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Wspólna podróż 
jest jednym 
z najlepszych 
sposobów 
spędzania wolnego 
czasu  
Familijne wyprawy to ogrom niezapo-
mnianych przygód, ale także spore wy-
zwanie! Ciekawe miejsca są jednak czę-
sto tuż za przysłowiowym rogiem – trzeba 
tylko chcieć je odkryć! Dobrze przemy-
ślane kilkudniowe lub krótsze eskapady 
nie są wcale drogie, a poznawanie świa-
ta razem ze swoimi pociechami i smak 
wspomnień nie ma ceny! 

W wakacyjnym niezbędniku prezentujemy 
różne propozycje spędzenia weekendu 
z najbliższymi oraz miejsca turystyczne 
i noclegowe przyjazne rodzinom z dziećmi. 
Skorzystaj z wielu atrakcji oraz form od-
poczynku w wolnym czasie. 

Ruszaj w drogę, zwiedzaj i poznawaj ro-
dzinnie historię, tradycję i kulturę powiatu 
czarnkowsko-trzcianeckiego!

starosta 
czarnkowsko-trzcianecki
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Z dziećmi na 
każdą porę 
roku

Sportowo 

Kompleks basenów w Czarnkowie
Kompleks basenów w Czarnkowie z pod-
grzewaną, krystalicznie czystą wodą za-
pewnia stałą opiekę ratowników WOPR, 
trawiastą plażę, przebieralnie, toalety, na-
tryski. Podczas pobytu można skorzystać 
z boiska do siatkówki plażowej, koszy-
kówki, tenisa stołowego, szachów (stoły 
ogrodowe), ogródka jordanowskiego, 
rampy wrotkarskiej. Czynna jest także wy-
pożyczalnia sprzętu wodnego oraz działa 
punkt gastronomiczny.

Wymiary basenów: 
• niecka główna 50 x 20 m, głębokość 
1,20–1,80 m,

• niecka mała 20 x 10 m, głębokość 
0,40–1,20 m.

Czynne codziennie 
od 1 czerwca do 31 sierpnia 
w godzinach: poniedzałek 15.00–20.00 
wtorek – niedziela: 10.00–20.00

Bilety całodniowe, dzieci do lat 7 – wstęp 
bezpłatny

Ścianka wspinaczkowa w Lubaszu
Na pochmurne i deszczowe dni zapra-
szamy do Lubasza, do hali widowiskowo-
-sportowej, w której znajduje się ścianka 
wspinaczkowa o długości 12 m, posiada-
jąca cztery trasy o zróżnicowanym pozio-
mie trudności. Forma aktywności dosko-
nała, poza tym niezła frajda dla całych 
rodzin.

Wstęp płatny po wcześniejszym umówie-
niu się, tel. 600 699 604

Skatepark w Lubaszu
Skatepark dostępny codziennie, tor na 
świeżym powietrzu dla amatorów sportów 
ekstremalnych na deskorolkach, BMX-ach 

Ścianka wspinaczkowa 
w Lubaszu
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lub rolkach. W niedalekiej odległości jezio-
ro i cały kompleks sportowy Ośrodka Wy-
poczynkowego w Lubaszu.

Wstęp bezpłatny

Lodowisko w Czarnkowie
Lodowisko czynne każdego zimowe-
go dnia od 8.00 do 21.00. Wtedy aura 
również sprzyja ruchowi na świeżym 
powietrzu! Dlatego zapraszamy dzie-
ci, młodzież i dorosłych na tor lodowy  
czarnkowskiego OSiR-u. Znajduje się on 
na bieżni stadionu o długości 400 m. Wie-
czorem doskonałą widoczność zapewnia 
oświetlenie, a pobyt umila muzyka. Nic, 
tylko ubrać łyżwy i śmigać! 

