Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Warszawie
02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98

LAUREACI KONKURSU

„OD AGROTURYSTYKI DO TURYSTYKI WIEJSKIEJ”
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Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Szanowni Państwo,
Turystyka wiejska staje się coraz powszechniejszym sposobem spędzania
wolnego czasu. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego promuje działalność ponad 300 gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa
mazowieckiego i wspiera wszelkie działania dotyczące turystyki wiejskiej.
Tym bardziej, że w odróżnieniu do innych form wypoczynku, turystyka
wiejska jest także konkurencyjna cenowo. Jeśli do tego dodamy jakość usług,
wygodę, powrót do natury, ciszę – to odpoczynek w takich „okolicznościach
przyrody” staje się luksusem. MODR w swoich działaniach stawia na tworzenie kompleksowych usług turystycznych odpowiadających potrzebom
i oczekiwaniom turystów.
Popieramy rozwój gospodarstw agroturystycznych oraz turystykę wiejską
także ze względu na atuty jakie stwarza dla rolników, którzy chcą podjąć się
utrzymania i ożywienia lokalnego rzemiosła, sztuki ludowej, tradycji czy promowania życia blisko natury.
Przedstawiamy Państwu najlepsze w 2015 r. gospodarstwa agroturystyczne oraz atrakcyjne obiekty turystyki wiejskiej na Mazowszu, które nie tylko
warto, ale nawet trzeba odwiedzić.

Andrzej Kamasa
Dyrektor MODR Warszawa
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KATEGORIA
NAJLEPSZE GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO



I MIEJSCE:	Teresa Woźniak „Dolina Plewki”, Przyłęk, powiat zwoleński
II MIEJSCE i WYRÓŹNIENIE OD WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
za stworzenie i prowadzenie przez 50 lat agroturystycznych
„miejsc z duszą”: Janina Skinder, Nagodów, powiat gostyniński
III MIEJSCE:	
Milena Oglęcka, „Stokrotka”, Żochy, powiat ciechanowski
WYRÓŻNIENIA
Elżbieta i Sławomir Małż „Sosenka”, Łączki, powiat ostrołęcki
Agnieszka Fidrych „Pod dziką gruszą”, Józin, powiat sochaczewski
Barbara Kuligowska – Roman „Bania”, Brzeźnik, powiat węgrowski
DODATKOWE WYRÓŻNIENIE OD WOJEWODY MAZOWIECKIEGO za
bogatą ofertę wypoczynku dla rodzin z dziećmi
Barbara Kuligowska – Roman „Bania”, Brzeźnik, powiat węgrowski

Najlepsze gospodarstwa agroturystyczne w województwie mazowieckim

Dolina Plewki

www.dolinaplewki.pl
Teresa Woźniak
Gospodarstwo agroturystyczne „Dolina Plewki”
Przyłęk 1A, 26-704 Przyłęk,
Tel. 609 704 305
e-mail: dolinaplewki@gmail.com

Gospodarstwo położone w oddaleniu od wsi, w cichej i spokojnej okolicy, dysponuje
zagospodarowanym ogrodem o powierzchni 4000 m2, udostępnionym dla gości do wypoczynku
i rekreacji.
Przed posesją parking na 6 samochodów, z tyłu budynku zadaszony taras o powierzchni 60 m2. Przez
teren gospodarstwa przepływa rzeka „Plewka” która zasila swoimi wodami jeziorko o powierzchni
1,6 ha, jednocześnie dając świeżą wodę dla ryb. Duża powierzchnia jeziora umożliwia pływanie na
nim łodzią lub rowerem wodnym, na jednym z brzegów znajduje się grill z wędzarnią oraz altana.
Na jeziorze znajduje się mała urokliwa wysepka z miejscem na ognisko. Na terenie gospodarstwa
znajduje się boisko do piłki siatkowej, trampolina i basen kąpielowy dla dzieci. Dla gości przeznaczono
4 sypialnie dla 8 osób, 2 łazienki, oraz w pełni wyposażoną kuchnię z aneksem jadalnym. W ofercie chleb
z własnego wypieku, domowa kuchnia oparta na ekologicznych warzywach i owocach, doskonałe
wyroby wędliniarskie własnego wyrobu, z przydomowej wędzarni. Gospodarstwo posiada dostęp
do internetu przez sieć Wi-Fi. Około 5 km od gospodarstwa znajduje się miejscowość Janowiec,
z którego można popłynąć promem do Kazimierza Dolnego.
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Janina Skinder

