i n f o r m at o r a g r o t u r y s t yc z n y

Miasto i Gmina Zakliczyn – to co najlepsze!
Miasto i Gmina Zakliczyn to ciekawe miejsce na mapie Małopolski, o nieprzeciętnym krajobrazie, ciekawej historii i dynamicznie rozwijającej się społeczności lokalnej. Świetne warunki naturalne, dolina Dunajca, park krajobrazowy, położenie na
styku Ziemi Tarnowskiej, Sądeckiej oraz Brzeskiej sprzyja rozwojowi nowoczesnych,
rozwojowych sektorów gospodarki, określanych współcześnie jako sektor usług
czasu wolnego. Znakomite walory przyrodnicze uzupełniają historyczne świadectwa kultury materialnej i niematerialnej.
W grupie tych pierwszych należy wymienić zabytkową architekturę miejską
Zakliczyna, pozostałości zamku melsztyńskiego oraz posiadłości dworskie
w Lusławicach, Stróżach, Olszowej, obiekty sakralne w Zakliczynie, Kończyskach, Paleśnicy, Rudzie Kameralnej, Dzierżaninach i Gwoźdźcu. Wspomnieć
należy o pięknych, czasami unikalnych, kapliczkach i figurkach przydrożnych. Ziemia zakliczyńska to miejsce, gdzie tworzą artyści – kiedyś takiego formatu
jak malarz Jacek Malczewski, a dziś kompozytor Krzysztof Penderecki.
Pracowitość i aktywność społeczeństwa jest kolejnym wyznacznikiem tej gminy –
aktywnie działa tu blisko 30 organizacji pozarządowych. Gmina realizuje kosztowne inwestycje komunalne, dzięki uchwalaniu i realizacji odważnych budżetów,
a także z powodzeniem korzystając z dostępnych funduszy. Zakliczyński, zabytkowy ratusz jest siedzibą Regionalnego Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego, instytucji powstałej w wyniku realizacji projektu unijnego TOURIN III w 2000
roku. Ta jedna z najlepszych samorządowych instytucji kultury w Małopolsce jest organizatorem markowych imprez, takich
jak Święto Fasoli, Dni Miasta i Gminy, Papieska Majówka w Melsztynie, etc. RCTiDK prowadzi kafeterię Klub Spytko
i galerię wystaw w ratuszu, muzeum grodzkie „Pod Wagą”. RCTiDK organizuje oraz finansuje działalność zespołów artystycznych oraz klubów zainteresowań.

Gospodarswa agroturystyczne
w Gminie Zakliczyn
Białoskórski Bolesław
Wola Stróska 44, 32-840 Zakliczyn
tel. 014 665 50 77
Opis gospodarstwa:
Do dyspozycji poddasze, 4 pokoje, natrysk z ubikacją, holl wypoczynkowy, mały
basen do ochłody w upalne dni. Chętnie gościlibyśmy dwie zaprzyjaźnione
rodziny. Wyżywienie we własnym zakresie, można korzystać z grilla i owoców
(czereśnie, truskawki, maliny itp.). Zapraszamy tych, którzy kochają przyrodę,
ciszę i świeże powietrze.

Florek Stanisława
ul. Jana III Sobieskiego 32, 32-840 Zakliczyn
tel. 601 496 477
Opis gospodarstwa:
Gospodarstwo położone w Zakliczynie.
Do dyspozycji gości duży ogród, plac zabaw dla dzieci, dobra kuchnia,
dostęp do Internetu.
Liczba miejsc noclegowych/
ilość pokoi (w tym z łazienką)

