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Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Szanowni Państwo,
Turystyka wiejska wpisuje się w koncepcję wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich. Dzięki rozwojowi turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki,
społeczność lokalna może liczyć na zwiększenie liczby oraz zróżnicowanie
miejsc pracy, wykształcenie umiejętności gospodarczych, utrzymanie
i ożywienie lokalnego rzemiosła oraz sztuki ludowej, a także wdrożenie
nowych pomysłów. Turystyka wiejska umiejętnie kreowana, bez znaczącej
ingerencji w naturalne walory krajobrazowe, stwarza niepowtarzalne szanse
na odpoczynek w zgodzie z naturą, która nas otacza.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspiera rozwój usług
turystycznych na obszarach wiejskich Mazowsza. Współpracujemy także
z ponad 300 gospodarstwami agroturystycznymi na terenie województwa
mazowieckiego. We współczesnej turystyce wiejskiej, narzędziem
konkurencji nie jest już cena lecz jakość. MODR W swoich działaniach
stawia na tworzenie kompleksowych usług turystycznych odpowiadających
potrzebom i oczekiwaniom turystów.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z najlepszymi na Mazowszu
w 2014r. obiektami turystyki wiejskiej i gospodarstwami agroturystycznymi,
do których zapraszamy na niezapomniany wypoczynek.

Andrzej Kamasa
Dyrektor MODR Warszawa
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KATEGORIA
NAJLEPSZE GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
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I MIEJSCE:	Zofia Leszczyńska-Niziołek i Karol Niziołek
„Dworek nad Wkrą”, Brudnice, powiat żuromiński
II MIEJSCE: S tanisława i Stanisław Kowalczyk, „Obykole”
Sieciechów, powiat kozienicki
III Miejsce:	
Dariusz Myszkowski „Myszogród”, Osiny, powiat gostyniński

WYRÓŻNIENIA
1. Waldemar Bielak „U Waldka”, Ostromęczyn Kolonia, powiat łosicki
2. Waldemar Pieńkowski „Smolarnia”, Smolarnia, powiat żyradowski
3. Justyna i Grzegorz Kaflik „U Kaflika”, Brańszczyk, powiat wyszkowski
4. Teresa Osińska, Rusiec, powiat pruszkowski.

Najlepsze gospodarstwa agroturystyczne w województwie mazowieckim

Dworek nad Wkrą

www.dworeknadwkra.com
Zofia Leszczyńska-Niziołek i Karol Niziołek
Gospodarstwo agroturystyczne „Dworek nad Wkrą”
Brudnice, Mostowa 20
09-300 Żuromin
Tel. 23 657 27 79
Kom. 664 566 886
Kom. 694 999 526
e-mail: dworekbrudnice@gmail.com

Dworek nad Wkrą to część byłego majątku ziemskiego z modrzewiowym stuletnim dworkiem,
w którym ciągłość tradycji nie została przerwana od kilku pokoleń. Wielokrotnie nagradzane
gospodarstwo agroturystyczne założone w 1994 r. położone jest we wsi Brudnice w okolicy
Żuromina na Północnym Mazowszu (150 km od Warszawy) nad malowniczą rzeką Wkrą. Jest
to obszar „Zielonych Płuc Polski”, w strefie unijnego programu Natura 2000. Dworek słynie ze
wspaniałej tradycyjnej kuchni oraz rodzinnej przyjaznej atmosfery. Park dworski okalający dom
i ciągnący się wzdłuż prawego brzegu Wkry został założony w 1920 roku i jest jednym z nielicznych
dworskich założeń krajobrazowych, które ocalały na Północnym Mazowszu. Niezaprzeczalnym
atutem gospodarstwa jest wspaniała kuchnia regionalna. Gospodarstwo dysponuje 5 pokojami
2 i 3- osobowymi z łazienką, internetem Wi-Fi i telewizorem. Gospodyni oferuje wspaniałe domowe
posiłki, regionalne potrawy, domowe przetwory z własnych produktów.
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Najlepsze gospodarstwa agroturystyczne w województwie mazowieckim

