
LGD Stolem Wdzydzkie” oraz drugi  „Dolina Środkowej Wietcisy”. 
Na terenie LGD Stolem znajduje sie jeszcze jeden obszar chroniony tj. Wdzydzki Park 
Krajobrazowy, który został utworzony w 1983 r., jego powierzchnia wraz z otuliną wynosi 
33 040 ha. Park obejmuje północna część Borów Tucholskich z zespołem rynnowym Jezior 
Wdzydzkich. Uformowane w kształcie krzyża jeziora: Wdzydze, Jelenie, Radoń i Gołuń 
stanowią najbardziej charakterystyczny element krajobrazu i niebywałą atrakcję dla 
miłośników żagli. Jego rynny rozciągają się w dwóch kierunkach o łącznej powierzchni 
1455 ha. Oprócz kompleksu jezior znajduje się tu ponad 160 jezior i oczek wodnych. 
Obfitość lasów i jezior powiązanych z Wdą i jej dopływami, urozmaicona rzeźba terenu, 
a także niskie zaludnienie decydują o dużych walorach rekreacyjno-turystycznych parku. 
Do najcenniejszych elementów przyrodniczych należą chronione: tracz długodzioby i troć 
jeziorowa, zwana wdzydzką, która stała sie wręcz symbolem parku.
Kultura
Ważnym elementem tożsamości historycznej ziemi kościerskiej jest tradycja i kultura 
Kaszubska. Powiat Kościerski na terenie, którego znajduje sie obszar oddziaływania LGD 
Stolem zwany jest „Sercem Kaszub”. Nazwa ta została użyta w kontekście ziemi kościerskiej 
już w 1932 r. Na całym terenie Stolem można odnaleźć elementy tradycji kaszubskiej, 
a także kuchni w tym szczególnie znanych ruchanek, rytuału zażywania tabaki zwanej 
„Diabelskim Zielem”, zapoznać się z barwnymi strojami regionalnymi, poznać tajemnice 
haftu kaszubskiego. Do najważniejszych elementów definiujących i wyróżniających 
kulturę kaszubską należy język, z którym również możemy się bliżej zapoznać praktycznie 
w każdym miejscu na terenie LGD. Najważniejsze z nich to: Muzeum Kaszubski Park 
Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich, które powstało w 1906 r. jako pierwsze
na ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu. Urządzone zostało w XVIII-wiecznej 
podcieniowej chałupie wykupionej od miejscowego gospodarza Michała Hinza za sprawą 
osiadłych w tej wsi, w latach 90-tych XIX stulecia, Teodory i Izydora Gulgowskich. 
Plenerowa część Parku Etnograficznego obejmuje ponad 40 obiektów architektury ludowej 
z planowanych docelowo 80-ciu. Są to zagrody chłopskie i szlacheckie, chałupy i dworki,
szkoła, kościół oraz wiatraki, kuźnia i tartak. Obiekty wyposażone są w tradycyjne sprzęty 
i urządzenia używane przez mieszkańców wsi. Równolegle, obok prac konserwatorskich 
trwa zagospodarowywanie 22 ha terenu Parku poprzez 
m.in. wytyczanie dróg i kształtowanie zieleni. Muzeum 
w przyszłości powinno przedstawiać zwiedzającym 
zróżnicowany obraz życia mieszkańców kaszubskiej 
i kociewskiej wsi od XVII do połowy XX w. 
Warto wspomnieć w tym miejscu o największej 
na Kaszubach letniej imprezie folklorystycznej. 
Organizowana na terenie muzeum od 1973 r. zawsze 
w trzeci weekend lipca. Jarmark Wdzydzki przyciąga 
corocznie kilkanaście tysięcy osób, wśród których 
są mieszkańcy Pomorza jak i turyści masowo 
przyjeżdżający tutaj na wakacje. Z myślą o nich 
muzeum przygotowuje bogaty program imprezy 
na cały dzień w różnych zakątkach swojego 22-ha 
terenu. Są w nim występy zespołów folklorystycznych, 
koncerty muzyki poważnej, pokazy dawnych 
zawodów, wiejskich rzemiosł i tradycyjnych zajęć 
połączone z możliwością ich nauki i zakupu gotowych 
wyrobów. Liczne rodzinne gry i zabawy ludowe, 

Obszar LGD Stolem tworzy 5 gmin powiatu kościerskiego, 
tj. gminy Kościerzyna, Karsin, Nowa Karczma, Dziemiany, 
Lipusz. Nasz region to dogodne miejsce do rozwoju turystyki. 
Wynika to przede wszystkim z walorów krajobrazowych 
powiatu, który położony jest w niezwykle malowniczym 
zakątku kraju. Naturalna uroda tego terenu, liczne i czyste 
jeziora, piękne lasy, świeże powietrze, połacie piasków 
sandrowych, a co najważniejsze szczególna atmosfera, 
sprawiają, że obszar LGD Stolem jest idealnym miejscem 
wypoczynku i rozrywki. Znajdują się tu doskonałe warunki 
do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, żeglarstwa, 
motorowodniactwa i kajakarstwa. Okolice powiatu 
kościerskiego to raj dla wędkarzy i myśliwych. Niewątpliwą 
atrakcją dla miłośników przyrody są parki krajobrazowe: 
Wdzydzki Park Krajobrazowy i Kaszubski Park 
Krajobrazowy, połączone szlakami turystycznymi: pieszymi 
(Kaszubski, Wdzydzki, Kamiennych Kręgów) i wodnymi 
(Wdy, Wierzycy, Trzebiochy). Swym niepowtarzalnym 
urokiem zachwycą każdego jeziora rynnowe 
położone wśród lasów z największym na Kaszubach 
jeziorem Wdzydzkim zwanym “Kaszubskim Morzem”. 
Charakterystykę przyrodniczą powiatu uzupełnia wiele 
godnych polecenia zabytków architektonicznych i atrakcji 
turystycznych. 
Łączna powierzchnia LGD Stolem wynosi 82.688 ha, 
z czego prawie połowa to lasy 39 763 ha. Dużą część 
obszaru obejmują grunty orne 24 310, a także znaczną 
część wody 4 290 ha.
Jak wyżej wspomniano, na uwagę wśród wód zasługuje 
„Jezioro Wdzydzkie” zwane ze względu swoje rozmiary
1430 ha „Kaszubskim Morzem”. Jest to największe 
jezioro Pojezierza Kaszubskiego. Oddziaływaniem
LSR objęte są również dwie rzeki należące do dorzecza 
Wisły i zlewiska Morza Bałtyckiego tj. Wdy i Wierzycy. 
Terenu obszaru LGD mają urozmaicona polodowcową 
rzeźbę terenu, która składa się na charakterystyczne 
ukształtowane formy: pagórki i wzgórza 
czołowomorenowe, faliste powierzchnie moreny 
dennej tworzące wysoczyzny, długie ciągi rynien 
polodowcowych, równiny sandrowe, kemy(moreny 
martwego lodu) i wytopiska. Całość stanowi obraz 
procesów geomorfologicznych zachodzących 
w plejstocenie.
Na terenie LGD Stolem znajdują się dwa obszary 
chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000. Pierwszy z nich określony jako „Jeziora



konkursy z nagrodami, a także spotkania z twórcami, rzemieślnikami i artystami 
gwarantują wszystkim dobrą zabawę, miły nastrój i niezapomniane wrażenia. Kultura 
i tradycja kaszubska są ściśle związane z chrześcijaństwem, dlatego należy w tym miejscu 
wspomnieć i o Sanktuarium Męki Pańskiej czyli Kalwarii Wielewskiej, która została 

zbudowana w latach 1915-1927 według projektu Teodora 
Mayra z Monachium. W skład Kalwarii wchodzą 22 obiekty, 
natomiast największym zabytkiem jest barokowy obraz 
Matki Boskiej Pocieszenia, znajdujący się  w świątyni p.w. 
Św. Mikołaja we Wielu.
Na terenie LGD Stolem znajduje się również muzeum 
niezwykle istotne nie tylko dla społeczności lokalnej ale
i dla całej Polski. Mowa tu o Muzeum Hymnu Narodowego 
w Będominie, które mieści się w XVIII wiecznym dworku, 
urodził się w nim twórca hymnu narodowego Józef Wybicki. 
Gromadzone są w nim pamiątki po twórcy polskiego hymnu 
– Józefie Wybickim i wybitnych postaciach z jego epoki, 
dokumenty dotyczące historii Mazurka Dąbrowskiego, 
a także elementy wyposażenia z XVIII w i początku XiX 
w. W zbiorach znajdują się: meble, dywany, XIX–wieczne 
obrazy i kilimy o tematyce patriotycznej, broń (szable 
i pistolety z XIX w.), biżuteria patriotyczna z okresu 
powstań narodowych, medale pamiątkowe, telegramy 
i karty pocztowe o charakterze patriotycznym z początku 
XX w., dzieła literackie i plastyczne inspirowane Pieśnią 
Legionów Dąbrowskiego. Na uwagę zasługuje również 
rekonstrukcja wojen napoleońskich z lat 1806/07 która 
odbywa się w Muzeum każdego roku w sierpniu. Formuła 
widowiska tworzy autentyczną okazję podpatrzenia 
mechanizmów dawnej wojny - zastosowania ówczesnej 
taktyki, działania sztabu, funkcjonowania szpitala 
polowego oraz autentycznych reakcji walczących w niej 
ludzi.
W każdej z gmin LGD Stolem działają gminne ośrodki 
kultury, które organizują wiele cyklicznych imprez 
o charakterze regionalnym i międzynarodowym.  
Jedną z największych imprez, ponieważ o randze 
międzynarodowej na terenie LGD Stolem odbywającą 
się od niemal dwudziestu lat jest Międzynarodowy
Festiwal Folkloru, którego jedną ze scen jest 
miejscowość Wiele w gminie Karsin i tutaj też 
następuje corocznie jego inauguracja. Impreza 
odbywa się jednocześnie na scenach w Brusach, 
Kościerzynie, Chojnicach i Wielu. W ciągu tygodnia 
imprezy można zobaczyć zespoły zarówno z Kaszub 
jak i z innych części świata, czasem tak egzotycznych 
jak Chiny, Indie, Meksyk, czy Fidżi. Klimat 
specyficzny i niepowtarzalny tworzy kultura duchowa 
i materialna Kaszubów. Tutaj też ciągle obecna 
i żywa jest tradycja kaszubskiego ludu, opowieści