5 pokoi

Okres wynajmowania

VI-VIII

Całodzienne wyżywienie

tak

Cena wyżywienia

Do
uzgodnienia

Dostęp do internetu

tak

Gospodarswa agroturystyczne
w Gminie Zakliczyn
Kafel Honorata
ul. Spokojna 3, 32-840 Zakliczyn
tel. 014 665 33 52, 014 665 20 85
e-mail: kafelek@interia.eu
Opis gospodarstwa:
Do dyspozycji 5 pokoi: 2 dwuosobowe, 1 czterososbowy, 1 trzyosobowy oraz 1 pięcioosobowy, duży holl z aneksem, 2 pokoje z łazienkami. Dojście do rzeki Dunajec 0,5 km,
możliwość wędkowania i opalania. Zimą możliwość korzystania z niedaleko położonego stoku narciarskiego wraz z wyciągiem. Możliwość korzystania z dużej jadalni,
w której znajduje się między innymi stół bilardowy i pinpongowy.
Liczba miejsc noclegowych/ilość pokoi
(w tym z łazienką)

16/5 (2)

Okres wynajmowania

cały rok

Znajomość języków obcych

rosyjski, niemiecki,
angielski

Kawiarnia (km)

na miejscu

Restauracja (km)

0,3km

Wędkowanie (km)

0,5km

Zbieranie grzybów (km)

2km

Wypożyczanie rowerów (km)

na miejscu

Kąpielisko (km)

0,5km

Wyciąg narciarski (km)

7km

Przystanek PKS (km)

0,3km

Stacja kolejowa (km)

11km

Las (km)

2km

Czynne gospodarstwo rolne

Tak

Plac zabaw dla dzieci

Tak

Całodzienne wyżywienie

do uzgodnienia

Dostęp do internetu

Tak

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami

Nie

Parking dla gości

Tak

Cena noclegu

18-25zł

Cena wyżywienia

do uzgodnienia

Gospodarswa agroturystyczne
w Gminie Zakliczyn
Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Różami”
Małgorzata i Maria Martyka
ul. Różana 3, 32-840 Zakliczyn
tel. 014 66 53 101
e-mail: m_martyka@op.pl
www.margaret-zakliczyn.za.pl
Opis gospodarstwa:
Do wynajęcia samodzielny dom, 4 pokoje dla 13 osób, osobne wejścia. Do dyspozycji 3 łazienki, kuchnia z pełnym wyposażeniem, plac zabaw dla dzieci, bezpieczny parking, miejsce na ognisko, grill, duży ogród dla gości, mini boisko do koszykówki.
Możliwość zakupów posiłków u gospodyni. Oferujemy: przewodnika po okolicy, tłumacza j. angielskiego.
We speak English here!
Liczba miejsc noclegowych/ilość pokoi
(w tym z łazienką)

13/4 (3)

Okres wynajmowania

cały rok

Znajomość języków obcych

j. angielski

Kawiarnia (km)

0,3km

Restauracja (km)

0,3km

Wędkowanie (km)

0,7km

Zbieranie grzybów (km)

1km

Kąpielisko (km)

0,7km

Wyciąg narciarski (km)

4,5km

Przystanek PKS (km)

0,1km

Stacja kolejowa (km)

10km

Las (km)

1km

Czynne gospodarstwo rolne (km)

Tak, na miejscu

Plac zabaw dla dzieci

Tak

Całodzienne wyżywienie

Tak

Dostęp do internetu

Tak

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami

Tak

Parking dla gości

Tak

Cena noclegu

Do uzgodnienia

Cena wyżywienia

Do uzgodnienia

Dom w Zakliczynie - w prastarym grodzie
z bezpiecznym parkingiem - w zamkniętym ogrodzie.
Dom samodzielny do wynajęcia, w nim 3 pokoje - osobne wejścia.
Co zaś się tyczy ilości łóżek - dziewięciu osobom noclegiem służę.
Są też łazienki rzecz oczywista, kuchnia z kominkiem - schludna i czysta.
W ogrodzie: plac zabaw, miejsce na ognisko
kąt wypoczynkowy, do siatkówki mini-boisko.
Chociaż na dworze zimno i pulcha u nas panuje pogoda ducha.
Organizujemy wspólne grilowanie lub przy ognisku biesiadne śpiewanie.
Gospodarz zapewnia pełne wyżywienie, a dla gotujących tanie zaopatrzenie:
w warzywa, nabiał i owoce śliczne, z własnego ogrodu - więc ekologiczne.