Wstęp bezpłatny

Czarnkowskie lodowisko

 Kompleks basenów w Czarnkowie

Skatepark 
w Lubaszu
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Edukacyjnie i krajoznawczo 

Park Grzybowy w Piłce
Unikalna w skali kraju atrakcja! Eduka-
cja przyrodnicza połączona ze świetną 
zabawą i prawdziwym odpoczynkiem. 
Na obszarze ok. 1 ha wzdłuż ścieżek  
rozmieszczono wielkie modele grzybów 
oraz w naturalnych rozmiarach zwierzęta 
leśne. Wszystko opatrzone stosownymi 
podpisami pełnymi ciekawostek, które 
w bardzo przystępny sposób pokazują 
różnorodność i bogactwo okolicznych 
lasów. Park jest doskonałym miejscem 
dla rodzinnych wypadów na łono natury. 
W jego bliskości urządzono plac zabaw, 
ustawiono ławeczki i altanki.

Wstęp bezpłatny

Park Ryb Słodkowodnych w Trzciance
Wspaniała, tematyczna lekcja biologii 
w naturalnej scenerii, podczas której mo-
żemy poznać niezwykłe, podwodne życie 
ryb. Park Ryb Słodkowodnych to jedyne 
tego rodzaju miejsce w Polsce. Zlokali-
zowany jest w Trzciance, na wschodnim 
brzegu jeziora Sarcz. 

Grzybobranie w Pestkownicy

Park Ryb Słodkowodnych



7

Umieszczono tam grupę modeli ryb naj-
bardziej charakterystycznych i najczęś-
ciej występujących w naszych wodach, 
wykonanych w powiększeniu (ok. 3–5 m). 
Precyzyjne i wierne oryginałom odwzo-
rowanie umożliwia zgłębianie budowy 
anatomicznej poszczególnych gatunków. 
Oprócz tego na obszarze parku ustawio-
no 10 tablic edukacyjnych z opisami oraz 
ciekawostkami z rybiego świata. Jest to 
znakomita przestrzeń dla wypoczynku 
całej rodziny, tym bardziej że znajdziesz 
się w pobliżu trzcianeckiego OSiR-u, do 
którego dobrodziejstw infrastruktury bę-
dziesz miał pełny dostęp.

Wstęp bezpłatny

Zagroda dzików w Goraju
Dzicza zagroda o powierzchni ok. 3 ha 
zlokalizowana jest tuż obok leśniczówki 
Goraj, w niedalekiej odległości od zespo-
łu pałacowo-parkowego Goraj-Zamek. 
W zależności od pory roku milusińscy 
mogą tu poobserwować dorosłe zwie-
rzęta, jak i urocze warchlaki oraz dzięki 
tablicom informacyjnym poznać wiele 
faktów z życia tych zwierząt. Na terenie 
znajduje się altana, w której bez prze-
szkód zregenerujesz siły.

Wstęp bezpłatny

Taras widokowy w Czarnkowie
Punkt widokowy znajduje się na szycie 
Góry Krzyżowej w Czarnkowie. Można 
tam dotrzeć zarówno pieszo, rowerem, 
jak i samochodem. Dojście i samo miej-
sce są dobrze oświetlone, co umożliwia 
spacery o każdej porze dnia. Taras wypo-
sażony jest w ławeczki, przestronną alta-
nę  ze stołem do gry w szachy i warcaby 
oraz nowoczesną lunetę umożliwiającą 
bezpłatną obserwację rozległej panora-
my miasta oraz sporego odcinka Doliny 
Noteci.

Wstęp bezpłatny

Punkt widokowy w Czarnkowie

Edukacja w Parku Grzybowym

Nauka i zabawa – Park 
Ryb Słodkowodnych
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Rodzinka nad 
jeziorem
W rejonie znajdziesz miejsca, gdzie bę-
dziesz mógł rodzinnie zadbać o swój or-
ganizm i dać mu odrobinę zdrowego wy-
tchnienia. Odwiedź ze swymi pociechami 
nadnoteckie ośrodki i obiekty sportowe 
nad cudnymi jeziorami – na eskapadę nie 
musisz zabierać ze sobą wiele. Można 
tam wypożyczyć potrzebny sprzęt: piłki 
do siatkówki, koszykówki, piłki plażowe, 
rakietki do tenisa, badminton, maski do 
nurkowania, płetwy, deski do pływania. 

