
Załącznik nr 1

Nazwa  Gospodarstwo Agroturystyczne „Srebrny świerk”

Właściciel Sebastian Gładysz

Adres 

ul. Noworudzka 16

Wambierzyce

57-420 Radków

Kontakt

telefon: 74 87 19 172

 880 250 282

 787 057 939

FAX: brak

e-mail: ela2231@tlen.pl

Strona WWW: http://najlepsze-noclegi.pl/ogloszenie/729/

Opis obiektu 

Powierzchnia gospodarstwa 2,2 ha

Powierzchnia mieszkalna 120 m2

Powierzchnia posesji 0,12 ha

Ilość pokoi 3

Liczebność pokoi

Pokoje jednoosobowe: -

Pokoje dwuosobowe: 1

Pokoje trzyosobowe: -

Pokoje czteroosobowe: -

Pokoje ponad czteroosobowe: 2

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

Ilość ogółem:  11

Łóżka pojedyncze: 7

Łóżka podwójne: 2

Liczba łazienek: 2 

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

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

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

 Parking dla gości - tak

Plac zabaw dla dzieci - brak

Miejsce na grilla – tak 

Miejsce na ognisko - brak

Altany, wiaty, tarasy itp. – tak, parasole

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami – tak

Miejsce do przechowania rowerów - tak

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

Znajomość języków obcych – brak

Okres działalności/sezon –całorocznie

Oddzielne wyjście dla gości - tak

Możliwość zapewnienia wyżywienia - tak

Dostępność produktów lokalnych/regionalnych oraz rękodzieła – tak

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
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Dostęp do internetu – brak

Forma płatności – gotówka

Opis własny:

Wambierzyce znajdują się w Kotlinie Kłodzkiej. Od przystanku z Wambierzyc jest 150 m. Oferujemy 2 
pokoje  więcej  niż  4-osobowe,  pokoje  z  łazienkami,  aneks  kuchenny,  grillowisko,  parking  strzeżony, 
całodzienne wyżywienie. Atrakcje regionu: Bazylika Wambierzycka, Kalwaria, ruchoma szopka, skansen 
mini  zoo,  Park  Narodowy  Gór  Stołowych.  W  niedalekiej  odległości  znajdują  się  polskie  uzdrowiska: 
Polanica  Zdrój,  Kudowa  Zdrój,  Duszniki  Zdrój.  Zapraszamy  przez  cały  rok  do  naszej  „dolnośląskiej 
Jerozolimy”, a szczególnie do „Srebrnego świerka”, gdzie te atrakcje znajdują się w zasięgu ręki. 
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