


 Szanowni Państwo ! 

  Folder, który oddajemy w Państwa ręce jest pokłosiem szkolenia które odbyło się  
w dniach 22-23 września 2011 r. w gospodarstwie agroturystycznym „Ania i Filip” w Izabelinie. 
Projekt pn.: „Jak efektywnie zarządzać gospodarstwem agroturystycznym” miał na celu 
przeniesienie na teren działania Lokalnej Grupy Działania „Wielkopolska Wschodnia” dobrych 
praktyk dotyczących prowadzenia agroturystyki oraz pobudzenie aktywności społeczeństwa 
zamieszkującego tereny wiejskie, ukierunkowanego na dalszy rozwój regionu. Niezwykle 
istotnym rezultatem naszego przedsięwzięcia było wzmocnienie więzi społeczeństwa 
wiejskiego z miejscem zamieszkania, utożsamianie się ze swoim regionem, kulturą i tradycją. 
Uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do kreowania oraz 
dalszego rozwoju agroturystyki na obszarze „Wielkopolski Wschodniej”. Realizacja naszego 
założenia pozwoliła beneficjentom na zdobycie umiejętności pełnego wykorzystania 
potencjału turystycznego, tkwiącego w usługach świadczonych przez gospodarstwa 
agroturystyczne. 

  Koncepcja zrealizowana przez stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Marina” doskonale wpasowała się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju „Wielkopolski 
Wschodniej”. LSR określa bowiem agroturystykę jako jedną z głównych dziedzin, prowadzącą 
do dalszego rozwoju regionu. Co ważne, beneficjenci korzystając ze zdobytej wiedzy  
w aktywny sposób  wzięli udział w tworzeniu powyższego folderu. Zrealizowana w ten sposób 
publikacja pozwoli z pewnością właścicielom gospodarstw agroturystycznych na jak najlepsze 
zaprezentowanie swojej działalności. A jest się naprawdę czym pochwalić.

Małgorzata Waszak

Prezes
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”
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Zaznaczone na mapie 
gospodarstwa agroturystyczne:
 

1. Ania i Filip
2. Izabell
3. Ogród Zakrzewek
4. Pod różami
5. Uśmiech
6. Dorota i Marek Mruk
7. Elżbieta Mruk
8. Pod Bocianim Gniazdem
9. Pasieka
10. Za zakrętem
11. MEDuZA
12. Karpik
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Agroturystyka „Ania i Filip” znajduje się we wsi Izabelin na 
skraju Doliny Środkowej Warty w bliskiej odległości Kanału 
Warta – Gopło. Gospodarstwo posiada bardzo dobre 
połączenie komunikacyjne z Koninem i Licheniem. Obiekt 
oferuje pokoje wyposażone w łazienkę z prysznicem, 
telewizor, radio oraz aneks kuchenny. Gospodarstwo 
agroturystyczne dysponuje dwoma restauracjami,   
w których serwowane są potrawy kuchni tradycyjnej. 
Pierwsza położona na piętrze może pomieścić do 60 
osób. Druga, udostępniana w okresie letnim, służy jako 
miejsce spotkań, wieczornych majówek, projekcji filmów 
przyrodniczych oraz występów zespołów artystycznych. 

Agroturystyka posiada również namiot, pod którym 
jednocześnie może biesiadować nawet 100 osób oraz 
patio z miejscem na ognisko lub grill. „Ania i Filip” to także 
miejsce, gdzie można zorganizować konferencję dla 
ok. 40 osób w sali wyposażonej w sprzęt audiowizualny 
oraz multimedialny. Przez cały rok można skorzystać 
z możliwości łowienia ryb w specjalnym łowisku  
o powierzchni 1  ha, obfitującym w liczne gatunki ryb. 
Obok łowiska znajduje się skansen rybacki, w którym 
podziwiać można m.in. łodzie rybackie oraz różnego 
rodzaju przyrządy i akcesoria służące do połowu ryb.

Dla dzieci i młodzieży przygotowano wiele atrakcji: plac 
zabaw, salon gier (bilard, piłkarzyki, cymbergaj), niewielki 
basen oraz cieszący się bardzo dużą popularnością 
zwierzyniec. Ciekawostką dla odwiedzających jest 
muzeum przyrodnicze, w którym znajduje się około 300 
eksponatów ssaków, ptaków i ryby z całego świata. Warto 
dodać, iż Agroturystyka „Ania i Filip” w 2009 roku otrzymała 
pierwszą nagrodę dla „Najlepszego obiektu turystyki na 
obszarach wiejskich w Wielkopolsce”. 

Gospodarstwo „Izabell” położone jest we wsi Izabelin 
przy trasie łączącej Konin z Licheniem. Od zachodu obiekt 
ograniczają lasy, a od wschodu Dolina Grójecka. Obiekt 
oferuje pokoje gościnne o wysokim standardzie z pełnym 
węzłem sanitarnym (WC, prysznic). Agroturystyka posiada 
dwa apartamenty, a na życzenie gości udostępnia dwa 
6-osobowe pokoje rodzinne.

