w nowej Białej – 
pięknej i spokojnej wiosce położonej nieopodal Białki tatrzańskiej 
i w pobliżu przełomu Białki. 

Do dyspozycji gości: przeznaczone są 4 pokoje 1-, 3- i 4-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    

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

 18 28 51 213  
 605 079 060, 605 079 061

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

  N49°26.595’ , E 20°08.962’
  4 pokoje

 Chryc Ryszard
 34-440 Kluszkowce  
 Karmelicka 27 A

 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 959 (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 dwoma wspólnymi łazienkami 
na korytarzu. na życzenie gości właścicielka serwuje smaczne 
domowe posiłki.  

   u tADKA     
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  Ful Jadwiga 
 34-480 Jabłonka
 Orawka 31 a 

 888 470 253
 http://agroful.com 

 @ orawka@aol.com 
   N 49°30.033’  E 19°44.454’
  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     
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obiekt sąsiaduje bezpośrednio z potokiem kiczorka oraz lasem  - 
gdzie osoby spragnione ciszy i spokoju mogą odpoczywać grillując 
lub spacerując zbierając poziomki, borówki, maliny czy grzyby. 
Wspaniałe górskie widoki, czyste powietrze, zdrowa źródlana 
woda, produkty tradycyjne i regionalne dostępne u gospodarzy 
uatrakcyjniają pobyt każdemu turyście przez cały rok. 

Do dyspozycji gości: 1 samodzielna jednostka mieszkaniowa; 2 sy-
pialnie z łazienkami  i widokowym balkonem,  w pełni wyposażona 
kuchnia, bezpieczny zamykany parking dla gości (monitoring), duży 
ogrodzony ogród i plac zabaw dla dzieci, miejsce do grillowania. 
Wynajem rowerów oraz sprzętu narciarskiego. 

   OrAWSKIE zAcISzE    

   Bodzioch Barbara 
 34-483 Lipnica Wielka 
 Kiczory 54 b

 607 776 603
  www.orawskiezacisze.pl

 @ barbara@orawskiezacisze.pl
  N 49°11.998’  E 19°35.632’ 
  1 SJM

  Babiak Barbara 
 34-436 Maniowy  
 Mizerna 22

 668 034 219 
 www.familiowka.pl 

 @ barbarababiak@tlen.pl  
 N 49°27.729’  E 20°17.622’ 
  2 pokoje

Gospodarstwo usytuowane w Mizernej w gminie czorsztyn jest 
wspaniałym miejscem dla rodzin z dziećmi, jak również osób star-
szych. okolica zachęca do wycieczek pieszych i rowerowych. Go-
spodarstwo znajduje się na szlaku „Małopolska wieś dla seniorów”. 

Do dyspozycji gości: 2 pokoje z łazienkami oraz osobny domek 
góralski, w którym są pokoje typu studio. dostępna jest także kuch-
nia, w której można przygotować podstawowe posiłki. W obiekcie 
istnieje możliwość korzystania z internetu. na posesji znajduje się 
parking, piękny ogród i sad, stoliki i krzesła ogrodowe, miejsce na 
grill i ognisko, plac zabaw dla dzieci z huśtawkami oraz basenik 
kąpielowy i bezpieczna trampolina dla maluchów. 

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

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

 N 49°24.133’  E 20°20.779’ 
  4 pokoje

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- i 4-osobowe pokoje z łazienkami, tV 
i dostępem do internetu, jadalnia-świetlica z aneksem kuchen-
nym, sauna, siłownia i solarium. obok znajduje się ogród, miejsce 
na ognisko i grill, boisko do siatkówki, huśtawka dla dzieci oraz 
parking. Właścicielka zapewnia dostęp do kuchni, możliwa jest 
degustacja tradycyjnych potraw regionalnych.