o Stolemach – kaszubskich olbrzymach, podejrzeć ręczne wyplatanie koszy czy też 
wykonywanie tradycyjnego haftu na białych płótnach. Kultywowaniu tradycji kaszubskich 
służą także, znane zarówno na scenach w Polsce jak i za granicą zespoły, m.in. Zespół 
folklorystyczny „Kaszuby” z Wiela i Karsina, Zespół Folklorystyczny “Kaszubskie
Nuty”, Zespół Pieśni i Tańca “Kościerzyna” oraz “Młoda Kościerzyna”.
Szlaki turystyczne
LGD Stolem ze względu na swoje walory krajobrazowe i przyrodnicze, posiada bardzo 
dobre warunki dla rozwoju turystyki kwalifikowanej. Na miłośników wędrówek pieszych 
i rowerowych czeka tu wiele szlaków regionalnych i ścieżek dydaktycznych. Łącznie jest 
ich około 30. Na brak zajęcia nie będą także narzekać miłośnicy spływów kajakowych.
Z obszarów Szwajcarii Kaszubskiej bierze początek kilka atrakcji rzek nadających się do 
tego rodzaju atrakcji. Są to: Wda (Czarna Woda), Trzebiocha, Graniczna, Pilica, Borowa, 
Wierzyca i Mała Wierzyca. Krótkie szlaki rzeczne można przebyć w ciągu jednego, 
dwóch dni. Na jeziora warto jednak przeznaczyć więcej czasu. W regionie istnieje 
10 przeznaczonych dla miłośników kajakarstwa szlaków wodnych. Biorąc pod uwagę 
amatorów aktywnej turystyki, polecamy korzystanie ze szlaku kajakowego rzeki Wdy. 
Szlak wodny do turystyki kajakowej jest jednym z najpiękniejszych szlaków kajakowych 
w Polsce. Wypływa z Jeziora Wieckiego w miejscowości Śluza w gminie Lipusz i uchodzi do 
Wisły pod Świeciem. Szlak liczy 211 km i aż 11 stałych przenosek. Płynie w większej części 
przez Bory Tucholskie oraz Zespół Jezior Wdzydzkich. Na pokonanie całego szlaku potrzeba 
ok. 10 dni. Na obszarze LGD Stolem występuje mnogość kwater agroturystycznych 
i miejsc noclegowych, które kompleksowo obsługują turystów pragnących odpocząć na 
kaszubskiej ziemi.



“Dzika Zagroda”
Trzebuń 104
83-425 Dziemiany
tel. 603 607 205
e-mail: rezerwacja@nakaszubach.pl 
www.nakaszubach.pl 

Wczasy u Gabi
ul. Potulicka 11
83-425 Dziemiany 
tel. 58 688 00 61, 503 576 451
e-mail: wczasy.dziemiany@gmail.com

Pokoje gościnne przy samym malowniczym jeziorze 
Rzuno, blisko lasu i centrum wsi Dziemiany. Cisza, 
spokój i klimat do dobrego wypoczynku. 2 
sypialnie, łazienka z prysznicem oraz salon 
z wyjściem na balkon z widokiem na jezioro 
i pomost (doskonałe miejsce dla fanów spinningu). 
Gospodarze oferują swojski chleb i ciasto. W cenie 
wynajmu do dyspozycji gości są rowery oraz łódka, 
rower wodny i deska wind-surfingowa. Pakiet Cyfry+ 
oraz internet Wi-Fi gratis!

“Domek nad brzegiem jeziora”
ul. Potulicka 11 
83-425 Dziemiany 
tel. 697 621 634
e-mail: pokoje.dziemiany@gmail.com
www.wczasydziemiany.dobrynocleg.pl

Przestronne pokoje z pięknym widokiem na jezioro  
Rzuno, blisko lasu i centrum wsi Dziemiany. 
Komfortowe wyposażenie i nowoczesny wystrój wnętrz 
w połączeniu z bezpośrednim dojściem do jeziora (7m. 
do linii brzegu, własny pomost, miejsce na ognisko), 
darmowym internetem Wi-Fi oraz pakietem Cyfra+, 
zapewnią wypoczynek na każdą pogodę. Gospodarze 
oferują swojski chleb i ciasto. Do dyspozycji gości są 
rowery oraz łódka, rower wodny i deska wind-surfingowa 
(w cenie wynajmu).

Domki nad Jeziorem
ul. Leśna 6
83-425 Dziemiany 
tel. 889 131 961
e-mail: dziemiany@wakacjenakaszubach.pl
www.wakacjenakaszubach.pl

Domki położone są na skraju Dziemian w otulinie 
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Do lasu jest 
zaledwie 12 kroków, a do jeziora Rzuno 150 m. Domki 
są drewniane, komfortowo wyposażone z tarasem 
z widokiem na jezioro. Do dyspozycji gości sauna oraz 
wypożyczalnia rowerów.

Do dyspozycji gości przestronne pokoje 2, 3, 4 
i 5-osobowe z łazienkami i TV, a także w pełni 
wyposażona kuchnia. Można skorzystać z domowych 
posiłków, serwowanych w formie szwedzkiego 
stołu. W obiekcie jest również sala biesiadna, która 
stanowi idealne miejsce na różnego rodzaju imprezy 
okolicznościowe. Można również wypożyczyć rowery. 
To jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie można 
zobaczyć orła bielika, bociana czarnego, rybołowa, 
kanię i zimorodka.
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Gospodarstwo Agroturystyczne
Gertruda Cysewska 
Dziemiany
83-425 Dziemiany 
tel. 58 688 04 98
e-mail: violetta_cysewska@web.de

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Na Wzgórzu”
Raduń – Osiedle 25
83-425 Dziemiany
tel. 602 638 120
www.wczasynawzgorzu.pl 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Wzgórzu” 
położone jest w malowniczej miejscowości Raduń, na 
terenie południowych Kaszub. Domki wypoczynkowe 
znajdują się na wzgórzu z tarasami widokowymi, 
które osłonięte są drzewami, zapewniając tym samym 
spokój i prywatność. Domki: 4- i 6-osobowy zapewnią 
Państwu przyjemny chłód w upalne dni, a także ciepłe 
i przyjemne schronienie w rześkie poranki. Dla chętnych 
do dyspozycji są rowery. 

Gospodarstwo Agroturystyczne „U Asi”
Raduń 24
83-425 Dziemiany
tel. 58 688 11 39, 889 942 366
e-mail: teresa.brandt@wp.pl 
www.raduń.kaszuby.info.pl, www.uasi.idara.pl  

Gospodarstwo agroturystyczne położone w Raduniu 
na trasie Kościerzyna – Chojnice we Wdzydzkim Parku 
Krajobrazowym. W obrębie miejscowości znajdują 
się trzy jeziora: Mosino, Brzeźno i jezioro Raduń. 
Na terenie gospodarstwa usytuowane są boiska do 
siatkówki i koszykówki (teren rekreacyjny, piaskownica, 
huśtawka, zjeżdżalnia), a także miejsce na ognisko 
i grill. Gospodarze polecają produkty z własnego 
gospodarstwa oraz możliwość zbierania grzybów, jagód 
i łowienia ryb w pobliskich jeziorach. Do dyspozycji są 
również rowery oraz sprzęt wodny.

Agroturystyka „Dębina”
Dębina 7
83-425 Dziemiany
tel. 58 680 43 17, 502 419 898
e-mail: agroturystyka@debina7.pl
www.agroturystyka.debina7.pl 

W samym centrum Borów Tucholskich, na obszarze 
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego leży Dębina, 
otoczona kompleksami leśnymi. Poznać otoczenie 
można w czasie pieszych i rowerowych wędrówek 
(rowery na miejscu) oraz przejażdżek bryczką. 
Agroturystyka zapewnia zakwaterowanie, które 
dogodzi nawet najbardziej wymagającym klientom. 
Każda z kwater wyposażona jest w: aneks kuchenny, 
sypialnię, łazienkę, WC, TV. Dla chętnych dostępne są 
również rowery oraz sprzęt wodny. 

Cztery kwatery (2 domki, świetlica i pokoje u gospodarza) 
oddalone ok. 80 m od jeziora Rzuno w Dziemianach. 
Domki w pełni wyposażone w pięknej okolicy. Wszystkie 
kwatery znajdują się na terenie byłego ośrodka 
wypoczynkowego, pod lasem, nad jeziorem Rzuno. Do 
dyspozycji gości: dwa boiska do siatkówki, huśtawki, 
piaskownice, kajaki, ponton, miejsce na ognisko 
i grille. Bonus to ciasto Pani Trudzi – ciasto ucierane 
z marmoladą, jagodami itp. albo ciasto drożdżowe 
z owocami i/lub kruszonką. Cały teren jest ogrodzony. 
Dla chętnych dostępne są również rowery. 
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Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Dom na Skarpie”
Dąbrówka 6
83-425 Dziemiany
tel. 58 688 14 36, 603 799 102
e-mail: domnaskarpie@gmail.com 
www.domnaskarpie.com 

Dom wypoczynkowy „Kocia Góra”
Raduń 9A
83-425 Dziemiany
tel. 58 688 11 41, 692 742 050
www.zielonakwatera.pl/?id=857

Dom wypoczynkowy „Kocia Góra” to wolnostojący, 
murowany budynek wyłożony w środku boazerią. 
Znajduje się na ogrodzonym terenie o powierzchni 
990 m2. Dla najmłodszych przygotowano piaskownicę, 
huśtawkę oraz trampolinę. W cenę pobytu wliczone jest 
wędkowanie w zarybionym stawie oraz wypożyczenie 
rowerów.

