
Szanowni Paƒstwo,

Oddajemy w Paƒstwa r´ce folder „SWOJSKIE KLIMATY – GOSPODARSTWA AGRO-
TURYSTYCZNE 2009 ROKU”. Przedstawiamy w nim gospodarstwa agroturystyczne
które sà laureatami drugiej edycji konkursu „Na najlepszà ofert´ wypoczynku na wsi”.
Konkurs og∏asza corocznie Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Âwi´tokrzyskiego. Ideà konkursu jest wy∏onienie i zaprezentowanie turystom tych go-
spodarstw agroturystycznych Regionu Âwi´tokrzyskiego, które posiadajà w swojej ofer-
cie pobytu szczególnie ciekawe propozycje i atrakcyjny wyró˝nik. Warsztaty r´kodziel-
nicze, terapia zio∏olecznicza, pokaz wyrobu sera koziego, nauka jazdy konnej, mo˝li-
woÊç uczestnictwa w pracach na roli to tylko niektóre przyk∏ady bogatej oferty
wyró˝nionych gospodarstw. 
Zapraszamy Paƒstwa serdecznie do odwiedzenia Êwi´tokrzyskiej wsi i wypoczynku na
∏onie natury. 
Rekomendowane przez Regionalnà Organizacj´ Turystycznà Województwa Âwi´tokrzy-
skiego gospodarstwa agroturystyczne z ca∏à pewnoÊcià nie zawiodà Panstwa oczekiwaƒ
na udany urlop. 
Kompleksowà informacj´ o ofercie wypoczynku w Regionie Âwi´tokrzyskim znajdziecie
Paƒstwo na www.swietokrzyskie.travel 

