
Nazwa  Gospodarstwo Agroturystyczne „Cztery Pory Roku”

Właściciele Maria i Aleksander Piątek

Adres 

Ścinawka Dolna 70

57-410 Ścinawka Średnia

Kontakt

telefon: 74 87 15 217

 517 281 924

FAX: brak

e-mail: scinawkadolna70@wp.pl

Strona WWW: www.4poryroku.prv.pl

Opis obiektu 

Powierzchnia gospodarstwa 1,04 ha

Powierzchnia mieszkalna 250 m2

Powierzchnia posesji 0,34 ha

Ilość pokoi 5

Liczebność pokoi

Pokoje jednoosobowe: -

Pokoje dwuosobowe: 2

Pokoje trzyosobowe: 1

Pokoje czteroosobowe: 2

Pokoje ponad czteroosobowe: -

Pomieszczenia ogólnodostępne dla wszystkich gości (jadalnia, salon, pokój z kominkiem itp.) aneks 
kuchenny, taras

Ilość gości 

Ilość ogółem:  15
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Łóżka pojedyncze:  15

Łóżka podwójne: -

Liczba łazienek: 3

Kuchnia dla gości (z wyposażeniem czy bez): tak – z wyposażeniem

Wyposażenie pokoi (sprzęt AGD, RTV itp.) – tak, pokoje wyposażone w telewizor

Przystosowanie dla niepełnosprawnych (wyposażenie, komunikacja itp.) – brak

 Parking dla gości - tak

Plac zabaw dla dzieci - brak

Miejsce na grilla – tak 

Miejsce na ognisko - tak

Altany, wiaty, tarasy itp. – tak, taras, altana

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami – tak

Miejsce do przechowania rowerów - tak

Sposób dojazdu (komunikacja zbiorowa, komunikacja indywidualna) – komunikacja indywidualna, PKS

Znajomość języków obcych – angielski, niemiecki

Okres działalności/sezon – całorocznie

Oddzielne wyjście dla gości - tak

Możliwość zapewnienia wyżywienia - tak

Dostępność produktów lokalnych/regionalnych oraz rękodzieła – „swojskie” mleko, jaja, sery, dżemy i 
powidła

Zwierzęta gospodarskie/możliwość uczestnictwa w pracach gospodarskich - brak

Sprzęt turystyczny do dyspozycji gości -brak

Możliwość wypożyczenia rowerów (ew. Ich ilość) – brak

Materiały promocyjne i pomocnicze do dyspozycji gości – tak, foldery dotyczące atrakcji turystycznych 
regionu

Dostęp do internetu – tak
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Forma płatności – gotówka, przelew

Opis własny:

Gospodarstwo agroturystyczne „Cztery Pory Roku” położone jest w malowniczej miejscowości Ścinawka 
Dolna, nad rzeką Ścinawką. Do dyspozycji gości jest duży ogród wraz z miejscem na grilla oraz na ognisko. 
W ogrodzie można odpocząć po wyczerpujących wycieczkach po pięknej gminie Radków i okolicach lub 
aktywnie  spędzić  czas  grając  w piłkę,  tenisa,  strzelając  z  łuku lub grając  w bowling.  Można również 
poopalać się na tarasie lub w ogrodzie. Dogodne położenie obiektu pozwala na bezproblemowe dotarcie 
do atrakcji turystycznych, tj.  Szczeliniec Wielki, Twierdza Kłodzka, Muzeum Węgla Kamiennego w Nowej 
Rudzie, Parki Zdrojowe w Polanicy i w Kudowie, Skalne Miasto w Czechach i wiele, wiele innych. 
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