Przysiółek Dywan
Dywan
83-425 Dziemiany
tel. 602 214 497
e-mail: rompur@wp.pl
www.noclegi-dywan.pl 

Przysiółek Dywan oferuje pokoje i apartamenty 
wypoczynkowe w malowniczej miejscowości Dywan, 
8 km od Dziemian, na trasie Kościerzyna – Chojnice. 
Do dyspozycji gości są cztery pokoje dwuosobowe 
z łazienkami, aneksem kuchennym i tarasem oraz 
trzy pokoje czteroosobowe z łazienkami, dużą kuchnią 
i salonem z kominkiem. Ośrodek agroturystyczny 
stanowią dwa budynki wolnostojące w obszarze 
leśniczówki Dywan. Trzeci budynek to zabytkowy 
drewniany młyn, który ma ponad 100 lat. Do dyspozycji 
gości jest parking, świetlica, łódka, kajak, rower, 
palenisko na grill itp.

Kwatera Agroturystyczna „AGRO MORENA”
Raduń 27
83-425 Dziemiany
tel. 664 990 663

Do dyspozycji Gości przeznaczono murowany dom. 
Usytuowany z dala od ruchliwych tras, na terenie 
typowo rekreacyjnym. W zacisznym malowniczym 
miejscu, nad jeziorem Raduń z wyspą, połączonym 
z kilkoma jeziorami i długą linią brzegową.
Dom składa się z dwóch sypialni, jednej 4-osobowej 
i drugiej 2-osobowej z łóżkiem małżeńskim, wyposażonej 
kuchni, oraz łazienki z prysznicem.
Nieskażony teren obfituje w dobra natury - ryby, grzyby 
i jagody.
Idealne miejsce dla amatorów wędkarstwa, którzy mogą 
skorzystać z pomostu i łódki w cenie noclegu.

Gospodarstwo agroturystyczne na Kaszubach 
położone nad jeziorem Słupino. Dla gości przygotowano 
dwa pokoje 2-os., jeden pokój 3-os., dwa pokoje 
wieloosobowe, jeden domek turystyczny i jeden 
apartament. Do dyspozycji gości ogród z dużą altaną 
z siedziskami i grillo-kominkiem, a dla najmłodszych plac 
zabaw z piaskownicą i huśtawki. Nad brzegiem jeziora 
miejsce na ognisko z wiatką i siedziskami oraz 3 kładki 
do połowu ryb. Możliwość skorzystania z łódki, roweru 
wodnego i kajaku. W gospodarstwie istnieje możliwość 
obcowania ze zwierzętami, a także korzystania ze 
świeżych warzyw z ogródka, swojskiego nabiału - 
jajek, mleka, twarogu. Na życzenie gości gospodarze 
organizują kuligi z pochodniami i ogniskiem.
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Gościniec KASZUB
Wdzydze Tucholskie 40
80-442 Karsin
Tel. 604 880 644, fax 58 687 34 24
e-mail: agrokaszub@o2.pl 
www.kaszub.net  

Ośrodek wczasowy BEAVER – Tourist s.c.
Rogalewo 1
83-441 Wiele
tel. 58 687 34 24, 604 880 644
e-mail: wczasy.info@gmail.com
www.wiele.com.pl 

Ośrodek położony na 9 ha lasu sosnowego z 800 m 
dostępem do jeziora, z plażą, pomostem kąpielowym, 
przystanią żeglarską. Posiada bogatą infrastrukturę 
rekreacyjną oraz zaplecze do obsługi takich atrakcji 
jak: park linowy, paintball, quady, sporty wodne, jazda 
konna, ścianka wspinaczkowa.   

Ośrodek wypoczynkowy eFKa Wiele
Piątkowo 2
83-441 Wiele
tel. 58 687 34 65, 600 341 366
e-mail: efka@efka-wiele.pl 
www.efka-wiele.pl 

Ośrodek znajduje się nieopodal miejscowości Wiele, 
pośród lasów, bezpośrednio nad brzegiem jeziora 
Wielewskiego.  Do dyspozycji gości są pokoje 
w pawilonie hotelowym z widokiem na jezioro oraz 
domki letniskowe, plaża strzeżona, smaczne posiłki 
w kuchni oferującej całodzienne wyżywienie oraz 
domowa atmosfera. Okolica, jej walory przyrodnicze 
oraz kulturowe związane z Kaszubami zachęcają 
do uprawiania wszelkich form ekoturystyki. Oferuje 
wczasy rodzinne, pobyty weekendowe, kolonie, 
obozy, wycieczki szkolne, rodzinny camping, imprezy 
integracyjne dla firm oraz imprezy okolicznościowe. Do 
dyspozycji jest wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz 
rowerów. 

U Basi 
ul. Derdowskiego 15a
83-441 Wiele
tel. 608 150 107
e-mail: bara72@op.pl
www.narloch.agroturystyka.pl 

Obiekt położony 80 m od pięknego Jeziora 
Wielewskiego z plażą strzeżoną i wypożyczalnią 
sprzętu wodnego, piaszczystym brzegiem, wspaniałym 
kąpieliskiem szczególnie dla dzieci. Obok plaży duży 
plac zabaw dla dzieci, boiska do piłki plażowej, nożnej 
i siatkowej i lasek sosnowy.  Do wynajęcia pokoje 2 
i 3- osobowe. Na parterze kuchnia do dyspozycji gości.  
Na dwa pokoje łazienka. Z tarasu widok na jezioro. 
Na miejscu grill, nad jeziorem miejsce na ognisko. 
Możliwość wykupienia wyżywienia. Suszarnia, to 
udogodnienie dla miłośników grzybobrania. Istnieje 
możliwość organizowania indywidualnych spływów 
rzekami Wdy, Brdy i ich kanałami oraz zwiedzania 
okolicy z paralotni.

Oferujemy pokoje 2, 3, 4 osobowe. Wszystkie 
pokoje z łazienkami i tv. Do dyspozycji Gości 
łódka wiosłowa, rowery, stół bilardowy, sauna. 
Oferujemy potrawy regionalne i własne  
wypieki. Obiekt znajduje się na skraju wsi, położonej 
nad jeziorem Wdzydze, na terenie Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego. Wokoło duże obszary leśne (Bory 
Tucholskie) i liczne jeziora. W sezonie proponujemy - 
ognisko przy muzyce oraz dodatkowo płatne: -spływ 
kajakowy, rejs szalupą wycieczkową po jeziorze 
Wdzydze. Możliwość nauki gry w tenisa ziemnego. 
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Gościnny Domek
ul. Ks. Pł. Wryczy 85
83-441 Wiele
tel. 532 998 429
e-mail: kowalczyk80@op.pl 
www.kowalczyk.agroturystyka.pl 

Jarzębinka 
ul. Derdowskiego 15a
83-441 Wiele
tel. 602 305 330
e-mail: drag@agroturystyka.pl 
www.jarzebinka.agroturystyka.pl 

Do wynajęcia pokoje z łazienkami na 2 piętrze 
z oddzielnym wejściem z zewnątrz oraz na 1 piętrze 
45 m2 4-osobowe mieszkanie wakacyjne z widokiem 
na jezioro. Do dyspozycji gości piękny 50 m2 hol 
z kominkiem, aneksem wypoczynkowym i kuchennym 
w pełni wyposażonym, umożliwiającym przygotowania 
śniadań i kolacji. Istnieje możliwość wykupienia 
śniadań i obiadokolacji. Na miejscu grill. Dla dzieci plac 
zabaw z piaskownicą. Istnieje możliwość zamówienia 
indywidualnych spływów kajakowych rzeką Wdą, Brdą 
i ich kanałami oraz lotów paralotnią.

Półwysep Lipa 
Wdzydze Tucholskie – Lipa 2 
83-442 Karsin
tel. 58 687 32 45
e-mail: recepcja@knitter.pl 
www.polwyseplipa.pl 

W ofercie wypoczynek w domkach drewnianych 
i holenderskich, a także atrakcyjne miejsca 
campingowe. Wyśmienita kuchnia, miła atmosfera 
i profesjonalna obsługa w Barze Letnim i Zimowym 
oraz Sali Kominowej. Organizowane są wesela, 
szkolenia, imprezy integracyjne oraz wiele innych 
eventów. Na gości czekają również liczne atrakcje: od 
plaży i przystani, przez pole do paintballa, aż po różne 
formy rozrywki, np. animacje sportowe. Dodatkowo na 
terenie znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego 
i rowerów. 

„Zacisze nad rzeką”
Borsk 34
83-441 Wiele
tel. 58 687 38 16, 519 102 471

Pokoje położone na skarpie nad rzeką Wdą w zacisznym 
miejscu. Do dyspozycji gości są rowery i sprzęt wodny.

 “Gościnny domek”- wczasowo - noclegowy, sezonowy 
4-osobowy, piętrowy. Góra: 1 łóżko 2-osobowe 
i 2 łóżka 1-osobowe. Kącik wypoczynkowy, radio, TV 
plus satelita. Dół: łazienka (WC, prysznic, umywalka, 
meble). Kuchnio-jadalnia: meble kuchenne, kuchenka 
4 palnikowa z piekarnikiem, pralka automat, robot 
kuchenny, ekspres do kawy, deska do prasowania, 
żelazko. Stół kuchenny, krzesła, wersalka oraz lodówka. 
W dużym ogrodzie meble i sprzęt ogrodowo-plażowy, 
grill, parking oraz mały placyk zabaw dla dzieci. W domu 
gospodarzy kącik zabaw dla dzieci bogato wyposażony 
w  materiały dydaktyczne. 
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Zagroda „Malwa”
Wdzydze Tucholskie 4
83-441 Wiele
tel. 58 687 38 06, 604 823 576

Agroturystyka „U Basi”
Przydół – Wiele 1
83-441 Karsin
tel. 58 687 32 31, 795 582 375
e-mail: salatabarbara@wp.pl
www.u-basi.kaszuby.info.pl 

W ofercie miły i rodzinny wypoczynek w gospodarstwie 
agroturystycznym. Do dyspozycji pokoje 2, 3, 4 - 
osobowe z łazienkami oraz w pełni wyposażona 
kuchnia. Turyści poszukujący ruchu mogą wypożyczyć 
rower, bądź wybrać się na ryby. Chwile relaksu 
zapewni na pewno odpoczynek w ogrodzie pełnym 
kwiatów i zieleni. Istnieje stanowisko do grillowania 
i miejsce na ognisko. Dla smakoszy kuchni kaszubskiej 
i dla tych co jej jeszcze nie znają oferujemy doskonałe 
domowe posiłki serwowane przez gospodynię. Dla 
zmotoryzowanych gości obszerny parking.