Gospodarswa agroturystyczne
w Gminie Zakliczyn
Michalik Małgorzata
Paleśnica 50
32-842 Paleśnica
tel. 014 665 41 49
Opis gospodarstwa:
Można dobrze zjeść, urządzać dyskoteki,
organizować wyprawy na Jamną,
do Rożnowa i Ciężkowic. W pobliżu boisko sportowe.

Liczba miejsc noclegowych/ilość pokoi (w tym
z łazienką)

20/4 2 łazienki

Okres wynajmowania

Cały rok

Znajomość języków obcych

angielski

Jazda konna (możliwość, odległość stadniny)

brak

Kawiarnia (km)

8

Restauracja (km)

8

Wędkowanie (km)

8

Zbieranie grzybów (km)

W miejscu

Wypożyczanie rowerów (km)

w miejscu

Kąpielisko (km)

8

Wyciąg narciarski (km)

15

Przystanek PKS (km)

0,5

Stacja kolejowa (km)

30

Las (km)

W miejscu

Czynne gospodarstwo rolne

Tak

Plac zabaw dla dzieci (tak/nie)

Tak

Całodzienne wyżywienie (tak/nie)

Tak

Dostęp do internetu (tak/nie)

Tak

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami (tak/nie)

Tak

Parking dla gości (tak/nie)

Tak

Cena noclegu

do uzgodnienia

Cena wyżywienia

do uzgodnienia

Ulanecka Genowefa i Bartłomiej
Wróblowice 20 32-840 Zakliczyn
tel. 014 66 530 25
Opis gospodarstwa:
Gospodarstwo położone jest 7 km od Zakliczyna w pobliżu Dunajca
oraz lasu. Możliwość grzybobrania. Okolica spokojna,
spacery, wycieczki rowerowe, plac zabaw dla dzieci.
Teren posesji ogrodzony.

Liczba miejsc noclegowych/ilość pokoi
(w tym z łazienką)

7/3

Okres wynajmowania

Cały rok

Zbieranie grzybów (km)

na miejscu

Las (km)

na miejscu

Plac zabaw dla dzieci (tak/nie)

Tak

Całodzienne wyżywienie (tak/nie)

Tak

Gospodarswa agroturystyczne
w Gminie Zakliczyn
Gospodarstwo agroturystyczne „Za wodą”
Pasiecznik Maria
Lusławice 94, 32-840 Zakliczyn
tel. 014 665 30 45, kom. 606409480
www.republika.pl/za_woda1
e-mail: za_woda@poczta.fm
Opis gospodarstwa:
W piętrowym domu oferowane są dla gości dwa pokoje 2-osobowe oraz jeden 3- osobowy, wyposażone w TV i radio. Turyści
mogą korzystać z książek, map i przewodników. Wyłącznie dla gości przeznaczone są dwie łazienki.
W obrębie gospodarstwa znajduje się odrębny, w pełni wyposażony domek dla gości (dwa pokoje, kuchnia, łazienka, itp.)
dla 5 osób. Dom otoczony jest bardzo dużym ogrodem. W ogrodzie znajdują się: altanka, huśtawka, hamak, piaskownica,
siatka do badmintona, miejsce na ognisko, miejsce na rozbicie namiotu oraz basen dla ochłody.
W gospodarstwie znajduje się bezpieczny parking dla gości. W pobliżu (200m) płynie rzeka Dunajec i zaprasza amatorów
kąpieli i wędkarstwa. Jest również oferta dla tenisistów. Na terenie
Liczba miejsc noclegowych/ilość pokoi 12/5
gospodarstwa położony jest oświetlony, pełnowymiarowy, ceglany
(w tym z łazienką)
kort tenisowy.
Okres wynajmowania

