
Załącznik nr 1

Nazwa  Gospodarstwo Agroturystyczne „Zacisze u Wójcika”

Właściciel Bogdan Wójcik

Adres 

Ścinawka Górna 25 B

57-410 Ścinawka Średnia

Kontakt

telefon: 74 87 15 524

506 131 038

510 400 134

FAX: brak

e-mail: misiam1@onet.eu

Strona WWW: www.zaciszeuwojcika.pl 

Opis obiektu 

Powierzchnia gospodarstwa 13 ha

Powierzchnia mieszkalna 160 m2

Powierzchnia posesji 0,2 ha

Ilość pokoi 5

Liczebność pokoi

Pokoje jednoosobowe: -

Pokoje dwuosobowe: -

Pokoje trzyosobowe: 3

Pokoje czteroosobowe: 1

Pokoje ponad czteroosobowe: 1

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

Ilość gości 
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Ilość ogółem:  20

Łóżka pojedyncze: 20

Łóżka podwójne: -

Liczba łazienek: 5 

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

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

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) – komunikacja indywidualna, PKS

Znajomość języków obcych – tak

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 - tak

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
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Forma płatności – gotówka

Opis własny:

Gospodarstwo  Agroturystyczne  „Zacisze  u  Wójcika”  położone  jest  w  miejscowości  Ścinawka  Górna. 
Osoby pragnące ciszy, spokoju, świeżego powietrza oraz bliskości natury, serdecznie zapraszamy do nas. 
Agroturystyka leży w punkcie centralnym, z którego wyruszyć można w Góry Stołowe i Góry Sowie. W 
położonym 5 km od nas Tłumaczowie znajduje się przejście graniczne, skąd blisko już na czeską stronę do 
Skalnego Miasta. U gospodarza można zaopatrzyć się w świeże produkty rolne, takie jak ser, jajka, mleko. 
Dysponujemy bezprzewodowym internetem. Posiadamy 20 miejsc noclegowych. Wszystkie pokoje mają 
łazienki i wyposażone są w TV. Do dyspozycji gości jest kuchnia. Na terenie posesji znajduje się parking 
dla  gości,  miejsce  na  ognisko,  do  grillowania,  plac  zabaw dla  dzieci.  Można  zagrać  w  piłkę  nożną  i 
siatkówkę. 
Zapraszamy Państwa do nas w sezonie letnim, jak i zimowym. Jesteśmy dostępni dla Państwa cały rok.
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