Leśna Grota na Kaszubach
Karsin Wybudowanie 16,
83-440 Karsin
tel. 692 418 443
e-mail: kontakt@lesnagrota.pl 

Spragnieni wypoczynku znajdą tu ciszę i spokój. 
Domek letniskowy - Przewidziany jest dla maksymalnie 
4-6 osób. Domek jest ogrzewany, doprowadzona jest 
bieżąca woda, zarówno zimna jak i ciepła. Łazienka jest 
w pełni wyposażona (prysznic, umywalka, ubikacja). W 
aneksie kuchennym znajduje się podstawowy sprzęt. 
W ogrodzie znajduje się miejsce do biesiadowania: 
grill, ognisko. Bezpośrednio przy domku znajduje 
się zarybiony staw, w którym pływają karpie, liny, 
szczupaki, sumy, amury oraz karasie. Dostępne są 
również rowery.

 „POD SOSNAMI”
ul. Główna 41, 
83-441 Wiele
tel. 783 298 818
e-mail: rekowskapodsosnami@wp.pl
www.podsosnami.kaszuby.info.pl
www.noclegiwiele.pl  

Posesja znajduje się w miejscowości Wiele w gminie 
Karsin. Okolice Wiela to przede wszystkim lasy 
i jeziora, które pozwalają na wspaniały wypoczynek 
na łonie natury. Na Państwa czekają przytulne 
pokoje, apartament oraz domek letniskowy. Teren 
gospodarstwa jest w całości oświetlony i ogrodzony 
z wyznaczonym miejscem na parking. Dom otacza 
piękna zieleń, kwiaty oraz maszyny rolnicze z XVIII 
wieku. Na posesji znajduje się: wiata do biesiadowania, 
sala ogólnodostępna w stylu kaszubskim, boisko do 
piłki nożnej, boisko do siatkówki plażowej, boisko do 
koszykówki, rowery. 

Oferujemy pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami. Z pokoi 
można podziwiać piękny widok na Jezioro Wdzydzkie 
oraz lasy. Do dyspozycji gości: kuchnia z pełnym 
wyposażeniem, dostęp do Internetu. Na terenie obiektu 
znajduje się parking, ognisko, plac zabaw oraz grill.
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Pod Modrzewiami
ul. Biała Góra 5
83-441 Wiele
tel. 503 691 597
e-mail: podmodrzewiami@wp.pl
www.podmodrzewiami.pl  

Pokoje Wczasowe i Domki Letniskowe 
ul. Derdowskiego 66
83-441 Wiele
tel. 58 680 04 01, 604 792 273
e-mail: kowalski1364@wp.pl
www.wieledomki.pl
www.kowalska.kaszuby.info.pl    

Domki położone są 60 m od jeziora Wielewskiego, 
w lasku brzozowym. W każdym domku są dwie 
sypialnie, przedpokój z aneksem kuchennym i łazienka. 
Na działce jest miejsce do grillowania i ogniska, boisko 
do siatkówki oraz plac zabaw. Teren jest ogrodzony. 
Pokoje gościnne posiadają łazienki przy pokojach oraz 
wspólna kuchnia do 3 pokoi. 

„Domki letniskowe przy posesji” 
ul. Wicka Rogali 25
83-441 Wiele
tel. 58 687 33 45, 509 950 260, 505 285 801
e-mail: z.studzinski@poczta.onet.pl
www.studzinscy.kaszuby.info.pl    

Na powierzchni 1500 m2 (trawnik, drzewa iglaste 
i liściaste) oddalonej od zwartej zabudowy stoją cztery 
domki drewniane o pow. 25 m2 każdy z krytym tarasem. 
Domki są całoroczne, w tym dwa posiadają antresolę 
z możliwością noclegu dla dwojga osób. W domku 
znajduje się salonik z aneksem kuchennym, zamknięta 
sypialnia i łazienka z prysznicem. 

Ośrodek Wypoczynkowy „Largo” Borsk
Borsk
83-440 Karsin
tel. 58 687 31 87, 691 891 551
e-mail: osrodek@largo.pl 
www.osrodek.largo.pl 

Ośrodek znajduje się nad Jeziorem Wdzydze 
w Borach Tucholskich. Lasy iglaste Borów Tucholskich 
gwarantują odpowiedni wypoczynek, a grzybiarzy 
uszczęśliwiają różnorodnością grzybów. Duży akwen 
wodny umożliwia uprawianie żeglarstwa, wycieczkę 
kajakami i łodziami oraz połów ryb. Ośrodek dysponuje: 
własnym kąpieliskiem strzeżonym, sprzętem 
pływającym oraz boiskiem do siatkówki, stołem do 
ping ponga, huśtawkami i placami zabaw dla dzieci. 
Istnieje możliwość postawienia przyczepy campingowej 
i namiotu oraz wypożyczenia rowerów. 

Budynek w ustronnym miejscu, na wzniesieniu Białej 
Góry, przy lesie i wodzie w całości przeznaczony dla 
gości. Cisza, spokój, przestronny plac, możliwość 
wędkowania, grillowania, jazdy konnej, miejsce do 
zabawy dla dzieci. Do dyspozycji: pokoje słoneczne 
z widokiem na jezioro - 50m (2,3,4-osobowe), 
kuchnia domowa - regionalna, sala ogólnodostępna 
z telewizorem. Dlaczego warto przyjechać: wypady 
do lasu - kontakt ze zwierzętami, możliwość udziału 
w pracach polowych, praca przy koniach i innych 
zwierzętach.
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Pensjonat „Eden” 
ul. Kościerska 7
83-441 Wiele
tel. 58 687 35 66, 880 291 010

Przystań Wdzydzki Raj
Lipa
83-442 Wdzydze Tucholskie
tel. 698 629 954
e-mail: dreamer.wg@gmail.com 
www.wdzydzkiraj.pl 

Przystań Wdzydzki Raj oferuje noclegi w apartamentach 
dwupoziomowych nad samym jeziorem lub 
w domkach holenderskich. Dodatkowo oferuje czartery 
komfortowych jachtów, cumowane w przystani przy 
oświetlonych pomostach z dostępem do prądu 
i wody, a także organizuje imprezy integracyjne lub 
okazjonalne we wiacie biesiadnej z kominkiem na 
wynajem lub w nowo otwartej TAWERNIE WDZYDZKI 
RAJ. Zapraszają na domowe posiłki i świeże ryby. 
Dodatkowo istnieje możliwość wynajęcia sprzętu 
wodnego.

Pensjonat Eden to komfortowe noclegi dla wycieczek 
oraz grup zorganizowanych. Dla Gości odwiedzających 
Wiele przygotowano noclegi w 13 pokojach z łazienkami. 
Właściciele oferują całodzienne wyżywienie w części 
restauracyjnej, a bar, pozwala na organizację imprez 
okolicznościowych, przyjęć, spotkań, kameralnych 
wesel i dyskotek. Przy Pensjonacie znajduje się 
specjalnie przygotowane miejsce na ognisko. Istnieje 
również możliwość wynajęcia rowerów i sprzętu 
wodnego.

2 km

2 km 6 km600 m

25 km50 m
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„U Zbyszka”
Dębogóry 7
83-423 Wielki Klincz
tel. 602 517 635
www.zbyszeklp.nocuj.com.pl

Gospodarstwo położone nad stawem, możliwość 
łowienia ryb, gospodarz zaprasza rodziny z dziećmi.

1,5 km 1,5 km 12 km400 m

6

Agroturystyka – Migowska Zofia
Kościerska Huta 23
83-400 Kościerzyna 
tel. 507 019 537
www.migowska.kaszuby.pl

Agroturystyka oferuje wypoczynek, relaks i noclegi 
w domku letniskowym lub w pokojach gościnnych. 
Gospodarstwo Agroturystyczne znajduje się nad 
jeziorem Dobrogoszcz. Do dyspozycji gości są m.in. 
rowerki wodne i deski surfingowe. Dla młodszych 
turystów dostępny jest plac zabaw. 
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„Ranczo w Dolinie”
Skorzewo, ul. Peplińskiego 44
83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 37 53, 608 254 088
www.ranczo.kaszuby.info.pl

„Agroturystyka” Kościelski Sebastian
Wąglikowice 61
83-406 Wąglikowice
tel. 788 037 089
agro.kwatera61@wp.pl 
www.odkryjpomorze.pl/pokaz_obiekt-3979-
Agroturystyka_Agata_pokoje_samodzielne_
mieszkanie_wakacyjne_dla_10_osob.html

Samodzielna kwatera z trzema pokojami na piętrze, 
z kuchnią i łazienką.
Do wynajęcia w całości lub oddzielnie, łącznie dla 
10-ciu osób. Do dyspozycji gości: rowery, dwa kajaki 
oraz internet bezprzewodowy. Kwatera usytuowana 
jest w cichej okolicy, nieopodal lasu i rzeki Wdy, gdzie 
można zorganizować spływ kajakowy.
W pobliżu znajduje się wiele ścieżek rowerowych 
i pieszych, na których można aktywnie spędzić czas 
oraz pozbierać grzyby i jagody. Czysta woda jezior 
z kolei zapewni przyjemną kąpiel i chwilę relaksu. Na 
życzenie gości przygotowywane są pyszne obiady 
domowe.