Janina Skinder
Gospodarstwo agroturystyczne
Nagodów 43a, 09-500 Gostynin
Gm. Gostynin
Tel: 24 235 84 85

Gospodarstwo Pani Janiny położone jest w oddaleniu od wsi, przy polnej drodze, w otoczeniu
zieleni co zapewnia ciszę i możliwość wspaniałego wypoczynku. W starym zmodernizowanym po
dawnej szkole budynku, przygotowano dla gości 4 pokoje gościnne z łazienkami (dla 14 osób), salon
wypoczynkowy, aneks jadalny z kącikiem kuchennym. Duży naturalistyczny ogród harmonijnie
wtopiony w otaczające środowisko. W nim wydzielone miejsce dla dzieci z piaskownicą, zjeżdżalnią
i huśtawkami, dla dorosłych – altanka ogrodowa, miejsce na ognisko, parking dla samochodów.
Wkoło dużo przestrzeni do aktywnego wypoczynku (boisko do gry w piłkę, ścieżki spacerowe
i kąciki wypoczynkowe wśród zieleni). Aby uatrakcyjnić gościom pobyt gospodarze organizują
wspólne ogniska, biesiady przy grillu, imprezy okolicznościowe, wycieczki edukacyjne po okolicy.
Gospodyni poleca domowe obiady przygotowywane z produktów pochodzących z gospodarstwa
oraz od zaprzyjaźnionych rolników. Zgodnie z życzeniem turystów serwuje posiłki wegetariańskie
i dietetyczne. Porę posiłków i jadłospis ustala z gośćmi indywidualnie. Mile widziane rodziny
z małymi dziećmi. Oferta całoroczna.
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Stokrotka

www.stokrotka.katalogturystyka.pl
Milena Oglęcka
Gospodarstwo agroturystyczne „Stokrotka”
Żochy 33, 06-456 Ojrzeń
gm. Ojrzeń
e-mail: marcysia12@o2.pl

Gospodarstwo „Stokrotka” położone jest w samym sercu Mazowsza, wśród pól i lasów. Goście
mają zapewniony prawdziwy kontakt z naturą, możliwość zbierania grzybów i jagód leśnych
w pobliskich lasach, a także odpoczynek w sielskiej atmosferze w komfortowych warunkach
zakwaterowania oraz zdrowego i smacznego jadła. W domu przeznaczonym dla gości jest 5
pokoi dla 18 osób, 3 łazienki, kuchnia z pełnym wyposażeniem, jadalnia oraz salon z kominkiem.
Specjalnością gospodyni jest kuchnia regionalna oparta o własne produkty. Istnieje także
możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków. Gospodarze polecają wczasy rodzinne,
spotkania integracyjne, imprezy plenerowe z tańcami, zielone szkoły. Do dyspozycji gości jest
boisko do siatkówki, koszykówki, stół do tenisa, plac zabaw, wypożyczalnia kajaków i rowerów
wodnych oraz parking. Na terenie gospodarstwa jest także miejsce na pole namiotowe. Istnieje
możliwość porozumiewania się w języku angielskim. Ciekawe miejsca do obejrzenia w okolicy
to: Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Pałac
Krasińskich w Gołotczyźnie.
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Sosenka

www.agro-sosenka.pl
Elżbieta i Sławomir Małż
Gospodarstwo agroturystyczne „Sosenka”
Łączki 87
07-437 Zalas
Gm. Łyse
Tel. 29 772 57 19, 797 821 495
e-mail: monikamalz@wp.pl