Obykole

Stanisława i Stanisław Kowalczyk,
Gospodarstwo agroturystyczne „Obykole”
26-922 Sieciechów, ul. Wiślana 1
Tel. 48 621 60 01, 668 929 488
e-mail: kowalczykstanislawa@gmail.com

Gospodarstwo agroturystyczne Państwa Stanisławy i Stanisława Kowalczyków zostało założone
w 1994 roku, jako jedno z pierwszych w powiecie kozienickim. Siedlisko znajduje się na skraju wsi
Sieciechów, zajmuje obszar około 10 ha, nastawione jest na produkcję zbóż , roślin strączkowych
i warzyw. Gospodarstwo sąsiaduje z obszarem ochrony NATURA 2000 i jest położone w otulinie Kozienickiego Parku Krajoznawczego. Sieciechów to doskonałe miejsce dla miłośników ciszy
i spokoju, a zwłaszcza obserwatorów ptaków. Występują tu bobry, wydry, norki amerykańskie, dziki. W okresie lęgowym spotkać można blisko 200 gatunków ptaków bardzo rzadko spotykanych,
objętych ochroną. Gospodarze mogą pochwalić się wieloletnią hodowlą kóz, co jest niewątpliwą
atrakcją, mleko kozie i pyszne sery o oryginalnym smaku, szczególnie polecane dla dzieci dotkniętych skazą białkową. Do dyspozycji gości wygodnych 5 pokoi noclegowych z łazienkami.
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Myszogród

www.myszogrod.pl
Dariusz Myszkowski
Gospodarstwo agroturystyczne „Myszogród”
Osiny 23, 09-500 Gostynin
Tel. 600 442 201
e-mail: info@myszogrod.pl

Myszogród to świetne miejsce zarówno na weekendowe wypady, jak i na dłuższy wypoczynek
przez cały rok. Położone na skraju wsi, w samym sercu Obszaru Ochronnego „Dolina Skrwy Lewej”. Okolica gwarantuje świeże i czyste powietrze. W okolicy znajduje się Rezerwat ścisły, a w nim
żeremia bobrów, źródła wody. Okolica obfituje w dobra natury takie jak: jagody, grzyby, maliny,
jeżyny, można także zbierać różne zioła. Bogactwo lasów i polnych dróżek sprzyja uprawianiu turystyki pieszej, rowerowej i konnej. To wszystko sprawia, że goście odpoczywają ciałem i duchem.
Wszyscy którzy cenią sobie bezpośredni kontakt z naturą, śpiew ptaków, rechot żab, świeże rześkie
powietrze docenią to miejsce jako jedyne w swoim rodzaju.
Właściciele prowadzą 18 hektarowe gospodarstwo ekologiczne, uprawiają głównie zboża i hodują
konie do rekreacji oraz kozy i gęsi. Dla gości przygotowano samodzielny dom mieszkalny, w którym znajdują się 4 pokoje 2-osobowe z łazienkami, kuchnia oraz salon wypoczynkowy. Na terenie
posesji duży staw z możliwością wędkowania. W ofercie możliwość całodziennego wyżywienia.
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U Waldka

www.uwaldka.pl
Lucyna i Waldemar Bielak
Gospodarstwo agroturystyczne „U Waldka”
Ostromęczyn Kolonia 39
08-210 Platerów
tel. 83 357 96 72, 505 104 786
ostromeczyn@o2.pl