Restauracja serwuje wykwintną i smaczną kuchnię polską, 
której daniem firmowym jest karp smażony – królewska 
ryba pochodząca z własnego łowiska. W znacznej części 
restauracja jest klimatyzowana, składa się z dwóch sal, 
których niewątpliwym atutem jest taras z malowniczym 
widokiem na okolicę.

Dla amatorów żądnych wrażeń w „Izabell” czeka pole do 
paintball’a oraz miejsce na aquazorbing – spacer w kuli po 
wodzie. Goście mogą skorzystać również z boiska do piłki 
nożnej i siatkowej, a także pograć w bilard i tenis stołowy. 
Dla najmłodszych przygotowano dmuchaną zjeżdżalnię 
w kształcie zamku. Gospodarstwo agroturystyczne 
dysponuje także salą konferencyjną i sprzętem do 
prowadzenia szkoleń i warsztatów.  

Szczegółowe informacje Szczegółowe informacje

Odległość do najbliższych szlaków turystycznych 

 • Szlak rowerowy „Pętla wokół Konina” (zielony)  
– przy obiekcie

 • Szlak wodny Kanał Grójecki – 0,3 km
 • Szlak pieszy Kramsk – Licheń (zielony) – 2 km
 • Bursztynowy Szlak Rowerowy (zielony) – 2 km
 • Szlak wodny Kanał Warta – Gopło – 2 km
 • Szlak wodny Warty – 3 km 

Odległość do miejsc wartych odwiedzenia

 • Bazylika w Licheniu – 9 km
 • Konin (Starówka) – 10 km
 • Muzeum Okręgowe w Koninie – 12 km
 • Klasztor w Bieniszewie – 18 km
 • Rezerwat przyrody „Złota Góra” – 18 km

Odległość do najbliższych szlaków turystycznych 

 • Szlak rowerowy „Pętla wokół Konina” (zielony)  
– przy obiekcie

 • Szlak wodny Kanał Grójecki – 0,4 km
 • Szlak pieszy Kramsk – Licheń (zielony) – 2 km
 • Bursztynowy Szlak Rowerowy (zielony) – 2 km
 • Szlak wodny Kanał Warta – Gopło – 2 km
 • Szlak wodny Warty – 3 km 

Odległość do miejsc wartych odwiedzenia

 • Bazylika w Licheniu – 9 km
 • Konin (Starówka) – 10 km
 • Muzeum Okręgowe w Koninie – 12 km
 • Klasztor w Bieniszewie – 18 km
 • Rezerwat przyrody „Złota Góra” – 18 km

Obiekt całoroczny

Pokoje (ilość / miejsca 
noclegowe) 10 / 25

Cena noclegu od 30 zł

Cena wyżywienia od 10 zł

Pobyt ze zwierzętami Tak (po uzgodnieniu)

TV w pokojach Tak

Łazienki w pokojach Tak

Las 20 m

Jezioro 5 km

Sklep spożywczy 2 km

Przystanek PKS 100 m

Dworzec PKP Konin – 9 km

Zjazd z autostrady A2
Modła (257 km) 
i Żdżary (262 km)  
– 17 km

GPS 52°15’13.11”N 
18°20’32.51”E

Języki obce niemiecki, francuski

Obiekt całoroczny

Pokoje (ilość / miejsca 
noclegowe) 12 / 50

Cena noclegu od 30 zł

Cena wyżywienia od 10 zł

Pobyt ze zwierzętami Tak (po uzgodnieniu)

TV w pokojach Tak

Łazienki w pokojach Tak

Las 50 m

Jezioro 4 km

Sklep spożywczy 2 km

Przystanek PKS 50 m

Dworzec PKP Konin – 9 km

Zjazd z autostrady A2
Modła (257 km) 
i Żdżary (262 km)  
– 17 km

GPS 52°15’15.52”N 
18°20’31.55”E

Języki obce angielski, niemiecki

Wojciech Jaskólski, Izabelin 47, 62-510 Konin 
(powiat koniński, gm. Kramsk)

tel. (63) 246 77 49, kom. 660 665 863,  
e-mail: kontakt@aniafilip.net

Krystyna Jędrowska,  Izabelin 30 a, 62-510 Konin 
(powiat koniński, gm. Kramsk)

tel. (63) 247 95 23, kom. 693 452 111 lub 727 689 925, 
e-mail: rest.izabell@op.pl
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„Ogród Zakrzewek” położony jest na terenie Pojezierza 
Kujawskiego w otoczeniu jezior i lasów. Obiekt znajduje 
się bezpośrednio nad jeziorem Mąkolno, w pięknym 
parku otoczonym licznymi sadami. Specyficzny klimat 
tego miejsca z pewnością tworzy zabytkowy dworek 
z początku XIX w. zamieszkiwany przez właścicieli 
gospodarstwa. Do dyspozycji gości udostępniono osobny 
budynek, w którym znajdują się 3 pokoje wyposażone 
w TV, łazienkę oraz dostęp do Internetu. Gospodarstwo 
posiada, wyłącznie na użytek gości, wyposażoną kuchnię 
do samodzielnego sporządzania posiłków.   