Prezes 
Regionalnej Organizacji Turystycznej

Województwa Âwi´tokrzyskiego 

Jacek Kowalczyk
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SWOJSKIE KLIMATY
Êwi´tokrzyskie agroturystykà stoi
W Regionie Âwi´tokrzyskim na turystów czeka nieskazitelnie czyste powietrze, ogromne
po∏acie lasu, idealne na grzybobranie i podpatrywanie licznych gatunków zwierzàt za-
mieszkujàcych zarówno lasy jak i rozleg∏e ∏àki, góry i doliny. Przez region wijà si´ rzeki
i strumienie, niebo pe∏ne jest ptactwa, a wszystko to tworzy odpowiednie miejsce na wy-
poczynek. 
Bioràc pod uwag´ warunki przyrodnicze, mieszkaƒcy regionu zacz´li specjalizowaç si´
w ofercie wczasów na ∏onie przyrody – gospodarstwach agroturystycznych. Zapewniajà
cisz´ i spokój a ch´tnych do aktywnego wypoczynku zapraszajà do wspólnej pracy. 
Gospodarze naszych gospodarstw nierzadko ugaszczajà smacznymi, tradycyjnymi posi∏-
kami, zupà z pokrzywy, nalewkà z tarniny, czy oryginalnà potrawà z ziemniaków – „bul-
wà nadziewanà”. Na wsi kieleckiej w wielu domach istnieje tradycja pieczenia chleba,
mo˝na te˝ spróbowaç samodzielnie zrobiç przysmaki z krowiego czy koziego mleka lub
przygotowaç przetwory z owoców.
Gospodarze zapewniajà tak˝e szereg dodatkowych atrakcji, takich jak kuligi, przeja˝d˝ki
bryczkà, grilowanie, ognisko, uczestnictwo w warsztatach folklorystycznych, podczas
których mo˝na wykonaç kwiaty z bibu∏y, malowaç ceramik´ czy nauczyç si´ ludowych
przyÊpiewek. 
Gospodarstwa agroturystyczne zapraszajà tak˝e w´dkarzy. Dla nich przygotowane sà ∏o-
wiska pstràga, karpia, a na tradycjonalistów oczekujà zacienione starorzecza. Na mi∏oÊni-
ków hippiki oczekujà konie. Odwo∏ujàc si´ do liczb, na obszarze Województwa Âwi´to-
krzyskiego zlokalizowanych jest 356 takich gospodarstw. Z danych statystycznych wyni-
ka, i˝ dysponujà one oko∏o 2766 miejscami noclegowymi w 975 pokojach (przy domach
gospodarzy) i 695 miejscami noclegowymi w 89 domach samodzielnych.
Najwi´ksza ich liczba znajduje si´ w okolicach Âwi´tokrzyskiego Parku Narodowego na
terenie Gór Âwi´tokrzyskich i w okolicy (w gminach Bodzentyn, Nowa S∏upia, Bieliny,
¸agów i Daleszyce, czyli blisko 30% wszystkich gospodarstw województwa Êwi´tokrzy-
skiego). Drugim skupiskiem sà obszary okalajàce najwi´kszy zbiornik wodny w regionie
– Chaƒcz´, gdzie w gminach: Raków, Szyd∏ów oraz nieco oddalonej gminie Chmielnik
funkcjonuje nieca∏e 20% wszystkich gospodarstw. Reasumujàc, Powiat Kielecki groma-
dzi najwi´cej, bo a˝ 54,5% ogólnej liczby gospodarstw agroturystycznych województwa
(dok∏adnie jest ich 194) oraz 57,7% ogó∏u miejsc noclegowych (1997 miejsc noclego-
wych).
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KUèNIA
Gospodarstwo znajduje si´ w centralnej cz´Êç Cisow-
sko-Or∏owiƒskiego Parku Krajobrazowego, wÊród
wzgórz dolin na skraju lasu, daleko od innych gospo-
darstw i ruchliwych dróg.
Oferta gospodarstwa przygotowana jest dla trzech grup:
– Rodzin z dzieçmi
– Grzybiarzy
– Osób, którzy oprócz odpoczynku chcà zdobyç wie-
dz´ w zakresie kowalstwa oraz decoupage (warsztaty).
Gospodarze oddajà do dyspozycji goÊci drewnianà
cz´Êç domu z oddzielnym wejÊciem, 4 pokoje z ∏a-
zienkami. Wszystko urzàdzone jest w stylu dwor-
skim: Êciany z surowych sosnowych bali a cz´Êç sien-
ników ∏ó˝ek wype∏nionych jest s∏omà. Równie˝
kuchnia, jakà proponuje Pani domu zapewniajàc co-
dzienne wy˝ywienie, jest prowadzona w oparciu eko-
logiczne produkty miejscowych rolników. Na specjal-
ne ˝yczenie goÊci specjalnoÊç Pani domu – zupa po-
krzywowa oraz dzionie. 
Przy domu znajduje si´ taras z widokiem na staw oraz
grzbiet góry Zamczysko. Na dzieci czeka wspania∏y
wykonany z drewna plac zabaw wyposa˝ony w wóz
Flinstonów, huÊtawki, samolot, zwierzàtka oraz pia-
skownic´. Dodatkowà atrakcjà jest mo˝liwoÊç zwie-
dzania starej kuêni, w której mo˝na spotkaç pracujà-
cego gospodarza. 
Po dniu pe∏nym wra˝eƒ i atrakcji na goÊci czeka po-
gaw´dka przy ognisku lub grillu w specjalnie zbudo-
wanej na te okazje altanie, pieczenie kie∏basy a mo˝e
nawet Êpiewanie i....kieliszek czegoÊ mocniejszego.
W nadchodzàcym sezonie gospodarze oddadzà do
u˝ytku drugà cz´Êç domu z salà kominkowà oraz
piwniczkà, w której mo˝na b´dzie znaleêç wiele ro-
dzajów nalewek w∏asnej produkcji.
Poza tym gospodarze przygotowujà specjalnà pra-
cowni´, w której odbywaç si´ b´dà warsztaty decupa-
ge, a która usytuowana b´dzie w starej stodole.
Gospodarze s∏u˝à swoja pomocà przy organizowaniu
ognisk, pikników, kuligów, biesiad Êwi´tokrzyskich,
pieszych wycieczek, jednodniowych spotkaƒ integra-
cyjnych dla firm. 
Gospodarstwo Agroturystyczne „Kuênia”
El˝bieta i Henryk Kot
Nowa Huta 20, 26-035 Raków, tel. 507 553 914
www.kuznia.wczasywpolsce.pl, e-mail: natimati@onet.eu 
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PYTLÓWKA –
cztery pory roku
– ca∏y rok pe∏en wra˝eƒ
„W spokojnej wsi, ze Êlicznym widokiem na pobliskà
rzeczk´ stoi obszerny, goÊcinny dom zawsze otwarty
dla spragnionych spokoju i wytchnienia, zapracowa-
nych mieszkaƒców miast. Do Paƒstwa dyspozycji od-
dajemy drewniany domek, a w nim salon, aneks ku-
chenny oraz pokoje: jedno, dwu, trzy i czteroosobo-
we z pe∏nym w´z∏em sanitarnym”.
Pytlówka – czynne ekologiczne gospodarstwo rolne,
po∏o˝one jest w centrum regionu i stanowi doskona-
∏à baz´ wypadowà dla zwiedzajàcych Góry Âwi´to-
krzyskie i okolice. 
W obejÊciu znajduje si´ ogród z altankà oraz oczkiem
wodnym. Na dzieci czeka plac zabaw, a na doros∏ych
miejsce na grill i ognisko.
Dla turystów chcàcych sp´dziç czas aktywnie gospo-
darze przygotowali rowery, boisko do badmintona,
zestaw do gry w krykieta, ∏uki, wiatrówki, pi∏ki oraz
rzutki (darts).
W gospodarstwie oprócz zwierzàt domowych znaj-
dujà si´ kucyki. Gospodarze organizujà przeja˝d˝ki
kucykami: latem – bryczkà, zimà – saniami.
Pytlówka to równie˝ raj dla w´dkarzy. Do dyspozycji
goÊci oddane sà dwa stawy rybne o powierzchni 1 ha.
W wolnych chwilach mo˝na równie˝ nauczyç si´ haf-
towania lub zakupiç gotowe produkty – obrusy, bie˝-
niki, obrazki. Gospodarze dysponujà Êwietlicà z ko-
minkiem, telewizorem oraz sto∏em do ping – ponga.
W salonie znajduje si´ telewizor HD, DVD, telewizja
satelitarna oraz mnóstwo gier planszowych, uk∏ada-
nek oraz gazet. O ka˝dej porze dnia i nocy goÊcie mo-
gà skorzystaç z bezprzewodowego Internetu.
Dla grup zorganizowanych gospodarze z przyjemno-
Êcià organizujà niepowtarzalnego Sylwestra, urodzi-
ny, rocznice lub Âwi´ta. Amatorom gier karcianych
umo˝liwiajà nauk´ pod okiem zawodowego krupiera
oraz mo˝liwoÊç bezhazardowej gry przy u˝yciu ˝eto-
nów.
Firmy zapraszamy do zorganizowania u nas ma∏ych
(do 25 osób) imprez integracyjnych i konferencji.
Anna i Micha∏ Sokalscy „Pytlówka”
Tarczek 24, 27-225 Paw∏ów, tel. (041) 272 27 81 lub 601 833 661
www.pytlowka.wczasywpolsce.pl, e-mail: pytlowka@op.pl 
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EKORAB
Gospodarstwo po∏o˝one w malowniczej okolicy,
w sàsiedztwie du˝ego lasu, rzeki Czarnej i Zalewu
Chaƒcza, stwarza dogodne warunki do odpoczynku.
Do dyspozycji goÊci oddanych jest osiem miejsc nocle-
gowych w trzech pokojach. Gospodarze oferujà swo-
im goÊciom dwie oferty wypoczynku w „Ekorabie”:
– Eko smaki
– Zielona wieÊ.
Pierwsza oferta, „Eko smaki”, skierowana jest do osób
doros∏ych, starszych, pragnàcych po∏àczyç odpoczy-
nek w ciszy i spokoju z dobrym ekologicznym jedze-
niem z w∏asnego gospodarstwa. Gospodarze na oko∏o
14 ha uprawiajà zbo˝a, warzywa, owoce i zio∏a. Ho-
dujà krowy, Êwinie i drób. Dzi´ki temu goÊcie odpo-
czywajàcy w „Ekorabie” mogà uraczyç swoje podnie-
bienia tradycyjnà polskà kuchnià przygotowanà ze
Êwie˝ych i ekologicznych produktów. Oferujà rów-
nie˝ mo˝liwoÊç spania na materacach wype∏nionych
gorczycà i ∏uskami orkiszowymi.
W „Ekorabie” mo˝na równie˝ zakupiç wiele produk-
