Gospodarstwa agroturystyczne

CHATKA W GÓRACH
Kocioł 5a, 5b
www.chatkawgorach.pl
agataguz@gmail.com
Tel:601571757
Posiadamy 2 chatki - w każdej może wygodnie przebywać 5 osób, możliwe dostawki
Goście przybywający solo lub w duecie są również mile widziani
Każdy domek posiada duży wygodny salon, kuchnię z pełnym wyposażeniem, łazienkę, dwie
sypialnie, taras, balkon, Wi-Fi.
Gwarantujemy spokój, ciszę i wytchnienie od codziennego pośpiechu i hałasu, brak postronnych osób

- pełną prywatność !
Domki znajdują się w miejscu objętym rezerwatem przyrodniczym, a jednocześnie jest stąd blisko od
ośrodków turystycznych regionu - Kudowy Zdroju, Dusznik Zdroju, Zieleńca oraz czeskiej Olesnicy i
Destne w Orlickich górach- stacji sportów zimowych.
Położenie pozwala na uprawianie turystyki pieszej i rowerowej oraz narciarstwa zjazdowego i
biegowego. Tylko dwa kilometry dzielą od czeskich restauracji z regionalna kuchnią i "żywym" piwem.





Gospodarstwo agroturystyczne DOM NA WZGÓRZU
Jarków 7, Lewin Kłodzki
Tel. 74 8698 978, 697 332 769
e-mail: na.wzgorzu@gmail.com
http://dom.na.wzgorzu.pl/
Liczba miejsc: 14
Pokoje z osobnym wejściem, z łazienkami. W pokojach bezprzewodowy dostęp do internetu (Wi-Fi).
Do dyspozycji gości: salon, TV, w pełni wyposażony aneks kuchenny, lodówka, kuchenka mikrofalowa.
Na terenie obiektu parking. Na terenie obiektu także: możliwość grillowania, miejsce na ognisko.
Dla aktywnych: teren rekreacyjny, możliwość wędkowania. Do dyspozycji gości własne stawy rybne.
Dla dzieci plac zabaw.





DAŃCZÓWKA
Dańczów 2A, 57-343 Lewin Kłodzki
Halina kuzlik@wp.pl,
Tel. 661118348,
74 8664870,
www.danczowka-danczow.noclegiw.pl
Oferowane usługi: noclegi, udostępnienie aneksu kuchennego, parkingu, placu zabaw, altany z
grillem
Ilość miejsc: 15
Witamy Państwa w ,,Dańczówce” - agroturystyce położonej w miejscowości Dańczów, w samym
centrum niezwykle atrakcyjnych turystycznie miejsc. Kudowa Zdrój, Lewin Kłodzki, Góry Stołowe,
Błędne Skały, Nachod, Adrspach – to tylko niektóre z nich. Przez Dańczów przebiegają bardzo
malownicze szlaki turystyczne, min. Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza.
,,Dańczówka” to miejsce dla turystów ceniących sobie spokój, ciszę i bezpośrednie obcowanie z
naturą. Komfort wypoczynku zapewniają także wygodne pokoje z łazienkami, balkonami, TV i WiFi.





LAWENDOWY ZAKĄTEK
ul. Nad Potokiem 6/3
57-343 Lewin Kłodzki
Tel. 693 039 660
https://www.booking.com/hotel/pl/lawendowy-zakatek-agroturystyka.pl.html
Obiekt Lawendowy Zakątek usytuowany jest w Lewinie Kłodzkim. Do dyspozycji Gości jest ogród i
sprzęt do grillowania. Udogodnienia obejmują bezpłatne WiFi i prywatny parking. Odległość od

Dusznik-Zdroju wynosi 10 km.
Apartament mieści 2 sypialnie, doskonale wyposażoną kuchnię ze zmywarką do naczyń i lodówką, a
także łazienkę z prysznicem. W apartamencie znajduje się telewizor z płaskim ekranem i dostępem do
kanałów satelitarnych.





