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TURYSTYKA WIEJSKA
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania – 
„Równiny Wo³omiñskiej” jest dobrowolnym, 
samorz¹dnym, trwa³ym zrzeszeniem osób 
fizycznych i prawnych, o celu niezarobkowym, 
dzia³aj¹cym jako Lokalna Grupa Dzia³ania (LGD).

W sk³ad Stowarzyszenia wchodzi 12 gmin 
Województwa Mazowieckiego: Wo³omin, 

.

Cele Stowarzyszenia:

  realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin wchodz¹cych w sk³ad Stowarzyszenia,

  dzia³anie na rzecz zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich,

 

produkcji wyrobów regionalnych,

 wspieranie rozwoju edukacji,

 

 

  dzia³ania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

  dzia³ania s³u¿¹ce upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.

Nazwa:

Lokalna Grupa Dzia³ania „Równiny Wo³omiñskiej”

D).

D£UGOSIOD£O

ZABRODZIE
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tu miejsca zarówno dla turystów aktywnych, jak i tych szukaj¹cych odpoczynku na ³onie natury. Malownicze 

piesze i rowerowe wyprawy. Czysta woda kusi amatorów k¹pieli i kajakarstwa, a rozleg³e ³¹ki s¹ doskona³¹ 

stom komfortowy odpoczynek i obcowanie z przyrod¹. 

 
i kulturze tego regionu, plenerów malarskich i spotkañ artystycznych. 

 

edukacyjnych. 

regionie. 

Serdecznie zapraszamy do wypoczynku na obszarze Równiny Wo³omiñskiej. 

Rafa³ Rozpara 
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GOSPODARSTWA

AGROTURYSTYCZNE 

I EDUKACYJNE
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Charakterystyka oferty

BIELIÑSKA GÓRA to doskonale przygotowana baza agro
turystyczna. Proponuje atrakcyjny wypoczynek rodzicom 

 
w harmonii z natur¹ dla osób ciekawych historii regionu, 
dawnego rzemios³a i poznania smaku prostego ¿ycia  

rowerowych i pieszych oraz warsztatów kulinarnych. 

  stare maszyny wykorzystywane do upraw polowych  

 
ze wsi, 

 

karmienie zwierz¹t, itp.

 
nasionami zbó¿ itp.) 

 
skiej na bazie naturalnych produktów, 

 

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 
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nie przyprawowych i leczniczych zió³ z nadbu¿añskiej ³¹ki, 

 
 

sp³ywy rzek¹ Bug.

 
W sezonie letnim jednorazowo gospodarstwo zapewnia 

 

bami niepe³nosprawnymi. 

 

 

  meble ogrodowe, 2 du¿e grille, rowery, miejsce na ogni
sko i pod namiot, 

 
(siatkówka, koszykówka, badminton), 

 

nych o tematyce ekologicznej, przyrodzie nadbu¿añskiej, 

 
w ramach tradycyjnej kuchni polskiej, przygotowywane  
tu¿ przed podaniem.

Cennik
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Charakterystyka oferty

 
ze starym drewnianym wiejskim domkiem. Wystrój domku 
jest niepowtarzalny, du¿o eksponatów dekoracyjnych i u¿y
tecznych zosta³o wykonanych przez samych gospodarzy.

jak i grup szkolnych. 

wania i ognisko oraz budowle ozdobne wykonane przez 
gospodarza.

cjalny drewniany domek z piecem do wypalania gliny  
i pieczenia chleba, lipowymi sto³ami i ³awami oraz du¿a 

hafciarkami.

k³ych zwierz¹t, jak dziki, strusie, rzadko spotykane rasy kur  
i ba¿antów, kozy i inne. 
Du¿¹ atrakcj¹ jest para pawi, które zawsze robi¹ niezapo
mniane wra¿enie na odwiedzaj¹cych dzieciach.

 jazdy konne, 
 przeja¿d¿ki bryczk¹,

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE  

Kontakt: 0 602 467 888
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 kulig w zimie, 
 wycieczki rowerowe, 
 pikniki przy ognisku i grillu,
 
 
 robienie przetworów, 
 warsztaty z folkloru, rzemios³a i sztuki ludowej,
  ró¿notematyczne warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y szkol

 plac zabaw dla dzieci, 
 pomieszczenia i urz¹dzenia do rekreacji.

 
 salon z kominkiem,
 
 

 
z gospodarstwa, w tym kozie mleko. 

wienia i bogatej oferty kuchni lokalnej i tradycyjnie przygoto
wywanej w gospodarstwie na bazie produktów spo¿ywczych 
z gospodarstwa.

