
Załącznik nr 1

Nazwa  Gospodarstwo Agroturystyczne „U Wiesi”

Właściciele Wiesława i Janusz Serwatkiewicz

Adres 

Ścinawka Górna 47 B

57-410 Ścinawka Średnia

Kontakt

telefon: 74 87 33 610

FAX: brak

e-mail: uwiesi@pknet.pl

Strona WWW: www.uwiesi.pknet.pl

Opis obiektu 

Powierzchnia gospodarstwa 1,12 ha

Powierzchnia mieszkalna 160 m2

Powierzchnia posesji 0,3 ha

Ilość pokoi 3

Liczebność pokoi

Pokoje jednoosobowe: -

Pokoje dwuosobowe: 1

Pokoje trzyosobowe: -

Pokoje czteroosobowe: 2

Pokoje ponad czteroosobowe: -

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

Ilość gości 

Ilość ogółem:  10

Łóżka pojedyncze: 6
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Łóżka podwójne: 2

Liczba łazienek: 3, w każdym pokoju 

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

Wyposażenie pokoi (sprzęt AGD, RTV itp.) – pokoje wyposażone

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

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami – brak 

Miejsce do przechowania rowerów - tak

Sposób dojazdu (komunikacja zbiorowa, komunikacja indywidualna) – autobus PKS, PKP, samochody 
prywatne

Znajomość języków obcych – rosyjski

Okres działalności/sezon –sezonowo: lato, jesień

Oddzielne wyjście dla gości - brak

Możliwość zapewnienia wyżywienia - tak

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

Zwierzęta gospodarskie/możliwość uczestnictwa w pracach gospodarskich - tak

Sprzęt turystyczny do dyspozycji gości -tak

Możliwość wypożyczenia rowerów (ew. Ich ilość) – tak, 4 sztuki

Materiały promocyjne i pomocnicze do dyspozycji gości – tak, gry planszowe, książki, leżaki, piłki, 
badminton

Dostęp do internetu – tak 

Forma płatności – gotówka
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Opis własny:

Nasze gospodarstwo znajduje się w Sudetach w miejscowości Ścinawka Górna u podnóża Gór Stołowych 
oraz w niedalekiej odległości od granicy polsko-czeskiej (3 km). Jest to dom jednorodzinny.  W odległości 
50 m od domu płynie rzeka pełna ryb - nasza "kraina pstrąga", dookoła lasy, a w nich grzyby, poziomki, 
maliny. W pobliżu wiele miejsc do zwiedzenia min. Wambierzyce zwane dolnośląską Jerozolimą, Polanica 
Zdrój,  Kłodzko,  kopalnia  złota,  kopalnia  węgla  kamiennego,  podziemne  miasto  Osówka,  Jaskinia 
Niedźwiedzia  w  Kletnie,  Góry  Stołowe,  Błędne  Skały  oraz  po  czeskiej  stronie  Skalne  Miasto,  Ściany 
Broumowskie, ZOO, safari oraz wiele innych ciekawych miejsc. W naszym gospodarstwie zaopatrzyć się 
można w mleko, jaja, sery. Na terenie posesji  znajduje się parking, plac zabaw dla dzieci,  miejsce na 
ognisko oraz grilla.  Goście,  którzy cenią sobie ciszę,  spokój oraz kontakt  z naturą znajdą tutaj  dobre 
miejsca na wypoczynek oraz zwiedzanie wielu ciekawych miejsc.
Gospodarstwo  "U  Wiesi"  zostało  wyróżnione  w  konkursie  wojewódzkim  "Potrawy  Regionalne, 
specjalność kulinarna w Gospodarstwie Agroturystycznym".
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