tów ekologicznych np.: màk´ i kasz´ orkiszowà i j´cz-
miennà, chleb orkiszowy, nasiona lucerny na kie∏ki, wa-
rzywa, owoce, jaja od kur zielononó˝ek oraz mleko i ser.
Druga oferta, „Zielona wieÊ”, skierowana jest do m∏o-
dzie˝y szkolnej. Gospodarze przyjmujà jednodniowe
wycieczki szkolne, grupy do 30 osób. Pod okiem go-
spodarzy m∏odzie˝ odbywa zaj´cia z gospodarstwa rol-
nego oraz zaj´cia w domu z zakresu przetwórstwa. Or-
ganizowane sà specjalnie dla nich Êcie˝ki edukacyjne
z ma∏ymi poletkami roÊlin i zió∏, na których prowadzà
obserwacjà przyrody oraz zbierajà wiele gatunków zió∏
i runa leÊnego. Uczestniczà w typowych pracach w go-
spodarstwie, jak np. wypiek chleba, ciast, wyrób mas∏a
i sera, przetworów warzywnych i owocowych.
Gospodarze oferujà równie˝ swoim goÊciom jazd´
bryczkà lub saniami, Êpiewy przy ognisku przy dêwi´-
kach akordeonu, w´dkowanie i sporty wodne oraz
uk∏adanie kompozycji z kwiatów, k∏osów i nasion.
Dla najm∏odszych – plac zabaw, jazd´ rowerem po-
lnymi Êcie˝kami, pla˝e i kàpiel w pobliskiej rzece oraz
lepienie z gliny.
Gospodarstwo Agroturystyczne „Ekorab”
El˝bieta i Bogdan Chara
Jasieƒ 59, 28-200 Staszów, tel. 603 560 975 lub 601 340 206 
www.ekorab.pl, e-mail: erazmuz@o2.pl
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AGROTURYSTYKA „MAJA”
Oferta gospodarstwa skierowana jest do tych, któ-
rzy poszukujà wypoczynku w zacisznej posiad∏oÊci
na ∏onie natury i gotowi sà, choç przez chwil´ za-
smakowaç przyjemnoÊci ˝ycia na wsi. Cisza i spokój
oraz ˝yczliwoÊç gospodarzy to tylko niektóre z zalet
Agroturystyki „Maja”. Otoczenie domu zagospoda-
rowane jest zielenià. Niezapomniane chwile zapew-
ni goÊciom wieczorne biesiadowanie przy ognisku.
Dzieci odwiedzajàce gospodarstwo nie b´dà si´ nu-
dziç. Czekajà na nich rozmaite atrakcje, np. malo-
wanie na szkle, orgiami, zabawy plastyczne i obco-
wanie z naturà. A wszystko pod okiem gospodyni,
która prowadzi warsztaty. Mogà równie˝ pobawiç
si´ na placu zabaw lub przy opiece doros∏ych zorga-
nizowaç biesiad´ przy grillu lub ognisku. Zwolenni-
kom zwierzàt czas umili piesek Tabaluga, kotek
Ksià˝´ i króliki hodowane w gospodarstwie. Dzi´ki
du˝ej przestrzeni w ogrodzie goÊcie mogà graç
w pi∏k´ i inne zabawy na powietrzu. Jednym z naj-
wi´kszych atutów gospodarstwa jest kuchnia. Go-
spodarze przygotowujà dania kuchni regionalnej,
g∏ównie w oparciu o produkty z w∏asnego gospo-
darstwa. Mo˝na uraczyç swoje podniebienie np.
specjalnie przyrzàdzanymi rybami, smalcem wiej-
skim, pasztetem z królika czy tez królikiem w po-
trawce. Na ˝yczenie goÊci mo˝na wspólnie piec cia-
sta i ciasteczka.
Dodatkowà atrakcjà gospodarstwa jest kolekcja na-
rz´dzi rolniczych, u˝ywanych w rolnictwie naszych
dziadów i pradziadów, które sà wyeksponowane
w gospodarstwie. 
Do dyspozycji goÊci gospodarze oddajà 4 pokoje
dwuosobowe i 1 pokój trzyosobowy, w pe∏ni wypo-
sa˝onà kuchni´, salon z TV-SAT.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej ofer-
ty przez ca∏y rok. W czasie pobytu zapewniamy mi∏à
i niekr´pujàcà atmosfer´.
Gospodarstwo Agroturystyczne „Maja”
Edyta i Janusz Gadowscy
Paprocie 8A, 26-006 Nowa S∏upia
tel. (041) 317 80 85 lub 505 242 187
www.agro-maja.pl; www.maja.wczasywpolsce.pl 
e-mail: agro-maja@o2.pl 
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POD RACZKIEM
Gospodarstwo agroturystyczne „Pod raczkiem”
jest wspania∏à bazà wypadowà do najciekawszych
miejsc Regionu Âwi´tokrzyskiego. Zachwyca swo-
ich goÊci doskona∏ymi warunkami dla poszukiwa-
czy skarbów (przyrody i historii), piechurów, w´d-
karzy, pielgrzymów oraz rodzin z dzieçmi, chcà-
cych mi∏o sp´dziç czas na pieszych lub
rowerowych w´drówkach po Górach Âwi´tokrzy-
skich. Wieczorami przy biesiadzie Êwi´tokrzyskiej
przy ognisku lub grillu mo˝na podziwiaç pi´kne
zachody s∏oƒca na Âwi´tym Krzy˝u i ¸ysicy, które
widaç z terenu gospodarstwa oraz delektowaç si´
cudownym widokiem na Rezerwat Modrzewia Pol-
skiego i Pasmo Jeleniowskie. Mo˝na tu równie˝
podziwiaç niezwyk∏e zjawiska meteorologiczne, ja-
kimi sà „suche burze”.
GoÊci wypoczywajàcych w gospodarstwie agro-
turystycznym „Pod raczkiem” gospodarze raczà
regionalna kuchnià, pe∏nà tradycji rodzinnych,
która zaspokoi ka˝dy g∏ód wyÊmienitym posi∏-
kiem. SpecjalnoÊcià sà swojskie wyroby mi´sne
i w∏asne wypieki. Gospodarze polecajà sakiewki
opata, czarcie ró˝ki, a dla smakoszy smalec z do-
datkiem raka. 
„Pod raczkiem” panuje domowa atmosfera, ciep∏e
i przestronne pokoje. Do dyspozycji goÊci, gospoda-
rze oddajà altan´ z grillem, miejsce do palenia ogni-
ska, rowery, zestawy do gier towarzyskich oraz prze-
wodniki. Gospodarze s∏u˝à równie˝ fachowymi ra-
dami, dotyczàcymi planowania przez goÊci
wycieczek okraszone historià okolic i terenów Gór
Âwi´tokrzyskich.
Dodatkowa atrakcjà sà organizowane przez gospoda-
rza wyprawy w´dkarskie na pstràga i raka oraz kuli-
gi. W dni deszczowe spotkania w Domu Opata aby
poznaç historie Nowej S∏upi.
Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod raczkiem”
Irmina i Jaros∏aw Maliszewscy
ul. Staszica 22 „b”, 26-006 Nowa S∏upia
tel. (041) 317 76 62 lub 666 159 836
www.irmina.wczasywpolsce.pl
www.lysogory.agrowczasy.com/staszica22
e-mail: osamal@neostrada.pl
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STARA CHATA
u stóp ∏ysej góry
Gospodarstwo usytuowane jest w pi´knej okolicy
u stóp ¸ysej Góry. Rozciàga si´ z niego pi´kny widok
na Pasmo Jeleniowskie. Wspania∏e miejsce wypado-
we dla turystów pieszych oraz rowerowych. Przez te-
ren gospodarstwa przebiega szlak turystyczny czer-
wony prowadzàcy na Âwi´ty Krzy˝ oraz wiele tras ro-
werowych.
Do dyspozycji goÊci gospodarze oddajà stary drew-
niany dom, w którym znajduje si´ 1 pokój trzyoso-
bowy, 1 pokój czteroosobowy oraz 2 pokoje dwu-
osobowe, du˝a wyposa˝ona kuchnia oraz ∏azienka.
Dom urzàdzony jest w pi´knym starym stylu, drew-
niane ∏ó˝ka i meble nadajà mu wyglàd starej wiej-
skiej chaty.
Gospodarstwo posiada certyfikat potwierdzajàcy, i˝
produkty pochodzàce z niego sà w pe∏ni ekologiczne.
Gospodarze prowadzà du˝à hodowl´ ekologicznych
kur zielononó˝ek, których jaja mo˝na zakupiç u go-
spodyni.
Dla goÊci chcàcych aktywnie sp´dziç czas i przy oka-
zji nauczyç si´ czegoÊ nowego gospodyni organizuje
zbieranie zió∏, mo˝na nauczyç si´ rozpoznawania
wielu ich rodzajów oraz zakupiç gotowe produkty,
np. melis´ lekarskà, kwiat mniszka lekarskiego, po-
krzyw´ zwyczajnà.
Dla Paƒ chcàcych poznaç tajniki haftu ludowego, go-
spodyni, która zajmuje si´ nim, organizuje mini
warsztaty. 
Gospodarstwo Agroturystyczne „Stara chata u stóp ¸ysej Góry”
Wies∏awa Wójcik
Trzcianka 6, 26-006 Nowa S∏upia
tel. (041) 317 74 54 lub 508 509 418
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DOM GOÂCINNY „OAZA”
Komfortowy dom, po∏o˝ony w otulinie Âwi´tokrzy-
skiego Parku Narodowego, na uroczym wzgórzu
(452 m n.p.m), otoczony lasem i ∏àkami.
Na poddaszu domu przygotowane sà dla GoÊci czte-
ry przytulne, eleganckie pokoje, z których ka˝dy ma
niepowtarzalny klimat i cudowny widok z okna.
Ponadto do dyspozycji GoÊci sà dwie ∏azienki, salon
z kominkiem, stylowa jadalnia i kuchnia. Otoczenie
zieleni, cisza, cudowne widoki, oddalenie od osad
i dróg stwarzajà niepowtarzalne warunki do wypo-
czynku. Wizytówkà domu jest znakomita atmosfera,
smaczna, zdrowa kuchnia (tak˝e regionalna). Znako-
mita zupa czosnkowa, czy indyk z rozmarynem na
d∏ugo pozostajà w pami´ci smakoszy. W spi˝arni doj-
rzewajà wcià˝ nowe nalewki zio∏owe.
Pasjà Gospodyni sà roÊliny lecznicze. Posiada ona kil-
kunastoletnie doÊwiadczenie w zakresie fitoterapii.
Wykorzystujàc bogate dary natury i nawiàzujàc do
prastarej benedyktyƒskiej tradycji, OAZA proponuje
Paƒstwu nowe warianty odpoczynku na ∏onie natury:
* Pokonaj z naturà stres i depresj´
* OczyÊç z toksyn swój organizm – odzyskaj zdrowie

