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Marzysz 
o tym, by spędzić 
niezapomniane 
wakacje w siodle? 
Na kartach katalogu znajdziesz niezbęd-
ne do tego informacje. Wrażeń, jakie to-
warzyszyć Ci będą podczas zwiedzania 
uroczych zakątków regionu na końskim 
grzbiecie, nie da się z niczym porów-
nać! Jeśli jesteś jeźdźcem lub dopiero 
zaczynasz przygodę z wierzchowcami – 
przedstawiamy propozycje noclegów oraz 
kontakt do osób organizujących tę formę 
wypoczynku. Masz do dyspozycji m.in. 
obozy i rajdy konne, hipoterapię. 

Zapraszam zatem do przejażdżki stępem, 
kłusem lub galopem po powiecie czarnkow-
sko-trzcianeckim. Ufam, że wrócisz znowu 
w to czarujące miejsce!

starosta 
czarnkowsko-trzcianecki
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Szlaki – czyli 
kłusem przez 
Puszczę 
Drawską
Jazda konna po terenie naszego powiatu 
oznacza kontakt z najlepiej zachowanym 
środowiskiem naturalnym, szlaki zaś pro-
wadzą w miejsca zaliczane do najpięk-
niejszych w Wielkopolsce. Poniżej przed-
stawiamy propozycje tras regionalnych 
przygotowanych z myślą o uprawiających 
hippikę.

Szlak niebieski 
Długość ok. 18 km

Przebiega przez Żelichowo, obok Jeziora 
Perlistego, przecina szlak rowerowy żółty 
i zielony, następnie nieopodal Pestkowni-
cy, Jeziora Twardowskiego, Jeziora Pol-
nego i wraca do Żelichowa. 

Szlak czerwony  
Długość ok. 10 km

Wiedzie przez Kuźnicę Żelichowską, przy 
jeziorze Duży Radzyń, następnie obok 
jeziora Jelenia Krew, Mały Radzyń oraz 
Średni Radzyń. Przy jeziorze Mały Ra-
dzyń szlak styka się ze szlakiem konnym 
niebieskim oraz na krótkim odcinku prze-
biega razem ze szlakiem żółtym. 

Szlak niebieski  
Długość ok. 8 km

Pętla w pobliżu Jeziora Królewskiego, 
przez Rzeczyn, obok ścieżki dydaktycz-
nej przy Leśniczówce Rzeczyn i poprzez 
Stefanowo. 
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Szlak żółty 
Długość ok. 2 km

Najdłuższy ze szlaków konnych w gminie 
Krzyż Wlkp. 

Łokacz Wielki – Hanasówka – Żelichowo 
– Gieczynek.

Sielski klimat gospodarstw sprzyja rekre-
acji w postaci nauki jazdy we wszystkich 
stylach i przejażdżek terenowych. Wa-
chlarz usług jest szeroki także w przypad-
ku ośrodków zajmujących się hipoterapią  
– znakomitą formą rehabilitacji połączo-
nej z zabawą. 

Co ważne – właściciele zadbają również 
o Twoje podniebienie, oferując prawdzi-
wie wiejskie przysmaki i potrawy lokalne.

Wymienieni w przewodniku gestorzy 
przeszli kategoryzację Polskiej Federacji 
Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Goś-
cinne” – masz więc pewność profesjo-
nalnego podejścia i możliwość wyboru 
propozycji dostosowanych do różnych 
oczekiwań (zarówno rodzin z dziećmi, jak 
i większych grup zorganizowanych). 
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Wypoczynek 
w siodle 
Dworek nad Drawą***

Stefanowo 1
tel. 728 843 839
e-mail: elzbieta-reizig@gmx.de
www.gutshof-dragefeld.de