Gospodarstwo agroturystyczne dysponuje 10 miejscami 
noclegowymi w pokojach 2, 3 i 4 osobowych.
Do dyspozycji gości jest kuchnia, naczynia, telewizory. 
Na terenie znajduje się miejsce na grilla i plac zabaw 
dla dzieci oraz wypożyczalnia rowerów. Zmotoryzowani 
goście będą mogli skorzystać z parkingu. Dodatkowo 
goście mają do dyspozycji duży staw, ładny ogród. W 
gospodarstwie znajdują się takie zwierzęta jak: kozy, 
owce, kury, króliki. Gwarancją wypoczynku jest cisza, 
spokój i czyste powietrze. Piękny obiekt z dala od 
miejskiego zgiełku.

100 m 2 km

8

500 m 2,5 km 8 km V - X

11 6 km

14 km

15 km

Gospodarstwo Agroturystyczne „U Marioli”
Nowa Kiszewa 42
tel. 693 451 146
e-mail: poczta@kaszubyagro.pl
www.kaszubyagro.pl

Gospodarstwo położone jest w otoczeniu lasów i kilku 
jezior. Do dyspozycji gości oddajemy trzy samodzielne 
mieszkania (apartamenty rodzinne), każde w pełni 
wyposażone w aneks kuchenny z lodówką i łazienką 
z prysznicem. W odległości 100 m przepływa rzeka 
Wierzyca, doskonałe miejsce aby łowić ryby albo 
rozpocząć spływ kajakowy. W gospodarstwie 
hodujemy kozy, kury, króliki i inne zwierzęta. 
Aktywni turyści mogą skorzystać z rowerów, 
piłkarzyków czy zagrać w ping-ponga. Przy domu 
znajduje się duży zagospodarowany teren na gry 
i zabawy sportowe na świeżym powietrzu.

„Pod Lipą” 
Loryniec 18/1
83-406 Wąglikowice
tel. 58 686 10 35, 605 050 091
www.podlipa.idara.pl

Mieszkanie dwupokojowe z aneksem kuchennym 
i łazienką. Jeden pokój z pięcioma miejscami do spania 
i drugi pokój z kanapą dwuosobową. Teren ogrodzony 
z dużym ogrodem i grillem i altaną. Możliwość 
zorganizowania ogniska oraz wyprawy do lasu. Po 
uzgodnieniu z gospodarzami można urządzić wędzenie 
ryb. Dużym atutem jest bliskość lasów i jezior. Okolica 
cicha i spokojna. Dużo grzybów dla miłośników 
grzybobrania. W Loryńcu przepływa rzeka Wda, na 
której można zorganizować spływy kajakowe. Duża 
ilości szlaków rowerowych, a w obiekcie do dyspozycji 
gości znajdują się rowery.

3 km 1 km
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12 km2 km

15 km

15 km
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Gospodarstwo Agroturystyczne „U Ewy”
Skorzewo 109a
83-400 Kościerzyna
tel. 58 680 99 13, 519 164 844
e-mail: ewa-ganska@wp.pl
www.turystykadlaaktywnych.pl/atrakcja/
             kwatera-agroturystyczna-u-ewy

„Szczypiorki”
Sycowa Huta 3D
83-406 Wąglikowice
tel. 698 004 040
e-mail: szczypiorki4@wp.pl
www.szczypiorki.kaszuby.info.pl

Gospodarstwo w Sycowej Hucie koło Kościerzyny, 
położone pomiędzy jeziorami Mielnica, Żółnowo 
i Sudomie nad rzeką Trzebiochą, znanym szlakiem 
kajakowym. Możliwość spacerów wśród wspaniałych 
okolicznych lasów. Można przyjechać z własnymi 
rowerami jak również skorzystać z bedących na 
wyposażeniu obiektu. W okolicy znajdują się szlaki 
o różnej trudności. W sezonie można wybrać się na 
grzyby lub jagody, a w pobliskich jeziorach łowić ryby. 
W pobliżu znajduje się kilka rezerwatów przyrody oraz 
skansen we Wdzydzach Kiszewskich. Do dyspozycji 
gości jest duży zielony ogród z altaną, huśtawką 
i grillem.

Obiekt agroturystyczny „U Ewy” znajduje się w gminie 
Kościerzyna. Do dyspozycji wypoczywających są 
dwa apartamenty, każdy z osobnym wejściem. Do 
dyspozycji gości na pierwszym piętrze znajduje się 
kuchnia z możliwością przygotowania posiłków, bądź 
wykupienia śniadania i obiadokolacji, salon z TV oraz 
duży taras. Obok budynku do dyspozycji gości znajduje 
się ogród z altanką. Można również skorzystać 
z udostępnianych rowerów. 

200 m 500 m

12

300 m 2 km 8 km 8

6 km

6 km

50 m

300 m
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„Zielona Polana” 
Wąglikowice 60
83-406 Wąglikowice
tel. 58 686 11 94, 691 606 058
e-mail: umpep@wp.pl

Gospodarstwo położone jest w lesie, między jeziorami 
Kramsko Duże i Kramsko Małe. Świetne warunki dla 
wędkarzy, grzybiarzy, amatorów jagód, wycieczek 
pieszych i rowerowych. Występują tu wspaniałe warunki 
do uprawiania sportów takich jak: wycieczki piesze 
i rowerowe, żeglarstwo, kajakarstwo, wędkarstwo, czy 
jazda konna. Kwatery są położone w malowniczym 
otoczeniu parku krajoznawczego. W domu jest 5 
całorocznych mieszkań wakacyjnych, przeznaczonych 
dla 2-4 osób - wszystkie posiadają oddzielne wejście. 
Kolorystyka, tarasy wypoczynkowe i wystrój wnętrz 
sprzyjają wypoczynkowi i regeneracji sił. Do dyspozycji 
gości są rowery.

„Hincówka”
Skorzewo 157
83-400 Kościerzyna 
Tel. 58 686 44 48
e-mail: hinc.maria@gmail.com
www.hincowka.kaszuby.info.pl

Do dyspozycji gości 15 miejsc noclegowych w pokojach 
2, 3, i 4 osobowych. Dom posiada w pełni wyposażoną 
kuchnię, łazienki w pokojach, TV. Zmotoryzowani 
turyści mogą zaparkować swój samochód na posesji. 
W pobliżu znajdują się trzy jeziora a przepiękne 
tereny spacerowe i szlaki turystyczne zachęcają do 
wypoczynku. Możliwość zbierania grzybów, malin, 
jagód, ziół - runa leśnego. Ponadto na terenie znajduje 
się prywatny staw, dający możliwość relaksu z wędką. 
Teleskop dostępny dla gości do obserwacji nieba. 
Ekspozycja starych maszyn rolniczych.
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„Wczasy u Gosi”
Wieprznica 9
83-407 Łubiana
tel. 58 686  46 79, 662 855 968
e-mail: malgorzata-cieszynska5@wp.pl
www.ugosi.kaszuby.info.pl

„Czaplinek pod lasem”
Sarnowy 8A
83-423 Wielki Klincz
tel. 58 686 26 28, 507 197 694

Gospodarstwo znajduje się na terenie Wdzydzkiego 
Parku Krajobrazowego. Zaletami  obiektu są: zdrowa 
kuchnia oparta na bazie własnych produktów, ustronne 
położenie tuż przy lesie, czyste jezioro (250 m) - do 
kąpieli i wędkowania. Istnieje możliwość wypożyczenia 
10 rowerów i łódki wędkarskiej. Zmotoryzowani 
turyści mogą zostawić auto na terenie gospodarstwa. 
Po wcześniejszym uzgodnieniu akceptowany pobyt 
małych zwierząt domowych. Do dyspozycji gości 
ogród z placem zabaw dla dzieci, kominkiem, grillem 
i miejscem do gry w siatkówkę oraz badmintona. W 
okolicy liczne szlaki piesze i rowerowe.

Gospodarstwo położone jest między dwoma 
malowniczymi jeziorami i otoczone ze wszystkich 
stron lasem pełnym grzybów. Na terenie zagrody 
bezpieczny i ogrodzony staw rybny w którym możliwość 
wędkowania, a także zadaszony grill. Dla najmniejszych 
mini plac zabaw oraz przejażdżki kucykiem. Dla 
zmotoryzowanych garaż na 2 samochody oraz 
możliwość wypożyczenia rowerów. Dodatkową atrakcją 
jest możliwość zakupu prac rzeźbiarskich wykonanych 
przez gospodarza domu, który jest  rzeźbiarzem 
kulturowym. 

50 m 1,5 km
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200 m 5 km 5 km

9

12 km500 m

200 m

10 km

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„U MARYLKI”
Skorzewo 125A
83-400 Kościerzyna 
tel. 58 686 73 82, 667 030 560
www.umarylki.za.pl  

Gospodarstwo znajduje się w miejscowości Skorzewo 
nad jeziorem “Wrzecionko” (I klasa czystości) k/ 
Kościerzyny. W ofercie pokoje 2 i 3 osobowe z 2 
łazienkami i w pełni wyposażoną kuchnią dodatkowo 
apartament z kuchnią i łazienką. W okolicy jezioro, 
las, co stanowi doskonałe miejsce do odpoczynku po 
całodniowych wycieczkach pieszych i rowerowych 
po przepięknej, atrakcyjnej okolicy (szlaki 
turystyczne, zabytki, na amatorów zimowych szaleństw 
na nartach czeka stok narciarski 19 km od Skorzewa). 
Do dyspozycji gości czekają: duża altana, wypożyczalnia 
rowerów, miejsce na ognisko, grill, huśtawka, oczko 
wodne.