V-X

Znajomość języków obcych

-

Kawiarnia (km)

3km

Restauracja (km)

3km

Wędkowanie (km)

0,2km

Zbieranie grzybów (km)

2km

Wypożyczanie rowerów (km)

Na miejscu

Kąpielisko (km)

Na miejscu

Wyciąg narciarski (km)

-

Przystanek PKS (km)

0,5km

Stacja kolejowa (km)

12km

Las (km)

2km

Czynne gospodarstwo rolne (tak/nie)

Nie

Plac zabaw dla dzieci (tak/nie)

Tak

Całodzienne wyżywienie (tak/nie)

Nie

Dostęp do internetu (tak/nie)

Tak

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami

Nie

Parking dla gości (tak/nie)

Tak

Cena noclegu

Do uzgodnienia

Gospodarswa agroturystyczne
w Gminie Zakliczyn
Różak Anna
Zawada Lanckorońska 35, 32-840 Zakliczyn
tel. 014 665 37 45, kom. 609 950 155
www.lanckoronka.pl
e-mail: anaroza@op.pl
Opis gospodarstwa:
Dom dla turystów komfortowo urządzony z pełnym wyposażeniem, położony na południowym stoku w Zawadzie Lanckorońskiej z pięknym widokiem na Zakliczyn i rzekę Dunajec. Liczne zabytki w okolicy.
Do dyspozycji gości piętro (pokoje 2-3 os.) z tarasem, wspólny salon wypoczynkowy z kominkiem, możliwość grillowania,
plac zabaw dla dzieci telefon. Gospodarze oferują również komfortowe domki letniskowe z pełnym wyposażeniem. Warunki
wyżywienia do uzgodnienia z gospodarzami.
Liczba miejsc noclegowych/ilość pokoi
(w tym z łazienką)

15/3 domki

Okres wynajmowania

Cały rok

Znajomość języków obcych

Niemiecki

Jazda konna (możliwość, odległość
stadniny)

2km

Kawiarnia (km)

2km

Restauracja (km)

2km

Wędkowanie (km)

0,3km

Zbieranie grzybów (km)

0,02km

Wypożyczanie rowerów (km)

Na miejscu

Kąpielisko (km)

0,3km

Wyciąg narciarski (km)

9km

Przystanek PKS (km)

0,4km

Stacja kolejowa (km)

24km

Las (km)

0,02km

Czynne gospodarstwo rolne (km)

Tak

Plac zabaw dla dzieci (tak/nie)

Tak

Całodzienne wyżywienie (tak/nie)

Nie

Dostęp do internetu (tak/nie)

Tak

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami

Tak

Parking dla gości (tak/nie)

Tak

Cena noclegu

Do uzgodnienia

Gospodarswa agroturystyczne
w Gminie Zakliczyn
Gospodarstwo Amorek
Rzepa Elżbieta, Janusz
Zawada Lanckorońska 27, 32-840 Zakliczyn
tel. 014 665 36 15 kom. 607 715 947
www.jrzepa.km-net.pl
Opis gospodarstwa:
Ustronna, bezpieczna, spokojna oaza odpoczynku na każdy czas.
1,2,3 osobowe pokoje oraz domki z zapleczem kuchennym – wyposażone,
parking bezpieczny, dyskrecja.
Liczba miejsc noclegowych/ilość pokoi
(w tym z łazienką)

12/4
domki

Okres wynajmowania

Cały rok

Znajomość języków obcych

Rosyjski,
angielski

Jazda konna (możliwość, odległość
stadniny)

15km

Kawiarnia (km)

3km

Restauracja (km)

3km

Wędkowanie (km)

1km

Zbieranie grzybów (km)

0,5km

Wypożyczanie rowerów (km)

-

Kąpielisko (km)

1km

Wyciąg narciarski (km)

15km

Przystanek PKS (km)

0,5km

Stacja kolejowa (km)

15km

Las (km)

0,5km

Czynne gospodarstwo rolne (km)