Agroturystyka oferuje możliwości skorzystania z boiska 
do piłki siatkowej oraz wypożyczenia rowerów i sprzętu 
wodnego (łódki, kajaki, żaglówki). Na terenie gospodarstwa 
agroturystycznego znajdują się wydzielone miejsca na grill  
i ognisko, a także duża chata grillowa. Miłośnicy wędkarstwa 
mogą skorzystać tu ze specjalnie przygotowanych stawów 
rybnych i pobliskich jezior (Mąkolno, Mostki, Szczekowa, 
Lubstowskie, Lubotyńskie). Goście mają także możliwość 
uczestniczenia w pracach sadowniczych np. zbiorze jabłek.

Gospodarstwo położone niedaleko lasu, we wsi Helenów 
w bliskiej odległości od lewego brzegu rzeki Warty  
w samym sercu Obszaru Natura 2000. „Pod różami” ponadto 
otoczone jest rozległym ogrodem zapewniającym 
ciszę i spokój wypoczywającym. Gospodarze polecają 
swoim gościom specjalności kuchni wielkopolskiej  
z produktów z własnego gospodarstwa. Dla osób chcących 
przygotowywać posiłki samodzielnie, udostępniony został 
aneks kuchenny z bogatym wyposażeniem.

Agroturystyka oferuje możliwość uczestnictwa w pra-
cach polowych oraz naukę robótek ręcznych. Goście w 
gospodarstwie mają zapewnioną opiekę nad dziećmi 
(przy dłuższych pobytach w określone dni). Chętni 
mogą także korzystać z biblioteki i gier planszowych,  
a na powietrzu z grilla i miejsca na ognisko. „Pod Różami” 
to miejsce idealne zarówno dla miłośników turystyki 
aktywnej, jak i pasjonatów historii. 

Szczegółowe informacje Szczegółowe informacje

Odległość do najbliższych szlaków turystycznych 

 • Szlak rowerowy Koło – Babiak – Brdów – Koło 
(zielony) – 4,5 km

 • Szlak rowerowy Lubstów – Ślesin  
(niebieski) – 6 km

 • Szlak pieszy Sompolno – Ignacewo – Ślesin 
(czerwony) – 7 km 

Odległość do miejsc wartych odwiedzenia

 • Odkrywka kopalni węgla brunatnego  
w Lubstowie – 7 km

 • Rezerwat przyrody „Kawęczyńskie Brzęki” – 11 km
 • Klasztor Paulinów w Brdowie – 14 km
 • Bazylika w Licheniu – 18 km
 • Koło – 24 km

Odległość do najbliższych szlaków turystycznych 

 • Szlak wodny Warty – 0,3 km 
 • Nadwarciański Szlak Rowerowy  

(niebieski) – 2,5 km
 • Szlak rowerowy „Pętla wokół Konina”  

(zielony) – 5 km
 • Szlak rowerowy Koło – Trzęśniew – Koło  

(czerwony) – 5 km 

Odległość do miejsc wartych odwiedzenia

 • Kościół z początku XX w. w Krzymowie – 2,5 km
 • Fortyfikacje z okresu II Wojny Światowej – 4,5 km
 • Pałac i Muzeum Poczty w Kościelcu – 10 km
 • Drewniany kościół i ruiny zamku w Wyszynie  

– 12 km
 • Konin (Starówka) – 16 km
 • Koło – 16 km 
 • Muzeum Okręgowe w Koninie – 20 km
 • Bazylika w Licheniu – 25 km

Obiekt całoroczny

Pokoje (ilość / miejsca 
noclegowe) 3 / 9

Cena noclegu od 35 zł

Cena wyżywienia –

Pobyt ze zwierzętami Tak

TV w pokojach Tak

Łazienki w pokojach Tak

Las 3 km

Jezioro 50 m

Sklep spożywczy 2 km

Przystanek PKS 2 km

Dworzec PKP Koło – 22 km

Zjazd z autostrady A2 Koło (285 km)   
– 32 km

GPS 52°20'32.99"N 
18°33'37.08"E

Języki obce niemiecki

Obiekt całoroczny

Pokoje (ilość / miejsca 
noclegowe) 4 / 10

Cena noclegu od 25 zł

Cena wyżywienia od 12 zł

Pobyt ze zwierzętami Tak

TV w pokojach Tak (2 pokoje)

Łazienki w pokojach Tak (2 pokoje)

Las 2,5 km

Rzeka 500 m

Sklep spożywczy 1 km

Przystanek PKS 500 m

Stacja PKP Kramsk – 7 km

Zjazd z autostrady A2 Żdżary (262 km)  
– 20 km

GPS 52°11'45.28"N  
18°26'57.48"E

Języki obce angielski, niemiecki, 
rosyjski

Małgorzata Kossowska, Zakrzewek 24 
62-610 Sompolno (powiat koniński, gm. Sompolno)

tel. (63) 271 50 11, kom. 691 777 541 
e-mail: ogrodzakrzewek@wp.pl

Krystyna Makowska, Helenów 1, 62-513 Krzymów 
(powiat koniński, gm. Krzymów)

 tel. (63) 241 30 03, kom. 693 256 941
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Gospodarstwo „Uśmiech” znajduje się we wsi Święte,  
w samym sercu Obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej 
Warty”. Jako bazę noclegową gospodarstwo wykorzystuje 
pole namiotowe. Ponadto turyści mogą skorzystać  
z łazienki, kuchni oraz pokoju z TV. Na miejscu istnieje 
możliwość zakupu całodziennego wyżywienia. 

