-aneks kuchenny
-możliwość wyżywienia
Marzena i Tomasz Naporowie
Skowronno Górno 32, 28-400 Pińczów
tel.: 661 833 574; 781 449 812
www.wdolinienidy.wczasywpolsce.pl

Wanda i Jerzy Majka

Gospodarstwo położone jest w Szanieckim Parku Krajobrazowym, w gminie Kije. Dom piętrowy z zabudowanym
poddaszem, położony w pięknym, zadbanym ogrodzie z miejscem na grilla, ognisko i placem zabaw. W domu
2-osobowe pokoje z balkonami i łazienkami. Gospodarstwo zajęło II miejsce
w konkursie powiatowym „PIĘKNA,
BEZPIECZNA ZAGRODA”.
Gospodarze zapraszają Państwa do
najbardziej malowniczej i spokojnej
okolicy i bliższego poznania zakątka
ziemi świętokrzyskiej, ubogiego w przemysł, lecz bogatego w
niezwykłych ludzi. Zieleń łąk i lasów, czyste powietrze, cisza
i spokój, zdrowe środowisko naturalne, wiele słońca, pyszna
kuchnia i oczywiście prawdziwa, serdeczna gościnność gospodarzy tworzy „mały raj” dla szukających wypoczynku, bo – jak
mawiają gospodarze - relaks i zdrowie tylko w Janowie.
Gospodarze oferują Gościom:
• pokoje dwuosobowe z łazienkami o wysokim standardzie,
• telewizor, radio, telefon,
• całodzienne wyżywienie z własnych ekologicznych produktów lub udostępnienie kuchni do przyrządzania posiłków we
własnym zakresie,
• wypożyczanie rowerów i sprzętu do gier i zabaw,
• plac zabaw dla dzieci,
• dla małych dzieci zniżka,
• miejsce do garażowania samochodów,
• miejsce do grillowania,
• liczne atrakcje: piesze i rowerowe
wycieczki, przejażdżki konne bryczką, saniami.
Wanda i Jerzy Majka
Janów 40; 28-404 Kije, tel. dom. 41 356 83 31
www.kije.pl (zakładka Gospodarstwa Agroturystyczne)

Agroturystyka Celtycka

Gospodarstwo położone jest w południowej części województwa
świętokrzyskiego, w regionie nazywanym „Ponidzie”. Lokalizacja w obrębie kilku jednostek fizjograficznych różnicuje krajobraz
gmin i stwarza dogodne warunki do uprawiania turystyki pieszej
i rowerowej, dając możliwość podziwiania malowniczych krajobrazów, zwiedzania interesujących miejsc, wędkowania, korzystania
z kąpieli rzecznych, grzybobrania i spacerowania po lesie.
Naturalnym akwenem jest rzeka Nida, która jest królową Ponidzia.

Użyczyła swego nurtu spływom kajakowym od miejsca ,,gdzie począł ją‘’, aż do ujścia do Wisły ,,gdzie kres dał jej Bóg’’, jak śpiewał
bard Ponidzia – Wojtek Bellon z Wolnej Grupy Bukowina. Razem
z Białą Nidą rzeka ma 151 km. Najciekawszy i najpopularniejszy
fragment kajakowy ciągnie się od Pińczowa do Wiślicy i dalej do
Nowego Korczyna, gdzie Nida kończy swój bieg.
Atrakcje:
• wędrówki nad rzekę Nidę (200 m)
• wędrówki do lasu (500 m)
• wycieczki po okolicy, m.in. Wiślica,
Pińczów
• organizowanie dojazdów na zabiegi
do Sanatorium
w Busku Zdroju (12 km)
• zabawy „mały archeolog”
(w gospodarstwie znajdują się ślady
bytowania Celtów)
• na wystrój podwórka składają się
wiekowe narzędzia naszych przodków
• oczko wodne
• wspaniałe krzewy
• drzewa owocowe
• spanie na sianie

Gospodarstwa
Agroturystyczne

PONIDZIA

Stanisław Klepka
Nieprowice 22, 28-425 Złota
tel. 41 356 11 39, tel. kom. 0 698 129 063
e-mail: zamów@glinkalochy.pl
www.glinkalochy.pl/agroturystyka