DOM NAD POTOKIEM OSIEM
ul. Nad Potokiem 8 A
57-343 Lewin Kłodzki

https://www.booking.com/hotel/pl/nadpotokiem8.pl.html?aid=318615;label=Polish_Poland_PL_PL_
Obiekt oferuje noclegi w domu wolno stojącym w Lewinie Kłodzkim. Teren posesji jest ogrodzony. Dla
gości dostępny jest parking. W ogrodzie będą Państwo jest możliwość zorganizowania ogniska lub
grilla.
Polecamy wycieczki autokarowe lub w gronie przyjaciół 8-osobowymi busami w dowolne miejsca i w
wyznaczonym przez siebie terminie, gwarantujące zwiedzanie najciekawszych miejsc i zabytków,
wyprawy do jaskiń i grot, wspaniałe górskie wędrówki.





AGROTURYSTYKA POD JAWORAMI
Taszów 4
57-343 Lewin Kłodzki
tel.748698312
taszow@gmail.com
www.taszow.pl
Zapraszamy do malowniczej wioski Taszów położonej w kotlinie gorskiej na pograniczu polskoczeskim. Wieś bardzo cicha i spokojna, idealne warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.
Zimą przygotowane trasy do narciarstwa biegowego w Olesnice, wyciagi narciarskie w Olesnice,
Zielencu i Destne. Do dyspozycji gości 5 pokoi /20 miejsc noclegowych/, duża świetlica z kominkiem,
kuchnia wyposażona, plac zabaw, miejsce na ognisko. Możliwość zamawiania śniadań i obiadokolacji.





POKOJE PRZY WIADUKCIE
ul. Ob. Warszawy 27A
57-343 Lewin Kłodzki
Tel. 663 303 885, 721 228 148
e-mail: walerianlichwa@gmail.com
https://meteor-turystyka.pl/agropokoje-lewinklodzki,lewin-klodzki.html
9 miejsc noclegowych z osobnym wejściem.
Obiekt oferuje: pokoje z łazienkami i aneksami kuchennymi, parking, miejscem do grillowania.




Rancho Stokrotka
Jarków 14
57-343 Lewin Kłodzki
Tel: 512 755 677
e-mail: stokrotka@ranczo-stokrotka.com
http://rancho-stokrotka.pl/
8 miejsc noclegowych, 3 pokoje
W gospodarstwie wszystkie zwierzęta żyją ze sobą w zgodzie; wszystkie możecie pogłaskać i przytulić.

Czy marzyliście kiedyś o włóczęgach na końskim grzbiecie w stronę zachodzącego słońca?
Bez znaczenia czy macie lat 5 czy 105 - nigdy nie jest za późno, żeby spróbować! Pokażemy Wam nie
tylko jak siedzieć w siodle, ale przede wszystkim jak rozumieć i rozmawiać z koniem.
Właściciele zapraszają wszystkich na aktywny wypoczynek do rancho położonego na stokach Gór
Orlickich. Oferują naukę jazdy konnej na wszystkich poziomach zaawansowania, rajdy konne,
warsztaty itp. Dysponują własnym zapleczem noclegowym (również gościnne boksy dla koni); istnieje
możliwość przyjazdu z własnym zwierzakiem (np. psem, kotem, koniem, lamą itp.). Bliskość znanych
uzdrowisk (Kudowa, Duszniki, Polanica), ośrodków narciarskich (Zieleniec), Parku Narodowego Gór
Stołowych, Skalnych Miast w Czechach (Adrspach, Teplice) sprawia, że tutaj nie można się nudzić!
Gościom Rancho Stokrotka oferuje: noclegi w dwóch pokojach: 4 i 3 osobowym, łazienkę, jadalnię, w
pełni wyposażony aneks kuchenny. W pokojach dostęp do Internetu (Ethernet/WiFi). Właściciele
organizują warsztaty poświęcone zarówno tzw. naturalnym metodom pracy z końmi jak i szkoleń.
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