i m∏odoÊç
* Popatrz: zio∏a dooko∏a – ˝yj w zgodzie z naturà
Pierwsza z ofert jest dedykowana osobom ˝yjàcym
w ciàg∏ym napi´ciu i stresie, nadwra˝liwym, przepra-
cowanym, borykajàcym si´ z depresjà.
Druga, ludziom w wieku Êrednim(40+), nowocze-
snym, aktywnym, chcàcym zachowaç zdrowie i m∏o-
doÊç na d∏ugie lata. Trzecià z ofert kierujemy przede
wszystkim do rodzin dzieçmi. Pobyt na ∏onie natury,
a tak˝e zdrowe, domowe posi∏ki pomogà zregenero-
waç si∏y. W trakcie pobytu GoÊcie mogà poznaç tera-
pie zio∏olecznicze zwiàzane z w∏asnymi problemami
zdrowotnymi. Mo˝na te˝ skorzystaç z warsztatów na
temat zió∏ leczniczych.
Zwolennicy aktywnego wypoczynku majà szerokie
mo˝liwoÊci rekreacji: siatkówka, pi∏ka no˝na, koszy-
kówka, boule, w´drówki w terenie (tak˝e nordic wal-
king), rowery górskie. Zimà – czekajà wyciàgi nar-
ciarskie w okolicy i trasy do narciarstwa biegowego.
Dom goÊcinny „Oaza”
Teresa i Jan Tomaszewscy
Huta Szklana 18, 26-004 Bieliny, tel. (041) 312 70 29
www.oaza.yoyo.pl, e-mail: ttomaszewska.oaza@gmail.com
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DALEKO OD SZOSY
Gospodarstwo agroturystyczne po∏o˝one na skraju la-
su oferuje swoim goÊciom dwie oferty wypoczynku:
– Daleko od szosy – tradycja
– Agro-edukacja.
Oferta „Daleko od szosy – tradycja” skierowana jest
do rodzin z dzieçmi i obejmuje siedmio-dniowy po-
byt w gospodarstwie agroturystycznym. W progra-
mie oferty znajduje si´ w´dkowanie na prywatnym
stawie, z mo˝liwoÊcià zakupu z∏owionych ryb. Wy-
cieczki rowerowe, wycieczki do Cha∏upek – Mu-
zeum Garncarstwa, wycieczki do Radomic – pokaz
dojenia kóz i wyrób sera koziego, pokaz kiszenia ka-
pusty, ognisko z pieczeniem kie∏basek. Dla dzieci
mo˝liwoÊç podpatrzenia zwierzàt w mini zoo (kozy
miniaturki, Êwinka wietnamka, króle, go∏´bie, kury,
kaczki).
Gospodarze oferujà zakwaterowanie w dwu i trzy-
osobowych pokojach ze wspólna ∏azienkà i osobnym
wejÊciem oraz domek letniskowy na 5 miejsc nocle-
gowych.
Oferta oprócz atrakcyjnego programu pobytu zawie-
ra 7 noclegów, 7 pe∏nych posi∏ków (Êniadanie +
obiadokolacja lub Êniadanie + obiad + kolacja),
opiek´ medyczna na telefon, ubezpieczenie NNW.
Druga oferta, „Agro-edukacja” skierowana jest do
rodzin z dzieçmi do 10 roku ˝ycia.
Jest to oferta weekendowa w programie, której znaj-
dziemy nauk´ lepienia garnków na kole garncarskim
przez kustosza Muzeum w Cha∏upkach, nauk´ robó-
tek szyde∏kowych, nauk´ rozró˝niania grzybów za-
koƒczonà grzybobraniem w pobliskim lesie.
Oferta zawiera 2 noclegi, 2 Êniadania, 3 obiady, 2 ko-
lacje, opiek´ medyczna na telefon, ubezpieczenie
NNW.
Gospodarze oddajà do dyspozycji goÊcia ca∏y sad,
a w nim antonówki i renety. S∏u˝à równie˝ swoim go-
Êciom informacjà turystycznà o mo˝liwoÊciach sp´-
dzania czasu poza gospodarstwem.
Gospodarstwo Agroturystyczne „Daleko od szosy”
El˝bieta Osman
Brody 7a, 26-015 Pierzchnica
tel. (041) 353 83 91 lub 887 867 327
www.dalekoodszosy.wczasywpolsce.pl
e-mail: agrobrody@op.pl
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WAKACJE U BABCI EWY
Gospodarstwo po∏o˝one jest na terenie Ch´ciƒsko –
Kieleckiego Parku Krajobrazowego. MiejscowoÊç
otoczona jest lasem, w którym mo˝na zbieraç grzyby,
je˝yny, maliny, jagody, poziomki a nawet dzikie tru-
skawki.
Oferta pobytu w gospodarstwie adresowana jest dla
rodzin z dzieçmi oraz dzieci w wieku szkolnym. Go-
Êcie mogà aktywnie uczestniczyç przy sianokosach,
˝niwach i wykopkach ziemniaków. Oprócz tego dzie-
ci zapoznajà si´ z codziennymi czynnoÊciami przy ho-
dowli zwierzàt gospodarskich, mogà karmiç kury,
króliki, kozy, go∏´bie, ryby.
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç oddania dzieci pod opie-
k´ babci Ewy, z która b´dà spacerowaç po okolicy,
poznawaç ró˝ne gatunki roÊlin, drzew, ptaków, itd. 
Aktywniejsi turyÊci mogà zwiedzaç najbli˝sza okolic´,
a w niej Jaskinie Raj i Jaskinie Piek∏o lub Zamek Ch´-
ciƒski.
WÊród zieleni ogrodu znajduje si´ miejsce na ogni-
sko, w którym babcia Ewa piecze pyszne ziemniacz-
ki, a dla dzieci piaskownica i huÊtawka.
Mi∏oÊnicy w´dkowania za dodatkowà op∏atà mogà
∏owiç ryby w du˝ym stawie hodowlanym, które po-
tem mo˝na upiec na grillu. Posi∏ki przyrzàdzane sà na
bazie produktów z w∏asnego gospodarstwa ekolo-
gicznego.
Gospodarze oddajà do dyspozycji goÊci dwa pokoje
czteroosobowe ze wspólnà ∏azienkà.
Ka˝dy goÊç opuszczajàcy gospodarstwo, wyje˝d˝a
z koszem specja∏ów przygotowanych przez babci´
Ew´.
Gospodarstwo Agroturystyczne „So∏tysina”
Ewa Fudali
Szewce 85, 26-052 Sitkówka-Nowiny
tel. (041) 346 54 69 lub 697 067 598
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U ZIELARKI
Gospodarstwo po∏o˝one w centralnej cz´Êci Cisow-
sko – Or∏owiƒskiego Parku Krajobrazowego, w sa-
mym Êrodku lasu. Istnieje tu mo˝liwoÊç obserwacji
zwierzàt z pobliskiej ambony. Organizowane sà tu
mini warsztaty zielarskie. Na podwórku letnia kuch-
nia, grill, huÊtawka, piaskownica i basen dla dzieci.
Na miejscu ca∏odzienne wy˝ywienie na bazie warzyw
i owoców z przydomowego ogródka lub mo˝liwoÊç
samodzielnego przyrzàdzania posi∏ków. Gospodyni
zapewnia pobyt w 5 pokojach dla ok. 20 osób oraz
mo˝liwoÊç zorganizowania zielonej szko∏y.
Marianna Mróz „U zielarki”
Smyków 21, 26-035 Raków
tel. 0 507 076 884, www.rakow.pl/agrotury