Poza urokliwym położeniem atutem gospodarstwa jest 
rodzinna atmosfera, która dodatkowo umacniana jest 
poprzez organizację wspólnych spotkań przy grillu lub 
ognisku. Dla osób zainteresowanych turystyką aktywną 
„Uśmiech” proponuje jazdę konną oraz spływy kajakowe. 
Dodatkowym zaletą tego miejsca jest prowadzenie 
zajęć dla niepełnosprawnych dzieci pod okiem 
wykwalifikowanego instruktora.

Gospodarstwo położone jest pomiędzy dolinami rzek 
Warty i Neru, wśród łąk i pól uprawnych wsi Cichmiana. 
Leży ono na terenie Kotliny Kolskiej w bliskiej odległości 
obszarów Natura 2000 – „Doliny Środkowej Warty”  
i „Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej”. 

Do dyspozycji gości przygotowano pokoje w domu 
mieszkalnym, pokój gier i zabaw z TV oraz dwie łazienki. 
W obiekcie znajduje się aneks kuchenny do ogólnego 
korzystania. W ogrodzie przy budynku mieszkalnym 
mieści się miejsce na ognisko i grill. Gospodarstwo oferuje 
możliwość wypożyczenia rowerów. Natomiast główną 
atrakcją agroturystyki jest możliwość uczestniczenia 
w pracach związanych z opieką nad zwierzętami 
gospodarskimi. 

Szczegółowe informacje Szczegółowe informacje

Odległość do najbliższych szlaków turystycznych 

 • Szlak wodny Warty – 0,3 km  
 • Nadwarciański Szlak Rowerowy  

(niebieski) – 2,5 km
 • Szlak rowerowy „Pętla wokół Konina”  

(zielony) – 5 km 

Odległość do miejsc wartych odwiedzenia

 • Kościół z 1 poł. XIX w. w Kramsku – 5 km
 • Konin (Starówka) – 13 km
 • Bazylika w Licheniu – 16 km
 • Muzeum Okręgowe w Koninie – 16 km
 • Odkrywka kopalni węgla brunatnego  

w Lubstowie – 16 km
 • Jezioro Pątnowskie (Przystań Gosławice) – 17 km
 • Koło – 20 km

Odległość do najbliższych szlaków turystycznych 

 • Nadwarciański Szlak Rowerowy  
(niebieski) – 1,5 km 

 • Szlak wodny Neru – 2 km  
 • Szlak wodny Warty – 5 km  
 • Ścieżka przyrodniczo – leśna „Grabina”  

w leśnictwie Dąbie – 7 km
 • Szlak rowerowy Koło – Las Rzuchowski  

– Grzegorzew – Koło (brązowy) – 8 km 

Odległość do miejsc wartych odwiedzenia

 • Obszar Natura 2000 „Pradolina Warszawsko  
-Berlińska” – 1,5 km

 • „Szlachecki Las” – ok. 2,5 km
 • Obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty”  

– 3 km
 • Muzeum Etnograficzne w Wilamowie – 5 km
 • Muzeum w Chełmnie n/Nerem – 6 km 
 • Obszar Natura 2000 „Dąbskie Błota” – 7 km
 • Pomnik ofiar II Wojny Światowej w Lesie 

Rzuchowskim – 11 km
 • Uniejów – 13 km
 • Koło – 20 km

Obiekt sezonowy

Pokoje (ilość / miejsca 
noclegowe) pole namiotowe

Cena noclegu do uzgodnienia

Cena wyżywienia 10 zł

Pobyt ze zwierzętami Tak (po uzgodnieniu)

TV w pokojach Nie

Łazienki w pokojach Nie

Las 100 m

Rzeka 300 m

Sklep 1 km

Przystanek PKS 500 m

Dworzec PKP Konin – 11 km

Zjazd z autostrady A2 Żdżary (262 km)  
– 20 km

GPS 52°13'42.75"N 
18°24’14.94”E

Języki obce angielski

Obiekt sezonowy

Pokoje (ilość / miejsca 
noclegowe) 3 / 8

Cena noclegu od 50 zł

Cena wyżywienia –

Pobyt ze zwierzętami Nie

TV w pokojach Tak (1 pokój)

Łazienki w pokojach Nie

Las 800 m

Jezioro 1 km

Sklep 500 m

Przystanek autobusowy 300 m

Dworzec PKP Koło – 21 km

Zjazd z autostrady A2 Dąbie (302 km)  
– 6 km

GPS 52°4'30.02"N 
18°46'53.73"E

Języki obce –

Telimena i Jan Rybiccy, Święte 52, 62-511 Kramsk
(powiat koniński, gm. Kramsk)

kom. 697 466 216

Dorota i Marek Mruk, Cichmiana 67, 62-660 Dąbie
(powiat kolski, gm. Dąbie)

tel. (63) 271 94 91, kom. 607 455 967 lub 698 446 498
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Gospodarstwo usytuowane jest wśród łąk i pól uprawnych 
w spokojnej wsi Cichmiana. Położone jest na terenie 
Kotliny Kolskiej w bliskiej odległości obszarów Natura 
2000 – „Doliny Środkowej Warty” i „Pradoliny Warszawsko 
-Berlińskiej”. Do dyspozycji gości gospodarstwo oddaje 
dwuosobowe pokoje w domu mieszkalnym, pokój 
dzienny z TV i  radiem oraz dwie łazienki. W obiekcie 
znajduje się ogólnodostępny aneks kuchenny. 