Gospodarstwo Państwa Elżbiety i Sławomira Małżów „Sosenka” położone jest przy trasie Ostrołęka
-Łyse. Jest wspaniałym miejscem do uprawiania rekreacji. Sprzyjają ku temu rozległe tereny łąk
i lasów pięknej Kurpiowszczyzny. Teren ogrodzony, obszerny, wyposażony w pełnowymiarowe
boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. W gospodarstwie znajduje się zarybiony
staw rybny z możliwością wędkowania, pływania łódką, a także meble ogrodowe i plac zabaw
dla dzieci. Gospodyni jest twórczynią ludową, wyrabia kwiaty i palmy z bibuły. Przygotowuje
potrawy regionalne. W gospodarstwie znajduje się 5 pokoi z łazienkami, aneks kuchenny,
salon do wspólnego spędzania wolnego czasu i konsumowania posiłków, oglądania telewizji
i słuchania muzyki. Przygotowano też pokój dla osób niepełnosprawnych z łazienką. Podczas
spędzania wolnego czasu w gospodarstwie jest możliwość uczestniczenia w różnych imprezach
okolicznościowych takich jak: Niedziela Palmowa w Łysych, Miodobranie Kurpiowskie w Myszyńcu,
Wesele Kurpiowskie w Kadzidle.
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Pod Dziką Gruszą

www.poddzikagrusza.pl
Agnieszka Fidrych
Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Dziką Gruszą”
Józin 3, 96-514 Rybno
Gm. Rybno
tel. 660 053 706
e-mail: agnieszkafidrych@wp.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Dziką Gruszą” położone jest w miejscowości Józin, gmina
Rybno, około 8 km od Sochaczewa. Wokół rozciągają się pola uprawne, sady i łąki. Gospodarstwo
oferuje zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 i 6 osobowych. Do dyspozycji gości przygotowany
jest pokój kominkowy, gdzie można mile spędzić chłodniejsze wieczory. Niewątpliwie atutem
gospodarstwa jest duża ilość przebywających tu zwierząt. Z łatwością znajdziecie tu Państwo
krowy i małe cielęta, konie, kury oraz wszędobylskie psy i koty, a w letnie wieczory nad podwórkiem
można obserwować latające nietoperze. Dla odważnych i ciekawych życia na wsi mamy w ofercie
prace gospodarskie do których należy: dojenie krów, pojenie cieląt, karmienie koni oraz prace
polowe przy zbiórce siana lub słomy. Niejednokrotnie można również obserwować zmagających
się z pracami w polu rolników. Teren gospodarstwa jest w całości ogrodzony z wyznaczonym
miejscem do parkowania.
W gospodarstwie agroturystycznym „Pod Dziką Gruszą” odnajdziecie Państwo ciszę, harmonię
i spokój oraz ciągły kontakt z piękną, polską przyrodą i zwierzakami.
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Bania

www.bania.mazowsze.pl
Barbara Kuligowska – Roman i Witold Roman
Gospodarstwo agroturystyczne „Bania”
Brzeźnik 2A, 07-111 Wierzbno
tel. 602 410 720, 601 293 991
bania.mazowsze@wp.pl,