Cennik

grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realiza
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Charakterystyka oferty

Gospodarze zapraszaj¹ przez ca³y rok. Do dyspozycji 
 

przygotowany jest plac zabaw dla dzieci.

darze organizuj¹ wycieczki po okolicy, pikniki i inne zorga

Gospodyni zapewnia pe³ne, ca³odzienne wy¿ywie
 

z w³asnego gospodarstwa (mleko, sery, warzywa, owoce, 

domu s¹ obiady domowe oraz wypiek ciast.

Cennik

grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realiza
 

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE  
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GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE  

Charakterystyka oferty

otoczone zieleni¹, w cichej i spokojnej okolicy. W odle

sprawia, ¿e w okresie jesiennym Brañszczyk jest idealn¹ 
baz¹ dla amatorów zbierania grzybów.
  
Gospodarstwo oferuje 3 domki przygotowane dla czte

ogrodzony i wyposa¿ony w meble ogrodowe. W ogrodzie 
przygotowane jest miejsce na ognisko i grill. Dla dzieci 
przygotowano plac zabaw, a tak¿e boisko do gry w siat

We w³asnym zakresie.

Cennik

grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realiza
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Charakterystyka oferty

 

Charakter gospodarstwa jest typowo pobytowy, zapewnia 
urlopowy wypoczynek dla ca³ych rodzin, jak równie¿ dla osób 

wych gospodarstwo wynajmuje kajaki wraz z transportem  

Mile widziane s¹ równie¿ osoby z namiotem lub przyczep¹ 

zasad ekoturystyki. 

  Rowerowe min.: 

 szlakiem bocianich siedlisk., 

  Sp³ywy kajakowe (trasa do uzgodnienia) dla tych, 

¿ym powietrzu, jak i podpatrywanie ró¿nego rodzaju  
zwierz¹t niczym w rezerwacie przyrody, 

 
 

Etnograficzne Pana Henryka S³owikowskiego,

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE  

AGROTURYSTYKA U KAFLIKA 
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  wyprawy krajoznawcze, biegi terenowe z zadaniami 

 

 
ne profesjonalnie i kompleksowo, 

 

zabawa),
 Pikniki dla dzieci.  

lub te¿ wg indywidualnego zamówienia.

Cennik
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Charakterystyka oferty

plac zabaw z du¿¹ piaskownic¹ z wyposa¿eniem, ma³¹ 

która da schronienie przed s³oñcem w upalne lub desz
czowe dni oraz budynek z zapleczem kuchennym, piecem 

go lasu lub po okolicy. 

Na terenie gospodarstwa oprócz typowej zabudowy gospo
darczej s³u¿¹cej prowadzeniu gospodarstwa i w której 

grupowe. 

Gospodarstwo zapewnia tenis sto³owy, kosz do koszykówki, 

W ramach oferty kierowanej do grup dzieci i m³odzie¿y  

 

 

nie, cudownie smakuje, ale wymaga du¿ej opieki i wysi³

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE  

LESZCZYNOWE ZACISZE
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formowaniu ciasteczek,
 

ne i zdrowe, najlepsze z w³asnej dzia³ki, z których dzieci 

 

podczas karmienia np. marchewk¹, któr¹ same wyrw¹.
 

nie, wycinanki ludowe itp.

 
lasu, 

  piesze wycieczki wytypowanymi trasami krajoznawczy

  biegi rekreacyjne w dowolnym tempie wyznaczonymi 
trasami. 

Wy¿ywienie oparte jest o produkty uprawiane, wytwarzane  
i przyrz¹dzane w gospodarstwie na bazie tradycyjnych prze
pisów. Menu ka¿dorazowo ustalane z zamawiaj¹cym.

Cennik

grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realizacji.  
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Charakterystyka oferty

 – historia zbó¿ i chleba, mielenie 

wanie bochenków, wypiek chleba oraz jego degustacja.
 – zapoznanie dzieci z obróbk¹ 

drewna, zdobienie drewnianych zabawek i ich monta¿.
„Z wiatrem w zawody” – budowa i zdobienie latawców, 
zawody latawcowe.

 – monta¿ drewnianych 
zabawek.

 – cykl wspól
nych zabaw, na zakoñczenie ognisko z kie³baskami, dyplomy.

„Indiañska wioska” – kilka godzin zabawy w Indian, 
po³¹czonej z wykonywaniem zadañ i zdobywaniem piór.
„Czas anio³ów” – wykonywanie i zdobienie anio³ów  
z ciasta i drewna.
„Przetwory domowe”
kie³bas, wyrób marmolad lub powide³ oraz degustacja   
wyrobów.

 – zdobienie pisanek, 
palmy Wielkanocne ró¿nych regionów.

 – historia tradycyjnych wypie
ków Wielkanocnych.
„Powitanie wiosny”

wygnanie zimy.
 

z obróbk¹ drewna, wykañczaj¹ i zdobi¹ drewniane 
kwiatki.