OSiR Trzcianka 
Pięknie położony kompleks sportowo-
-rekreacyjny nad jeziorem Sarcz to m.in.: 
pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, 
boiska treningowe, korty tenisowe, nowo-
czesna siłownia z zapleczem sanitarnym, 
„Centrum wędkarstwa, turystyki wodnej 
i ratownictwa wodnego” oraz przystań 
żeglarska. Plaże łączy tu pieszo-rowero-
wa ścieżka, wzdłuż której umieszczono 
makiety ryb o wymiarach 3–5 m tworzące 
pierwszy w Polsce Park Ryb Słodkowod-
nych. Poza tym miejsce wyposażone jest 
w elementy małej infrastruktury turystycz-
nej, takie jak: siłownia zewnętrzna, plac 
zabaw, wiata, pod którą którą można 
swobodnie grillować, oraz slip wodny. 
W sąsiedztwie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
gości oczekuje odnowiony Hotel Ajaks.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzciance
ul. Piotra Skargi 56, Trzcianka
tel. 539 987 602
Hotel Ajaks
ul. Piotra Skargi 56, Trzcianka
tel. 67 216 22 32, 517 499 391
ajaks@hoteltrzcianka.pl
www.hoteltrzcianka.pl  

Ośrodek Wypoczynkowy w Lubaszu
Doskonałą sposobność do odpoczynku 
na świeżym powietrzu można znaleźć na 
terenie Ośrodka Wypoczynku w Lubaszu. 
Jest on wyposażony w: korty tenisowe, 
boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę 
i piłkę nożną, skatepark. Przy Jeziorze 
Dużym będziesz miał dostęp do malow-
niczo położonych tras biegowych i ro-

Jedna z wielu atrakcji OSiR-u 
w Trzciance

 Rekreacja nad jeziorem w Lubaszu
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werowych. W sezonie istnieje możliwość 
korzystania z wypożyczalni sprzętu wod-
nego i sportowego, pola kempingowego, 
domków drewnianych i holenderskich. 
Niedawno oddano także do użytku wspa-
niały plac zabaw stwarzający doskonałe 
i przede wszystkim bezpieczne warunki 
dla rekreacji dzieci.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu
ul. Kościelna 4, Lubasz
tel. 67 255 73 17
e-mail: gok-lubasz@wp.pl
www.gok-lubasz.pl

Ośrodek Wypoczynkowy „Świderek” 
w Krzyżu Wlkp. 
Zróżnicowanie przyrodniczo-krajobrazo-
we naszego regionu sprzyja rozwojowi 
wszelakich form turystyki – od windsur-
fingu, turystyki pieszej, rowerowej, że-
glarstwa, po wędkarstwo i plażowanie. 
W Krzyżu Wlkp. istnieje możliwość sko-
rzystania z atrakcji i udogodnień kąpieli-
ska, pola biwakowego położonego przy 
Jeziorze Królewskim. „Świderek” jest 
ośrodkiem rodzinnym w pełnym tego 
słowa znaczeniu, jego teren ogrodzono 
i oświetlono, a wszystkie atrakcje posia-
dają odpowiednie atesty.

Ośrodek Wypoczynkowy „Świderek”
ul. Mickiewicza 36, Krzyż Wielkopolski,
tel. 517 228 513, 512 353 097
e-mail: anita.mendlewska@o2.pl, 
ow.swiderek@gmail.com
www.owswiderek.com.pl

Nad jeziorem w Pestkownicy

Wędkowanie - jedna z wielu 
atrakcji w Pestkownicy

Plaża przy OW „Świderek” 
w Krzyżu Wlkp.
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Familijnie 
na wsi
Dbamy szczególnie o samopoczucie 
najmłodszych. Wielu właścicieli gospo-
darstw agroturystycznych zapewnia sze-
roki wachlarz atrakcji i niesamowitych 
przeżyć Twoim pociechom. Poniżej opisy 
miejsc, w których rodzinne wczasy to praw-
dziwa przyjemność, a zabawy dzieci, gwar 
i śmiech nikomu nie przeszkadzają. Są 
raczej dowodem i potwierdzeniem niczym 
nieskrępowanego wypoczynku. W ofercie 
– w zależności od wieku i zainteresowań – 
znajdują się m.in.: baseny, boiska sporto-
we, place zabaw, spotkania ze zwierzętami 
gospodarskimi, hippika, ale też i nietuzin-
kowe atrakcje, takie jak: obserwatorium as-
tronomiczne, labirynt zbożowy czy spacer 
z kozą. Wszystkie rekomendowane obiekty 
przeszły ocenę standardu usług przepro-
wadzoną przez Polską Federację Turystyki 
Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