„U Adasia i Marysi”
Dębogóry
83-423 Wielki Klincz
tel. 58 686 16 98, 668 034 307
e-mail: maria-jaszewska@wp.pl
www.agrokaszuby.com.web.pl

Gospodarstwo powstało i działa w oparciu o typową, 
kaszubską działalność rolniczą. Kwatera jest oddalone 
100 m od jeziora. Gościom serwuje się zdrową 
i ekologiczną żywność własnej produkcji. Na terenie 
obiektu znajduje się ogród wypoczynkowy z placem 
zabaw, ogniskiem i grillem, miejsce parkingowe, 
W okolicy lasy pełne jagód i grzybów. Goście maja 
możliwość obcowania ze zwierzętami gospodarskimi, 
wędkowania, przejażdżki bryczką i wozem drabiniastym. 
Można nauczyć się dojenia krów oraz zażywania tabaki 
kaszubskiej. 
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Gospodarstwo Agroturystyczne 
„GUZKÓWKA”
Sycowa Huta 29
83-406 Wąglikowice
tel. 601 406 176, 605 619 077
e-mail: guzkowa@guzkowka.pl
www.guzkowka.pl 

ABC Agroturystyka
Skoczkowo 4
83-406 Wąglikowice
tel. 58 680 42 07, 694 149 269
e-mail: michal.grulkowski19@wp.pl
www.wczasy.kaszuby.org

Do dyspozycji gości przeznaczony jest murowany, 
dwu-poziomowy dom. Wszystkie pokoje łącznie 
z wyposażeniem są urządzone w najwyższym 
standardzie. Nad jeziorem goście mogą zażywać 
kąpieli zarówno wodnych, jak i słonecznych. Występują 
tu idealne warunki uprawiania sportów wodnych takich 
jak: kajakarstwo, żeglarstwo czy windsurfing. Kilometry 
leśnych dróg zachęcają do pieszych i rowerowych 
wycieczek. W sąsiednim gospodarstwie można 
korzystać z jazdy konnej. Do dyspozycji gości jest 
również stół do gry w tenisa stołowego, piłkarzyki oraz 
rowery.

Dom Gościnny Guzkówka to pensjonat agroturystyczny. 
Do wynajęcia pokoje i udostępniony salon kominkowy, 
jadalnia, taras i parking. W ofercie relaks w kameralnych 
wnętrzach: - na parterze - salon połączony z jadalnią 
i przestrzenią wypoczynkową skupioną wokół kominka. 
Na piętrze 4 wygodne, 2 - osobowe pokoje. Na zewnątrz 
domu zadaszony taras, miejsce do grilowania, plac 
zabaw dla dzieci. Nad brzegiem jeziora - dwa pomosty 
wśród drzew, wycieczki kajakowe (długie trasy przez 
okoliczne jeziora), trasy na wycieczki rowerowe (kilka 
rowerów do wypożyczenia u gospodarzy), doskonałe 
tereny do Nordic Walkingu i na narty biegowe (kije do 
NW i narty - do wypożyczenia u gospodarzy).
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„Na Kampie”
Rotembark 26
83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 58 23, 697 529, 054
e-mail: kml-konkol@wp.pl
www.nakampie.kaszuby.info.pl
www.na-kaszuby.pl 

Do dyspozycji gości 10 miejsc noclegowych + dostawki 
w pokojach 2 i 4 osobowych. Kwatera otoczona lasami, 
wśród wielu jezior. W odległości 0,5 km siedlisko 
bobrów. Gospodarze polecają produkty z własnego 
gospodarstwa (drób, jajka, warzywa, mleko) oraz 
potrawy regionalne. Możliwość zbierania grzybów, 
jagód, żurawiny, borówek. Mile widzialne rodziny 
z dziećmi. Na terenie znajduje się miejsce na grilla/
ognisko i plac zabaw dla dzieci. Zmotoryzowani goście 
będą mogli skorzystać z parkingu. Dodatkowo do 
dyspozycji stół do ping-ponga, sale imprezową, boisko 
do siatkówki, rowery i jazda konna - 1km.

„Pod Klonem”
Wąglikowice 56
83-406 Wąglikowice
tel. 58 680 99 46, 505 337 523
e-mail: podklonem@op.pl
www.podklonem.pl 

Kwatera agroturystyczna położona przy rzece 
Trzebiocha w gminie Kościerzyna. Do dyspozycji są 
pokoje z łazienkami i aneksami kuchennymi. Przy 
domu znajduje się duży zagospodarowany teren, gdzie 
można w ciszy i spokoju wypoczywać. Atutami obiektu 
są duże obszary leśne bogate w owoce runa leśnego, 
wiele jezior, czyste powietrze oraz szlaki turystyczne 
(rowerowe i piesze). Są również szlaki wodne (po 
których organizowane są spływy kajakowe) oraz dużo 
innych ciekawych miejsc związanych z przyrodą. Sprzęt 
rowerowy oraz wodny dostępny dla gości. Na terenie 
znajdują się boiska.
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„Pod Morwą”
Skoczkowo 5
83-406 Wąglikowice
tel. 504 844 170
www.agroturystyka.kaszuby.org 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Brychatka”
Sycowa Huta 14
83-406 Wąglikowice
tel. 58 686 72 63
www.brychatka.ovh.org

Gospodarstwo położone tuz przy lesie bogatym 
w grzyby i jagody. Ponadto w pobliżu znajduje się 
jezioro, gdzie można łowić ryby. Dodatkowo goście 
mają do dyspozycji łódkę wędkarską i własny pomost 
Przy domu miejsce na grilla i ognisko oraz plac zabaw 
dla dzieci. W gospodarstwie można zobaczyć króliki, 
psy, gołębie a także spróbować mleka prosto od kozy, 
oraz zakupić świeże swojskie jajka. Miłośnicy czynnego 
wypoczynku mogą wybrać się na szlaki turystyczne 
i zwiedzać okolice pieszo lub na rowerach. 

Gospodarstwo agroturystyczne ‘’Pod Morwą’’ 
położone jest w odległości około 500 metrów od 
jeziora Wdzydzkiego. Na posesji znajduje się ogród 
wypoczynkowy z placem zabaw, grillem i miejscem na 
ognisko. Do dyspozycji gości, zostały przeznaczone 
trzy oddzielne apartamenty (dwa na piętrze, jeden 
na parterze domu). Wszystkie apartamenty są 
w pełni niezależne. Poza tym goście mają do wyłącznej 
dyspozycji ogród rekreacyjny a w nim m.in.: stoły 
i ławy drewniane z zadaszeniem wykonanym z trzciny, 
grill, miejsce na ognisko, huśtawki, miejsce do gry 
w siatkówkę oraz koszykówkę, miejsca parkingowe. Na 
miejscu znajduje się również jazda konna. Obiekt jest 
gospodarstwem rolnym, posiadającym takie zwierzęta 
jak: konie, krowy, świnie, kury, kaczki, gęsi. 
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„Staśkowo”
Skoczkowo 4A
83-406 Wąglikowice
tel. 692 288 097

Do wyłącznej dyspozycji gości przeznaczono całe piętro 
domu z osobnym wejściem: dwa przestronne 3-osobowe 
pokoje gościnne z kompletnym wyposażeniem, w pełni 
wyposażony przestronny aneks kuchenny, łazienka 
z prysznicem, duży salon wypoczynkowy, ogród 
rekreacyjny a w nim m.in.: stoły i ławy drewniane, grill, 
miejsce na ognisko, piaskownica dla dzieci.

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Anna Dering
Dobrogoszcz
83-400 Kościerzyna
tel. 695 741 175
e-mail: kasia_dering@wp.pl 

Gospodarstwo położone jest w przepięknej okolicy 
otoczonej lasami nad samym jeziorem Dobrogoszcz, 
którego woda jest pierwszej klasy czystości. Lokalizacja 
ta pozwala nie tylko na spokojny i relaksujący 
odpoczynek z dala od miejskiego zgiełku, ale także 
umożliwia zwiedzić region województwa pomorskiego. 
Do dyspozycji gości domek turystyczny z 3 pokojami. 
Dla aktywnych dostępne są rowery oraz sprzęt wodny
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Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Pod Modrzewiami”
Loryniec 3
83-406 Wąglikowice
Tel. 58 686 10 21, 600 536 383
e-mail: szymon.w21@wp.pl 
www.kaszuby-wda.pl.tl  

„Rajska Jabłoń”
Dobrogoszcz 19B
83-400 Kościerzyna 
tel. 58 686 26 02, 605 119 683
www.manska.kaszuby.info.pl 

Do dyspozycji gości jest 9 miejsc noclegowych w czterech 
pokojach 2-3 osobowych z dwiema łazienkami oraz 
kuchnią-jadalnią. Z okien widok na jezioro oraz okolicę, 
która sprzyja do jazdy na rowerze i długich spacerów. 
Gospodyni oferuje zdrowe, smaczne domowe obiady 
i ciasta. Do jeziora Dobrogoszcz ok 7 min drogi ( I klasy 
czystości), możliwość łowienia ryb, zbierania runa 
leśnego. Na terenie działki o powierzchni 2500 m2 
znajduje się plac zabaw dla dzieci: huśtawka,
piaskownica, kosz do koszykówki. Jest miejsce na grill, 
dla zmotoryzowanych miejsce na samochód.

Gospodarstwo położone na terenie Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego na rzeką Wdą. Do zaoferowania: 
1 pokój 2 osobowy, 1 pokój 4 osobowy z oddzielną 
łazienką i kuchnią. Możliwość spania na sianie dla grup 
np. kajakarzy - w stodole znajduje sie kuchnia z łazienką. 
W sąsiedztwie boiska do piłki nożnej i siatkówki, stół 
do tenisa stołowego, plac zabaw dla dzieci. Na terenie 
gospodarstwa miejsce na ognisko, grilla, wypożyczalnia 
rowerów oraz sprzętu wodnego. Istnieje również 
możliwość organizacji spływów kajakowych
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„Domek Agatki”
Kłobuczyno 57A
83-315 Szymbark
tel. 691 752 322
e-mail: acia6501@wp.pl 

Gospodarstwo położone w miejscowości Kłobuczyno 
u podnóży Wzgórz Szymbarskich. Do dyspozycji gości 
są trzy pokoje w wolnostojącym domku turystycznym. 
W okolicy znajduje się las pełen grzybów i jagód. Na 
terenie obiektu znajduje się wypożyczalnia rowerów, 
plac zabaw dla dzieci, grill oraz miejsce na ognisko. W 
sezonie zimowym istnieje możliwość zorganizowania 
kuligów. Właściciele obiektu akceptują obecność 
zwierząt domowych.  W okolicy najwyższe wzniesienie 
Wieżyca (328 m.n.p.m) z wieżą widokową. 