Obiekt o wysokim standardzie położony 
w niezwykłym miejscu wśród lasów, nad 
brzegiem rzeki Drawy. W gospodarstwie 
znajduje się obecnie 18 koni (w tym 
3  kuce), z czego 16 jest użytkowanych 
wierzchowo. Zwierzęta trzymane są w wa-
runkach zbliżonych do naturalnych, na 
pastwiskach i padokach wyposażonych 
w poidła oraz wiaty – tzw. system eksten-
sywny. Wszystkie są przyjaźnie nastawio-
ne do człowieka i chętne do współpracy. 
Ośrodek posiada w swej infrastrukturze 
padok trawiasty przystosowany do ujeż-
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dżenia, jak też skoków, lonżownik i padok 
o podłożu piaszczystym (w planach jest 
budowa krytej ujeżdżalni do nauki jazdy). 
Prowadzona jest jazda konna zarówno 
dla najmłodszych, jak i dla dorosłych. 
Początkującym proponuje się naukę jaz-
dy na lonży, spacery konne po lesie oraz 
podstawy woltyżerki (dzieci). Dla osób 
bardziej zaawansowanych przeprowa-
dza się lekcje na padoku lub przejażdżki 
wierzchem po terenie Puszczy Drawskiej 
oraz naukę skoków i ujeżdżenia. Istnieje 
również możliwość organizacji jedno-
dniowych rajdów konnych dla grup do 8 
osób (propozycja dla zaawansowanych 
jeźdźców). Zajęcia odbywają się grupo-
wo, jak również indywidualnie – zawsze 
pod okiem doświadczonego instruktora. 
Nauka pracy z końmi, tj. czyszczenia, 
siodłania, zasad BHP przy pracy ze zwie-
rzętami itp., jest nieodzownym elemen-
tem pobytu w Dworku nad Drawą.
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Leśna Podkowa**

Rychlik 23
tel. 508 246 430, 603 098 189
e-mail: monika@lesna-podkowa.pl
www.lesna-podkowa.pl

Wiosna, lato, jesień, zima… Każda pora 
roku ma swój urok w Rychliku – tak o miej-
scu, w którym znajduje się Leśna Podko-
wa, piszą jej właściciele. 

Stajnia mieści się w północno-zachodniej 
części Wielkopolski, na pograniczu Poje-
zierza Wałeckiego i Pradoliny Noteckiej. 
Gospodarstwo jest obiektem całorocz-
nym oferującym swym gościom bogatą 
gamę atrakcji. Miłośników jeździectwa 
zapraszamy do stadniny, w której zarów-
no wytrawny, jak i początkujący adept 
sztuki jeździeckiej znajdzie coś dla siebie. 
8 różnych koni – od rasy szlachetnej pół-
krwi wielkopolskiej po rasę fryz. Wykwalifi-
kowana kadra poprowadzi dla Ciebie za-
jęcia na parkurze lub ringu, przejedziesz 
się także w terenie (w lasach oraz na lo-
kalnych łąkach). W okresie wiosny i lata 
odbywają się przejażdżki bryczką, które 
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dostarczą wielu miłych wrażeń, zimą – 
gdy dopisze śnieg – kuligi saniami.

Malowniczo położony obiekt agrotury-
styczny, stadnina z pensjonatem dla koni 
– wszystko rozpościera się na łąkach 
i w  bliskości lasu oraz stawu skłaniają-
cych do wypoczynku w przyrodniczym 
klimacie pięknej rzeki Bukówki.

W ofercie:

• nauka na lonży (osoba prowadząca 
posiada uprawnienia lonżującego – kurs 
i licencję),

• nauka jazdy konnej dla początkują-
cych z instruktorem sportu,

• nauka jazdy konnej dla zaawansowa-
nych z trenerem i sędzią jeździectwa,

• przejażdżki bryczką  (powożący posia-
da odznakę brązową w powożeniu oraz 
kurs powożenia),

• kuligi,

• oprowadzanie dzieci.
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Jędrusiowa Chata*

Zofia i Andrzej Wojciechowscy
Kocień Wielki 33
tel. 67 256 34 20, 505 996 010
e-mail: jedrusiowachata@poczta.onet.pl
www.jedrusiowachata.pl

Położona  w ekologicznie czystym rejonie 
w północnej części Puszczy Noteckiej 
klimatyczna chata z XIX w. o konstrukcji 
szachulcowej, zamieszkana przez goś-
cinnych gospodarzy zakochanych w ko-
niach i innych zwierzakach. Jest wyma-
rzonym miejscem dla dzieci, które będą 
miały z kim się zaprzyjaźnić! W zagrodzie 
żyją licznie: konie, kozy, świnki wietnam-
skie, owieczki, króliki, kury, kaczki, indy-
ki, psy, koty oraz najwięksi przyjaciele – 
osiołek Tuptuś i kucyk Kamyk.
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Jędrusiowa Chata oferuje:

• Jazdę konną – naukę na maneżu lub 
wycieczki w teren pod opieką instruktora, 
przejazdy bryczką lub wozem, a zimą ku-
lig saniami.

