
Załącznik nr 1

Nazwa  Gospodarstwo Agroturystyczne „Pajdzikowo”

Właściciel Janina Pajdzik

Adres 

Ścinawka Górna 47

57-410 Ścinawka Średnia

Kontakt

telefon: 74 87 33 604

 501 985 347

FAX: brak

e-mail: mpajdzik92@interia.pl

Strona WWW: www.pajdzikowo.moab.pl 

Opis obiektu 

Powierzchnia gospodarstwa 16 ha

Powierzchnia mieszkalna 100 m2

Powierzchnia posesji 0,15 ha

Ilość pokoi 5

Liczebność pokoi

Pokoje jednoosobowe: -

Pokoje dwuosobowe: 1

Pokoje trzyosobowe: 3

Pokoje czteroosobowe: -

Pokoje ponad czteroosobowe: 1 - pięcioosobowy

Pomieszczenia ogólnodostępne dla wszystkich gości (jadalnia, salon, pokój z kominkiem itp.) tak – 
kuchnia z jadalnią

Ilość gości 

Ilość ogółem:  15
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Łóżka pojedyncze: 5

Łóżka podwójne: 5

Liczba łazienek: 3 

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

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami – brak

Miejsce do przechowania rowerów - tak

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

Znajomość języków obcych – brak

Okres działalności/sezon –całorocznie

Oddzielne wyjście dla gości - tak

Możliwość zapewnienia wyżywienia - tak

Dostępność produktów lokalnych/regionalnych oraz rękodzieła – tak, sery, jaja, mleko

Zwierzęta gospodarskie/możliwość uczestnictwa w pracach gospodarskich – brak możliwości 
uczestnictwa w pracach gospodarskich

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

Forma płatności – gotówka
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Opis własny:

Serdecznie  zapraszamy  Państwa  do  Gospodarstwa  Agroturystycznego  "Pajdzikowo",  położonego  w 
Ścinawce Górnej. Wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Radków. 
Głównym zabytkiem wsi jest renesansowy dwór "Sarny", wzniesiony przy folwarku nad rzeką Ścinawką 
około  1590  roku.  Naszym  gościom  oferujemy  przytulne  pokoje  2,  3,  5-cio  osobowe,  jeden  pokój  z 
tarasem, trzy łazienki, w pełni wyposażoną kuchnie, osobne wejście dla gości, altanę z grillem, miejsce na 
ognisko, parking. W pobliżu gospodarstwa przejście graniczne z Czechami (3km), Góry Stołowe, Błędne 
Skały,  Twierdza  Kłodzka,  Kopalnia  złota,  Kaplica  czaszek  w  Czermnej  i  wiele  innych.  W  najbliższym 
otoczeniu liczne trasy turystyczne, lasy, góry, rzeka, możliwość wędkowania, grzybobrania, uprawiania 
turystyki pieszej i rowerowej oraz wspinaczki górskiej. Serdecznie zapraszamy!!!
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