Dla tych, którzy chcą spróbować lokalnej kuchni 
przygotowywane są posiłki. W rozległym ogrodzie 
(za budynkiem mieszkalnym) znajduje się miejsce na 
ognisko i grill oraz niewielki plac zabaw. Główną atrakcją 
gospodarstwa jest możliwość uczestniczenia w pracach 
związanych z opieką nad zwierzętami gospodarskimi. 

Gospodarstwo „Pod Bocianim Gniazdem” położone jest 
we wsi Lutomirów wśród sosnowych lasów, pomiędzy 
dolinami dwóch największych rzek regionu Warty  
i Neru. Agroturystyka usytuowana jest na obszarze Natura 
2000, terenie bogatym w roślinność i ptactwo wodno-
błotne. Do dyspozycji gości przygotowane są pokoje 
na piętrze w domu mieszkalnym, sala kominkowa oraz 
jadalnia z osobnym wejściem. „Pod Bocianim Gniazdem” 
oferuje swoim gościom całodzienne wyżywienie ze 
świeżych produktów pochodzących z gospodarstwa. 
Dla osób chcących samodzielnie przygotować posiłek 
udostępniony jest aneks kuchenny.

Na terenie gospodarstwa znajduje się miejsce na ognisko  
i grill, boisko do siatkówki i piłki nożnej, dwa stawy 
rybne oraz niewielka plaża. Dla osób chcących aktywnie 
spędzić czas, gospodarstwo proponuje jazdę konną, 
rajdy rowerowe, spływy kajakowe, udział w pracach 
gospodarskich, a także jazdę quadami wśród lasów i łąk.  
W zależności od pory roku rodzinom z dziećmi gospodarze 
proponują grzybobranie, kulig, a także przejażdżki 
zaprzęgiem konnym. 

Szczegółowe informacje Szczegółowe informacje

Odległość do najbliższych szlaków turystycznych 

 • Nadwarciański Szlak Rowerowy  
(niebieski) – 1,5 km 

 • Szlak wodny Neru – 2 km  
 • Szlak wodny Warty – 5 km 
 • Ścieżka przyrodniczo – leśna „Grabina”  

w Leśnictwie Dąbie – 7 km
 • Szlak rowerowy Koło – Las Rzuchowski – 

Grzegorzew – Koło (brązowy) –  8 km

Odległość do miejsc wartych odwiedzenia

 • Obszar Natura 2000 „Pradolina Warszawsko 
-Berlińska” – 1,5 km

 • Dolina Neru – 2 km
 • „Szlachecki Las” – 2,5 km
 • Obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty”  

– 3 km
 • Muzeum Etnograficzne w Wilamowie – 5 km
 • Muzeum w Chełmnie n/Nerem – 6 km 
 • Obszar Natura 2000 „Dąbskie Błota” – 7 km
 • Pomnik ofiar II Wojny Światowej  

w Lesie Rzuchowskim – 11 km
 • Uniejów – 13 km
 • Koło – 20 km

Odległość do najbliższych szlaków turystycznych 

 • Szlak wodny Warty – 1,5 km  
 • Nadwarciański Szlak Rowerowy  

(niebieski) – 2,5 km
 • Szlak wodny Neru – 4 km 
 • Szlak rowerowy Koło – Las Rzuchowski  

– Grzegorzew – Koło (brązowy) – 8 km 

Odległość do miejsc wartych odwiedzenia

 • Muzeum w Chełmnie n/Nerem – 4,5 km 
 • Pomnik ofiar II Wojny Światowej  

w Lesie Rzuchowskim – 10 km
 • Obszar Natura 2000 „Dąbskie Błota” – 10 km
 • Koło – 19 km
 • Uniejów – 20 km

Obiekt całoroczny

Pokoje (ilość / miejsca 
noclegowe) 5 / 10

Cena noclegu od 30 zł

Cena wyżywienia od 10 zł

Pobyt ze zwierzętami Nie

TV w pokojach Tak (1 pokój)

Łazienki w pokojach Tak (2 pokoje)

Las 500 m

Rzeka 2 km

Sklep spożywczy 1 km

Przystanek PKS 150 m

Dworzec PKP Koło – 21 km

Zjazd z autostrady A2 Dąbie (302 km)  
– 8 km

GPS 52° 4'33.90"N 
18°46'53.35"E

Języki obce –

Obiekt całoroczny

Pokoje (ilość / miejsca 
noclegowe) 3 / 8

Cena noclegu od 25 zł

Cena wyżywienia od 12 zł

Pobyt ze zwierzętami Tak (po uzgodnieniu)