Gospodarstwo położone na wschodnim Mazowszu, w otulinie Parku Krajobrazowego ,,Podlaski
Przełom Bugu”, w połowie drogi między Łosicami a Sarnakami, kilka kilometrów od malowniczej
rzeki Bug. W okolicy są również tereny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, przepiękny Drohiczyn. Gospodarstwo posiada teren rekreacyjny z własną górą widokową (pozostałości po XV-wiecznym grodzisku). Dzieci mogą korzystać z piaskownicy, huśtawki, trampoliny. W sezonie zimowym dostępne są narty biegowe, sanki, gospodarz organizuje przejażdżki saniami.
Dla gości przygotowane są 3 pokoje (9 miejsc noclegowych aneks kuchenny, pokój wypoczynkowy z tarasem oraz łazienka). Gospodyni oferuje całodzienne wyżywienie, jej specjalnością są naleśniki podawane na różne sposoby oraz potrawy z ziemniaków. W gospodarstwie jest dostępne
mleko kozie, świeże warzywa i owoce oraz jaja. Dużą atrakcją jest galeria, w której zgromadzone są
bardzo ciekawe eksponaty, a organizowane są tutaj warsztaty, występy zespołów ludowych oraz
spotkania z ciekawymi ludźmi.
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SMOLARNIA

www.smolarnia.pl
Władysław Pieńkowski
SMOLARNIA
Smolarnia 1
96-315 Wiskitki
609-856-432 lub (46) 856 97 88
e-mail: info@smolarnia.pl

Gospodarstwo Smolarnia położone jest blisko Warszawy, w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.
Zajmuje obszar 15 ha, w tym 8 ha w całości ogrodzone. Na terenie znajdują się trzy niewielkie
stawy, duża altana oraz mały szałas z miejscami na grill i ognisko. Od połowy czerwca do końca
sierpnia gospodarstwo przygotowane jest specjalnie na pobyty rodzinne. W tym okresie nie odbywają się żadne imprezy okolicznościowe czy spotkania towarzyskie. Polska kuchnia i własne
wyroby, menu układane jest też pod kątem dzieci. Gospodarstwo oferuje bardzo atrakcyjny plac
zabaw, odkryty basen z brodzikiem i zjeżdżalnią, boiska do piłki nożnej, siatkowej i badmintona,
nieogrzewaną salę z ping - pongiem, bilardem, piłkarzykami, rzutkami i minigolfem oraz rowery,
i ulubione przez dzieci - mini ZOO z osiołkiem, kózkami i innymi zwierzętami
Gospodarstwo agroturystyczne działa od 1999 roku. Posiada 22 miejsca noclegowe w czterech
apartamentach, w skład każdego wchodzi: salon z kominkiem, łazienka, jedna lub dwie sypialnie,
TV i internet bezprzewodowy.
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Agroturystyka u Kaflika

www.agroturystykaukaflika.pl
Justyna i Grzegorz Kaflik
Agroturystyka u Kaflika
ul. Nadbużna 39
07-221 Brańszczyk,
503-144-834, 504-458-202
e-mail: ukaflika@wp.pl

Gospodarstwo agroturystyczne położone jest we wsi Brańszczyk, 60km od Warszawy. Piękno ziemi
nadbużańskiej sprawi, że chwile spędzone tutaj pozostaną na zawsze w Waszej pamięci. Każdy
znajdzie tu coś dla siebie, zarówno wielbiciele ptaków, grzybiarze, wędkarze czy miłośnicy pięknych pejzaży. Do dyspozycji gości mała sala wykładowa, gdzie można organizować szkolenia oraz
duża stodoła do imprez okolicznościowych oraz altanka. W gospodarstwie można kupić mleko
kozie i produkty spożywcze z gospodarstwa. Możliwość przyjechania z małymi dziećmi , niepełnosprawnymi i zwierzętami domowymi. W ogrodzie można postawić własny namiot lub przyczepę
kempingową. Dodatkowe atrakcje dla gości to: jazda konna u zaprzyjaźnionego sąsiada, kulig
w zimę, wycieczki rowerowe min. Traktem Napoleońskim czy szlakiem bocianich siedlisk.
W gospodarstwie 25 miejsc noclegowych w pokojach z łazienkami i aneksami kuchennymi. Do
pokoju możemy również wstawić łóżeczko dla małego dziecka.
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Gospodarstwo Agroturystyczne

noclegiagromazowieckie.dobrynocleg.pl
Teresa Osińska
Gospodarstwo Agroturystyczne
Rusiec, ul. Osiedlowa 48
05-831 Młochów
(22) 729-90-60, 693-531-356