   AGrOturyStyKA chMIEL   
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  Kulawiak Elżbieta 
 Lipnica Wielka   
 Lipnica W. 914 

 18 26 34 167 
 www.wakacje.agro.pl/orawa 

 @ trzygwiazdy@op.pl 
  N 49°30.767’  E 19°34.873’
  4 pokoje

pokoje gościnne znajdują się w Lipnicy Wielkiej na orawie. Z okien 
pokoi  rozpościera się widok na Babią Górę oraz panoramę tatr. 
nasza posiadłość znajduje się nad rzeką Lipniczanką. Mamy duży 
zagajnik, gdzie wieczorami można miło spędzić czas bujając się na 
hamakach w dużej altanie, grillując smakołyki. dla dzieci  – Małe  
Zoo. świetną baza wypadowa na Babia Górę, jezioro orawskie, 
do Wypasionej doliny, oraz Bacówkę, w polskie i słowackie tatry

Do dyspozycji gości: 4 pokoje z łazienkami, duży ogrodzony ogród 
i plac zabaw dla dzieci, leżaki, huśtawki, mały grill, rowery, hulaj-
nogi i inne akcesoria sportowe. 

   trzy GWIAzDy      
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  Mikołajewicz 
 Barbara i Andrzej 
 34-440 Czorsztyn
 ul. Drohojowskich 7

 18 26 50 366
 603 133 283
 601 096 915

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

  N 49°26.173’  E 20°19.707’ 
  9 pokoi

otoczona dużym ogrodem przedwojenna willa położona jest 
w czorsztynie, na skraju pienińskiego parku narodowego. W odle-
głości 6 km rozpoczyna się spływ przełomem dunajca. W pobliżu 
jest przejście graniczne na słowację. Z okien domu widać tatry sło-
wackie, jezioro czorsztyńskie oraz dwa zamki.

Do dyspozycji gości: 9 pokoi 1-, 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami, 
oraz sala wielofunkcyjna na 30 osób. W ogrodzie jest miejsce na 
ognisko, plac zabaw dla dzieci, oraz „ziołowy ogródek dydaktycz-
ny”. Właściciele prowadzą warsztaty m.in. sporządzania nalewek, 
olejów i octów ziołowych itp.  na zamówienie serwuje się smaczne 
domowe posiłki. 

    WILLA jASnA      
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   Szumal Beata 
  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      
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  Milaniak Bożena 
 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

obiekt „Milaniak” położony jest w malowniczym czorsztynie, w sa-
mym sercu pienin. Można tu wypocząć w pięknej okolicy i w miłej 
atmosferze – z dala od zgiełku wielkich miast.  

Do dyspozycji gości: około 15 miejsc noclegowy w pokojach 2-, 
3- i 4-osobowych z łazienkami, sala kominkowa, sala telewizyjna 
która pełni też funkcję świetlicy, sala zabaw dla dzieci oraz do-
stęp do bezprzewodowego internetu. Bezpłatny parking znajduje 
się z tyłu domu, jest ogrodzony i zamykany na noc. Goście mogą 
relaksować 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 – MILAnIAK bOŻEnA    

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 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: 7 pokoi 2- i 3-osobowych, w większości 
z łazienkami i balkonami, oraz dostęp do internetu. Gospodarze 
oferują smaczne posiłki – specjalność kuchni to placki ziemniacza-
ne, pieczona kaczka oraz wędzony pstrąg.

   PEnSjOnAt WIDOK     

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

 18 26 50 250
 691 864 554

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

  N 49°26.170’  E20°19.685’ 
  7 pokoi

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

 18 28 528 58
 668 076 635  

  www.agrozacisze.eu
 @ agrozacisze@gmail.com 

  N 49°34.576’  E: 19°39.202’ 
  4 pokoje

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 wygodę. Wypoczywając tu, mają okazję zapoznać się z żywą tra-
dycją i kulturą orawy na licznych imprezach regionalnych.

Do dyspozycji gości: 12 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 spędzać czas. 
Gospodarze oferują smaczne posiłki. „agroZacisze” jest dobrą bazą 
wypadową do Zakopanego i na słowację.

   AGrOzAcISzE    
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   Babiak Anna 
 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 
atrakcją dla dzieci są zwierzęta gospodarskie. Gospodarstwo leży 
na szlaku „Małopolska wieś pachnąca ziołami”. Gospodarze oferują 
całodzienne wyżywienie oraz produkty z własnego gospodarstwa.

   u AnI       

   Błachut Antonina 
 34-440 Czorsztyn  
 ul. Drohojowskich 24

 18 26 50 336
 506762270 

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

  N 49°26.150’  E 20°19.745’
  4 pokoje 

dom jest położony 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, w którym od 
wiosny rozbrzmiewają piękne koncerty ptasiej muzyki.