Tak

Plac zabaw dla dzieci (tak/nie)

Tak

Całodzienne wyżywienie (tak/nie)

Tak

Dostęp do internetu (tak/nie)

Tak

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami

Tak

Parking dla gości (tak/nie)

Tak

Cena noclegu

25zł

Cena wyżywienia

Ok. 35 zł

Gospodarswa agroturystyczne
w Gminie Zakliczyn
Zofia i Marek Słowińscy
Ul. Spokojna 23,
32-840 Zakliczyn
Tel. 014 665 33 56
Opis gospodarstwa:
Dom położony na ulicy Spokojnej. Do wynajęcia pokój 2 i 3 osobowy z
łazienką obok, balkonem, telewizorem taras z widokiem na ogród, plac
zabaw, parking dla samochodów. Możliwość wypożyczenia rowerów.
Dojście do rynku, PKS 5 min, do rzeki Dunajec 15 min. Wyżywienie we
własnym zakresie.
Liczba miejsc noclegowych/ilość
pokoi (w tym z łazienką)

5/2

Okres wynajmowania

Cały rok

Znajomość języków obcych

Francuski

Jazda konna - odległość stadniny

8km

Kawiarnia (km)

0,2km

Restauracja (km)

0,2km

Wędkowanie (km)

1km

Zbieranie grzybów (km)

2km

Wypożyczanie rowerów (km)

Na miejscu

Kąpielisko (km)

1km

Wyciąg narciarski (km)

10km

Przystanek PKS (km)

0,3km

Stacja kolejowa (km)

15km

Las (km)

2km

Czynne gospodarstwo rolne (km)

Tak

Plac zabaw dla dzieci

Tak

Parking dla gości

Tak

Cena noclegu

20-25 zł

Gospodarswa agroturystyczne
w Gminie Zakliczyn
Soból Renata
Roztoka 11, poczta Olszyny
tel. 014 665 33 27
e-mail: mateusz@km-net.pl
www.julianowka.eu
Opis gospodarstwa:
Gospodarstwo znajduje się w pobliżu lasu, który zachęca grzybiarzy. Cisza i spokój
sprzyjają wypoczynkowi. Zimą możliwość saneczkowania, latem gokartowania.
Liczba miejsc noclegowych/ilość pokoi (w tym
z łazienką)

6/2

Okres wynajmowania

Cały rok

Znajomość języków obcych

-

Jazda konna (możliwość, odległość stadniny)

10km

Kawiarnia (km)

2km

Restauracja (km)

2km

Wędkowanie (km)

1km

Zbieranie grzybów (km)

Za domem

Kąpielisko (km)

1km

Wyciąg narciarski (km)

12km

Przystanek PKS (km)

1km

Stacja kolejowa (km)

11km

Las (km)

Na miejscu

Czynne gospodarstwo rolne (km)

Tak

Plac zabaw dla dzieci (tak/nie)

Nie

Całodzienne wyżywienie (tak/nie)

Nie

Dostęp do internetu (tak/nie)

Tak

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami

Tak

Parking dla gości (tak/nie)

Tak

Cena noclegu

15zł

Gospodarswa agroturystyczne
w Gminie Zakliczyn
Sukman Lucyna
Zwada Lanckorońska 38, 32-840 Zakliczyn
kom. 608 245 676
www.ekowczasy.km-net.pl
Opis gospodarstwa:
Gospodarstwo ekologiczne.
Samodzielny drewniany domek usytuowany na wzgórzu z widokiem na dolinę
Dunajca w ogrodzonym sadzie. Jest miejsce na rozpalenie ogniska, plac zabaw
dla dzieci. Las pełen grzybów graniczy z posesją. W gospodarstwie można nabyć warzywa, owoce, kozie mleko. Do Liczba miejsc noclegowych/ilość pokoi (w tym z
łazienką)
dyspozycji gości 2 pokoje- 3 i 4 osobowy (osobne wejścia),
Okres wynajmowania
Wspólna wyposażona kuchnia i łazienka. Zapraszamy od
Znajomość języków obcych
maja do listopada.