Gospodarstwo położone niedaleko Warszawy (20 km) w pobliżu pięknych, obfitujących w grzyby
Lasów Młochowskich. W okolicy do zwiedzania zabytkowe pałace: w Młochowie, Rozalinie, Falentach, Pęcicach. Gospodarstwo oferuje 5 pokoi (dla 20 osób) podzielonych na dwa kompleksy.
Pierwszy składa się z trzech pokoi, 2 łazienek, kuchni oraz jadalni z kominkiem. Drugi to 2 pokoje
z własną łazienką i kuchnią oraz duży salon z kominkiem i stołem bilardowym. W ogrodzie: boisko
do siatkówki, skalny ogródek z grillem, staw dla wędkarzy (karpie, sumy, liny oraz inne ryby), teren
do jazdy konnej, itp. Goście mają zapewnione całodzienne wyżywienie - kuchnia domowa, turyści
zaś mogą przygotowywać posiłki we własnym zakresie. Dużą popularnością cieszą się także imprezy z poczęstunkiem na świeżym powietrzu, przy grillu lub ognisku. W stałej ofercie (w zależności
od sezonu): jazdy konne dla dzieci od lat 7 (na kucu) i młodzieży (na hucule), przejażdżki bryczką
lub wozem, kulig z ogniskiem, wędkowanie, siatkówka, koszykówka. Dla firm obsługa konferencji
i spotkań. Możliwość przygotowania imprez według indywidualnych zamówień. Mile widziani niepełnosprawni.
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I MIEJSCE:	
Zbigniew Aftaruk „Dwór Zaścianek”,
Borsuki, powiat łosicki
II MIEJSCE:	
Jakub Urbaniak „Dwór Złotopolska Dolina”,
Trębki Nowe, powiat nowodworski
III MIEJSCE:	Andrzej Trawiński „Gościniec Kuklówka”,
Kuklówka Zarzeczna, powiat żyrardowski
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1. Beata i Waldemar Adamczykowie „Ptasie Sioło”,
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4. Ilda Andrzejczak „Złote brzozy”, Stanisławów Skrzański,
powiat gostyniński
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Najlepszy obiekt turystyki wiejskiej w województwie mazowieckim

Dwór Zaścianek

www.zascianek.home.pl
Elżbieta i Zbigniew Aftarukowie
Dwór Zaścianek
Borsuki 1B
08-221 Hołowczyce
tel. 83 359 80 39, 509 221 813
e-mail: zaścianek@home.pl

Borsuki to cichy i urokliwy zakątek podlaskiej ziemi. Dwór leży na terenie Parku Krajobrazowego
„Podlaski Przełom Bugu”. Wystarczy krótki spacer, aby dotrzeć do rzeki Bug, która zachwyci każdego turystę swoją malowniczą dzikością.
Do dyspozycji gości są dwa drewniane obiekty utrzymane w stylu tradycyjnego staropolskiego
dworu – Dwór i Zaścianek, budynki oddalone są od siebie zaledwie o 100m. Przy maksymalnym
wykorzystaniu pokoi, w dwóch domach gościć może około 65 osób. Dla gości przygotowane są
w pełni wyposażone apartamenty, pokoje jedno i dwuosobowe, studia trzy i czteroosobowe oraz
pokój czteroosobowy. Wystrój wnętrz nawiązuje do stylu staropolskich dworów. Dodatkowe atrakcje to: duża altana z grillem, ruska bania, boiska do siatkówki i badmintona, basen zewnętrzny,
bulle, plac zabaw dla dzieci (huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownica, trampolina), rowery, kijki nordic
walking. Goście Dworu Zaścianek mogą korzystać z całodziennego wyżywienia. W sposób szczególny przywiązuje się tu wagę do podlaskiej gościnności i staropolskiej kuchni.
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Dwór Złotopolska Dolina