Pod Kasztanami

Głównymi walorami wypoczynkowymi miejscowości jest położenie
w Kozubowskim Parku Krajobrazowym. Nieopodal znajduje się
Zabytkowy Park z alejami lipowymi i kasztanowymi. W parku ruiny
pałacu. We wsi znajdują się sklepy, kościół, szkoła. W pobliskim
Michałowie słynna stadnina koni..
Gospodarze oferują Gościom:
• Dwa mieszkania i łazienki-łącznie
12 miejsc noclegowych w 4 pokojach
• całodzienne wyżywienie
• duży ogród z miejscem na grill, ognisko,
• plac zabaw dla dzieci
• pole namiotowe oraz miejsce
na przyczepy kempingowe
Helena i Marek Owczarek
Góry Pińczowskie 113, 28-411 Michałów
tel. 41 356 60 98, tel. kom. 0 661 578 656
www.owczarek.wczasywpolsce.pl
Opracował: Paweł Gawior
Zdjęcia i teksty pochodzą od Gospodarstw Agroturystycznych
Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
ul. Złota 7, 28-400 Pińczów, Tel. 41 357 73 47, e-mail: biuro@lgdponidzie.pl
www.lgdponidzie.pl

PONIDZIE
Naturalnie dobre
Turystycznie niezwykłe
„Nigdzie tak pięknie nie śpiewają słowiki ani
skowronki, nigdzie bzy nie mają woni tak miłej,
nigdzie róża rankiem nie przyozdabia świata
cudowniej” - A. DYGASIŃSKI
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

Zapraszamy w urokliwe progi ponidziańskiej wsi. Gdzie
zapachy tradycyjnych potraw przeplatają się z łagodnymi odgłosami natury. Gdzie piękno krajobrazu współgra z
gościnnością mieszkańców. Korzystając z oferty agroturystycznej gospodarstw z Ponidzia, zafundujesz sobie czas
beztroski, spokoju, sielanki i odpoczynku.

Biała Zagroda

„Biała Zagroda” prowadzona przez Renatę i Mirosława Wojciechowskich, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie
lasów sosnowo — dębowych, na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, w malowniczej dolinie rzeki Nidy.
Bogactwo form przyrody ożywionej i nieożywionej, nagromadzenie wielu zabytków kultury materialnej
o wysokich wartościach historycznych, kulturalnych i muzealnych, a także bliskość wielu atrakcji sprawiają, że pobyt w Białej Zagrodzie pozostanie na zawsze w pamięci wczasowiczów.
Gospodarze mają do zaoferowania 5 estetycznie urządzonych
pokoi dwu- i trzyosobowych, z osobnymi łazienkami oraz bogato wyposażoną w przewodniki turystyczne po okolicy bibliotekę. Dla dzieci wydzielone zostały boiska do piłki siatkowej,
koszykówki i badmintona. Całodzienne wyżywienie opiera
się głównie na produktach z własnego gospodarstwa. Turyści
mogą skorzystać z telewizora, radia, video i tenisa stołowego.
Mirosław i Renata Wojciechowscy
Młodzawy Duże 70, tel. 41 357 92 71
tel. 692 345 935
www.bialazagroda.pl

Kordylówka

Gospodarze oddają do dyspozycji gości 5 pokoi dwu- i trzyosobowych z łazienkami, TV i odrębną kuchnią. Istnieje możliwość
wykupienia wyżywienia z produktów pochodzących z własnego
gospodarstwa (sery, jaja, mleko, konfitury).
Dom położony jest w pięknym, zadbanym ogrodzie z dużym oczkiem wodnym,
miejscem na grilla, ognisko, placem zabaw i altanką ogrodową. Na tyłach domu
położony jest duży zarybiony staw. Dużo
zieleni i spokój Głównymi walorami wypoczynkowymi miejscowości jest położenie
z dala od głównej szosy. Przepiękna okolica służy spacerom i wycieczkom rowerowym. W odległości 200 m znajduje się las
pełen runa leśnego. Gospodarze służą pomocą w organizacji wycieczek, doradzają
i opowiadają o tutejszych atrakcjach. Państwo Kordylowie organizują również spływy kajakowe rzeką Nidą,
z możliwością spływu na trasie Pińczów - Nowy Korczyn.
Agnieszka i Witold Kordyl
Młodzawy Duże 47, tel. 41 357 91 48
www.kordylowka.agrowczasy.com

Stolarscy

Atrakcją gospodarstwa jest możliwość udziału w świniobiciu oraz
przy pieczeniu chleba i robieniu masła. Typowe gospodarstwo
rolne, w którym dzieci mają zagwarantowany kontakt ze zwierzętami. Państwo Stolarscy posiadają własny staw rybny. W pobliżu
znajduje się Ośrodek Jazdy Konnej w Pińczowie (ok. 5 km). Gospodarze wprowadzili zniżkę dla dzieci.
Oferta gospodarstwa obejmuje:
3 pokoje w tym 1 pokój 4-os z łazienką,
1 pokój 3-os z TV oraz 1 pokój 2-os
- osobne wejście dla gości
- możliwość wyżywienia
- możliwość zakupu obrazów
wykonanych haftem krzyżykowym
- dostęp do Internetu
- miejsce na grill i ognisko
- duży ogród pełen zieleni z altanką
- plac zabaw dla dzieci
- miejsce parkingowe
- zwierzęta gospodarskie
(koń, krowy, świnie)
- staw rybny
Monika i Rafał Stolarscy
Młodzawy Duże 23, tel. 41 357 92 63
www.stolarscy.wczasywpolsce.pl