GOSPODARSTWO EDUKACYJNO-AGROTURYSTYCZNE 
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jesieni, pieczenie ziemniaków w ognisku, zabawy.
„Jesienne ludki”

 – tradycyjne ozdoby choinkowe 
wykonywane z papieru, bibu³y i s³omy.

 – ognisko, spotkanie  
z Miko³ajem (upominki dostarczone lub wykonane przez 

wspólne zabawy)
 

z Wigili¹ oraz degustacja potraw Wigilijnych.

We w³asnym zakresie lub zgodnie z zamówieniem.

Cennik

grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realizacji.  
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Charakterystyka oferty

Gospodarstwo po³o¿one z dala od wsi Gr¹dy Szlacheckie 
na przysió³ku Julianka. Na granicy p³ynie niewielka rzecz

acyjny. Miejsce na grill i ognisko, ogród warzywny, staw  
z ¿abami, piaskownica i rzeczka, któr¹ wszyscy nazywaj¹ 
Strug¹, sprzyjaj¹ b³ogiemu lenistwu. Doko³a pola, ³¹ki  

czenia rowerów (dla doros³ych i dla dzieci). Szlaki piesze 

ciekawych miejsc. W okolicy oko³o 1 km rzeka Narew, 
oko³o 2 km stawy rybne i wiele innych ciekawostek.

1 pokój dwuosobowy, kuchnia, ³azienka.
 5 miejsc noclegowych – bez ³azienki,  

na zewn¹trz s³awojka, w domku woda, pr¹d, aneks kuchen

We w³asnym zakresie.

Cennik

grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realizacji.  
 

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE  
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GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE  

Kontakt: 0 504 257 160 lub 0 510 209 150

Charakterystyka oferty

 

Ca³orocznie, na ogrodzonej posesji, w otoczeniu zie
leni gospodarze oferuj¹ do samodzielnej dyspozycji 
wczasowiczów, jak równie¿ grup pracowniczych dwu
kondygnacyjny domek (centralne ogrzewanie). Na par

We w³asnym zakresie.

Cennik
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Charakterystyka oferty

Gospodarstwo po³o¿one w oddaleniu od wsi i drogi,  

lasów grzybowych i jagodowych. Usytuowane we wsi 
 

i letni wypoczynek. Cisza, spokój i kontakt z przyrod¹ 

Posesja ogrodzona z du¿ym ogrodem i placem zabaw 

jazdy konnej (wykupienie karnetu lub pojedyncza jazda).

z ³azienk¹ i telewizorem.

regionalne, przygotowywane tu¿ przed podaniem.

Cennik

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE  

Kontakt: 025 675 32 75, 0 606 273 905
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GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE  

Charakterystyka oferty

tarzu). Wspólna kuchnia i przestrzeñ integracyjna. Jeden 
apartament dwuosobowy z oddzieln¹ ³azienk¹. Wszyst

powietrzu, miejsce na ognisko i grill oraz ma³e muzeum 
eksponatów wiejskiej zagrody.

wania grzybobrania z przewodnikiem po lesie. 

lub wesele.

boiska sportowe, kort tenisowy i basen odkryty. Gospo
darstwo jest corocznym wspó³organizatorem plenerów 
malarskich.

nowane warzywa, grzyby i owoce. Dla grup zorganizowa
nych organizowane s¹ biesiady przy ognisku z kie³baska

przy uprzednim zamówieniu.

We w³asnym zakresie lub u gospodarzy.

Cennik

grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realizacji.  
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Charakterystyka Oferty

bionym stawem na tzw. koloniach. Rozleg³y teren do wypo
czynku i rekreacji. 
Gospodarstwo zapewnia noclegi w dwóch pokojach po  

 
 

do pla¿owej pi³ki siatkowej, piaskownica.

Nordic Walking Kwitn¹cych Nenufarówe na Mazowszu  

 
i m³odzie¿ poznaj¹ poszczególne  etapy uprawy i obróbki 
lnu. Uczestnicz¹ w przetwarzaniu lnu na w³ókno, tkaniu  

 

W pokazowej izbie z piecem i kuchni¹ kaflow¹, gdzie stoi 
 

i stroiki z krepiny i s³omy a tak¿e wianki z kwiatów ¿ywych. 

wianki do strugi.
 

zwi¹zane z tym np. do¿ynki. Dzieci poznaj¹ ró¿ne rodza

poszczególne ziarna np. uczestnicz¹ w karmieniu zwierz¹t, 

GOSPORADSTWO AGROTURYSTYCZNE  
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zbó¿. Dzieci wykonuj¹ bukiety ze zbó¿ i krepiny oraz obrazy  
ze s³omy i zbó¿.