Brzeźnik jest to niewielka miejscowość położona wśród malowniczych pól i lasów nad urokliwą rzeczką Osównicą,
ok. 50 km od Warszawy. Gospodarstwo położone jest w oddaleniu od wsi, otoczone zielenią, zapewnia ciszę i możliwość wspaniałego wypoczynku. Na gości, w oddzielnym budynku, czekają 3 apartamenty dwupokojowe z aneksami kuchennymi i łazienkami (20 miejsc noclegowych); w dwóch z nich jest kominek oraz wyjście na taras. Dom
otacza przepiękny ogród, w którym usytuowana jest „Karczma”, czyli duża, drewniana altana, służąca jako miejsce
wypoczynku oraz jadalnia. Jest tu również w pełni wyposażony aneks kuchenny. Gospodyni proponuje całodzienne wyżywienie; specjalnością kuchni są potrawy z ziemniaków: blacharz, kiszka ziemniaczana, „szlachcice” (pierogi
z ziemniakami). Goście mogą próbować pysznych przetworów z owoców, warzyw oraz z koziego mleka. Gospodarstwo stworzyło wspaniałe warunki wypoczynku dla rodzin z dziećmi oraz osób, które chcą wypoczywać w kontakcie
z naturą i w rodzinnej atmosferze. Dla dzieci przygotowany jest plac zabaw z huśtawkami, zjeżdżalnią, piaskownicą,
batutą, chatką „Baby Jagi” oraz w sezonie letnim – z dużym basenem. Na przestronnym podwórku jest miejsce na
ognisko, grill, można korzystać z rowerów, kijków trekkingowych, stołu bilardowego i do ping-ponga oraz siłowni
plenerowej. Gospodyni tworzy piękne wyroby z gliny i chętnie przekazuje te umiejętności swoim gościom. Organizuje również warsztaty decoupage, wyrobu kwiatów z bibuły, wycinanek z papieru, warsztaty wikliniarskie oraz
zajęcia kulinarne. Dużą atrakcją gospodarstwa są zwierzęta: przemiłe psiaki, kot, kozy, owce, króliki i drób.
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KATEGORIA
NAJLEPSZY OBIEKT
TURYSTYKI WIEJSKIEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
I MIEJSCE:	
Małgorzata Borkowska „Dwór Mościbrody”,
Mościbrody, powiat siedlecki
II MIEJSCE:	
Anna Fischbach „pod Lipą”,
Budy Lucieńskie, powiat gostyniński
III MIEJSCE:	Dorota Samsel „Dorota”,
Czarnia, powiat ostrołęcki

WYRÓŻNIENIA
Teresa Gutkiewicz Ranczo „Biała Chata”, Pacew, powiat białobrzeski
Jan Jabłoński „Nad Stawami”, Żuromin, powiat żuromiński
Dariusz Zborowski „Jeziorany”, Kożuszki Parcel, powiat sochaczewski
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Dwór Mościbrody

www.dwor.moscibrody.pl
Małgorzata Borkowska
Dwór Mościbrody,
Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew,
tel. (25) 641 70 30, tel. kom. 600 032 208
e-mail: dwor.moscibrody@cr.pl

Dwór Mościbrody to miejsce gdzie udało się wskrzesić ideę polskiej siedziby ziemiańskiej. Z wielkim zaszczytem właściciele zapraszają w swoje progi tych Państwa, którzy cenią sobie niecodzienną atmosferę, tradycyjną podlaską gościnność, smak staropolskiej kuchni. Pełne uroku i charakteru wnętrza stworzą nastrój tajemniczości i przeniesienia w XIX wiek do majątku ziemskiego.
Do dyspozycji gości odrestaurowany, zabytkowy, elegancko wyposażony Dwór wraz z oficyną,
w której funkcjonuje Restauracja Dworska, Podwórze Biesiadne, okoliczny park i stawy obfitujące
w ryby. Na parterze znajdują się 4 sale reprezentacyjne: konferencyjna, kominkowa, stołowa i sień
dworska oraz zaplecze kuchenne. Tu organizowane są przyjęcia weselne, bale, bankiety dla 150
osób. Odpowiedni rozkład pomieszczeń umożliwia organizowanie szkoleń, konferencji i spotkań
w mniejszym gronie, za zamkniętymi drzwiami. Do dyspozycji gości miejsca noclegowe dla 60
osób w apartamentach i pokojach stylowo umeblowanych 1, 2 i 3 osobowych. Zapraszamy do
organizowania szkoleń, warsztatów, plenerów, bali, przyjęć, bankietów, wesel i różnych spotkań
okolicznościowych.
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Pod Lipą

www.podlipa.com.pl
Anna Fischbach „Pod Lipą”
Budy Lucieńskie 15, 09-500 Gostynin
Gmina Gostynin
tel. 609 070 781
e-mail: agroturystyka@podlipa.com.pl