8/2
V-XI
Angielski

Jazda konna - odległość stadniny

30km

Kawiarnia (km)

2km

Restauracja (km)

2km

Wędkowanie (km)

1km

Zbieranie grzybów (km)

Na miejscu

Wypożyczanie rowerów (km)

-

Kąpielisko (km)

0,8km

Wyciąg narciarski (km)

-

Przystanek PKS (km)

0,5km

Stacja kolejowa (km)

20km

Las (km)

Na miejscu

Czynne gospodarstwo rolne (km)

Tak

Plac zabaw dla dzieci (tak/nie)

Tak

Całodzienne wyżywienie (tak/nie)

Nie

Dostęp do internetu (tak/nie)

Nie

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami

Tak

Parking dla gości (tak/nie)

Tak

Cena noclegu

Do uzgodnienia ok.
20 zł

Gospodarswa agroturystyczne
w Gminie Zakliczyn
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Pod czereśnią”
Krystyna i Bolesław Sułkowscy
Piaski Drużków 69, 32-860 Czchów
Tel. 014 684 36 05
Opis gospodarstwa:
Gospodarstwo położone jest tuż nad Dunajcem. Malownicza okolica, cisza, spokój i bliskość rzeki są głównymi atutami
tego gospodarstwa, ale nie tylko. Sympatyczni gospodarze prowadzący tradycyjne gospodarstwo rolne proponują swoim
gościom samodzielne mieszkanie wakacyjne na poddaszu swego domu. Do dyspozycji turystów są 3 pokoje: 2 czteroosobowe i 1 dwuosobowy, łazienka oraz duży holl z aneksem Liczba miejsc noclegowych/ilość pokoi
13/3 (-)
kuchennym.
(w tym z łazienką)
Gospodyni oferuje gościom smaczne całodzienne wyżywienie Okres wynajmowania
Cały rok
oparte głównie na produktach z własnego gospodarstwa (możJazda konna
Na miejscu
liwość także zakupu).
1km
Atrakcją dojazdu do gospodarstwa jest przeprawa promowa przez Kawiarnia (km)
1km
Dunajec. Wzgórzami okalającymi miejscowość biegnie zielony Restauracja (km)
szlak PTTK, natomiast leśne ostępy zapraszają grzybiarzy.
Wędkowanie (km)
0,05km
Zbieranie grzybów (km)

0,05knm

Wypożyczanie rowerów (km)

Na miejscu

Kąpielisko (km)

0,05km

Wyciąg narciarski (km)

11km

Przystanek PKS (km)

1km

Stacja kolejowa (km)

25km

Las (km)

Na miejscu

Czynne gospodarstwo rolne (km)

Tak

Plac zabaw dla dzieci (tak/nie)

Tak

Całodzienne wyżywienie (tak/nie)

Tak

Dostęp do internetu (tak/nie)

Tak

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami

Tak

Parking dla gości (tak/nie)

Tak

Cena noclegu

20-30 zł

Cena wyżywienia

25zł / cały dzień

Gospodarswa agroturystyczne
w Gminie Zakliczyn
Gospodarstwo agroturystyczne
WALERKÓWKA - Trytek Grażyna
ul. Spokojna 17, 32-840 Zakliczyn
tel. 014 665 31 42, kom. 509 412 894
www.walerkowka.republika.pl
Opis gospodarstwa:
Gospodarze oferują w pełni wyposażoną kuchnię. Kuchenka
gazowa, zabytkowy piec, kominek, 10 osobowy stół. Istnieje
także możliwość pełnego wyżywienia, u gospodyni domu w
pobliskim Zakliczynie (1,5km). Można także zakupić świeże
warzywa, owoce oraz produkty z mleka.
Atrakcje posiadłości to: boisko do piłki nożnej i siatkowej,
tablica koszykarska, palenisko do rozpalenia ognisk, kort
tenisowy (trawiasty), plac zabaw dla dzieci (m. in. piaskownica), pobliskie trasy rowerowo–turystyczne, warunki do
sportów zimowych.