DOM NA ZIELONYM WZGÓRZU
Dom na wsi, w sercu Gór Âwi´tokrzyskich. Dobra ba-
za wypadowa w najciekawsze miejsca regionu Êwi´to-
krzyskiego. Gospodarstwo przystosowane jest do
przyjmowania grup i organizacji imprez. Na terenie
gospodarstwa plac zabaw, oczko wodne z rybkami,
boisko do siatkówki i miejsce na ognisko przystoso-
wane do pieczenia barana. Owoce i warzywa z w∏a-
snego ogrodu. Na ˝yczenie goÊci ca∏odzienne wy˝y-
wienie, pieczenie obwarzanków i wyrób serów.
Do dyspozycji goÊci 3 pokoje z ∏azienkà, WC, w pe∏-
ni wyposa˝onà kuchnià, TV i osobnym wejÊciem.
Marianna G´gotek, „Pod Palmami”
Wola Zamkowa 42, 26-025 ¸agów
tel. (041) 307 45 03 lub 695 880 499 lub 609 098 078
www.podpalmami.wczasywpolsce.pl

BIESIADA U AÂKI
Kurozw´ki to szczególne miejsce, które zachwyci hi-
storià, tradycjami oraz pi´knymi plenerami. W go-
spodarstwie goÊcie zaznajà staropolskiej goÊcinnoÊci
i prawdziwej uczty podniebienia. Gospodyni przyrzà-
dza goÊciom swoje specja∏y: pasztet kurozw´cki z ki-
szonej kapusty i grzybów, zapiekank´ z kaszy jaglanej
z grzybami, smalec z paprykà, jab∏kami i majeran-
kiem, rogaliki z konfiturà ró˝anà oraz nalewki. Do
dyspozycji goÊci jest 10 miejsc noclegowych w 4 po-
kojach, 2 ∏azienki, pokój dzienny i kuchnia.
Joanna Bania „Biesiada u AÊki”
Kurozw´ki, ul. KoÊcielna 1 b,28-200 Staszów
tel. (015) 866 72 94 lub 601 497 294
www.agrobania.linuxpl.com
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W GRZYBOWYM RAJU
Dom po∏o˝ony na uboczu wsi, w sàsiedztwo brzozo-
wo-sosnowego lasu. BliskoÊç lasu sprawia, ˝e goÊcie
mogà zbieraç obfite runo leÊne, a w szczególnoÊci
grzyby. Przestrzeƒ i las zach´cajà do spacerów biegów
i wycieczek rowerowych. Pobliski zalew Chaƒcza
stwarza wspania∏e warunki do kàpieli i sportów wod-
nych. W przydomowym ogrodzie jest altanka z gri-
lem, huÊtawki, piaskownica, hamak i du˝y basen.
Oferujemy goÊciom 12 miejsc noclegowych, 2 ∏azien-
ki, aneks wypoczynkowy i mo˝liwoÊç korzystania
z w pe∏ni wyposa˝onej kuchni.
Krystyna Leboda, „Na smugu”
Korytnica 68, 28-225 Szyd∏ów
tel. 509 839 033, www.leboda.wczasywpolsce.pl 