 
Oferujemy piesze wycieczki do pobliskiego lasu na jago

 

wykonujemy ró¿ne stroiki, a z zebranych jagód gotujemy 

 
w ogrodzie, prywatki i potañcówki dla dzieci, m³odzie¿y  
i dla doros³ych, imprezy rodzinne.

Dla grup zorganizowanych przygotowujemy ognisko z pie

indywidualnie.

Cennik
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Charakterystyka oferty

Gospodarstwo oferuje wypoczynek w domowej atmosferze 
z dala od ha³asu i zgie³ku. Posesja po³o¿ona jest w cichym 
i spokojnym miejscu, na zadbanym ogrodzonym terenie, 
gdzie jest du¿o zieleni i kwiatów. 

Gospodarstwo oferuje liczne atrakcje i wiele form aktywnego 

kuj¹cych spokoju i zapomnienia od miejskiego zgie³ku i ha³asu. 

wów kajakowych, pieszych spacerów, czy te¿ wypraw 
rowerowych, s¹siedztwo rzeki Bug oraz lasów, stosun

 
  Wyprawy rowerowe trasami opisanymi przez gospo

darzy, zwiedzanie okolic Brañszczyka. Na miejscu  

  Sp³ywy kajakowe rzek¹ Bug. Mo¿liwe ró¿ne warianty 

  Marsze Nordic Walking dotlenianie organizmu i aktyw

 
czy Bia³ej i okolic.

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE  

Kontakt: 029 74 214 54, 0 660 612 490
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  na parterze budynku mieszkalnego z oddzielnym wej

 
 
 

dostawki, 
 
 

Osobny domek w podwórku bez barier architektonicznych  
 

i aneks kuchenny).
 

 
 

z grillem. 

 
w ramach tradycyjnej kuchni polskiej, przygotowywane tu¿ 
przed podaniem.

Cennik
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Charakterystyka oferty

pozwalaj¹cej na bliskie obcowanie z natur¹. Idealne miej

 

 
z osobn¹ ³azienk¹ i kuchni¹ do dyspozycji.

Gospodarstwo zapewnia miejsce do grillowania. Mo¿
 

i biesiadowania.

We w³asnym zakresie.

Cennik

grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realizacji.  

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE  

Kontakt: 029 679 46 62
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 GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE  

Kontakt: 0 511 917 491

Charakterystyka oferty

 
wanymi 5 miejscami noclegowymi, osobn¹ ³azienk¹  
i kuchni¹. Domek po³o¿ony jest na skarpie nad 

jesiennym, to idealne miejsce dla grzybiarzy lub amatorów 

i zabytków historycznych a tak¿e folkloru, rzemios³a  
i sztuki ludowej.

We w³asnym zakresie.

Cennik

grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realizacji. 
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Charakterystyka oferty

Gospodarstwo po³o¿one jest w s¹siedztwie zieleni lasów 
i ³¹k z w³asn¹ pasiek¹. Gospodarze prowadz¹ ekologicz

ny domek z przygotowanymi 3 pokojami sypialnymi  
na poddaszu, du¿ym salonem z kominkiem na parterze 
oraz ³azienk¹ i kuchni¹.

 

z rybami.

domowymi.

We w³asnym zakresie.

Cennik

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE  

Kontakt: 0 504 669 236
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GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE  

Kontakt: 025 675 90 07, 0 509 658 155

Charakterystyka oferty

Bardzo du¿y ogrodzony teren o charakterze parkowym, 
wyposa¿ony w altany, plac zabaw, boiska sportowe  
i miejsca do grillowania.

 

wyposa¿ona kuchnia.

 
 z niepe³nosprawnymi, 
 

Atrakcje gospodarstwa: 
 grill, 
 
 plac zabaw dla dzieci.

wy¿ywienie u gospodarzy. W kuchni króluje tradycyjna 
kuchnia polska.

Cennik

grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realizacji. 
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Charakterystyka oferty

Pracownia Ceramiki Artystycznej Gliniany Blues znajduje 
 

W pracowni wytwarzane s¹ niepowtarzalne, unikatowe 
przedmioty dekoracyjne i u¿ytkowe oraz bi¿uteria. Istnieje 

 

nik modelowania gliny, metod zdobienia ceramiki a tak¿e 
toczenia na kole garncarskim. Pracownia dysponuje trzema 
piecami ceramicznymi: elektrycznym, gazowym oraz opa
lanym drewnem. Wszystkie przedmioty wykonane przez 
uczestników s¹ wypalane na miejscu. W warsztatach mog¹ 

na na ok. 10 osób. 

lanie ceramiki technik¹ raku. Jest to bardzo widowiskowa 
metoda, polegaj¹ca na wyjmowaniu z pieca rozgrzanych  

Osoby nie zainteresowane warsztatami mog¹ po prostu 

 
oraz jego wypalanie w ró¿nych piecach.

wym wyprzedzeniem.