Kategoria ***

Rezydencja nad jeziorem
Pestkownica 1
tel. 502 606 847
e-mail: info@pestkownica.com.pl
www.pestkownica.com.pl
Luksusowy, kameralny hotel w lesie nad jeziorem, 
znakomity dla rodzin z dziećmi. Zapewnia szereg 
atrakcji. Wśród nich znajdują się: duży plac zabaw 
– olbrzymia piaskownica, huśtawki, bujak, zestaw 
dla poszukiwaczy złota, trampolina, stół do ping-
-ponga; basen – ogrodzony, odkryty (4 x 7 m) 
o głębokości ok. 0,7 m z podgrzewaną wodą, wo-
kół którego rozłożone są leżaki, piaszczysta plaża 
– na brzegu jeziora z leczniczą borowiną, usypa-
ne z piasku miejsce do zabaw dla najmłodszych, 
wypożyczalnia sprzętu dla pociech: sanki, rowery 
(oraz kaski), kapoki, foteliki na rowery, elektronicz-
ne nianie. Istnieje możliwość karmienia danieli 
przy udziale pracownika z Pestkownicy. Niebanal-
ną atrakcją prócz pełnowymiarowego, ogrodzo-
nego kortu tenisowego ze sztuczną nawierzchnią 
(możliwość gry w koszykówkę i siatkówkę) jest 
jedyne w regionie obserwatorium astronomiczne 
– położone na wzgórzu, wyposażone w profesjo-
nalny teleskop Sky Watcher o średnicy zwierciadła 
305 mm z systemem GoTo. Lokalizacja w środku 
lasu, z dala od łun miast daje fantastyczne warunki 
podczas nocnych obserwacji nieba.Inne atrakcje 

Wypoczynek na 
świeżym powietrzu 
w Pestkownicy

Partyjka szachów pod 
chmurką w Pestkownicy
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Pestkownicy: szachiści mogą rozegrać partię nie 
tylko przy stole, ale też w plenerze (szachy ogro-
dowe), putting green – minigolf, jest też tor do gry 
w bocce, strzelanie z wiatrówki i zabawy tereno-
we (np. grzybobranie). Grill i ognisko – ustronne, 
zadaszone miejsce daje okazję organizacji wie-
czornych imprez bez przeszkadzania pozostałym 
gościom, którzy chcą odpoczywać w ciszy. 

Chata Miłkowska 
Paulina Czubaszewska 
Miłkowo 61D
tel. 604 550 195
e-mail: milkowo@o2.pl
www.milkowo.pl
Chata Miłkowska to miejsce malowniczo położo-
ne wśród pól i lasów, z dala od dróg i zabudowań. 
Znajdziesz tu wygodne pokoje 2–3-osobowe oraz 
dwupokojowe apartamenty rodzinne. Do dyspo-
zycji gości: przestronny salon z kominkiem i kąci-
kiem dla najmłodszych, plac zabaw, grill, miejsce 
na ognisko, boisko do gry w siatkówkę oraz strzel-
nica dla małych i dużych Indian. Udostępnia się 
łóżeczka, wanienki, krzesełka do karmienia, za-
bawki, książeczki, gry planszowe, piłki, rakietki do 
badmintona. W trosce o bezpieczeństwo pociech, 
na schodach została zamontowana bramka 
a gniazdka elektryczne w salonie zabezpieczone 
(w pokojach gościnnych na życzenie). Ponadto, 
moskitiery w oknach nie pozwolą owadom na za-
kłócanie snu malucha. Można wypożyczyć rower, 
łuk albo spróbować swoich sił w siodle. W gospo-
darstwie mieszkają zwierzęta: króliki, kozy, konie 
i psy. Dzieci zapraszane są do udziału w ich kar-
mieniu. Najodważniejszym z nich proponuje się 
oprowadzanie na koniu, a nawet spacer z kozą. 
Sezonową atrakcją w lipcu jest labirynt zbożowy. 
W odległości 5 km od Chaty Miłkowskiej znajduje 
się jezioro, z piaszczystą plażą i placem zabaw. 