„Zielona Chata”
Kaliska Kościerskie 34B/1
83-400 Kościerzyna  
tel. 58 686 29 93, 609 392 997
e-mail: ihetmanska@o2.pl
www.ihetmanska.republika.pl  

Obiekt położony 200 m od jeziora Dobrogoszcz, 
dodatkowo działka przylegająca do jeziora.  Do 
dyspozycji gości: dwa pokoje 4-osobowe, kuchnia, WC, 
prysznic, domek wczasowy. Przy domu znajduje się 
ogród rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci, goście 
mogą łowić ryby w stawie. Ponadto istnieje możliwość 
wypożyczenia rowerów lub sprzętu wodnego.
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„U Kasi”
Skorzewo 205
83-400 Kościerzyna 
tel. 58 680 99 24, 602 798 774
e-mail: marianseyda@wp.pl

„U Ewy”
Czarlina 19
83-406 Wąglikowice 
tel. 782 455 007
e-mail: ewabrzezinska1@wp.pl
www.agroczarlina.pl 

Do dyspozycji gości w nowo wybudowanym domu 
są cztery  pokoje z łazienkami oraz TV: 2 dwu i 2 
czteroosobowe z możliwością dostawki, znajduje się 
również  w pełni wyposażona kuchnia do wyłącznej 
dyspozycji gości. Dookoła  znajdują  się  jeziora  z  
możliwością żeglowania i wędkowania. W okalających 
dom lasach można spacerować delektując się 
jednocześnie świeżym powietrzem i zbierać runo leśne. 
Istnieje możliwość  wypożyczenia rowerów. 

Kwatera położona jest na posesji (2000m2). Domek 
jest parterowy z salonem kominkowym, aneksem 
kuchennym oraz łazienką z prysznicem. Na poddaszu 
znajdują się dwa dobrze wyposażone pokoje, z małym 
balkonikiem. Do dyspozycji gości: ogólnodostępna 
kuchnia samoobsługowa, ogólnodostępne łazienki. Na 
terenie obiektu parking oraz możliwość wypożyczenia 
rowerów.  W gospodarstwie znajduje się kot i dwa małe, 
przyjazne pieski. W cenę wynajmu kwatery wchodzi 
możliwość korzystania z działki nad jeziorem, położonej 
w młodym, sosnowym lesie, z drewnianym domkiem. 
W  okolicy idealne miejsca do grzybobrania.
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Agroturystyka „Sosenka”
ul. Spacerowa 7
83-406 Wąglikowice
tel. 58 686 12 96, 880 046 646
e-mail: kuba.kaszuby@interia.pl
www.norek.tvc.pl  

Do zaoferowania noclegi w domu jednorodzinnym jak 
również domek letniskowy w zacisznym miejscu pośród 
lasów. W pobliżu jest możliwość uczestniczenia: 
w niesamowitych spływach kajakowych (mnogość 
tras pozwala na wybór odpowiedniej - trasy spokojne 
umożliwiające podziwianie z wody cudownej flory 
i fauny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, trasy 
z rwącym nurtem wymagające od osób wykazania się 
sprawnością fizyczną gwarantujące niesamowite
przeżycia), jazda konna, aktywny wypoczynek 
nad wodą na niezliczonych jeziorach kaszubskich 
(możliwość wypożyczenia łódek, rowerów wodnych, 
kajaków, jachtów).

Agroturystyka ”U Danki”
Nowa Kiszewa 20A
83-430 Stara Kiszewa
tel. 58 687 04 19, 667 182 388
e-mail: biuro@netsystem.pl
www.gospodarstwo.domian.ns48.pl

Gospodarstwo położone jest w pobliżu lasu i rzeki 
Wierzyca w otulinie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. 
Do dyspozycji gości samodzielne mieszkanie z dwoma 
pokojami z kuchnią  i łazienką. Gospodyni oferuje 
domowe wyżywienie. Wszystkie posiłki przygotowywane 
są z produktów z gospodarstwa.  W ogrodzie znajduję 
się plac zabaw dla dzieci z zabawkami i huśtawką. 
Gościom mija przyjemnie czas wieczorami przy 
ognisku. W trakcie odpoczynku gospodarze zapraszają 
na łowienie ryb. Można zobaczyć zwierzęta dzikie takie 
jak: wiewiórki, sowy, żaby, jaskółki, bociany, żurawie, 
sarny, jelenie, sarenki, zające. 
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Gospodarstwo Agroturystyczne 
Krzysztof Norek 
ul. Sosnowa 7
83-406 Wąglikowice
tel. 58 686 12 96, 886 699 395
www.chatka-puchatka.idara.pl 

„Pod Wieżą”
Wdzydze 30,
83-406 Wąglikowice 
tel. 58 686 13 29, 660 941 211
www.wdzydze.wczasy.com  

Oferujemy wypoczynek na terenie Wdzydzkiego 
Parku Krajobrazowego. Kuchnia domowa. Malownicza 
okolica, ścieżki przyrodnicze i rowerowe.

W ofercie nowy domek letniskowy z kominkiem, 50 m 
od rzeki Wda. Domek jest przeznaczony dla 6 osób. 
Kuchnia jest wyposażona we wszystkie niezbędne 
naczynia i garnki. Jest też kuchenka gazowa i lodówka. 
Na terenie posesji jest dużo miejsca rekreacyjnego, 
gdzie można miło spędzić czas przy grillu lub na 
zabawie z dziećmi. Do dyspozycji są rowery, kajaki 
i ping-pong. Samochód można parkować na posesji. 
Po uzgodnieniu można zabrać ze sobą swojego 
zwierzaka.
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Agroturystyka Bez Barier
Dobrogoszcz 8c
83-400 Kościerzyna
tel. 609 786 260, 697 939 508
e-mail: aniaostraleszcz@vp.pl

Mieszkanie z miejscami noclegowymi do 8 osób 
z aneksem kuchennym (pełne wyposażenie + 
zmywarka), łazienka z wanną i prysznicem. Mieszkanie 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Oddzielne wejście, teren ogrodzony z ogrodem 
i grillem. Do jeziora Dobrogoszcz 30 m (pierwsza klasa 
czystości), 200 m do lasu, 6 km od miasta Kościerzyna. 
Telewizja cyfrowa Polsat, plac zabaw, kajaki.

„U Barbary”
Czarlina 4/1
83-406 Wąglikowice
tel. 600 535 055
www.ubarbary.tvc.pl 

Kwatera położona w letniskowej wsi Czarlina we 
Wdzydzkim Parku Krajobrazowym, przy samym jeziorze 
Jelenie, nad rzeką Wdą. Dla gości jest przygotowane 
pięć pokoi 2 i 4 osobowych oraz domek letniskowy 
z kominkiem, położony przy samym jeziorze. Istnieje 
możliwość korzystania z rowerów oraz ze sprzętu 
wodnego: łódki, kajaki. Do wynajęcia również żaglówki. 
Kwatera przyjazna dla wędkarzy, grzybiarzy i miłośników 
przyrody. Niedaleko znajduje się Etnograficzny Park 
Wdzydzki. Dla Gości na życzenie przygotowywane są 
“prażonki kaszubskie”.
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Gospodarstwo Agroturystyczne „Gościna”
Kaliska Kościerskie 34 A
83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 71 56, 505 547 118
e-mail: halinaroginska@o2.pl
www.goscina.eu, www.goscina.kaszuby.info.pl

Ośrodek Wypoczynkowy SUDOMIE
Rybaki 20
83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 26 01, 602 499 438
e-mail: sudomie@sudomie.pl 
www.sudomie.pl 

Ekologiczny Ośrodek Wypoczynkowy SUDOMIE to 
doskonałe miejsce na regenerację i odnowienie energii 
życiowej. EKO-Sudomie to przede wszystkim zdrowa, 
naturalna żywność, edukacja ekologiczna, wypoczynek 
a to wszystko na łonie natury, w środku kaszubskiego 
lasu nad pięknym jeziorem. Do dyspozycji gości są 
rowery oraz sprzęt wodny.

Agroturystyka zaprasza w gościnne progi do Serca 
Kaszub na prosty i niezawodny sposób by wyrwać się 
z wielkomiejskiego pędu:
- magiczna atmosfera
- siła natury
- ekscytujące doznania, grill, ogniska, wiata, rowery, 
sprzęt pływający, plac  do zabaw dla dzieci. Na terenie 
znajduje się „ Mini muzeum” gospodarstwa wiejskiego. 
Tutaj poznasz smak kuchni kaszubskiej.
Gospodarstwo oddalone jest o 4 km od miasta 
Kościerzyna i 9 km od Szymbarka
To wszystko znajdziesz w Agroturystyce “GOŚCINA”, 
więcej na www.goscina.eu.
Przyjedź ! Poczuj tę moc i klimat !
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Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie
Garczyn 1
83-400 Kościerzyna 
tel. 58 686 40 98, 601 598 811
e-mail: pcm.garczyn@powiatkoscierski.pl 
www.pcmgarczyn.pl 

Ośrodek położony nad jeziorem Garczyn otoczony 
lasem. Gościom oferowany jest pobyt w drewnianych 
domkach, a dla grup w pawilonach lub hotelowcu. 
Ośrodek posiada bogate zaplecze sportowo - 
rekreacyjne: kompleks sportowy “Moje Boisko Orlik-
2012”, boisko piaszczyste do siatkówki, wielofunkcyjne 
boisko asfaltowe (koszykówka, piłka ręczna), 
kąpielisko strzeżone, przystań wodna, strzelnica, wiata 
z piecem chlebowym, wiata drewniana, miasteczko 
ruchu drogowego, sprawnościowy tor przeszkód 
z kadrą szkolącą, plac na ognisko, sezonowa stajnia 
(jazda konna) oraz wypożyczalnia rowerów i sprzętu 
wodnego.