U TERESY
Gospodarstwo zaprasza latem nad zalew w Borkowie.
Liczne szlaki turystyczne zaprowadza w najpi´kniejsze
zakàtki Gór Âwi´tokrzyskich. Jesienià zapraszamy na
grzyby – las oddalony, a zimà mi∏oÊnicy „bia∏ego sza-
leƒstwa” mogà korzystaç z pobliskich wyciàgów nar-
ciarskich (Kielce, Krajno, Niestachów). Obok domu
ogród pe∏en zieleni z oczkiem wodnym i altankà. Do
dyspozycji goÊci jest si∏ownia i rowery. Gospodarstwo
oferuje ca∏odzienne wy˝ywienie na ˝yczenie goÊci. 
Oferujemy 9 miejsc noclegowych w 3 komfortowych
pokojach w oddzielnym domu. Wszystkie pokoje
z ∏azienkami, TV i czajnikiem.
Teresa Zieja, „U Teresy”
Borków 105, 26-021 Daleszyce, tel. (041) 317 12 42 lub 888 339 640
www.zieja.wczasywpolsce.pl

ZOFIJÓWKA
Gospodarstwo po∏o˝one obok lasu i w odleg∏oÊci ok.
100 m od zalewu w Borkowie. W pobli˝u OÊrodek
Jazdy Konnej w Borkowie ok. 150 m i wyciàgi nar-
ciarskie ok. 6-12 km. Obok domu miejsce na gril z al-
tankà i plac zabaw dla dzieci. Do dyspozycji goÊci jest
stó∏ do ping-ponga, si∏ownia i rowery. Gospodarstwo
oferuje ca∏odzienne wy˝ywienie na ˝yczenie goÊci. 
Oddzielny domek dla goÊci, w którym jest 12 miejsc
noclegowych – 2 pokoje 2-osobowe z ∏azienkami
i 2 pokoje 4-osobowe z ∏azienkami. W pokojach czaj-
niki, lodówki, naczynia kuchenne i TV.
Zofia Zieja, „Zofijówka”
Borków 107, 26-021 Daleszyce, tel. (041) 317 16 76 lub 605 592 910
www.borkow107.wczasywpolsce.pl
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CH¸OP NA ROLI
Gospodarstwo po∏o˝one na uboczu wsi w pobli˝u lasu,
niedaleko zalewu Chaƒcza. Istnieje mo˝liwoÊç przyjaz-
du ze zwierz´tami. GoÊcie mogà uczestniczyç w co-
dziennych zaj´ciach gospodarczych np. w dojeniu
krów, robieniu mas∏a, sianokosach i ˝niwach. Mogà te˝
spróbowaç nalewki z orzechów w∏oskich i mniszka,
wziàç udzia∏ w imprezach regionalnych po∏àczonych
z degustacjà potraw. Gospodarze organizujà przeja˝d˝-
ki bryczkà i konno. Do wynaj´cia jest wolnostojàcy do-
mek w podwórzu z natryskiem i aneksem kuchennym
oraz 2 pokoje w domu gospodarzy.
Krystyna i Tadeusz Kubaccy „Piwniczka”
Korytnica 46, 28-225 Szyd∏ów, tel. 041 354 51 65 lub 508 764 766
www.krystynakubacka.go.pl

NAD STRUMYKIEM
Gospodarstwo po∏o˝one jest przy lesie bardzo blisko
szlaku na Âwi´ty Krzy˝ i Kobylà Gór´. Przez podwór-
ko przep∏ywa strumyk, obok którego jest miejsce na
grill i ognisko oraz placyk zabaw dla dzieci z huÊtaw-
kà i piaskownicà. W gospodarstwie znajdujà si´ zwie-
rz´ta: krowa, króliki, koty, kury, kaczki i pies. Gospo-
dyni oferuje wy˝ywienie z w∏asnych produktów: mle-
ko, mas∏o, ser bia∏y i ˝ó∏ty, miód, pasztet z królika,
owoce i warzywa. Dla goÊci przygotowane sà 3 poko-
je ze wspólnà ∏azienkà, 8 miejsc noclegowych. GoÊcie
mogà korzystaç z kuchni gospodarzy.
Marzena Komisarczyk „Nad Strumykiem”
Trzcianka 30, 26-006 Nowa S∏upia
tel. (0 41) 317 75 55 lub 0 511 546 703
www.komisarczyk.wczasywpolsce.pl