Dworek nad Drawą 
Elżbieta Reizig
Stefanowo 1
tel. 728 843 839
e-mail: elzbieta-reizig@gmx.de
www.gutshof-gragefeld.de
Dworek nad Drawą jest certyfikowanym gospo-
darstwem ekologicznym o wysokim standardzie, 
położonym nad samą rzeką. To doskonałe miej-
sce na rodzinny wypoczynek. W ofercie dla dzieci: 
boiska sportowe, quady, jazda konna, kajaki, plac 
zabaw, grill, ognisko, możliwość obserwacji zwie-
rząt gospodarskich.

Labirynt zbożowy 
w Chacie Miłkowskiej

Spacer z kozą to kolejna 
atrakcja w Chacie Miłkowskiej

Nocne obserwacje nieba 
w Pestkownicy
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Dębina 
Tomasz Pawłowski
Dębina 1A
tel. 502 130 143
e-mail: Niko1@poczta.onet.eu
www.debina.agroturystyka.pl
„Dębinę” usytuowano w centrum lasów dębo-
wych, nad rzeką Drawą. To raj dla grzybiarzy 
oraz wędkujących, miejsce, w którym można 
wypocząć w komfortowych warunkach na ło-
nie natury. Gospodarze dysponują 5 pokojami 
2- i 3-osobowymi, łazienkami oraz kuchnią. Do-
stępny m.in.: plac zabaw dla dzieci, basen, boi-
sko do gry w siatkówkę, wypożyczalnia sprzętu 
turystyczno-rekreacyjnego, miejsce na ognisko, 
grill. Organizowane są także spływy kajakowe. 

Osuch
Urszula i Janusz Fąferek
Osuch 6A
tel. 661 944 344
Gospodarstwo agroturystyczne „Osuch” poło-
żone w Dolinie Noteci, w pobliżu lasu zaprasza 
wszystkich szukających spokoju i wypoczynku 
na łonie natury. Miłośnicy wędkarstwa zrelak-
sują się nad funkcjonującymi w gospodarstwie 
dwoma stawami rybnymi, przy których odby-
wają się również zawody wędkarskie. Organi-
zowane imprezy okolicznościowe wzbogacą 
tu: przejażdżki rowerowe, spływy kajakowe, 
ognisko, grillowanie, grzybobranie, partie tenisa 
stołowego, bilard. Dzieci spędzą zaś miłe chwile 
na placu zabaw.

Nad Stawem
Barbara Smug
Stajkowo 87B
tel. 67 255 61 21, 503 647 014, 
511 105 472
e-mail: stajkowo78b@o2.pl
www.stajkowo.pl
Agroturystyka w samym centrum małej spokoj-
nej i malowniczej wsi Stajkowo. Dom znajduje 
się bezpośrednio przy stawie, gdzie chętni sko-
rzystają z łowiska ryb. Na terenie Puszczy No-
teckiej odnajdziecie spokój, czyste, świeże po-
wietrze oraz relaks i oderwanie od codziennych 
trosk. Warto wybrać się na jagody czy grzyby. 
Zainteresowani mają możliwość uczestniczenia 
w pracach gospodarskich. Najmłodsi spożytkują 
wolne chwile na placu zabaw, wyjazdach rowe-
rowych i zwiedzaniu okolicznych terenów oraz 
zabytków wraz z rodzicami. Właściciele zadbali 
również o miejsce na grilla czy ognisko, gdzie 
miło przy pieczonej kiełbasce spędzisz czas.