   POKOjE GOŚcInnE – „u tOSI”    

  Bylina Maria 
 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°23.342’   E 19°58.615’
  10 pokoi

ośrodek wypoczynkowy usytuowany jest w Bańskiej Wyżnej, ma-
lowniczej miejscowości na pogórzu Gubałowskim, w okolicach Za-
kopanego. najwyższe wzniesienie to Gubałówka (1126 m n.p.m.), 
natomiast Bańska Wyżna leży na wysokości 905 n.p.m. 

Do dyspozycji gości: pokoje o różnym standardzie w zależności 
od potrzeb klienta, dostęp do internetu na terenie całego ośrodka 
oraz miejsce parkingowe. dla gości organizowane są różne im-
prezy, w tym tradycyjne z kapelą góralską, oraz kuligi, przejażdżki 
bryczką, wycieczki w góry, a także dojazd do różnych wyciągów 
narciarskich rozmieszczonych na podhalu. ośrodek przyjmuje także 
grupy zorganizowane.

   AGrOturyStyKA Przy DzWOnKu     
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kwatera „u Basi” położona jest w spytkowicach w bezpośrednim 
sąsiedztwie wyciągów narciarskich „Beskid” i „smrek” oraz lasu, 
w którym można zbierać grzyby i jagody. jest dobry dojazd do 
posesji i możliwość parkowania samochodów. dom wyposażony 
jest w aneks kuchenny połączony z jadalnią o powierzchni 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. 

   u bASI   

  Leksander Alina
 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
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   Chmielak Halina 
 34-436 Maniowy
 Hubka 102 

 18 27 50 098  
 508 166 887

 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 przełomem 
dunajca). 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. 
na terenie posesji jest ogrodzony ogród, parking dla samochodów 
oraz plac zabaw dla dzieci i miejsce do grillowania. Właścicielka 
oferuje smaczne, domowe posiłki. okoliczne lasy obfitują w grzyby 
i owoce leśne.

   nOcLEGI nAD jEzIOrEM czOrSztyńSKIM       
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  Jandura Maria 
 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- i 4-osobowe z łazienkami, świe-
tlic, 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 oraz owieczki.

   ADAMcyKóWKA   
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  Jandura Maria i Kazimierz
 34-440 Kluszkowce
 Mizerna 98

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

  N 49°27.130’  E 20°16.857’ 
  4 pokoje

Gospodarstwo leży w kluszkowcach nad zatoką jeziora czorsz-
tyńskiego. W pobliżu znajdują się różne atrakcje: ruiny zamku 
czorsztyńskiego, góra Wdżar z wyciągiem narciarskim, wypoży-
czalnie sprzętu wodnego. Gospodarze prowadzą ekologiczne 
gospodarstwo, hodują zwierzęta, a na co dzień posługują się 
miejscową gwarą. 

Do dyspozycji gości: 4 pokoje 2- i 3-osobowe, plac zabaw dla 
dzieci. Gospodyni przyrządza smaczne posiłki domowe w tym 
regionalne m.in. moskol z bryndzom, fioły na wędzonce, jajeczni-
ca z ziołami itp. Gospodarstwo leży na szlaku „Małopolska wieś 
pachnąca ziołami”.

   u KAzKA     
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 Jurasz Maciej
 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, tV, odtwarzacz dVd, internet bezprzewodowy 
oraz sucha sauna. Goście mogą sami przygotowywać posiłki w po-
łączonej z salonem kuchni z pełnym wyposażeniem (kuchenka 
gazowa, piekarnik elektryczny, duża lodówka, mikser, ekspres do 
kawy, zmywarka, pralka, naczynia i sztućce). Z domku rozpościera 
się piękny widok na jabłonkę i tatry.  

   u MAćKA     
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  Hilaszek Marzena i Piotr
 32-480 Jabłonka
 Pełtników 2 

 18 26 73 846  
 603 876 173

 www.noclegiwjablonce.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 rozpościera 
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    

  Hilaszek Krystyna  
 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 ora-
wie, 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. 