TV w pokojach Tak (2 pokoje)

Łazienki w pokojach Tak

Las 200 m

Rzeka 1,5 km

Sklep spożywczy 200 m

Przystanek PKS 300 m

Dworzec PKP Koło – 19 km

Zjazd z autostrady A2 Dąbie (302 km)  
– 12 km

GPS 52°6'3.77"N 
18°42’57.16”E

Języki obce angielski, niemiecki

Elżbieta Mruk, Cichmiana 62, 62-660 Dąbie
(powiat kolski, gm. Dąbie)

tel. (63) 271 02 14, kom. 601 299 643

Jarosław Mruk, Lutomirów 27, 62-660 Dąbie 
(powiat kolski, gm. Dąbie) 

tel. (63) 271 92 52, kom. 600 638 556 
e-mail: jarekmruk80@o2.pl
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„Pasieka” położona jest w otoczeniu rozległych łąk  
i lasów wsi Otaląż, w pobliżu ujścia rzeki Rgilewki do 
Warty. W gospodarstwie agroturystycznym goście 
mają do dyspozycji dużą salę biesiadną z kominkiem, 
telewizorem i aneksem kuchennym. Agroturystyka stawia 
na propagowanie kuchni regionalnej poprzez oferowanie 
swoim gościom potraw w oparciu o własne produkty, 
promując jednocześnie zdrowy sposób odżywienia.  
W ogródku warzywnym „Pasieki” można nauczyć się sztuki 
rozpoznawania pospolitych gatunków ziół, a na pobliskich 
polach splatania wianków oraz bukietów z kwiatów.  
 
Gospodarstwo agroturystyczne dysponuje boiskiem 
sportowym oraz placem rekreacyjnym, na którym 
znajduje się m.in.: mini pasieka, altana oraz plac zabaw 
dla dzieci. Ponadto obiekt wszystkim swoim gościom 
oferuje możliwość bezpłatnego wypożyczenia rowerów 
oraz sprzętu wodnego. Na terenie należącym do „Pasieki” 
znajduje się staw do połowu ryb, natomiast najmłodsi 
mogą spędzić czas obcując ze zwierzętami takimi jak: kury, 
króliki, kozy, świnki wietnamskie. Gospodarze kultywują 
miejscową tradycję organizując cykliczne spotkania  
z twórcami ludowymi, wieczory poetyckie, spotkania  
z muzyką i koronkarstwem oraz biesiady przy ognisku.

Agroturystyka „Za zakrętem” położona jest na terenie 
Wysoczyzny Kłodawskiej we wsi Tarnówka  w pobliżu 
rzeki Rgilewki. Gospodarstwo dysponuje dwoma 
pokojami z TV i łazienkami oraz w pełni wyposażonym 
aneksem kuchennym. Poza tymi udogodnieniami, goście 
mają możliwość skosztować przygotowanych przez 
właścicieli tradycyjnych potraw kuchni polskiej. W sezonie 
wakacyjnym wypoczywający mogą także skorzystać  
z grilla.

Gospodarstwo „Za zakrętem” proponuje odwiedzającym 
skorzystanie z usług pobliskiej stadniny oraz stawu rybnego. 
Największym atutem gospodarstwa agroturystycznego 
jest jego urokliwe położenie, każdy odnajdzie tu bowiem 
prawdziwe piękno malowniczej wsi polskiej. Co ważne, 
mimo spokojnego usytuowania agroturystyka stanowi 
dodatkowo doskonałą bazę wypadową zarówno do 
wycieczek pieszych, jak i rowerowych.

Szczegółowe informacje Szczegółowe informacje

Odległość do najbliższych szlaków turystycznych 

 • Szlak rowerowy Koło – Las Rzuchowski  
– Grzegorzew – Koło (brązowy) – 1,5 km

 • Nadwarciański Szlak Rowerowy  
(niebieski) – 1,5 km

 • Szlak rowerowy Koło – Babiak – Brdów – Koło 
(zielony) – 6 km

Odległość do miejsc wartych odwiedzenia

 • Drewniany kościół z XVIII w.  
w Grzegorzewie – 2,5 km

 • Pomnik ofiar II Wojny Światowej  
w Lesie Rzuchowskim – 6 km

 • Koło – 10 km 
 • Muzeum w Chełmie n/Nerem – 11 km 
 • Ruiny zamku w Borysławicach Zamkowych  

– 11 km
 • Pałac i Muzeum Poczty w Kościelcu – 15 km
 • Obszar Natura 2000 „Dąbskie Błota” – 19 km
 • Kopalnia Soli w Kłodawie – 20 km

Odległość do najbliższych szlaków turystycznych 

 • Szlak rowerowy Koło – Las Rzuchowski  
– Grzegorzew – Koło (brązowy) – przy obiekcie

 • Nadwarciański Szlak Rowerowy – 3,5 km
 • Szlak rowerowy Koło – Babiak – Brdów – Koło 