• Hipoterapię, którą prowadzi wykwali-
fikowany hipoterapeuta, instruktor jazdy 
konnej i pedagog – Zofia Wojciechowska. 
Gospodarstwo przyjmuje zarówno gości 
indywidualnych, jak i grupy ze szkół, 
ośrodków, fundacji. Przejażdżki w sosno-
wym lesie lub w razie niepogody w hali 
ujeżdżeniowej oraz wypoczynek w pięk-
nym ogrodzie goście długo wspominają.

• Obozy konno-plastyczne – profesjo-
nalna organizacja obozów, wspaniałe 
wierzchowce, doświadczeni wychowaw-
cy oraz instruktorzy, urokliwe tereny na 
skraju wsi i lasu sprawiają, że dzieci przy-
jeżdżają tutaj chętnie każdego roku. 

Liczba uczestników – do 20 osób 
Wiek uczestników – 9–16 lat 
Terminy obozów: co dwa tygodnie 
(od niedzieli do soboty)
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„Dębina”*

Marzena i Jarosław Cieślik
Sarbka 14
tel. 67 255 12 18
e-mail: walordobrochna@tlen.pl

Stajnia koni huculskich, J.D. Cieślik „Dę-
bina” dysponuje szerokim wachlarzem 
atrakcji dla wszystkich miłośników hippi-
ki, począwszy od jazdy na maneżu, po 
wyjazdy terenowe dla jeźdźców o różnym  
poziomie zaawansowania, którzy samo-
dzielnie potrafią powodować koniem.

W stajni organizowane są zajęcia jeź-
dziectwa dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. Oferuje się tu kursy, prowadzi 
szkolenia zarówno w skokach przez prze-
szkody, jeździe rekreacyjnej na terenie 
gospodarstwa oraz po otaczających łą-
kach i lasach. Nauka przebiega pod czuj-
nym okiem doświadczonych instruktorów 
z uprawnieniami.
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Hippika 
w pozostałych 
gospodarstwach 
agroturystycznych 

Kategoria ***

Chata Miłkowska 
Paulina Czubaszewska
Miłkowo 61D
tel. 604 550 195
e-mail: milkowo@o2.pl
www.milkowo.pl

Ranczo Żurawia Kuźnia 
Danuta Jeszke
Wyzwolenia 63, Kuźnica Czarnkowska
tel. 67 255 80 64, 605 677 691
e-mail: info@ranczozurawiakuznia.pl
www.ranczozurawiakuznia.pl

Kategoria **

Dwór Dębogóra – miejsce spotkań, 
dwie tradycje, jedna historia
Dębogóra 18
tel. 67 256 03 26, 609 610 147
e-mail: rezerwacje@debogora.pl
www.debogora.pl

Kategoria *

Rancho Bonanza 
Anna i Zdzisław Piątek
Kamiennik 6
tel. 67 256 32 80, 604 261 664
e-mail: ranchobonanza@interia.pl
www.bonanza.xt.pl

Ośrodek posiada 12 koni, place 
przystosowane do nauki jazdy i sko-
ków. Ponadto, wyposażony jest on 
w oświetlone parkury i lonżownik, 
które pozwalają na prowadzenie za-
jęć po zmierzchu.

W ofercie:

• szkółka jeździecka, 

• hipoterapia,

• rekreacyjne jazdy konne, 

• wyjazdy w teren, 

• skoki przez przeszkody, 

• rajdy sportowe i rekreacyjne, 

• obozy jeździeckie, 

• przejażdżki dla szkół, 

• imprezy plenerowe, 

• zaprzęg, kulig, 

• pensjonat dla koni, 

• hodowla koni huculskich.



Stefanowo

Pestkownica



Pestkownica





Zaplanuj swoją przejażdżkę!
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