
Załącznik nr 1

Nazwa  Agrozajazd

Właściciele Krzysztof Kostka Handel i Usługi

Adres: ul. Kolonia Leśna 3a, 57-420 Radków

Kontakt 

telefon:  602 791 379

FAX: ------

e-mail: annaizienicka73@gmail.com

Strona WWW: www.agrozajazdradkow.pl

Opis obiektu 

Powierzchnia mieszkalna ----

Powierzchnia posesji ----

Ilość pokoi 4

Liczebność pokoi

Pokoje jednoosobowe: ---

Pokoje dwuosobowe: 1

Pokoje trzyosobowe: 1

Pokoje czteroosobowe: 2

Pokoje ponad czteroosobowe: ---

Pomieszczenia ogólnodostępne dla wszystkich gości (jadalnia, salon, pokój z kominkiem itp.) -----

Ilość gości 

Ilość ogółem:  13

Łóżka pojedyncze:  -

Łóżka podwójne: -

Liczba łazienek: -

Kuchnia dla gości (z wyposażeniem czy bez): NIE 
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Wyposażenie pokoi (sprzęt AGD, RTV itp.) – TV, lodówka, czajnik elektryczny

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

 Parking dla gości - tak

Plac zabaw dla dzieci - tak

Miejsce na grilla – tak 

Miejsce na ognisko - tak

Altany, wiaty, tarasy itp. – tak

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami – tak

Miejsce do przechowania rowerów – tak

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

Znajomość języków obcych – angielski

Okres działalności/sezon – sezon (od maja do października)

Oddzielne wyjście dla gości - tak

Możliwość zapewnienia wyżywienia - tak

Dostępność produktów lokalnych/regionalnych oraz rękodzieła – NIE 

Zwierzęta gospodarskie/możliwość uczestnictwa w pracach gospodarskich – krówki, owce, koty

Sprzęt turystyczny do dyspozycji gości -rowery

Możliwość wypożyczenia rowerów (ew. Ich ilość) – tak (10 szt.)

Materiały promocyjne i pomocnicze do dyspozycji gości – ulotki, wizytówki, zadaszona wiata z 
dostępem do Wi-Fi

Dostęp do internetu – tak (Wi-Fi)

Forma płatności – gotówka, karta

Opis własny: Radków to maleńkie miasteczko u podnóża Gór Stołowych, w którym znajduje się nasz 
Agrozajazd. Prócz noclegów w pokojach z łazienkami (a w okresie letnim również w domkach 
holenderskich) zapraszamy na świeżutkiego pstrąga z naszych stawów oraz pyszną domową strawę. 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.agrozajazdradkow.pl, gdzie znajdziecie 
Państwo pełną ofertę naszego Zajazdu. Pozdrawiam – Anna Izienicka
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http://www.agrozajazdradkow.pl/