RODZINNIE W ÂWI¢TOKRZYSKIM
Gospodarstwo jest doskona∏à bazà wypadowà do
zwiedzania regionu, le˝y na szlaku Górskiej Turystyki
Konnej. Wokó∏ domu znajduje si´ boisko do siatkówki
i koszykówki, trampolina, las z miejscem na ognisko
i rzeka, a obok jest stadnina koni i malownicze Êcie˝ki
rowerowe. Zimà gospodyni zaprasza na niedaleko po-
∏o˝one wyciàgi narciarskie. Organizuje równie˝ kuligi
i Sylwestra dla grup. Gospodyni oferuje 5 pokoi, 2 ∏a-
zienki, samodzielnà kuchni´ oraz salon z kominkiem.
W pobli˝u znajduje si´ rezerwat Bia∏e ¸ugi.
Maria Kamiƒska „Torfowisko”
Wójtostwo 27 b, 26-021 Daleszyce
tel. (041) 307 22 34 lub 600 894 876
www.kaminski.wczasywpolsce.pl
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WCZASY W „LASKU”,
gdzie diabe∏ mówi dobranoc
Lasek – jest idealnym miejscem do odpoczynku
wÊród pi´knych krajobrazów, malowniczych ∏àk,
lasów  pe∏nych dzikiej zwierzyny i sennych wód:
Czarnych Stoków oraz Wiernej Rzeki. Obok miejsca
na ognisko i grila oraz plac zabaw dla dzieci. Specjal-
noÊcià gospodyni sà tradycyjne potrawy: zalewajka,
zupa mleczna z kurkami, dziady, parowaƒce, kalmu-
ki, ziemniaki z okrasà i kwaÊnym mlekiem. 
Gospodarstwo oferuje 2 pokoje na poddaszu dwu-
i cztero-osobowe wraz z ∏azienkà i aneksem kuchen-
nym i osobnym wejÊciem. 
Teodora Krà˝ek „Krà˝ek”
Lasek 7, 26-065 Piekoszów, tel. (041) 306 16 08 lub 697 139 875
www.lasek.wczasywpolsce.pl

SEROWA KRAINA
Gospodarstwo po∏o˝one jest z dala od ruchliwej dro-
gi. Oferta skierowana jest do rodzin z dzieçmi. Wo-
kó∏ domu sad i du˝a przestrzeƒ z miejscem na grilla,
placem zabaw i hamakiem. W obejÊciu sà zwierz´ta
hodowlane krowy, cielaki, króliki, indyki i kury.
Na miejscu mo˝na wykupiç ca∏odzienne wy˝ywienie
z produktów z w∏asnego gospodarstwa.
Gospodyni proponuje sery, wiejskie mleko i mas∏o,
w´dliny, swojski chleb, ciasta oraz przetwory owoco-
wo-warzywne np. d˝em z p∏atków dzikich ró˝. 
Gospodarze oferujà 12 miejsc noclegowych w trzech
pokojach.
Maria i Stanis∏aw Bera 
WiÊniowa 11, 26-025 ¸agów, tel. (041) 307 43 13 lub 514 949 427
www.bera.agrowczasy.com, www.bera.wczasywpolsce.pl

CALIX
Gospodarstwo po∏o˝one w zaciszu, blisko lasu, rzeki
Czarnej Zalewu Chaƒcza. Wokó∏ wiele ciekawych
miejsc i zabytków: Pa∏ac w Kurozw´kach, Szyd∏ów, Ra-
ków, Ujazd. Obok domu mo˝liwoÊç w´dkowania
w ma∏ym stawie rybnym, miejsce na ognisko i plac za-
baw. Wiejska mena˝eria- krowy, Êwinie, koty, psy, kury,
go∏´bie stanowi atrakcj´ szczególnie dla dzieci. GoÊcie
mogà uczestniczyç w pracach gospodarskich. Gospody-
ni oferuje ekologiczne produkty rolne. Do wynaj´cia
domek wolnostojàcy: pokój, kuchnia, ∏azienka.
Kajda Ma∏gorzata „Calix”
Jasieƒ 107, 28-200 Staszów, tel. 0 693 558 775
www.wakacje.agro.pl, www.e-agroturystyka.pl
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WCZASY U HALINY
Gospodarstwo po∏o˝one wÊród ∏àk, z dala od ruchli-
wej drogi, posiada status gospodarstwa ekologicznego.
W pobli˝u las zasobny w grzyby i owoce runa leÊnego.
W gospodarstwie znajdujà si´ zwierz´ta domowe i go-
spodarskie. Wokó∏ domu bezpieczne podwórko z pla-
cem zabaw dla dzieci i ogród pe∏en zieleni z mo˝liwo-
Êcià le˝akowania oraz miejscem na grill i ognisko. Go-
spodyni poleca domowe posi∏ki przygotowane
z produktów ekologicznych z w∏asnego gospodarstwa.
Oferujemy 4 pokoje z ∏azienkami, TV, balkonami i taras.
Halina i Jan Domaƒscy
Wola Zamkowa 17, 26-025 ¸agów
tel. (041) 307 43 98 lub 607 410 686 lub 607 756 338
www.domanska.wczasywpolsce.pl

PODZAMCZE
Gospodarstwo po∏o˝one jest w pobli˝u rzeki Koprzy-
wianki, z widokiem na ruiny wspania∏ego niegdyÊ
zamku „Krzy˝topór” w Ujeêdzie. ObecnoÊç rzeki
i stawów daje mo˝liwoÊç w´dkowania. W pobli˝u las
pe∏en jagód i grzybów. Pi´knie zagospodarowane
otoczenie wokó∏ domu – miejsce na ognisko, oczko
wodne. Gospodarz domu oferuje przeja˝d˝ki brycz-
kà, a zimà kuligi. Na miejscu – plac zabaw dla dzieci.
Gospodyni domu jest przewodnikiem turystycznym,
dlatego te˝ goÊcie pos∏uchaç mogà legend i opowieÊci
zwiàzanych z historià zamku i okolicy.
Gospodarstwo „Podzamcze” jako jedyne w Powiecie
Opatowskim posiada kategoryzacj´. 
Ewa i Wojciech Nogaj, „Podzamcze”
Haliszka 19, 27 – 570 Iwaniska, tel. (015) 860 16 53 lub 501 838 894
ewa@podzamcze.krzyztopor.pl

POD SKA¸KÑ
Gospodarstwo po∏o˝one jest na uboczu, w dolinie
rzeki ¸agownicy u podnó˝a góry, z której rozciàga si´
pi´kny widok na ¸agów i Góry Âwi´tokrzyskie. Tu˝
za domem jest miejsce na wspinaczk´ i spacery. Prze-
mierzajàc ∏agowskà okolic´ poznacie unikalny wàwóz
Dule z ods∏oni´ciami wapieni i ∏upków i skamienia-
∏oÊciami g∏owonogów oraz Jaskini´ Zbójeckà.  Ofe-
rujemy noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych ze
wspólnà ∏azienkà, w pe∏ni wyposa˝onà kuchnià i kà-
cikiem jadalnym oraz osobne wejÊcie dla goÊci. 

