Gospodarstwa Agroturystyczne w gminie Siedlec
BORUJA
I. Anna, Marek Ciążyńscy - Gospodarstwo Agroturystyczne ARITEN
Boruja 103, 64-232 Tuchorza
tel. 68 3462491, 505111661
www.folwark24.pl
kontakt@folwark24.pl
liczba pokoi: 5
liczba miejsc noclegowych: 12 całorocznych
Atrakcje:
Usytuowanie nad brzegiem jeziora Kuźnickiego. Możliwość uprawiania turystyki pieszej
i rowerowej. Bezpośredni kontakt z naturą, dostęp do lasu: jagody, maliny, jarzyny, grzyby, zioła.
Zaplecze gastronomiczne, grill, ognisko. W najbliższym otoczeniu gospodarstwa znajduje się
wypożyczalnia sprzętu wodnego, salon gier, szkółka jeździecka.

II. Hanna Maćkowska, Janina Maćkowska – Gospodarstwo Agroturystyczne
Boruja 55, 64-232 Tuchorza
tel. 601771885

liczba pokoi: 4
liczba miejsc noclegowych: 10
Atrakcje:
Pracownia garncarstwa – rękodzielnictwa, dostępna kuchnia, grill, ognisko, rowery. Dom jest
wpisany do rejestru zabytków.

III. Zdzisława Sibilska, Bartosz Sibilski– Agroturystyka „Pella & Wacek w Stodole”
Boruja 43, 64-232 Tuchorza
tel. 68 3462467, 505635912, 502659470
www.agrotur.note.pl/pella/index.php.
www.boruja.eu
info@boruja.eu
liczba pokoi: 12
liczba miejsc noclegowych: 39
Atrakcje:
Ogólnodostępna kuchnia, bar na terenie obiektu, kominek, bilard, solarium, gabinet odnowy
biologicznej, udogodnienia dla niepełnosprawnych, dla rodzin z dziećmi, sala konferencyjna.
Możliwość zabrania zwierząt, wędkowania, boisko, profesjonalne pole do dysk golfa.

GRÓJEC MAŁY
IV. Sielankowa Zagroda – Janina i Józef Modrzyk,
Grójec Mały 2, 64-214 Chobienice
tel. 68 3844421, 505899944
www.podmodrzewiem.com.pl
liczba pokoi: 5
liczba miejsc noclegowych: 14 całorocznych, 20 sezonowych.
Atrakcje:
Gospodarstwo usytuowane jest nad brzegiem jeziora Grójeckiego. Dostęp do kuchni, możliwość
zakupu świeżych produktów od miejscowych gospodarzy (jajka, mięso, warzywa, szparagi).
Plac zabaw, ognisko, grill, rower wodny, kajaki. Odpoczynek w ciszy i spokoju.

GRÓJEC WIELKI
V. Janiak Grażyna – Gospodarstwo Agroturystyczne „Agroniezapominajka”
Grójec Wielki 15, 64-214 Chobienice
tel. 68 3844435, 660087196
www.agroniezapominajka.com.pl
liczba pokoi: 5
liczba miejsc noclegowych: 10 całorocznych,

MARIANKOWO
VI. Dorota Utrata – Gospodarstwo Agroturystyczne „Amazonka”
Mariankowo 24, 64-231 Belęcin
tel. 68 3462425, 500245874
www.amazonkamariankowo.pl
osrodek.amazonka@wp.pl
liczba pokoi: 5
miejsc noclegowych: 40 całorocznych,

Atrakcje:
Do dyspozycji karczma z tradycyjnym staropolskim jadłem, grill, ognisko. Jazda konna
i powożenie zaprzęgami, profesjonalna stajnia, mini zoo (zwierzęta dzikie i gospodarskie), kucyki,
quady, bilard, kuligi i wiele innych.

VII. Teresa, Eugeniusz Wański - „Dom Martyny”
Mariankowo 30, 64-231 Belęcin
tel. 68 3462434, 517435704
www.dommartyny.pl
dom-martyny@wp.pl
liczba pokoi: 7
liczba miejsc noclegowych: 14
Atrakcje:
Cicha urokliwa okolica wśród lasów, łąk, niedaleko jeziora Kuźnickiego. Do dyspozycji gości grill
z piecem piekarniczym (chlebowym), miejsce na ognisko, altanka wypoczynkowa, parking do
samochodów osobowych, konie rasy haflinger, kucyki, powózka i wozy gospodarskie.

NOWA TUCHORZA
VIII.

Krystyna, Jerzy Żłobińscy – Gospodarstwo Agroturystyczne
Nowa Tuchorza 24, 64-232 Tuchorza
tel. 68 3473657

liczba pokoi: 2
liczba miejsc noclegowych: 5 sezonowych
Atrakcje:
Las, jezioro, grzybobranie (możliwość suszenia), wędkowanie, cisza, spokój, bogata biblioteka
(historia Wielkopolski),

WĄCHABNO
IX. Ewa Cicha -Agroturystyka EWA
Wąchabno 25
ul. Winnice 5
64-225 Kopanica
tel. 602539640
liczba pokoi: 4
liczba miejsc noclegowych: 6
Atrakcje:
Dom usytuowany w pobliżu jeziora, w pełni wyposażony. Możliwość grzybobrania, wędkowania,
cisza i spokój.