Cennik

grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realizacji.  
 

WANDY WOLF
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Kontakt: 0 606 615 761

Charakterystyka oferty

 

-

 

 
 
 

 

 rowery
 
 kajaki
 w³asna pasieka

 
 
 
 

Cennik
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Charakterystyka oferty

 

szawy, w malowniczym miejscu na wzgórzu u podnu¿a, 

rozlane stawy na rzece Struga, po³o¿one w dolinie piaszczy
stych wzgórz osnutych lasami Puszczy Bia³ej. Na wzgórzach 

duchami wodnymi, które czuwaj¹ nad snem Pani z Jeziora. 

Gospodarstwo po³o¿one jest na styku szlaków rowerowych  
i stanowi doskona³¹ przystañ dla podró¿uj¹cych rowerzystów 

a tak¿e dla rodzin i osób poszukuj¹cych wypoczynku na 
³onie natury. Gospodarstwo zapewnia du¿o przestrzeni, 

 
dla spokojnego wypoczynku. 

  1 pokój 1 osobowy w stylu klasycznym  – ze wspóln¹ 
³azienk¹ i kuchni¹,

 
ze wspóln¹ ³azienk¹ i kuchni¹,

 

 
prysznice, ³azienka i woda,

 
pr¹du i wc.

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE  

STAWY FOLWARCZNE 

Kontakt: 0 608 012 077
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Atrakcje – du¿o miejsc i przestrzeli do zabaw dla dzieci oraz 

jagody, poziomki, grzyby, wyprawy na polowanie, wynajem 

– survival, gry terenowe, grill, trampolina, wiata na imprezy 

Imprezy tematyczne z muzyk¹ na ¿ywo. Kino pod chmurk¹.

W ofercie ekologiczne produkty np. owoce w sezonie, 
warzywa, jajka, mleko, przetwory.

We wys³anym zakresie lub przygotowane przez gospodarzy

Cennik

grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realizacji. 
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STAJNIE

PENSJONATY DLA KONI
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Charakterystyka oferty

Stajnia i zarazem Gospodarstwo Agroturystyczne Horseland 

i 12 km od Wo³omina. Usytuowana jest daleko od ruchliwej 

 

koñcz¹c.

boisko do siatkówki oraz miejsce na grilla i ognisko.

Dodatkowo stajnia organizuje imprezy integracyjne, kolonie, 
zimowiska, ferie, wycieczki, rajdy konne i harcerskie.

rybami.

 

Stajnia dysponuje 15 ha ogrodzonych padoków (w sezonie 

du¿¹ uje¿d¿alni¹, czworobokiem uje¿d¿eniowym, crossem, 
karuzel¹ bezuwi¹zow¹ dla koni oraz kryt¹ hal¹.



37

 

zorganizowanych. Urodziny dla dziecka, wizyta przedszkola 
czy impreza integracyjna na terenie gospodarstwa to nieza
pomniane prze¿ycie. W programie przeja¿d¿ki na koniach, 

Ponadto w ofercie liczne programy edukacyjne przygotowa

  

W okresie ferii i wakacji w stajni organizowane s¹ pó³kolo
nie, kolonie z noclegiem, oraz ferie zimowe z noclegiem dla 

mie codzienna nauka jazdy konnej, poznawanie naturalnych 

 

nie raz pokaza³ na ostatnich metrach kto jest  najszybszy  
na torze. 

grupy zorganizowane wy¿ywienie ustalaj¹ indywidualnie.

Cennik

grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realizacji.  
 



38

Charakterystyka oferty

zna, nieopodal Wo³omina. Usytuowany jest daleko od ruchli

nia. Dobrze przygotowane konie przewioz¹ ka¿dego, nieza

Stajnia dysponuje dwoma ringami do nauki na lon¿y, ma³¹  
i du¿¹ uje¿d¿alni¹, czworobokiem uje¿d¿eniowym oraz kry
t¹ hal¹ – niezast¹pion¹ podczas z³ej pogody. Na terenie 
jest równie¿ plac zabaw, boisko do siatkówki oraz miejsce  
na grilla i ognisko.

 Hipoterapia

nych. Pacjenci prowadzeni s¹ pod bacznym okiem wykszta³
conych hipoterapeutów.

 Piknik w siodle

wizyta przedszkola czy impreza integracyjna na naszym  
terenie to niezapomniane prze¿ycie. W programie prze
ja¿d¿ki na koniach, wycieczka wozem cygañskim do 

 

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
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równie¿ wielu ciekawych rzeczy na temat ¿ycia koni.
 Wizyta z kucykami

nienie festynów, zabaw w przedszkolu, czy urodzin dziecka. 

