
Załącznik nr 1

Nazwa  Gospodarstwo Agroturystyczne „Przy wiatraku”

Właściciel Rafał Słomczyński

Adres 

Suszyna 83 B

57-410 Ścinawka Średnia

Kontakt

telefon: 503 125 878

FAX: brak

e-mail: slomka80@wp.pl

Strona WWW: www.hosta.com.pl  

Opis obiektu 

Powierzchnia gospodarstwa 1,17 ha

Powierzchnia mieszkalna 120 m2

Powierzchnia posesji 0,38 ha

Ilość pokoi 3

Liczebność pokoi

Pokoje jednoosobowe: -

Pokoje dwuosobowe: 2

Pokoje trzyosobowe: 1

Pokoje czteroosobowe: -

Pokoje ponad czteroosobowe: -

Pomieszczenia ogólnodostępne dla wszystkich gości (jadalnia, salon, pokój z kominkiem itp.) tak – sala 
okolicznościowa, przy której jest aneks kuchenny oraz toalety

Ilość gości 

Ilość ogółem:  7

Łóżka pojedyncze: 3
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Łóżka podwójne: 2

Liczba łazienek: 3 

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

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

Przystosowanie dla niepełnosprawnych (wyposażenie, komunikacja itp.) – WC przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych oraz brak barier architektonicznych przy podjeździe do obiektu

 Parking dla gości - tak

Plac zabaw dla dzieci - tak

Miejsce na grilla – tak 

Miejsce na ognisko - tak

Altany, wiaty, tarasy itp. – tak – baldachim przeciwsłoneczny 

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami – tak

Miejsce do przechowania rowerów - tak

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

Znajomość języków obcych – angielski, niemiecki

Okres działalności/sezon –całorocznie

Oddzielne wyjście dla gości - brak

Możliwość zapewnienia wyżywienia – tak, śniadania i kolacje

Dostępność produktów lokalnych/regionalnych oraz rękodzieła – brak

Zwierzęta gospodarskie/możliwość uczestnictwa w pracach gospodarskich - brak

Sprzęt turystyczny do dyspozycji gości –tak, kijki nordic walking 

Możliwość wypożyczenia rowerów (ew. Ich ilość) – brak

Materiały promocyjne i pomocnicze do dyspozycji gości – tak, kartki okolicznościowe, prospekty 
informujące o atrakcjach Kotliny Kłodzkiej, prezentacje audiowizualne

Dostęp do internetu – tak

Forma płatności – gotówka, przelew
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Opis własny:

Agroturystyka  oceniana  jako  ekologiczna:  elektrownia  wiatrowa,  kolektory  słoneczne,  ekologiczna 
oczyszczalnia  ścieków,  woda  ze  źródeł  mineralnych.  Miejscowość  Suszyna  posiada  mikroklimat. 
Możliwość znalezienia wielu kamieni szlachetnych. Oferujemy pokoje do wynajęcia z widokiem na Góry 
Stołowe, Sowie i  Bardzkie oraz Polanicę,  a przy dobrej  pogodzie nawet Śnieżkę oddaloną o 100 km. 
Możliwość skorzystania na miejscu z zabiegów fizjoterapeutycznych. 
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