
Załącznik nr 1

Nazwa  Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielony Ogród”

Właściciel Stanisława Wójtowicz

Adres 

Ścinawka Górna 28

57-410 Ścinawka Średnia

Kontakt

telefon: 74 87 15 236

 605 240 822

FAX: brak

e-mail: stasia_w@o2.pl

Strona WWW: www.zielony-ogrod.info.pl 

Opis obiektu 

Powierzchnia gospodarstwa 2,8 ha

Powierzchnia mieszkalna 250 m2

Powierzchnia posesji 0,82 ha

Ilość pokoi 5

Liczebność pokoi

Pokoje jednoosobowe: -

Pokoje dwuosobowe: 1

Pokoje trzyosobowe: 2

Pokoje czteroosobowe: 2

Pokoje ponad czteroosobowe: -

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

Ilość gości 

Ilość ogółem:  18
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Łóżka pojedyncze: 6

Łóżka podwójne: 6

Liczba łazienek: 5 

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 - tak

Altany, wiaty, tarasy itp. – tak 

Możliwość przyjazdu ze zwierzętami – brak

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 - tak

Sprzęt turystyczny do dyspozycji gości -brak

Możliwość wypożyczenia rowerów (ew. Ich ilość) – tak

Materiały promocyjne i pomocnicze do dyspozycji gości – tak

Dostęp do internetu – tak

Forma płatności – gotówka, przelew
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Opis własny:

Kotlina Kłodzka, agroturystyka „Zielony Ogród” położona u podnóża Parku Narodowego Gór Stołowych. 
Ziemia  Kłodzka  należy  do  najbardziej  urokliwych  zakątków  Sudetów.  Niewątpliwie  największymi 
atrakcjami  są  góry.  Przyroda  daje  nam możliwość  podziwiania  pięknych  pasm górskich  porośniętych 
lasami, gdzie na trasach i szlakach można uprawiać turystykę pieszą i rowerową. To wszystko sprawia, że 
są tu bardzo dobre warunki do wypoczynku. Nasz dom otoczony jest pięknym ogrodem, pełnym zieleni i 
kwiatów, położony w sąsiedztwie rzeki. W ogrodzie znajdują się meble ogrodowe, altana i murowany 
grill,  na zamówienie organizujemy ogniska (dajemy własne drewno) można więc tu biesiadować. Jest 
również plac zabaw dla dzieci z huśtawkami i możliwość kąpania się w mini basenie. 
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