www.zlotopolskadolina.pl
Jakub Urbaniak
Dwór Złotopolska Dolina
ul. Trębki Nowe 89
05-170 Zakroczym (k/Warszawy)
tel.: +48 601 691 399
fax : +48 22 203 40 20
e-mail: info@zlotopolskadolina.pl

Dwór Złotopolska Dolina leży na skraju filmowych Złotopolic, powstał specjalnie z myślą o gościach.
Złotopolska Dolina to lokal spełniający wymagania nawet bardzo wymagających klientów. Położone
tylko 30 minut od Warszawy i 6 km od lotniska w Modlinie, zaciszne, urokliwe miejsce. Otulone Lasem
Złotopolskim, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Strugi, pośród śpiewu ptaków i szumu zbóż powoduje, że można tutaj zapomnieć o zgiełku pobliskiego miasta. Urok krajobrazowy jest tutaj niezapomniany! Jest to idealne miejsce na wypoczynek, wymarzone przyjęcie, szkolenie czy inną uroczystość.
Gospodarze oferują 35 miejsc noclegowych w przepięknie urządzonych pokojach i apartamentach.
Klimat Złoptoplskiej Doliny sprzyja zarówno wypoczynkowi, pracy twórczej jak i dobrej zabawie w zacisznym parku na skraju doliny. W ofercie: organizacja szkoleń i konferencji w bajkowej atmosferze,
imprez okolicznościowych, w tym wspaniałych i niezapomnianych wesel, również w plenerze, ogniska
z pieczeniem prosiaka. Wyszukana kuchnia, profesjonalna obsługa. Oferta jest naprawdę bogata i niezwykle ciekawa.
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Gościniec Kuklówka

www.kuklowka.pl
Andrzej Trawiński
Gościniec Kuklówka
ul. Grodziska 5,
96-325 Radziejowice, powiat żyrardowski
tel. (46) 857 75 94 lub (46) 857 77 27
e-mail: gosciniec@kuklowka.pl

Gościniec Kuklówka położony jest w miejscowości Kuklówka, około 35 km od Warszawy i 30 km
od lotniska Warszawa - Okęcie, a także w pobliżu takich miast jak Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów,
Mszczonów. Niedaleka odległość od Warszawy i sąsiedztwo trasy Warszawa - Katowice umożliwia
szybki i wygodny dojazd.
Gościniec Kuklówka to wyjątkowe miejsce na wyjątkowe okazje...Właściciele obiektu gwarantują
Państwu kameralną, domową atmosferę, sprzyjającą wypoczynkowi i pracy, znakomitą kuchnię
oraz wyjątkowo staranną obsługę. Grupy biznesowe znajdą w tym miejscu stylowe i wygodne zaplecze konferencyjne, i bankietowe. W Gościńcu można również zorganizować przyjęcie ślubne,
chrzciny, komunię, zaręczyny, imieniny lub spotkanie firmowe.
Do dyspozycji pokoje standard i lux 1, 2 i 3-osobowe, wyposażone w węzeł sanitarny, TV SAT i bezprzewodowy internet. Wystrój pokoi umożliwia wypoczynek i pracę. Zmotoryzowani mają zapewniony monitorowany i zamykany parking.
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Ptasie Sioło

www.ptasiesiolo.neostrada.pl
Beata i Waldemar Adamczyk
„Ptasie Sioło”
Bród 5
26-660 Jedlińsk, powiat radomski
e-mail: w_adamczyk@interia.pl