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
Rancho Bonanza to kompleks wypoczynkowy 
umiejscowiony na skraju Puszczy Noteckiej. 
W swojej ofercie posiada atrakcje dostosowane 

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
Urokliwy dwór z XIX w. położony na wzgórzu, 
otoczony zabytkowym parkiem wśród prasta-
rych lip, kasztanowców i daglezji. Starannie 
odrestaurowany, z widokiem na łąki i stawy po-
śród lasów Puszczy Drawskiej oraz Noteckiej. 
W nim ziemiańskie klimaty – szerokie dębowe 
schody, stare meble, skrzypiące komody, na 
ścianach portrety przodków, a także myśliwski 
nastrój, szable, trofea wraz z licznymi zacho-
wanymi śladami bogatej historii tych ziem. Dla 
najmłodszych gości zostawiono do dyspozycji: 
plac zabaw, boiska sportowe, paintball, konie, 
kajaki, istnieje możliwość obserwacji zwierząt 
gospodarskich, zimą organizowane są kuligi 
saniami. Gospodarze zapraszają także na rejs 
statkiem po Noteci.

Leśna Podkowa 
Piotr Podskarbi
Rychlik 23
tel. 508 246 430, 603 098 189
e-mail: monika@lesna-podkowa.pl
www.lesna-podkowa.pl
„Leśna Podkowa” – malownicza stadnina koni 
oraz gospodarstwo agroturystyczne. Piękny, 
rozległy teren przylegający do lasu nad rzeką 
Bukówką skłania przybywających do wypo-
czynku o każdej porze roku. Gospodarze ofe-
rują m.in.: organizację imprez okolicznościo-
wych, szeroki wachlarz form i zajęć związanych 
z hippiką, wśród których znaleźć można: jazdę 
konną dla początkujących i zaawansowanych, 
treningi wierzchowców i jeźdźców, przejażdżki 
bryczką, kuligi końmi (sanki dla dzieci). Przy 
obiekcie staw, miejsce na grilla lub ognisko. 
Dzieci bawić się będą doskonale na zewnętrz-
nym placu zabaw, jak i w kąciku urządzonym 
specjalnie dla nich wewnątrz budynku. Właści-
ciele oddają do dyspozycji również niezbędny 
sprzęt turystyczny, w tym: rowery, rowery wod-
ne, kajaki, łódkę.
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do potrzeb rodzin z dziećmi. Oferuje się przy-
bywającym: jazdę konną, przejażdżki bryczka-
mi, korty tenisowe, boiska sportowe. Pociechy 
dodatkowo mogą korzystać z placu zabaw lub 
uczestniczyć w pracach gospodarskich. 

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
Klimatyczna 110-letnia chata wiejska o konstruk-
cji szachulcowej prowadzona przez gościnnych 
gospodarzy zakochanych w koniach i innych 
zwierzakach. Jest to wymarzona przestrzeń 
dla najmłodszych, którzy będą mieli z kim się 
zaprzyjaźniać. Znajdą tam osiołka Tuptusia i ku-
cyka Kamyka, w zagrodach kozy, owce, świnki 
oraz kurki. A wszystko to na ogrodzonym terenie 
o powierzchni 4,5 ha. Dodatkowymi atrakcjami 
są: „Małe zoo”, jazda konna (na maneżu lub 
w terenie), hipoterapia, przejazdy bryczką lub 
wozem, „leśne” boisko do piłki nożnej i badmin-
tona, miejsce do gry w tenisa stołowego i kosza, 
zimą organizuje się tu kuligi saniami.