(zielony) – 8,5 km 

Odległość do miejsc wartych odwiedzenia

 • Drewniany kościół z XVIII w. w Grzegorzewie  
– 4,5 km

 • Ruiny zamku w Borysławicach Zamkowych  
– 7 km

 • Pomnik ofiar II Wojny Światowej  
w Lesie Rzuchowskim – 9 km

 • Koło – 12 km 
 • Muzeum w Chełmie n/Nerem – 13 km
 • Kopalnia Soli w Kłodawie – 14 km
 • Pałac i Muzeum Poczty w Kościelcu – 17 km
 • Obszar Natura 2000 „Dąbskie Błota” – 17 km

Obiekt całoroczny

Pokoje (ilość / miejsca 
noclegowe) 6 / 12

Cena noclegu od 20 zł

Cena wyżywienia od 10 zł

Pobyt ze zwierzętami Tak

TV w pokojach Nie

Łazienki w pokojach Tak (3 pokoje)

Las 500 m

Jezioro 17 km

Sklep 2,5 km

Przystanek PKS 2,5 km

Dworzec PKP Koło – 11 km

Zjazd z autostrady A2
Koło (285 km) – 16 km, 
Dąbie (302 km)  
– 20 km

GPS 52°11'1.74"N 
18°44'30.89"E

Języki obce angielski, niemiecki

Obiekt całoroczny

Pokoje (ilość / miejsca 
noclegowe) 2 / 7

Cena noclegu od 25 zł

Cena wyżywienia od 10 zł

Pobyt ze zwierzętami Tak

TV w pokojach Tak

Łazienki w pokojach Tak

Las 500 m

Jezioro 1 km

Sklep 300 m

Przystanek autobusowy 100 m

Dworzec PKP Koło – 13 km

Zjazd z autostrady A2 Koło (285 km) i Dąbie 
(302 km) – 18 km

GPS 52°11'7.54"N 
18°46'42.03"E

Języki obce –

Zuzanna i Antoni Gwiaździńscy, Otaląż 14, 
62-640 Grzegorzew   
(powiat kolski, gm. Grzegorzew)

tel. (63) 271 84 60

Anna Wielińska, Tarnówka 12, 62-640 Grzegorzew
  (powiat kolski, gm. Grzegorzew)

tel. (63) 271 83 49, kom. 605 379 251
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„MEDuZA” znajduje jest we wsi Czołowo Kolonia 
położonej pomiędzy Pojezierzem Kujawskim, a Doliną 
Warty, nieopodal trasy łączącej Koło z Brdowem. Obiekt 
dysponuje 2, 3 i 4 – osobowymi pokojami (z których 
dwa posiadają łazienki) oraz pokojem dziennym z TV. 
Agroturystyka oferuje gościom całodzienne wyżywienie, 
a na życzenie przygotowywane są dietetyczne posiłki 
oraz potrawy wegetariańskie. Osoby chcące żywić się we 
własnym zakresie mogą korzystać z ogólnodostępnego 
aneksu kuchennego. Gospodarze proponują gościom 
także 14-dniowe turnusy odchudzające. 

W gospodarstwie organizowane są wieczorki taneczne 
oraz dyskoteki nawet dla 60 osób.  Osoby lubiące 
wypoczynek na świeżym powietrzu docenią chatę 
biesiadną wraz z grillem, usytuowaną w zacisznym 
ogrodzie niedaleko gospodarstwa. Dodatkowym atutem 
„MEDuZY” jest całodobowa opieka medyczna.

Gospodarstwo agroturystyczne „Karpik” położone jest we 
wsi Sokołowo, na skraju Pojezierza Kujawskiego przy trasie 
pomiędzy Kołem a Brdowem. Agroturystyka udostępnia 
2-4 osobowe pokoje z TV oraz dwa z balkonami, a także 
możliwość korzystania z wspólnej łazienki. Na miejscu 
można wykupić posiłki przygotowane z produktów 
dostępnych w gospodarstwie. Dla osób z własnym 
wyżywieniem obiekt wyposażony jest w mały aneks 
kuchenny. Od strony południowej budynku mieszkalnego 
znajduje się nasłoneczniony taras, z którego można 
podziwiać pobliską okolicę.    

Główną atrakcją agroturystyki jest staw rybny o powierzchni 
30 arów. Miłośnicy wędkarstwa mogą w nim złowić karpia, 

amura, a także lina. Staw ten jest przystosowany również 
do spełniania roli kąpieliska. „Karpik” to idealne miejsce 
na spotkania w gronie rodziny i znajomych. Umożliwia to 
altana mogąca pomieścić równocześnie nawet 100 osób. 
Państwo Dębińscy przygotowani są także na organizację 
2-3 spotkań w tym samym czasie, istnieje bowiem 
możliwość jednoczesnego rozpalenia kilku grilli na terenie 
gospodarstwa. Oprócz powyższych atutów tego miejsca 
warto zaznaczyć, że właściciele prowadzą jednocześnie 
produkcję rolną na 15 ha ziemi, co jest okazją do jeszcze 
bliższego zapoznania się z ich pracą.