Gospodarstwo znajduje się na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, na dużej 6,5 ha działce, położone bezpośrednio nad Jeziorem Lucieńskim (akwenem przyjaznym dla
żeglarzy i miłośników windsurfingu), w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych. W dwukondygnacyjnym budynku przygotowano dla turystów 5 pokoi 2-4 osobowych z łazienkami, salę kominkową wyposażoną w kino i dużą w pełni wyposażoną kuchnię. Goście mogą korzystać ze sprzętu
pływającego, rowerów, mogą rozstawić namioty i przyczepy campingowe (do dyspozycji są przyłącza elektryczne oraz sanitariaty z wc, umywalki i natryski z ciepłą wodą). Nad jeziorem zbudowano pomost i wydzielono plażę - idealne miejsce do kąpieli słonecznych i uprawiania sportów wodnych i zimowych. Całość gospodarstwa tworzy interesujący cichy zakątek, gdzie można wypocząć
i ciekawie spędzić czas. Świetne miejsce na weekendowe wypady, jak i na dłuższy wypoczynek.
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Dorota

www.agrodorota.pl
Dorota Samsel
Obiekt turystyki wiejskiej „Dorota”
Czarnia 72, 07-431 Czarnia
Tel. 29/772 70 87; 694 168 849
e-mail: agrodorota@o2.pl

Gospodarstwo „Dorota” działa od 1998 roku. Od 2014 roku jest Obiektem Turystyki Wiejskiej. Gospodarstwo położone 12 km od Myszyńca w kierunku Chorzel. Teren ogrodzony, wyposażony
w plac zabaw dla dzieci, altanę, werandę, duży parking z fontanną. Tuż za parkingiem znajduje
się zarybiony staw rybny. Do dyspozycji gości funkcjonalnie urządzono 4 pokoje dla 10 osób, z są
dwie sale bankietowe. W małej sali organizowane są kameralne spotkania i przyjęcia (do 40 osób).
Duża sala przygotowana jest na wesela, szkolenia, imprezy integracyjne. Pokoje w obiekcie są skategoryzowane (dwoma i trzema słoneczkami). Gospodyni zapewnia całodzienne wyżywienie. Na
życzenie gości organizowane są przejażdżki bryczkami, zimą kuligi połączone z ogniskiem, spływy
kajakowe, pokazy tańca i muzyki kurpiowskiej, grzybobranie. Obiekt jest w sieci agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych „Zagrody edukacyjne”. Specjalnością gospodarstwa jest tradycyjna kuchnia kurpiowska. Skosztujecie tu m.in. rejbak, fafernuchy i smalczyk, a wszystko popijecie
psiwem kozicowym.
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Ranczo Biała Chata

www.nadpilica.eu
Teresa Gutkiewicz
Ranczo „ Biała Chata”
Pacew 18, 26-803 Promna,
tel. 606-522-300
e-mail: kontakt@nadpilica.eu

Ranczo „Biała Chata” położone jest nad rzeką Pilicą na obszarach chronionych Natura 2000. Dobry
dojazd ( 60 km od Warszawy, 40 km od Radomia, 25 km od Grójca, 7 km od Białobrzegów), cicha
wiejska okolica zapewnia udany sielski wypoczynek. Na ogrodzonym terenie plac zabaw dla dzieci, trampolina, huśtawki, boisko do gry w siatkówkę oraz babingtona, duża zadaszona altanka,
„okrągły stół”, meble ogrodowe, miejsce na grilla oraz ognisko. Jest to idealne miejsce na imprezę
plenerową, spotkanie integracyjne dla małych i średnich firm, bądź też na zorganizowanie urodzin, imienin lub innych spotkań w gronie rodziny lub przyjaciół. Do dyspozycji gości (30 miejsc
noclegowych całorocznych) w pokojach 2,3 lub 4-os. z węzłem sanitarnym lub 1 łazienka na 2 pokoje. Gospodarze zapraszają gości indywidualnych poszukujących ciszy i kontaktu z naturą, oraz
aktywnie wypoczywających grup zorganizowanych, na spływy kajakowe malowniczą rzeką Pilicą
oraz wycieczki rowerowe (wypożyczalnia kajaków i rowerów), kąpiele wodne, wędkowanie, grzybobranie, i ... nic nie robienie. Wyżywienie we własnym zakresie (kuchnie ogólno dostępne) lub
u gospodarzy po uzgodnieniu.
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Nad Stawami