Na Łęgach 
Piotr Paluszkiewicz
Lubcz Mały 17
tel. 67 253 31 59, 602 302 382
e-mail: legilubcz@wp.pl
www.ecotouristfarm.pl 
Gospodarstwo rolne prowadzone metodami 
ekologicznymi (atest Stowarzyszenia „Ekoland” 
od roku 1992, a od 1994 należy do Stowarzy-
szenia „ECEAT”-Polska promującego rodzinne 
gospodarstwa ekoturystyczne). Dzięki lokaliza-
cji na Łęgach Nadnoteckich pomiędzy Puszczą 
Notecką a Puszczą Drawską zapewnia codzien-
ny kontakt z naturą jeszcze nieskażoną uprze-
mysłowieniem czy natłokiem turystów. Można 
obserwować licznie występujące gatunki pta-
ków łąkowych i wodnych, bobry lub wybrać się 
na spływ kajakowy Drawą albo Notecią. Po-
nadto, w sezonie jest gdzie rozbić namiot (pole 
namiotowe z łazienkami i wc, aneksem kuchen-
nym oraz miejscem na ognisko), powędkować, 
zagrać w siatkówkę, a milusińscy mają swój 
plac zabaw. Gospodarze wypożyczają rowe-
ry, organizują przejażdżki konne indywidualne 
i grupowe (wozami 4–6 osób) z biwakiem od 3 
godzin do 3 dni, uczą rozpoznawania i zbierania 
grzybów, dojenia kóz, wyrabiania serów i masła, 
wypiekania chleba i ciasta tradycyjnymi meto-
dami – w starym piecu chlebowym.

Dębina 
Marzena i Jarosław Cieślik
Sarbka 14
tel. 67 255 12 18
e-mail: debina@tlen.pl
www.debina.abc.pl
Gospodarstwo doskonale przygotowane na 
przyjazd rodzin. Proponuje szeroką ofertę usług 
turystyczno-rekreacyjnych oraz rehabilitacyj-
nych. Głównym atutem obiektu jest bliskość 
lasu, cisza i spokój połączone ze sposobnością 
do aktywnego wypoczynku, relaksu i odnowy 
biologicznej. Na miejscu czekają liczne atrakcje, 

m.in.: jazda konna, możliwość gry w siatkówkę, 
koszykówkę, badmintona, pomocy w pracach 
gospodarskich.  

Kategoria standard

U Artystki 
Magdalena Szynkowska
Jędrzejewo 103
tel. 785 955 112
160-letni dom utrzymany w stylu starego dwor-
ku wiejskiego wśród lasów, z daleka od zgiełku 
cywilizacji. Obok pracownia artystyczna. Za-
praszamy tam rodziny szczególnie wrażliwe na 
sztukę, amatorów malarstwa, rzeźby i rysunku. 
Natchnienia do pracy twórczej w tej okolicy nie 
brakuje!

Za górką 
Barbara i Waldemar Warnke
Gajewo 74
tel. 67 255 83 80
e-mail: adamwarnke5@op.pl
Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia gospo-
darstwa agroturystycznego z dwudziestoletnią 
tradycją, położonego w pasie łąk nadnoteckich, 
w pobliżu lasu, własnych stawów, ścieżek spa-
cerowo-rowerowych. Typowo rolne – z hodowlą 
krów mlecznych – oferuje oprócz ciszy i czyste-
go powietrza możliwość uczestniczenia w pra-
cach gospodarskich oraz posiłki przygotowane 
z własnych produktów (masło, ser, jaja, warzy-
wa, owoce). Doskonały wypoczynek dla rodzin, 
które szukają odskoczni od wielkomiejskiego 
zgiełku i alternatywnego sposobu spędzania 
czasu wolnego.

Na leśnym rozdrożu
Elżbieta i Tadeusz Jerenkiewicz
Przyłęg 1
tel. 67 216 21 30, 255 01 06
e-mail: las@nalesnymrozdrozu.pl
www.nalesnymrozdrozu.pl
Gospodarstwo leżące w Puszczy Drawskiej 
wśród wspaniałych lasów mieszanych (buki, 
dęby, sosny, brzozy, jodły), bogatych w owoce 
leśne i grzyby. Przy domu duża, słoneczna łąka 
z bocianim gniazdem. Na niej miejsce oraz boi-
sko do zabaw i gier na świeżym powietrzu (ko-
metki, piłka siatkowa i nożna). Jest sposobność 
obserwacji licznych zwierząt i ptaków, korzysta-
nia z rowerów, rozpalenia ogniska, urządzenia 
grilla. Na dzieci czekają: stół do ping-ponga, 
piłkarzyki, basen (dmuchany dla mniejszych 
dzieci), szopa pełna strachów, piaskownica, 
huśtawki, łódka.
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