 Pó³kolonie w siodle
W okresie ferii i wakacji w stajni organizowane s¹ pó³kolonie 

gramie codzienna nauka jazdy konnej, wolty¿erka i mnóstwo 

ludzi o podobnych zainteresowaniach. Bardzo du¿y nacisk 
k³adziony jest na bezpieczeñstwo dzieci oraz ich dobre 
samopoczucie.

 
 
 

 
i wzruszeñ.

We w³asnym zakresie. Dla grup zorganizowanych przygoto

form¹ wy¿ywienia ustalan¹ indywidualnie.

Cennik

grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realizacji.  
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jazdy konnej. Klub prowadzi równie¿ pensjonat dla koni. 
Konie pracuj¹ce w rekreacji zosta³y doskonale przygo
towane do pracy z najm³odszymi adeptami jazdy kon
nej. Wszystkie s¹ niezwykle spokojne, zrównowa¿one  

klienci, wskazuj¹c swoje uwagi i potrzeby. Jazdy zawsze 

profesjonalnych instruktorów, a ich charakter dobra
 

 
lub indywidualnie. Do dyspozycji jest piaskowa uje¿d¿al

zaawansowania, warunków do jazdy i woli klientów. 

ne s¹ wyj¹tkow¹ opiek¹. 

  

szczególnie wskazane dla najm³odszych adeptów jazdy 
konnej, a tak¿e dla tych którzy dopiero rozpoczynaj¹ 

 

 
dzi konia na d³ugiej lince, przejmuj¹c nad nim kontrole, 
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do nauki jazdy konnej. 

 

ognisko, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami, plac 
zabaw, strzelanie z ³uku oraz inne atrakcje. 

 
cze kierowane do zorganizowanych grup dzieci i m³odzie¿y.  

Dla grup zorganizowanych, w ofercie urodzinowej jak  
i kierowanej do dzieci szkolnych i przedszkolnych,  
przygotowywane jest ognisko z pieczeniem kie³basek, 

Cennik

Szczegó³owe zasady obowi¹zywania karnetów oraz 
aktualny cennik wszystkich us³ug i atrakcji pod numerem 

www.kjczubajka.pl.
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stworzonym przede wszystkim dla dzieci i m³odzie¿y.  

hipoterapeutycznych pod okiem licencjonowanego instruk
tora jazdy konnej i hipoterapeuty, prowadzony jest równie¿ 
wypoczynek dla dzieci. 

ka) sprzyjaj¹ obserwacjom dzikiej przyrody, ³owieniu ryb oraz 
korzystaniu z atrakcji sezonowych, jakimi s¹ grzybobranie  
i zbieranie jagód. W okolicy jest strze¿one k¹pielisko nad 

kajakowego, basen oraz bardzo ciekawe zbiory historyczne 
dotycz¹ce dziejów Kamieñczyka.

  
w nowym ³adnie urz¹dzonym domu mieszkalnym, 
zagospodarowane i urz¹dzone jest tak¿e poddasze dla  

 
 salon z kominkiem oraz ganek. 

grill, plac zabaw dla dzieci, podoki trawiaste, uje¿d¿alnie, 
ring, stajnia oraz pole namiotowe. Jest tak¿e ogród i boisko 
do siatkówki.

Do gospodarstwa szczególnie zapraszane s¹ osoby nie
pe³nosprawne (dzieci z autyzmem, ADHD, zaburzeniami 
zachowania, osoby niewidome, osoby nies³ysz¹ce) – obiekty 

– osoby prowadz¹ce gospodarstwo s¹ z wykszta³cenia 
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pedagogami specjalnymi, pracuj¹cymi z ww. niepe³nospraw

Do dyspozycji stajni nale¿¹:
 dwa ogrodzone padoki do jazdy konnej, 
  

 

 przygotowane miejsca do palenia ognisk, 
 plac zabaw dla dzieci,
 padoki trawiaste, uje¿d¿alnie, stajnia, 
 pole namiotowe, 
  budynek mieszkalny, w sk³ad którego wchodz¹: sala 

kominkowa, barek, pokój wychowawcy, poddasze przy
gotowane do spania, ganek oraz toalety z natryskami. 

Gospodarstwo zapewnia pe³ne ca³odzienne wy¿ywienie  

posi³ków we w³asnym zakresie.

Cennik
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W pensjonacie obowi¹zuje g³ówna zasada – dobro konia 

regularne posi³ki. 

Dlatego codziennie boksy s¹ sprz¹tane, a koniom podawane 
jest siano z w³asnych, ekologicznych ³¹k – dorodne i dobrze 
wysuszone oraz w³asny owies. 

iednia suplementacja.