www.nadstawami.eu/pl
Jan Jabłoński
NAD STAWAMI
Żuromin, ul. Warszawska 68
09-300 Żuromin
tel. 505 128 820, 604 427 877
e-mail: kontakt@nadstawami.eu

Oferta obiektu skierowana jest dla gości ceniących aktywny wypoczynek w towarzystwie rodziny i znajomych. Do dyspozycji gości jest 20 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3 i 4 osobowych.
Każdy z pokoi wyposażony jest w oddzielną łazienkę, Internet WiFi, TV oraz lodówkę. Oprócz ciszy,
pięknego krajobrazu i świeżego powietrza na gości czeka wiele atrakcji. To doskonałe miejsce do
biesiadowania w miłej domowej atmosferze. Na terenie obiektu znajduje się: plac zabaw, altana z grillem, zarybiony staw z możliwością wędkowani, wypożyczalnia rowerów oraz ruska bania,
czyli sauna na mokro. Istnieje także możliwość organizacji imprez okolicznościowych oraz spotkań
firmowych do 40 osób. Na terenie obiektu znajduje się ogrodzony parking. Obiekt jest całoroczny, przystosowany dla gości niepełnosprawnych. Istnieje możliwość porozumiewania się w języku
angielskim. Do najciekawszych okolicznych atrakcji należą: Skansen – Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu, Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Kościół oraz Klasztor Reformatów w Żurominie.
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Najlepszy obiekt turystyki wiejskiej w województwie mazowieckim

Jeziorany

www.jeziorany.eu
Dariusz Zborowski
„Jeziorany”
Kożuszki Parcel 82, 96-500 Sochaczew
tel. 601-085-425
tel. 697-701-101
e-mail: wsc@op.pl

„Gospodarstwo Agroturystyczne Jeziorany” znajdujące się w pobliżu Sochaczewa, w miejscowości
Kożuszki Parcel. Do dyspozycji Gości są dwie, w pełni wyposażone sale, doskonałe do zorganizowania niezapomnianego wesela, balu czy spotkania towarzyskiego. Kuchnia serwuje smaczne
dania, przygotowywane zgodnie z Państwa życzeniem. „Jeziorany”, mają także piękne otoczenie
zewnętrzne, własny park zapewnia orzeźwiający mikroklimat oraz czyste powietrze a pośród zielonych choinek i drzewek, znajduje się zadaszony teren dla Gości z profesjonalnym, murowanym
grillem, wojskową kuchnią polową, bieżącą wodą oraz miejscem na ognisko. Dużo zieleni, cisza,
dogodny dojazd, wszystko to sprawia, że „Jeziorany” są atrakcyjnym miejscem do organizacji
wszelkiego rodzaju spotkań: od przyjęć rodzinnych poprzez jednodniowe, zielone szkoły do wieloosobowych imprez integracyjnych.
Obiekt zapewnia również bezpieczne miejsca parkingowe na około 50 samochodów. Firma świadczy usługi na najwyższym poziomie, o czym przekonali się już Ci, którzy skorzystali z oferty.
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Opracowanie i zdjęcia: Katarzyna Trepkowska MODR Warszawa
Skład komputerowy i druk:
Nakład: 1000 egz.
Warszawa 2015

www.lapisart.pl