Ptasie Sioło to siedlisko, na którym znajdują się 4 przepięknie i funkcjonalnie urządzone, pełne
wygód, domki z pełnymi węzłami sanitarnymi i aneksami kuchennymi oraz 2 pokoje gościnne ze
wspólną łazienką w domu właścicieli. Goście mogą korzystać również z dużego salonu wraz z kominkiem, który jest na parterze.
Siedlisko jest pięknie zadrzewione, a przez działkę przepływa starorzecze rzeki Radomki. Znajdują
się tutaj również dwa zarybione stawy o łącznej powierzchni około 1ha. Zbiorniki wodne wraz
z urządzeniami (pomosty, sprzęt pływający) zachęcają do wędkowania i aktywnego wypoczynku.
Tak duża ilość wody tworzy specyficzny mikroklimat, szczególnie doceniany w letnie, gorące dni.
Posiadłość otacza własny las, co zachęca do spacerów, zbierania grzybów i runa leśnego.
Goście mają do dyspozycji boisko do siatkówki, stół pingpongowy, basen, rowery, grille. Są również wydzielone miejsca na ogniska. Okolica zachęca do zwiedzania, wędrówek pieszych czy rowerowych. Atrakcje w okolicy to: Sanktuarium w Starej Błotnicy - jeden z najstarszych kościołów.
Ptasie Sioło to specyficzne, bardzo klimatyczne miejsce, oaza ciszy i spokoju.
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AGROTOUR

www.sobanice.com
Marta Kołodziej
Centrum Rozrywki i Rekreacji AGROTOUR
Sobanice 45a, 09-162 Nacpolsk
505-809-685, 509-861-434, 502-626-638
e-mail: Sobanice1@wp.pl

Sobanice to malowniczo położona wieś w powiecie płońskim, ok 70 km od Warszawy. Centrum
usytuowane na powierzchni ok. 9 ha, otoczone stawami i lasem, jest doskonałym miejscem zarówno dla aktywnie wypoczywających jak też dla amatorów spokoju, pięknych widoków i krystalicznie czystego powietrza. Proponujemy spacery po pięknej okolicy, łowienie ryb w naszych
stawach, jazdę rowerem, wozem konnym, samochodem wojskowym oraz wiele innych atrakcji,
których nie sposób tu wymienić. Na życzenie organizujemy turnieje dla firm, zawody sportowe,
olimpiady firmowe.
Na terenie Centrum znajdują się domki campingowe, domki mieszkalne, zaplecze sanitarne, sala
letnia zabaw, mosty linowe, mosty peruwiańskie, ścianka do wspinaczki, strzelnice, wieża do zjazdów na linie, stanowiska do organizacji ogniska, a także biuro i punkt wynajmu sprzętu.
W ośrodku znajduje się Dom Afrykański, w którym zgromadziliśmy mnóstwo różnych pamiątek
z Afryki. Przebywanie w nim z pewnością pozwoli poczuć ducha tego wielkiego niezbadanego
kontynentu.
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Ośrodek „RELAX”

www.kluczek.eu
Danuta i Wojciech Kluczek
Ośrodek „RELAX”
Perzanowo 25, 06-232 Czerwonka,
tel.: 29 766-95-37
Pensjonat - Wojciech Kluczek 662 047 200
Obozy jeździeckie - Anna kluczek 660 772 829
kluczek_perzanowo@wp.pl