Szczegółowe informacje Szczegółowe informacje

Odległość do najbliższych szlaków turystycznych 

 • Szlak rowerowy Koło – Babiak – Brdów – Koło 
(zielony) – 0,8 km

 • Nadwarciański Szlak Rowerowy  
(niebieski) – 4 km

Odległość do miejsc wartych odwiedzenia

 • Muzeum Technik Ceramicznych w Kole – 4,5 km
 • Koło – 5 km
 • Pałac i Muzeum Poczty w Kościelcu – 10 km
 • Pomnik ofiar II Wojny Światowej w Lesie 

Rzuchowskim – 12 km
 • Muzeum w Chełmnie n/Nerem – 16 km
 • Ruiny zamku w Borysławicach Zamkowych  

– 13 km
 • Klasztor Paulinów w Brdowie – 15 km
 • Kopalnia soli w Kłodawie – 22 km

Odległość do najbliższych szlaków turystycznych 

 • Szlak rowerowy Koło – Babiak – Brdów – Koło 
(zielony) – 2 km 

Odległość do miejsc wartych odwiedzenia

 • Pałac, park i ruiny rycerskiego dworu  
w miejscowości Wrząca Wielka – 2,5 km

 • Drewniany Kościół w Dębach Szlacheckich  
– 6,5 km

 • Klasztor Paulinów w Brdowie – 8 km
 • Koło – 11 km
 • Pałac i Muzeum Poczty w Kościelcu – 17 km
 • Kopalnia Soli w Kłodawie – 22 km

Obiekt całoroczny

Pokoje (ilość / miejsca 
noclegowe) 4 / 8

Cena noclegu od 35 zł

Cena wyżywienia od 8 zł

Pobyt ze zwierzętami Tak

TV w pokojach Tak (pokój dzienny)

Łazienki w pokojach Tak (2 pokoje)

Las 400 m

Jezioro 14 km

Sklep spożywczy 100 m

Przystanek autobusowy 100 m

Dworzec PKP Koło – 4 km

Zjazd z autostrady A2 Koło (285 km) – 12 km

GPS 52°13'50.89"N 
18°39'20.07"E

Języki obce angielski, niemiecki, 
rosyjski

Obiekt całoroczny

Pokoje (ilość / miejsca 
noclegowe) 4 / 11

Cena noclegu od 30 zł

Cena wyżywienia od 10 zł

Pobyt ze zwierzętami Tak

TV w pokojach Tak

Łazienki w pokojach Nie

Las 3,5 km

Jezioro 8 km

Sklep 1 km

Przystanek autobusowy 200 m

Dworzec PKP Koło – 11 km

Zjazd z autostrady A2 Koło (285 km) i Dąbie 
(302 km) – 18 km

GPS 52°16'56.0352"N  
18°41' 27.6216"E

Języki obce rosyjski

Renata i Ireneusz Koronkiewicz, Czołowo Kolonia 8b 
62-600 Koło  (powiat kolski, gm. Koło)

kom. 508 168 246 lub 602 215 369
e-mail: med_uza5@wp.pl

Małgorzata i Tomasz Dębińscy, Sokołowo 29 
62-600 Koło (powiat kolski, gm. Koło)

tel. (63) 262 71 98, kom. 603 479 240
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Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”   jest  pierwszym  stowarzy- 
szeniem w regionie, którego głównym założeniem jest promocja turystyki  
w subregionie konińskim. Organizacja została powołana 17 czerwca 2008 r. 
przez samorządy Miasta Konina, Powiatu Konińskiego oraz Gminy i Miasta 
Ślesin.  

LOT „Marina” liczy sobie obecnie ponad 50 członków reprezentujących jednostki 
gospodarcze, organizacje pozarządowe, szkoły (w tym także uczelnie wyższe), 
hotele, osoby fizyczne a przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, 
z którymi jest w ścisłej współpracy.

Jednym ze statutowych celów organizacji jest koordynowanie działań zmierzających do promocji 
„skarbów” wielkopolskiej ziemi oraz uczynienia z niej znanego i cenionego ośrodka turystycznego  
w kraju. LOT „Marina” realizuje powyższe założenia między innymi poprzez inicjowanie i opiniowanie 
planów rozwoju turystyki, uczestnictwo w targach turystycznych, imprezach o znaczeniu regionalnym,  
udział w spotkaniach, konferencjach dotyczących turystyki, organizację i współorganizację imprez 
turystycznych, działania medialne oraz wydawnictwa materiałów promocyjnych. 

Od 2010 r. Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” prowadzi jedyne w regionie Centrum Informacji 
Turystycznej*** mieszczące się na ul. Dworcowej 2 w Koninie. W tym czasie Centrum uzyskało  
3 gwiazdki w procesie certyfikacji w ramach projektu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.  
Ponadto podczas XXII-edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych „Tour Salon” 2011  
w Poznaniu CIT w Koninie zostało laureatem konkursu organizowanego przez Polską Organizację 
Turystyczną na najlepsze Centrum Informacji Turystycznej zajmując II miejsce w kategorii ***.

Folder możliwy do pobrania ze strony stowarzyszenia
oraz za pomocą kodu QR
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