Osoby prowadz¹ce pensjonat doskonale wiedz¹,  

czas dla swoich podopiecznych, dlatego te¿ w trosce  

dzienna porcja ruchu.

na Bia³ystok, pensjonat dla koni jest miejscem dla zwierz¹t 

rok – nie tylko w czasie wakacji i ferii.

15 km od Wyszkowa.

Kontakt: 0 725 214 408
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  idealne miejsce na jazdy w teren, (³¹ki i lasy, a niedaleko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  na ¿yczenie regularne podawanie dodatkowych pasz, 

nych i leczniczych.

 

Cennik
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Daria Galant w literaturze nale¿y do reprezentantów prozy  
fantastycznej i psychologicznej, jest równie¿ przed
stawicielk¹ nurtu grozy we wspó³czesnej literaturze 

 
osadzon¹ w tajemniczych miejscach. Bohaterowie 
najpierw wiod¹ ¿ycie zwyczajne, by na skutek wyda

 
pisarki z Uniwersytetu Wroc³awskiego napisa³ w swojej 

recenzji, ¿e akcja ksi¹¿ek jest tak ciekawa, ¿e na ka¿dej 

 

Muzeum Literatury Fantastycznej, gdzie zwiedzaj¹c je mo¿na 
 

z dawnymi wierzeniami ludowymi, z magi¹ i kultur¹ ludow¹. 

Koni. 

jazdy konnej.

 

Kontakt: 0 664 115 113, 0 600 02 17 99
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We wys³anym zakresie lub przygotowane przez gospodarzy

Cennik

grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realizacji. 
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Gospodarstwo prowadzi pensjonat dla koni. Spokojna  
i urokliwa okolica wsi Anastazew to miejsce aktywnego 
wypoczynku i relaksu na ³onie natury, to tak¿e idealne miej
sce na pastwiska i wybiegi. 

nie, wyprowadzenie na padok.

pana Wac³awa Sternika.

Cennik
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pod samym lasem, 3 km od Wyszkowa. Posiada du¿y 

danie firmowe: ¿urek z bia³¹ kie³bas¹.

 

 
 obiady pracownicze oraz wy¿ywienie na szkoleniach,
 pomoc w organizacji imprezy.

 komunie
 chrzciny
 spotkania klasowe
 jubileusze
 konsolacje, itp.

Kontakt: 029 743 01 88 
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  letnie nauki jazdy konnej w stylu western, jazda konna 
w terenie,

 
 
 
 

chrzciny, komunie, wieczory panieñskie i kawalerskie, 
wesela (zarówno w gospodzie jak i w plenerze).

babskie wieczory, walentynki, zabawa przebierañców).

serwuj¹cej potrawy kuchni staropolskiej.

Cennik

grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realizacji. 
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¿añskiego Parku Krajobrazowego, tu¿ nad brzegiem 
malowniczego Liwca. 

kajaków. 

bankiety, konferencje, zjazdy integracyjne, wieczory 
kawalerskie/panieñskie, rocznice – w sali bankietowej 
lub pod wiat¹ grillow¹. 

lonym, klimatyzowan¹ sal¹ bankietow¹ z obszernym 

terenami rekreacyjnymi.

 

oraz okolic.

badminton to tylko niektóre dyscypliny, które mo¿na 

kajaków. 

 

Kontakt: 0 792 260 190, 0 796 507 740 
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bryczk¹, a zim¹ kuligów. 
Osoby, które najbardziej ceni¹ sobie wycieczki piesze 

jest na terenie Nadbu¿añskiego Parku Krajobrazowego, 

tysfakcjonowani. Dolina Liwca jest pod ochron¹  
w ramach projektu Natura 2000 – jest to obszar spe
cjalnej ochrony ptaków i gatunków zagro¿onych.

 
w granicach dzia³ki.

j¹cych smakoszy.

Cennik
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Hotel Batory to trzygwiazdkowy, nowoczesny i eksklu

wych, nowoczesne wyposa¿enie sal konferencyjnych oraz 
bardzo wysoki standard pokoi.

tak¿e w sta³e ³¹cze internetowe oraz telefon.

wych Hotelu, plenerze lub w innym dowolnym wskazanym 
miejscu.

cie Pañstwa marzeñ.

Pracownicy hotelu udziel¹ tak¿e wielu cennych wskazó
wek dotycz¹cych skomponowania odpowiedniego menu, 
przygotowania dodatkowych atrakcji, dekoracji oraz 
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 chrzciny,
 komunie,
 wesela,
 konsolacje,
 imprezy urodzinowe dla dzieci i doros³ych,
 wieczory panieñskie i kawalerskie,
 

Restauracja hotelowa Nasza Wenecja zaprasza wszystkich 

niezapomniane chwile partii bilarda czy te¿ wspólnie ogl¹da
nych wydarzeniach sportowych.