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     
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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 z ła-
zienkami 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 przygo-
tować posiady przy ognisku. W odległości 1 200 m znajduje się 
ośrodek narciarski.

   nAD POtOKIEM      

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

 18 28 56 426
 663 996 373

 www.gronka.goralskie.net
 @ gronkamaria@gmail.com

  N 49°24.575’  E; 20°07.922’
  4 pokoje 

Gospodarstwo położne jest pod lasem w miejscowości trybsz, 
w gminie łapsze niżne. Zaledwie kilka kilometrów dziali je od Białki 
i Bukowiny tatrzańskiej, gdzie zimą działa wiele wyciągów narciar-
skich, a przez cały rok można korzystać z basenów termalnych, 
niedaleko trybsza, w odległości ok. 2,5 km znajduje się rezerwat 
przyrody przełom Białki.

Do dyspozycji gości: 4 pokoje 2 osobowe, łazienki, bezprzewo-
dowa 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   
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  Pieronek Kazimierz 
 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 gościnne z łazienkami, czajnik bez-
przewodowy, dostęp do wyposażonej kuchni i lodówki, duża 
świetlica, bezprzewodowy internet, własny parking, plac zabaw 
z huśtawkami, zjeżdżalnia, piaskownica, trampolina, altana na wie-
czorne posiady, miejsce na ognisko i grill, boisko wielofunkcyjne.

   U KAZIKA     

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

 602 219 716, 880 201 994
 www.noclegikroscienko.pl   

 www.spanieudanusi.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; wyciąg narciarski, rzeka obfitująca w pstrągi, lipienie 
i 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, wi-fi,  dostępna dla wszystkich gości kuchnia z pełnym wypo-
sażeniem. na życzenie gości można zorganizować kulig, ognisko 
z pieczeniem barana przy góralskiej muzyce, spływ kajakowy i pon-
tonowy na dunajcu. 

   GOSPODArStWO GOŚcInnE SPAnIE u DAnuSI   

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

 18 208 24 71
 661 673 205

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

  N 49°22.457’  E 20°07.879’
  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 szczy-
tem miejscowości jest Litwinka (903 m n.p.m.) Zaraz za domem 
zaczynają się lasy górna stacja wyciągu narciarskiego „koziniec”.

Do dyspozycji gości: 4 pokoje z łazienkami i tV oraz dostęp do 
internetu. Gospodarze oferują smaczne domowe posiłki. W po-
bliżu czekają na turystów liczne górskie szlaki turystyczne, baseny 
geotermalne, oraz liczne wyciągi narciarskie w Białce i Bukowinie 
tatrzańskiej. nieopodal przebiega szlak architektury drewnianej.

   u bASI      

PO
W

IA
t 

nO
W

Ot
Ar

SK
I

PO
W

IA
t 

tA
tr

zA
ńS

KI
PO

W
IA

t 
tA

tr
zA

ńS
KI

PO
W

IA
t 

nO
W

Ot
Ar

SK
I

    Szewczyk Helena i Antoni
 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,  jeziora 
czorsztyńskiego i granicy ze słowacją. 

Do dyspozycji gości: 100 miejsc noclegowych w pokojach 2-, 3-, 
4- i 5-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, aneks kuchenny 
z wyposażeniem oraz jadalnia i świetlica ze sprzętem rtV. na te-
renie 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. W odległości 
100 m od obiektu jest pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. 
Gospodarze oferują całodzienne wyżywienie.

   GOŚcInIEc h.A.t.A.    

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

 18 26 29 784
 512 521 442

 https://podcisowcem.
 nocujmy.pl
 @ podcisowcem@gmail.com

  N 49°24.527’  E 20°21.128’
  4 pokoje

kwatera położona jest w pieninach, niedaleko od spływu przełomem 
dunajca. od strony południowej rozciąga się piękny widok na ta-
try, 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 przygoto-
wano plac zabaw dla dzieci, grill i miejsce na ognisko. Zima sprzyja 
aktywnemu wypoczynkowi na nartach zjazdowych i biegowych.