Ośrodek Relax to kompleks wypoczynkowo – rekreacyjny usytuowany w otoczeniu łąk, pól i iglastych lasów, co zapewnia ciszę, spokój i swoisty mikroklimat. W skład obiektu wchodzą: pokoje – jedno-, dwu- i trzyosobowe z oddzielnymi łazienkami i WC, kuchnia i jadalnia, serwuje się całodzienne
wyżywienie w stylu „szwedzki stół”. Do dyspozycji gości: 20 miejsc noclegowych, sauna, grill, miejsce
na ognisko. Ponadto goście mogą korzystać z krytego basenu. Dla dzieci jest piaskownica i zwierzyniec, w którym mogą mieć bezpośredni kontakt ze zwierzętami.
Na terenie obiektu znajduje się kryta ujeżdżalnia oraz stajnia. RELAX przyjmuje także gości z własnymi końmi, na które zawsze czekają wolne boksy. W ofercie możliwość nauki jazdy konnej pod
okiem instruktora, jak również przejażdżki bryczką po pięknych okolicznych lasach obfitujących
w jagody i grzyby. Śliczne mazowieckie równiny zachęcają do spacerów i wypraw rowerowych
wytyczonymi ścieżkami.
Atutem oferty jest wspaniała wiejska kuchnia i posiłki, które zaspokoją gust każdego gościa.
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Złote Brzozy

www.zlotebrzozy.yoyo.pl
Ilda Andrzejczak
Złote Brzozy
Stanisławów Skrzański 14
09-500 Gostynin
tel. (24) 235-59-62
tel. kom. 500-848-908

Stanisławów Skrzański to malownicza wioska położona na Pojezierzu Gostynińskim. Region ciekawy
pod względem geograficznym, historycznym i przyrodniczym. W bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstwa duży las sosnowy i brzozowy pełen grzybów i jagód, z naturalnymi ścieżkami rowerowymi.
W samodzielnym, parterowym budynku przygotowano 5 pokoi gościnnych z łazienkami. Osobne wejścia do każdego pokoju z zewnątrz, przy każdym wejściu mały tarasik. Dla gości urządzono dużą stołówko-świetlicę, altanę biesiadną, boisko rekreacyjne, miejsce na ognisko, altanki wypoczynkowe, mini
siłownię, parking dla gości. W gospodarstwie jest duży zarybiony staw do rekreacyjnego wędkowania.
W ofercie całodzienne wyżywienie w oparciu o domową kuchnię na bazie produktów z gospodarstwa i od zaprzyjaźnionych rolników. Gospodyni przyrządza pyszne lokalne smakołyki. Można
również samodzielnie przygotowywać posiłki w przygotowanym domku kuchennym.
„Złote Brzozy”, to wymarzone miejsce dla osób ceniących wypoczynek na łonie natury, w otoczeniu ciszy i spokoju.
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Dodatkowe wyróżnienia otrzymali:
Alina Czaplicka „Złote Pole”
Łaguny 1, 06-406 Opinogóra Górna, tel.600449198,
e-mail: złotepole@gmail.com, www.zlotepole.pl
Beata Łempicka „Żabi Raj”
Trzepowo 62, 06-114 Pokrzywnica, tel. 600 325 333,
e-mail: 600325333@wp.pl, www.zabiraj.pl
Barbara Kuligowska – Roman i Witold Roman
Gospodarstwo agroturystyczne „Bania na Mazowszu”
Brzeźnik 2A, 07-111 Wierzbno, tel. 602 410 720, 601 293 991,
bania.mazowsze@wp.pl, www.bania.mazowsze.pl
Maria i Andrzej Adamscy, Gospodarstwo agroturystyczne
Makowica 28, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. 605 037 472, 603 030 663, 605 092 935 Marcin Adamski
e-mail: makowica@o2.pl
Henryka Gniwek
Słowiki Stare 25, 26-922 Sieciechów, tel. 48 624 73 60, 500 429 381
Barbara Tyrajska
Białe 24, 09-500 Gostynin, tel. 24 260 00 01, 721 398 137
Jan Pączek „Astra”
Rozalin-Daniewice 14/18, 05-831 Młochów
e-mail: astra-noclegi@wp.pl, tel./fax: +48 (22) 729 90 69
Stanisław Markiewicz „Zacisze”
Osowia 13, 09-550 Szczawin Kościelny, tel. 604 205 821,
www.osowiaagroturystyka.blogspot.com
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