Liczba miejsc noclegowych/ilość pokoi (w tym
z łazienką)

7/2

Okres wynajmowania

Cały rok

Znajomość języków obcych

Angielski

Jazda konna - odległość stadniny

10km

Kawiarnia (km)

2km

Restauracja (km)

2km

Wędkowanie (km)

1km

Zbieranie grzybów (km)

Na miejscu

Wypożyczanie rowerów (km)

Na miejscu

Kąpielisko (km)

1km

Wyciąg narciarski (km)

12km

Przystanek PKS (km)

1km

Stacja kolejowa (km)

11km

Las (km)

Na miejscu

Czynne gospodarstwo rolne (km)

Tak

Plac zabaw dla dzieci (tak/nie)

Tak

Całodzienne wyżywienie (tak/nie)

Tak

Dostęp do internetu (tak/nie)

Tak

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami

Tak

Parking dla gości (tak/nie)

Tak

Cena noclegu

Cały domek
100-120zł/doba

Cena wyżywienia

Ok. 40zł

Gospodarswa agroturystyczne
w Gminie Zakliczyn
Krzysztof Wojtas
Faściszowa 116,
32-840 Zakliczyn
Kom. 601 500 047

Zych Barbara i Henryk
Kończyska 80
32-840 Zakliczyn
Tel. 014 6653068
kom. 0603 995 610

Liczba miejsc noclegowych/ilość pokoi (w tym
z łazienką)

12/4 (2)

Okres wynajmowania

Caly rok

Jazda konna

Na miejscu

Kawiarnia (km)

0,2km

Restauracja (km)

0,2km

Wędkowanie (km)

Na miejscu

Zbieranie grzybów (km)

Na miejscu

Kąpielisko (km)

3km

Wyciąg narciarski (km)

6km

Przystanek PKS (km)

0,2km

Stacja kolejowa (km)

8km

Las (km)

Na miejscu

Czynne gospodarstwo rolne (km)

Tak

Plac zabaw dla dzieci (tak/nie)

Tak

Całodzienne wyżywienie (tak/nie)

Tak

Dostęp do internetu (tak/nie)

Tak

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami

Tak

Parking dla gości (tak/nie)

Tak

Cena noclegu

25zł

Liczba miejsc noclegowych/ilość pokoi (w tym
z łazienką)

6/2

Okres wynajmowania

Cały rok

Zbieranie grzybów (km)

na miejscu

Las (km)

na miejscu

Plac zabaw dla dzieci (tak/nie)

tak

Całodzienne wyżywienie (tak/nie)

tak

Dostęp do internetu (tak/nie)

tak

Parking dla gości (tak/nie)

tak

Gospodarswa agroturystyczne
w Gminie Zakliczyn
Lidia i Stanisław Ziółkowscy
Kończyska 106, 32-840 Zakliczyn
www.turystyka-zakliczyn.pl
e-mail: agroziolko@interia.pl
tel. 014 665 30 59, kom. 889 212 482
Opis gospodarstwa:
Nasze gospodarstwo Agroturystyczne posiada samodzielny budynek do wynajęcia. Do dyspozycji mamy 5 pokoi z 3
łazienkami przy których znajdują się kuchnie z pełnym wyposażeniem. Atrakcje turystyczne jakie mamy do zaoferowania to między innymi: kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci, stół do tenis, staw z pstrągami – można łowić, bezpieczny
parking, brodzik dla dzieci, altanka z grilem, przejazdy bryczką, duży ogród. Oferta nasza jest dostępna przez cały rok.
Kierujemy ją do rodzin, grup wycieczkowych jak i również dla osób chcących wypocząć w mniejszym gronie. Gospodarstwo nasze jest certyfikowane przez Stowarzyszenie Agroturystyczne „Galicyjskie gospodarstwa Gościnne” w Krakowie.
Zostaliśmy także wyróżnieni Dyplomem za najlepszy produkt Ziemi Tarnowskiej w kategorii produkt turystyczny.
Liczba miejsc noclegowych/ilość pokoi
(w tym z łazienką)

