
Nazwa  Gospodarstwo Agroturystyczne „Wśród zielonych wzgórz”

Właściciele Ryszard i Anna Niemiec

Adres 

ul. Piłsudskiego 4

57-410 Ścinawka Średnia

Kontakt

telefon: 74 87 15 040

 502 614 697

FAX: brak

e-mail: zielone-wzgorza@wp.pl

Strona WWW: www.zielone-wzgorza.net.pl 

Opis obiektu 

Powierzchnia gospodarstwa 1,7 ha

Powierzchnia mieszkalna  110 m2

Powierzchnia posesji 0,3 ha

Ilość pokoi 4

Liczebność pokoi

Pokoje jednoosobowe: -

Pokoje dwuosobowe: 1

Pokoje trzyosobowe: 1

Pokoje czteroosobowe: 1

Pokoje ponad czteroosobowe: 1 - pięcioosobowy

Pomieszczenia ogólnodostępne dla wszystkich gości (jadalnia, salon, pokój z kominkiem itp.) tak – 
aneks kuchenny, przedpokój

Ilość gości 

Ilość ogółem:  14

Łóżka pojedyncze: 14

Łóżka podwójne: -

Liczba łazienek: 4 
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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 - brak

Altany, wiaty, tarasy itp. – tak – zadaszone miejsce na grilla, leżaki, huśtawki

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami – brak

Miejsce do przechowania rowerów - tak

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

Znajomość języków obcych – brak

Okres działalności/sezon –całorocznie

Oddzielne wyjście dla gości - tak

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, mapy oraz osobiste doradztwo i pomoc

Dostęp do internetu – tak

Forma płatności – gotówka

Opis własny:

Gospodarstwo agroturystyczne „Wśród Zielonych Wzgórz” powstało w 2007r. Położone jest na terenie 
Kotliny Kłodzkiej (woj. dolnośląskie) w miejscowości Ścinawka Średnia, pomiędzy Kłodzkiem i Radkowem. 
Znajduje się ono w punkcie centralnym, z którego wyruszyć można w pobliskie Góry Stołowe, tajemnicze 
Góry Sowie, zwiedzić Wambierzyce, zwane dolnośląską Jerozolimą oraz miejscowości zdrojowe: Polanicę, 
Kudowę i Duszniki. W położonym 5 km od nas Tłumaczowie znajduje się przejście graniczne, skąd można 
dostać się na stronę czeską Gór Stołowych. Malownicze krajobrazy, niezależnie od pory roku zachęcają 
do górskich wędrówek i wycieczek rowerowych. W sezonie zimowym miłośnikom nart polecamy 
niedaleko położone ośrodki sportów zimowych w Zieleńcu, Rzeczce i Sokolcu. Oferujemy Państwu 
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noclegi w pokojach: 2, 3, 4 i 5 - osobowym. Wszystkie pokoje mają łazienki i wyposażone są w radio i TV. 
Do dyspozycji gości jest aneks kuchenny. Na terenie ogrodzonej posesji znajduje się parking dla Gości 
oraz miejsce do grillowania. Czeka na Państwa wiele atrakcji i miła atmosfera.
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