X. Jadwiga Choroszy – Agroturystyka
Wąchabno 25C, 64-225 Kopanica
tel. 606632298
www.nad-jeziorem.prv.pl
jadwigachoroszy@wp.pl
liczba pokoi: 5
liczba miejsc noclegowych: 7 całorocznych
Atrakcje:
Dom usytuowany w pobliżu jeziora, w pełni wyposażony, parking, garaż, ogródek, możliwość
grzybobrania, wędkowania, cisza i spokój.

XI. Bożena, Ryszard Cichowie – Gospodarstwo Agroturystyczne
Wąchabno 22, 64-225 Kopanica
tel. 68 3840554

liczba pokoi/domków letniskowych: 3 (2 domki 4 osobowe, 1 domek 3 osobowy)
liczba miejsc noclegowych: 11 sezonowych
Atrakcje:
W każdym domku osobna kuchnia oraz łazienka z prysznicem, a dla pozostałych łazienka ogólna.
W domkach telewizor. Ogrodzony parking. Bezpośredni dostęp do jeziora, pomost do wędkowania.
Plac zabaw dla dzieci. Mozliwość wypożyczenia sprzętu pływającego. Miejsce do grillowania i na
ognisko. Cisza i spokój. Sezon turystyczny od początku kwietnia do października.

XII. Kazimiera, Zdzisław Kasprzak – Agroturystyka
Wąchabno 25, 64-225 Kopanica
tel. 68 3840555

liczba pokoi: 5
liczba miejsc noclegowych: 18 sezonowych.
Atrakcje:
Gospodarstwo usytuowane jest nad jeziorem, do dyspozycji łódki, możliwość zakupu żywności od
gospodarzy, możliwość grzybobrania, wędkowania, cisza, spokój.

XIII. Alfreda, Czesław Szewczyk Gospodarstwo Agroturystyczne
Wąchabno 39, 64-225 Kopanica
tel. 68 3840703
www.siedlec.pl
weronika14@tlen.pl
GG: 10570791

liczba pokoi/1 domek holenderski
liczba miejsc noclegowych: 4
Jedna sypialnia z łóżkiem dwuosobowym i szafą wnękową, drugi pokój – dwa łóżka jednoosobowe.
Domek posiada: salon (telewizor, radio) ogrzewany kominkiem gazowym, aneks kuchenny
z wyposażeniem (ogrzewanie – junkers), dwie sypialnie z wyposażeniem (pościele ect., ogrzewanie
elektryczne), łazienkę (WC z prysznicem). Teren (500m2) jest ogrodzony z miejscem na ognisko,
samochód, namiot. Działka sąsiaduje z obszarem leśnym. Sezon turystyczny od początku kwietnia
do listopada.
Atrakcje:
Gospodarstwo położone jest w blisko jeziora. Możliwość zakupu żywności od gospodarzy,
możliwośż wędkowania, grzybobrania.

XIV. Zofia, Jan Tyśper Agroturystyka
Wąchabno 8, 64-225 Kopanica
tel. 68 3840549

liczba pokoi: 5
liczba miejsc noclegowych: 10
Atrakcje:
Gospodarstwo usytuowane jest nad jeziorem, do dyspozycji łódki, możliwość zakupu żywności od
gospodarzy, możliwość grzyborania, wędkowania, cisza i spokój.

XV. Urszula, Marek Zalisz Agroturystyka
Wąchabno 16, 64-225 Kopanica
tel. 68 3840552

liczba pokoi: 2
liczba miejsc noclegowych: 6
Atrakcje:
Gospodarstwo usytuowane jest nad jeziorem, do dyspozycji łódki, możliwość zakupu żywności od
gospodarzy, możliwość grzybobrania, wędkowania, cisza, spokój. Przy domku łazienka.

NIEBORZA
XVI. Mirosława Gaweł
Nieborza 19, 64-212 Siedlec
tel. 683844261, 601175099
liczba pokoi: 2
liczba miejsc noclegowych: 8
Atrakcje:
Do dyspozycji kuchnia

WIELKA WIEŚ
XVII. Grzegorz Reiman Agroturystyka Mirella
Wielka Wieś 16, 64-225 Kopanica
tel. 68 3840697, 603809082
www.mirella-agroturystyka.pl
kontakt@mirella-agroturystyka.pl
liczba pokoi: 3 domek
Atrakcje:
Gospodarstwo położone jest w cichej, bardzo spokojnej i urokliwej okolicy w pobliżu jezior
i lasów. Dom w całości zbudowany jest z drzewa, całkowicie wyposażony (aneks kuchenny,
łazienka, TV, DVD, internet). Przy domu staw obfitujący w wiele gatunków ryb oraz duży grill.
Zimą teren przy domu jest rajem dla dzieci i dorosłych, którzy chetnie spedzają czas jezdżąc na
sankach i nartach.

POZOSTAŁE
I. Ośrodek Wypoczynkowy "Wrzos" Boruja, 510127797, 508105489, www.WrzosBoruja.pl
7 pokoi.

II. Bar BASZTA, Żodyń ul. Polna 13, 64-212 Siedlec.