20/5 (3)

Okres wynajmowania

Cały rok

Znajomość języków obcych

Niemiecki

Jazda konna - odległość stadniny

1km

Kawiarnia (km)

1,5km

Restauracja (km)

6km

Wędkowanie (km)

W gospodarstwie

Zbieranie grzybów (km)

0,2km

Kąpielisko (km)

1,5km

Wyciąg narciarski (km)

10km

Przystanek PKS (km)

1,5km

Stacja kolejowa (km)

10km

Las (km)

0,2m

Czynne gospodarstwo rolne (km)

Tak

Plac zabaw dla dzieci (tak/nie)

Tak

Całodzienne wyżywienie (tak/nie)

Nie

Dostęp do internetu (tak/nie)

Tak

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami

Tak

Parking dla gości (tak/nie)

Tak

Cena noclegu

do negocjacji

Daty ciekawych imprez
w Gminie Zakliczyn
Warto zapamiętać daty ciekawych imprez, planując wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych
gminy Zakliczyn:
 Papieska Majówka w Melsztynie - Majówka organizowana jest w plenerze ruin zamku melsztyńskiego w najbliższą dnia urodzin (18 maja) Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II - niedzielę majową – w roku 2009 to data 17 maja,
w 2010 – 16 maja.
 Dni Miasta i Gminy Zakliczyn – imieniny miasta i gminy organizowane są w ostatni weekend czerwca na zakliczyńskim rynku. Data czerwcowa nie jest przypadkiem. 12 czerwca 1558 roku dekretem Spytka Wawrzyńca Jordana
powstaje miasto Zakliczyn. W 2009 roku Dni organizowane są pod hasłem 4 Panoramy Zakliczyna.
 Piknik Samochodów Terenowych „4x4” w Zakliczynie. Największa off-roadowa impreza piknikowa w Polsce
odbywa się w Gminie Zakliczyn. Niepowtarzalne trasy terenowe w Faliszewicach, Stróżach i Zakliczynie ściągają liczne
grono miłośników pojazdów terenowych z Polski, a nawet zagranicy. Impreza organizowana jest na początku lata.
W 2009 roku w dniach 11 i 12 lipca.
 Święto Pojednania w Jamnej – w połowie sierpnia organizowane są przez Dominikanów uroczystości w Domu
Świętego Jacka gromadzące kilkutysięczną publiczność i pielgrzymów. Święto Pojednania, Radosny Pogrzeb Matki
Bożej, Zlot Matek Boskich oraz uroczystości odpustowe, to główne punkty uroczystości w Republice Dominicana na
Jamnej.
 Święto Fasoli w Zakliczynie. Jedna z najbardziej znanych w Małopolsce imprez promujących produkt regionalny – fasolę „Piękny Jaś” z doliny Dunajca. Święto organizowane jest w drugi weekend września. Jarmark Produktu
Lokalnego połączony z degustacją potraw oraz programem artystycznym cieszy się uznaniem licznie gromadzącej się
publiczności z kraju i zagranicy.

32 -840 Zakliczyn
Powiat Tarnowski
Województwo Małopolskie
Burmistrz : Kazimierz Korman
Urząd Miejski w Zakliczynie
ul. Rynek 32
sekretariat
tel. 014 632 64 60 fax. 014 632 64 55
e-mail: zakliczyn@zakliczyn.pl
www.zakliczyn.pl

Regionalne Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego
ul. Rynek 1
tel. 014 628 3330, 628 3331
Kafeteria Klub Spytko
Tel/fax. 014 628 3332
e-mail: rctidk@poczta.onet.pl
www.zakliczyninfo.pl

