
Nazwa  Gospodarstwo Agroturystyczne „Na skraju” 

Właściciel Maria Włodarz 

Adres  

ul. Kościuszki 42 a 

57-410 Ścinawka Średnia 

Kontakt 

telefon: 608 822 512 

FAX: brak 

e-mail: agro.naskraju@gmail.com 

Strona WWW:  http://www.gorypolskie.eu/noclegi/item/333-agroturystyka-na-skraju  

Opis obiektu  

Powierzchnia gospodarstwa 1,56 ha 

Powierzchnia mieszkalna  160 m2 

Powierzchnia posesji 0,23 ha 

Ilość pokoi 2 

Liczebność pokoi 

Pokoje jednoosobowe: - 

Pokoje dwuosobowe: - 

Pokoje trzyosobowe: 1 

Pokoje czteroosobowe: 1 

Pokoje ponad czteroosobowe: - 

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

studio (2 pokoje, kuchnia, łazienka 50 m2) 

Ilość gości  

Ilość ogółem:  7 



Łóżka pojedyncze: 1 

Łóżka podwójne: 3 

Liczba łazienek: 1  

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

Wyposażenie pokoi (sprzęt AGD, RTV itp.) – tak, pokoje z wyposażeniem RTV 

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. – tak, wiata 

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami – nie  

Miejsce do przechowania rowerów  - tak 

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

PKS, PKP 

Znajomość języków obcych – czeski, rosyjski 

Okres działalności/sezon – sezonowo (od kwietnia do października) 

Oddzielne wyjście dla gości - brak 

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, bezprzewodowo WiFi 



Forma płatności – gotówka 

Opis własny: 

Agroturystyka typu studio: 50 m -  2 pokoje, łazienka  i kuchnia z pełnym wyposażeniem na piętrze 

budynku. Posesja ogrodzona z miejscami do odpoczynku ,wiata stołowa,możliwość  grilowania, 

miejsce do parkowania pojazdów ogrodzone. Profesjonalne doradztwo turystyczne z przewodnikami 

cenowo-dojazdowymi,  oraz dopasowywanie wycieczek do warunków pogodowych i 

temperaturowych. Miejsce położenia  agroturystyki znajduje się na rozdrożu kierunków 

najatrakcyjniejszych miejscowości turystycznych “Hrabstwa kłodzkiego” w tym do miejscowości 

Kudowa Zdrój, Góry Stołowe ze Szczelińcem Wielkim i Błędnymi Skałami, Broumow w Czechach z 

niedalekim  dojazdem do Aderszbachu, Góry Sowie z podziemnymi obiektami kompleksów z II Wojny 

Światowej- Walim , Osówka, Włodarz , oraz Zamek Książ   i  zabytkowa ponad 100 letnia Palmiarnia. 

Fortyfikacje obronne w Ostrej Górze, Twierdza Kłodzka, Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Ogród bajek 

i wodospady w Międzygórzu, Zamek w Kamieńcu Ząbkowickim z 18 wiecznym Opactwem Cystersów. 

W  niedalekiej odległości dla turystów zmotoryzowanych znajdują się perły Uzdrowisk kłodzkich w 

Lądku Zdroju, Polanicy Zdrój, Dusznikach Zdrój wraz z zabytkową papiernią z XVI wieku w której na 

oczach turystów odbywa się produkcja papieru czerpalnego. W odległości 500 m od naszej 

agroturystyki znajduje się Ranczo w Dolinie z jazdami konnymi oraz bryczkami, o 4 km oddalona jest 

kryta pływalnia z sauną w Nowej Rudzie-Słupcu. Do zalewu w Gorzuchowie z plażowaniem oraz 

sprzętem wodnym około 7 km, a do Zalewu w Radkowie z basenem zewnętrznym i sprzętami do 

sportów wodnych około 12 km. Serdecznie zapraszamy  
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