Krystyna Pióro, „Pod ska∏kà”
ul. Podskale 16, 26-025 ¸agów, tel. (041) 307 49 02
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PARK ETNOGRAFICZNY
w tokarni
G∏ównà ekspozycjà Muzeum Wsi Kieleckiej jest Park Et-
nograficzny w Tokarni, jeden z najpi´kniejszych zakàt-
ków Kielecczyzny. 
Na malowniczo po∏o˝onym w zakolu Czarnej Nidy,
ponad 65 ha obszarze zgromadzono najciekawsze
i najcenniejsze zabytki XVIII/XIX wieku budownictwa
drewnianego z terenu Gór Âwi´tokrzyskich, Wy˝yny
Krakowsko-Cz´stochowskiej, Wy˝yny Sandomierskiej
i Niecki Nidziaƒskiej. Sà to zagrody wiejskie, obiekty
ma∏omiasteczkowe, dwór, budynki folwarczne, zabyt-
ki przemys∏u wiejskiego, obiekty sakralne. Do najcie-
kawszych mo˝na zaliczyç dwór z Suchedniowa
z 1856r., spichlerz dworski ze Z∏otej z 1719 r. i baro-
kowy koÊció∏ p.w. Matki Bo˝ej Pocieszenia z Rogowa
n. Wis∏à z 1761 r. Zwiedzajàcy mo˝e obejrzeç wn´trza
XIX w. cha∏up i warsztatów rzemieÊlniczych, apteki,
sklepiku i pracowni krawieckiej, ekspozycj´ szko∏y
wiejskiej z okresu mi´dzywojennego, kolekcj´ rzeêb na
wystawie „Ocaliç od zapomnienia”.
Wszystkie przeniesione obiekty zosta∏y wyposa˝one
w meble i narz´dzia codziennego u˝ytku typowe dla
regionu, z którego pochodzà. Zrekonstruowano rów-
nie˝ otoczenie budynków, uprawy nasadzeniowe
drzew i krzewów, ma∏à architektur´.
Na terenie skansenu proponujemy:
– organizacj´ biesiad i spotkaƒ integracyjnych w sa-

lach spichlerza ze Z∏otej i w miejscu piknikowym, 
– organizacj´ Êlubów i tradycyjnych uroczystoÊci we-

selnych „Wesele w skansenie”, 
– wynajem pokoi goÊcinnych w oÊmioraku z Rudy

Pilczyckiej,
– regionalnà karczm´,
– ogniska i kuligi, 
– lekcje muzealne i warsztaty etnograficzne.
Muzeum organizuje corocznie cieszàce si´ du˝à po-
pularnoÊcià wÊród zwiedzajàcych imprezy folklory-
styczne: „Piknik Stra˝acki w skansenie”, „Wytopki
O∏owiu”, „Âwi´tokrzyski Jarmark Agroturystyczny”,
„M∏odoÊç, talent i tradycja”, „Dary Jesieni”, „Huber-
tus Âwi´tokrzyski”.
Park Etnograficzny w Tokarni
Tokarnia 303, 26-060 Ch´ciny
tel. (041) 315 41 71, www.mwk.com.pl
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Âwi´tokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskej 
„Ziemia Âwi´tokrzyska”
ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce 
tel. (015) 831 01 16, ewaborycka@poczta.fm

Buskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
i Turystyki Wiejskiej
ul. Adama Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój 
tel. (041) 378 47 68 lub 507 111 253

Âladkowskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
„Dolina Sanicy”
Âladków Ma∏y 25, 26-020 Chmielnik
tel./fax.(041) 354 27 78
www.sladkow.agrowczasy.com
www.wakacje.agro.pl/dolinasanicy

Stowarzyszenie Agroturystyczne „¸ysogóry”
w Nowej S∏upi
Trzcianka 22, 26-006 Nowa S∏upia
tel. (041) 317 81 85 lub 694 981 940
www.lysogory.agrowczasy.com

Agroturystyczne Stowarzyszenie Hodowców Ryb 
„Borowiec”
Âladków Ma∏y 98, 26-020 Chmielnik
tel. (041) 354 3929, www.wakacje.agro.pl/borowiec
www.zlotestawy.pl, gospodarstwo@zlotestawy.pl

Âwi´tokrzyskie Stowarzyszenie Agroturystyczne 
„W Krainie Latajàcych Czarownic”
Ciekoty 196, 26-001 Mas∏ów
tel. (041) 311 22 64
www.czarownice.agrowakacje.pl

Stowarzyszenie Agroturystyczne
Gminy Daleszyce „˚eremie” 
Pomarzysz 4, 26- 021 Daleszyce
tel. (041) 317 14 15, www.zeremie.agrowczasy.com
wiejskiraj@op.pl 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy ¸agów
ul. Barska 21, 26-025 ¸agów
tel. (041) 307 43 98 lub (041) 307 43 83

Agroturystyczne Stowarzyszenie Gospodarstw
GoÊcinnych i Ekologicznych „Cis” w Morawicy
ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica
www.agrowakacja.pl/cis 

Stowarzyszenie Agroturystyczne „Dolina Czarnej”
ul. Siniƒskiego 6, 26-035 Raków
tel. 607 305 393
www.dolinaczarnej.agrowakacje.pl

Stowarzyszenie Agroturystyczne
Gminy Solec-Zdrój „èród∏o Zdrowia”
ul. Partyzantów 8a, 28-131 Solec Zdrój
tel. (041) 377 61 59 lub 698 944 324

Stowarzyszenie Agroturystyczne „Wierna Rzeka”
w Piekoszowie
ul. Kolejowa 2, 26-065 Piekoszów
tel. (041) 306 10 81
www.gok-piekoszow.pl 

Stowarzyszenie Gospodarstw GoÊcinnych
„Nad Zalewem Chaƒcza”
Korytnica 37, 28-225 Szyd∏ów
tel. (041) 354 51 65
www.wakacje.agro.pl/korytnica
www.chancza.agrowczasy.com

Stowarzyszenie Turystyczno-Agroturystyczne
„Nad Czarnà” w Rudzie Malenieckiej
Gruszka 5, 26-230 Radoszyce
tel. (041) 373 61 28
www.umkonskie.pl/umig/agtur.html

Stowarzyszenie Turystyczno-Agroturystyczne
„Pondzie”
Chroberz 134, 28-425 Z∏ota Piƒczowska
tel. (041) 356 42 26 lub 602 640 563
www.wakacje.agro.pl/ponidzie
www.ponidzie.agrowczasy.com

Stowarzyszenie Agroturystyczne „Wis∏a-San”
ul. Mokoszyƒska 3, 27-600 Sandomierz
tel. (015) 824 38 73
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