³owe polskie kabarety.

Cennik

 
grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realizacji.  
W celu zapoznania z cenami prosimy o kontakt:  
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Dwór Franciszków to obiekt po³o¿ony na terenie 

 
i rekreacyjnym.

terenie obiektu wiele gatunków chronionej fauny i flory 

z kominkiem.

nalnie wyposa¿onymi pokojami o wysokim standardzie,  

Dwór zapewnia bezp³atne miejsca parkingowe, a ca³y teren 
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 chrzciny
 komunie
 wesela
 konsolacje
 imprezy urodzinowe dla dzieci i doros³ych
 wieczory panieñskie i kawalerskie.

Na indywidualne ¿yczenie klienta przygotowana zostanie 
dowolna impreza, zapewniaj¹ca uczestnikom niezapomniane 
emocje i wspomnienia na lata. 

Dojazd

Na ¿yczenie Klienta organizowany jest transport do Dworu 
z dowolnego miejsca.

Cennik

grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realizacji.  
W celu zapoznania z cenami prosimy o kontakt:  
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i lasów, nad brzegiem malowniczej rzeki Rz¹dza, od której 

Kraszew w gminie Klembów. 

Powy¿sza lokalizacja gwarantuje bezpieczeñstwo dzieci,  

zarówno w formie oficjalnej jak i nieoficjalnej, dla doro

mazowiecki charakter uczty biesiadnej. 

Karczma serwuje dania tradycyjnej polskiej kuchni,  

które zarówno apetycznie wygl¹daj¹, jak i zachwycaj¹ 
swoim niepowtarzalnym smakiem. 

na posiadanych eksponatach, nietuzinkowym wystroju i 
wystylizowaniu Karczmy proponowane s¹ Klientom tak¿e 

gotowane i podane pyszne dania. 
(zima) ognisko na polanie odda

lonej ok 0,5 km od Karczmy (transport saniami, bryczk¹ 
lub wozem). 

zastawiony stó³ i zabawa przy akompaniamencie akorde
onu do bia³ego rana. 
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mieszanym. 
 

bom nabieraj¹ niepowtarzalnego smaku. 

Warsztaty pt. 
natów zebranych w Karczmie i sposobów ich u¿ytkowania 

skich domach bez zaproszenia oraz dlaczego przychodz¹  

Warsztaty pt. „Pies w domu”

Warsztaty pt. 
mia, norki bobrów. Nauka nt. zwyczajów ¿ywieniowych,  
ich wp³ywie na kszta³towanie ekosystemu. 
Warsztaty pt. „Dzika przyroda”

Sprawdzone, tradycyjne dania na bazie lokalnych 
produktów. Mi³a i dyskretna obs³uga gwarantuj¹ca 

 
Menu ustalane zawsze indywidualnie wg gustu klienta.

Cennik

Ka¿dorazowo ceny s¹ ustalane indywidualnie, w zale¿
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S³opska zapewnia s¹siedztwo trasy krajowej Warszawa 

Jest to nowo otwarty lokal, nowoczesny w wystroju z nut¹ 
elegancji i smaku, otoczony du¿ym ogrodem.

polskimi potrawami.

kuchni. 

mniane w smaku i estetyce menu oraz gustownie przystroi 

wañ klienta.   

 

do tañca i zabawy.

Dla zapewnienia spokoju ducha i beztroskiej zabawy, pod

Sala zaprojektowana jest bez barier architektonicznych,  
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co zapewni bezpieczeñstwo podczas ka¿dej imprezy.

 
 chrzciny
 komunie
 
 bankiety
 imprezy firmowe
 imprezy plenerowe

klientów. 

zamówieñ.

Cennik
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z Francji licz¹cym sobie 100 lat. 

kominek, a wszystko wykoñczone starodrzewiem two
rz¹c niespotykany klimat dworu.

winogron.

 
do 100 samochodów. 

 

 
 
 spotkania firmowe,
 konferencje,
  i wiele innych podlegaj¹cych indywidualnym ustaleniom 

z klientem. 
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to jest zas³ug¹ wspania³ych, utalentowanych kucharzy oraz 
profesjonalnej obs³ugi. 

Dwór Sulejów to nie tylko restauracja, to miejsce,  
które zaspokoi nawet najbardziej wymagaj¹cych.

 
  

  sala chlebowa z dzia³aj¹cym piecem, w którym jest 

 

 
 
 monitorowany parking dla 100 samochodów.

Cennik

grupy, wybranego programu, wy¿ywienia i czasu realizacji.  
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