   POD cISOWcEM     

   Sarka Katarzyna 
 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 Barce-Zdrój, znanym uzdro-
wisku, w którym leczy się schorzenia górnych dróg oddechowych 
u dzieci. obiekt jest malowniczo położony na górce w sąsiedztwie 
brzozowego lasku, w cichej, spokojnej okolicy. Wokół domu jest 
dużo przestrzeni z pięknym ogrodem, placem zabaw dla dzieci oraz 
parkingiem. Gospodarze zapraszają szczególnie rodziny z dziećmi 
oraz zorganizowane grupy przedszkolaków.
Do dyspozycji gości: 5 pokoi z łazienkami, duża jadalnia pełniąca 
także rolę świetlicy, aneks kuchenny. Gospodyni oferuje całodzien-
ne wyżywienie z ekologicznych produktów. W odległości 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, miejscem na ognisko i grill. oferta 
specjalna – przejażdżki konne dla dzieci.

   rzEPKA      

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

 18 207 78 46
 661 472 511

 http://rzepka.goralskie.eu 
 @ wandalka56@wp.pl

  N 49°22.476’  E 20°07.701’ 
  3 pokoje
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Stowarzyszenie Turystyki 
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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.
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Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”

Małopolska Wieś z tradycją

Małopolska Miodowa Kraina

Małopolska Wieś dla dzieci

Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami

Małopolski Szlak Owocowy

Małopolska Wieś dla Seniorów

Małopolska Wieś w Siodle

Zagroda Edukacyjna    

   Dziedzictwo Kulinarne 

  Internet
  Wyżywienie na miejscu

  Dostęp do kuchni

 Plac zabaw dla dzieci

 Zwierzęta mile widziane

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

Wracamy do natury, szukamy korzeni, intryguje nas prze-
szłość, podziwiamy to, co wyjątkowe i prawdziwe. chyba 
trochę zmęczyliśmy się globalną wioską, więc tym większą 
radość sprawi odkrywanie… górskiej wioski we własnym 
kraju. 

a tu czeka wiele przyjemności i to w rzeczach prostych; 
wędrówka po górach, obserwacja zwierząt na łące, zapach 
ziół w ogrodzie, smak oscypka, pogawędka z pasterzem, 
poznanie pszczelich tajemnic. ileż radości (i zdrowia) z ja-
dła przyrządzanego według tradycyjnych receptur i lokal-
nych składników! 

Zrównoważona turystyka, powrót do natury, slow life – 
w pienińskich, tatrzańskich i beskidzkich wsiach te modne 
hasła realizowane są w najlepszym wydaniu, bez zadęcia, 
po prostu. a do tego zjawiskowa przyroda w zróżnicowa-
nych krajobrazowo parkach narodowych. te chronione 
obszary  zachwycają, pokazują naturę w jej niezmąconej 
postaci, uczą ekologicznych zachowań.  pobyt w górskim gospodarstwie agroturystycznym jest 

świetną przygodą dla dzieci, które uświadomią sobie, że 
mleko, jaja czy ser nie powstają w sklepie, a pasące się 
owce na halach, szałasy, piękne widoki szczytów, dolin 
i tradycyjnej architektury są zupełnie inną rzeczywistością 
niż ta z tabletów i gier komputerowych. Ważną lekcją do 
odrobienia (nie tylko dla dzieci) jest tutejszy folklor. po-
bawcie się przy góralskiej kapeli, wsłuchajcie się w gwarę, 
przyjrzyjcie się rzeźbom ludowym! 
Gospodarstwa Górskiego stowarzyszenia agroturystycz-
nego leżą na terenach pogranicznych, które przez wieki 
doświadczyły przenikania się różnych narodów, kultur, 
języków. różnorodność podhala, pienin, Gorców, spisza 
i orawy jest fascynująca. Warto ją poznać. 

www.respektrs.pl

Agroturystyka górska to wspaniały pomysł na urlop pośród malowniczych pejzaży w kameralnej atmosferze, 
w domowych warunkach. to także spotkanie z lokalnym kolorytem, lekcja szacunku dla tradycji i spora 
dawka ekologii. 

ELEMEntArz SzAcunKu
ArtyKuŁ POWStAŁ W rAMAch KAMPAnII „rESPEKt ruch SPOŁEczny” 



obiekty rekomendowane 

przez polską Federację turystyki wiejskiej 

Gospodarstwa Gościnne

  94 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

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 
w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”.


