
Załącznik nr 1

Nazwa  Gospodarstwo Agroturystyczne Maria Łaba

Właściciele Maria Łaba

Adres 

Ratno Górne 42

57-420 Radków

Kontakt

telefon: 74 87 12 329

 507 419 692

FAX: brak

e-mail: bogdanlaba@onet.eu

Strona WWW: brak

Opis obiektu 

Powierzchnia gospodarstwa 20,5 ha

Powierzchnia mieszkalna 140 m2

Powierzchnia posesji 50ar

Ilość pokoi 5

Liczebność pokoi

Pokoje jednoosobowe: -

Pokoje dwuosobowe: -

Pokoje trzyosobowe: 3

Pokoje czteroosobowe: 1

Pokoje ponad czteroosobowe: 1

* w pokojach trzyosobowych kwaterowana może być mniejsza ilość gości

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

Ilość gości 
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Ilość ogółem:  18

Łóżka pojedyncze:  12

Łóżka podwójne: 4

Liczba łazienek: 5

Kuchnia dla gości (z wyposażeniem czy bez): aneks kuchenny z wyposażeniem

Wyposażenie pokoi (sprzęt AGD, RTV itp.) – w jednym z pokoi jest telewizor

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

 Parking dla gości - tak

Plac zabaw dla dzieci - tak

Miejsce na grilla – tak 

Miejsce na ognisko - tak

Altany, wiaty, tarasy itp. – brak miejsc zadaszonych, dostępne są stojące w ogrodzie stoły i ławy

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami – tak

Miejsce do przechowania rowerów - tak

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

Znajomość języków obcych – podstawowa znajomość niemieckiego

Okres działalności/sezon – całorocznie

Oddzielne wyjście dla gości - tak

Możliwość zapewnienia wyżywienia - brak

Dostępność produktów lokalnych/regionalnych oraz rękodzieła – brak

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

Dostęp do internetu – tak
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Forma płatności – gotówka, przelew

Opis własny:

Gospodarstwo  położone  jest  u  podnóża  Parku  Narodowego  Gór  Stołowych.  W  pobliżu  Bazyliki 
Wambierzyckiej (4 km), w sercu najsłynniejszych polskich uzdrowisk: Polanicy Zdroju, Kudowy Zdroju, 
Dusznik Zdroju. Jest rzeka, zalew i basen, gdzie można zażywać kąpieli,  a także  wspaniałe tereny do 
pieszych, górskich wędrówek np. po Szczelińcu albo innych częściach Gór Stołowych.
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