Nad Nidą

Gospodarstwo położone jest w malowniczej miejscowości Ponidzia. W odległości
ok. 100 m znajduje się rezerwat przyrody
z roślinnością unikalną w skali Europy.
Rzeka Nida (ok. 300 m od gospodarstwa), która zachowała swój naturalny
charakter, skłania do wędkowania, kąpieli, spływów kajakowych, obserwowania bobrów i licznego ptactwa wodnego.
Nieopodal znajdują się duże zagospodarowane, pokopalniane stawy, w których
można wędkować i korzystać z kąpieli.
Swoim Gościom oprócz wyżej wymienionych atrakcji, gospodarze polecają
do zwiedzania liczne zabytki architektury Ponidzia (Pińczów,
Wiślica, Busko-Zdrój), wiele przepięknych miejsc nie opisanych
w żadnych przewodnikach, relaks i spokój, wolność od tłumu,
hałasu, mechanizacji, a także serdeczny kontakt z gospodarzami. Warto wspomnieć, że gospodarz w wolnych chwilach próbuje
coś wydłubać z kawałka drewna. Obowiązują atrakcyjne ceny,
noclegi z całodziennym wyżywieniem i zniżki dla dzieci.
Gospodarstwo oferuje:
• pokoje 4, 3 i 2-osobowe,
• osobną łazienkę dla gości,
• całodzienne wyżywienie
(zdrowa żywność, kuchnia wegetariańska na życzenie),
• duży ogród, sad, miejsce

do gier i grillowania,
• spływy kajakowe, wycieczki rowerowe,
• wyroby z koziego mleka, przetwory
z owoców i warzyw.
Durlej Mirosława i Marek
Krzyżanowice 39, tel. kom. 0 692 971 496
www.nadnida.wczasywpolsce.pl

Ekologia Pod Bociankiem

Czynne gospodarstwo ekologiczne z
Certyfikatem EKOGWARANCJI, a więc
posiłki oparte są wyłącznie na własnych
produktach. Gospodarstwo położone
jest na terenie Nadnidziańskiego Parku
Krajobrazowego. Obok domu znajduje
się miejsce na odpoczynek i grillowanie,
sad owocowy oraz miejsce do gry w siatkówkę i inne zabawy
dla dzieci i młodzieży. Dla gości udostępnione są także rowery
do zwiedzania najbliższej okolicy i jazdy ścieżkami wyznaczonymi wzdłuż rzeki Nidy. Można powędkować i chodzić do lasu
na grzyby lub jagody. Do dyspozycji gości oddany został pokój
3-osobowy oraz 2 pokoje 2-osobowe, wspólna łazienka z wanną
i pralką, aneks kuchenny i TV w jadalni i pokoju, garaż na samochód. Posiłki, ciasta i wyroby mleczne oparte są na produktach
ekologicznych z gospodarstwa.Gospodarstwo położone jest w
spokojnej okolicy pozwalającej dobrze wypocząć w ciszy, w otoczeniu zieleni i rodzinnej atmosferze. W obejściu są zwierzęta
(krowa, konie, kury). W sezonie zimowym istnieje możliwość
zorganizowania kuligów i pieczenia kiełbasek przy ognisku.
Barbara Mider
Skowronno Górne 31, 28-400 Pińczów,
tel. 41 357 52 01, kom. 0 607 351 207
www.podbociankiem.wczasywpolsce.pl

W Dolinie Nidy

Gospodarstwo znajduje się na terenie Nadnidziańskiego Parku
Krajobrazowego, gdzie licznie występują ptaki i zwierzęta objęte ochroną. W pobliżu rezerwat przyrody „Skowronno”, rzeka
Nida i las. Gospodarstwo posiada certyfikat Ekogwarancja potwierdzający jego ekologiczny charakter. W ramach gospodarstwa wyrabiane są wyroby z własnego mleka i serów. Gospodarstwo posiada ponadto staw, altanę, plac zabaw, zwierzęta
gospodarskie. W pobliżu spływy kajakowe.
Do dyspozycji gości:
-altana z kominkiem
-plac zabaw dla dzieci
-4 nowe rowery
-2 wieżyczki obserwacyjne (lornetki)
-możliwość wędkowania w wodach Nidy
-możliwość grzybobrania
-kontakt ze zwierzętami
-pokoje skategoryzowane,
nowowyposażone