Stanica Wodna PTTK
Wdzydze 31
83-406 Wąglikowice
tel. 58 686 12 15, 607 590 350
e-mail: stanica@wdzydze-stanica.pl 
www.wdzydze.com.pl 

Stanica służy zarówno żeglarzom, jak i kajakarzom. 
Stworzono specjalistyczną infrastrukturę:  pomosty 
z przyłączami elektrycznymi. W obiekcie jest 140 miejsc 
noclegowych w domkach 7, 4, 3, 2 osobowych. W 2010 
roku oddano do użytki 36 metrową wieżę widokową 
wraz z wiatą edukacyjną. W recepcji funkcjonuje 
sklepik z materiałami krajoznawczymi. Funkcjonuje 
pole namiotowe, pole karawaningowe z przyłączami 
i miejscem na ognisko, zadaszeniem i stołami, a także 
wypożyczalnia rowerów i sprzętu wodnego. 
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Ośrodek wypoczynkowy PARADIES
Wdzydze
83-406 Wąglikowice 
tel. 604 164 819
e-mail: osrodekparadies@wp.pl  
www.paradies.maxmedia.pl 

Dom Wczasowy DANUTA
Wdzydze 42
83-406 Wąglikowice 
tel./fax 58 686 12 92
e-mail: helenadw@wp.pl
www.helena.kaszuby.pl

Dom Wczasowy “Danuta” posiada 12 pokoi 2, 3, 4 i 5
osobowych z łazienkami i telewizorami oraz sala 
z kominkiem, saunę i bilard. Łącznie 45 miejsc. Dla 
Gości przygotowano dodatkowo aneks kuchenny, 
w którym znajduje się lodówka, czajnik bezprzewodowy, 
mikrofalówka oraz podstawowa porcelana. 
Wokół domu są miejsca do wypoczynku, stadnina koni, 
Wiata Myśliwska, miejsce na ognisko, boisko oraz plac 
zabaw dla dzieci.

Ośrodek położony jest w malowniczej miejscowości 
z bezpośrednim dostępem do jeziora. Jest możliwość 
zaparkowania samochodu na terenie ośrodka. W 
sąsiedztwie znajduje się szereg barów, stołówek 
i smażalni ryb. Na terenie Wdzydz Kiszewskich 
wspaniałe warunki znajdą miłośnicy pieszych wędrówek, 
wycieczek rowerowych, przejażdżek konnych w siodle 
i zaprzęgiem oraz kajakarze. Atrakcją dla turystów 
jest możliwość rejsu łodzią spacerową po kompleksie 
jezior Wdzydzkich. Okolice Wdzydz Kiszewskich są 
wymarzonym terenem dla kajakarzy, żeglarzy i surfingu. 
Wypożyczalnia rowerów i sprzętu wodnego.
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Dom Wczasowy GABRIELA
Wdzydze 43
83-406 Wąglikowice 
tel. 58 686 13 23, 532 520 418
e-mail: dw.gabriela@wp.pl 
www.helena.kaszuby.pl

Dom Wczasowy “Gabriela” posiada 11 pokoi 2, 3, 4
i 5 osobowych z telewizorami . Łącznie 40 miejsc 
noclegowych.
7 pokoi posiada własne łazienki, natomiast pozostała 
cześć ma łazienki na korytarzach na wprost pokoi. 
Goście mogą skorzystać z aneksu kuchennego,  
w którym znajduje się lodówka, czajnik bezprzewodowy, 
kuchenka oraz podstawowa porcelana. Wokół domu są 
miejsca do wypoczynku, wiaty grillowe, stadnina koni.
boisko oraz plac zabaw dla dzieci. Parking bezpłatny,
niestrzeżony. 
Zwierzęta przyjmowane po wcześniejszym 
uzgodnieniu.

„Zajazd U Sołtysa” 
Wdzydze 68
83-406 Wąglikowice 
Tel. 58 686 11 28, 880 307 642
e-mail: kontakt@zajazdusoltysa.pl 
www.zajazdusoltysa.pl 

W ofercie szereg różnych usług - począwszy od usług 
gastronomicznych, poprzez organizowanie imprez 
okolicznościowych, na bazie noclegowej kończąc. 
W zajeździe można skorzystać z ok. 18 miejsc 
noclegowych, parkingu bezpłatnego, niestrzeżonego na 
terenie zamkniętym, boiska do koszykówki i siatkówki
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Villa Marzenie 
Wdzydze 75
83-406 Wąglikowice 
tel. 58 686 13 08, 889 140 477
e-mail: helenadw@wp.pl
www.helena.kaszuby.pl

Dom Wczasowy HELENA
Wdzydze 41
83-406 Wąglikowice 
tel. 58 686 13 08
e-mail: helenadw@wp.pl 
www.helena.kaszuby.pl

Dom Wczasowy “Helena” posiada 8 pokoi 2, 3 
i 4 osobowych z łazienkami i telewizorami oraz 
salę jadalną na 100 osób. Łącznie 25 miejsc. Dla 
Gości przygotowano dodatkowo aneks kuchenny, 
w który znajduje się lodówka, czajnik bezprzewodowy, 
mikrofalówka oraz podstawowa porcelana. Ośrodek 
posiada własną  stadninę koni. Wokół domu znajdują 
się miejsca do wypoczynku, Wiata Myśliwska, miejsce 
na ognisko nad jeziorem, boisko oraz plac zabaw dla 
dzieci, a także parking bezpłatny, niestrzeżony.
Są organizatorem imprez integracyjnych, koloni,  
zielonych szkół,  wesel i wielu innych imprez.

Villa Marzenie posiada 7 pokoi 2, 3 i 4 osobowych 
o podwyższonym standardzie ze wspólnym aneksem 
kuchennym oraz 2 apartamenty. Wszystkie pokoje 
posiadają łazienki oraz telewizory, cześć pokoi posiada 
również balkony.
Dla Gości przygotowano dodatkowo kameralną 
salę ze sprzętem audio-wizualnym, na której można 
zorganizować uroczystość rodzinną lub konferencję.
W aneksie kuchennym znajdują się lodówka, czajnik 
bezprzewodowy, mikrofalówka oraz podstawowa 
porcelana. Wokół Villi znajduje się plac zabaw dla 
dzieci oraz parking bezpłatny, niestrzeżony.
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Centrum Sportu i Rekreacji w Skorzewie
Skorzewo, ul.Peplińskiego 20
83-400 Kościerzyna 
tel. 58 686 59 80, 605 955 966
e-mail: zskit@koscierzyna.pl
m.helta@koscierzyna.pl 
www.koscierzyna.pl

Zaplecze hotelowe hali sportowej, w ofercie organizacja 
obozów sportowych – zawodów sportowych 
z profesjonalną obsługą, możliwość skorzystania z  
pełnometrażowej hali sportowej z trybunami, boisko 
trawiaste, bieżnia, siłownia, pokoje 2,3,4 osobowe 
z węzłem sanitarno-higienicznym.
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Siedlisko Malwy
Wyrówno 5
83-424 Lipusz
tel. 604 424 442
e-mail: kasia@michalczewski.com 
www.wyrowno.com 

Rancho Maszera
Płocice 7A
83-424 Lipusz
tel. 509 435 577
e-mail: plocice@wp.pl
www.ranchomaszera.dobrynocleg.pl 

Tutaj można spędzić miło czas w kontakcie z naturą 
i oderwaniu od zgiełku. Fauna i flora są szczególnymi 
atutami tego miejsca, gdyż położone jest ono 
w Borach Tucholskich. Rancho Maszera przyjmuje 
wszystkich chcących miło i kulturalnie spędzić czas, 
w szczególności kilkunastoosobowe grupy, dla których 
przygotowuje się bardzo atrakcyjny program pobytu. 
Gospodarze zachęcają do wzięcia udziału w spływach 
kajakowych Wdą i Trzebiochą, które przepływają blisko 
gospodarstwa. Jest to doskonałe miejsce wypadowe 
dla wszelkich form turystyki, włącznie z szybownictwem 
i spadochroniarstwem.

Agro Breza – domki letniskowe na Kaszubach
Nowe Karpno 2
83-424 Lipusz
tel. 58 687 46 01, 607 897 957
e-mail: agrobreza@wp.pl 
www.agrobreza.tvc.pl 

Agro Breza położona jest w malowniczej miejscowości 
Nowe Karpno, w kręgu 3 jezior, rzeki Wda, lasów i łąk. 
Oferuje noclegi w komfortowym domu jednorodzinny 
dla 6-8 osób, położony 20 metrów od jeziora oraz 
w 3 domkach drewnianych w odległości 70 metrów od 
jeziora. Goście mają do dyspozycji grill, altankę wraz 
z meblami ogrodowymi oraz plac zabaw dla dzieci. 
Atrakcje takie jak: kąpiele w jeziorze, kajaki, łódki, 
wędkowanie,  szlaki rowerowe, grzybobrania, spacery 
po lesie. 

Kaszubskie Zacisze
Nowe Karpno 4a
83-424 Lipusz
tel. 58 688 07 96, 660 106 483
e-mail: dorotka.plata@interia.pl
www.wypoczynekdlakazdego.tvc.pl

Dom całoroczny usytuowany w spokojnej okolicy, leżącej 
pomiędzy jeziorami. Na parterze znajduje się salon 
z kominkiem, kuchnia w pełni wyposażona. Na piętrze 
znajdują się 3 sypialnie oraz łazienka. Do dyspozycji 
gości: garaż, miejsce do grillowania, hamak, meble 
ogrodowe, piaskownica, rowery, a także sprzęt wodny, 
huśtawka, stół do ping-ponga. Możliwość wędkowania 
po uprzednim wykupieniu zezwolenia.  Piękne okolice 
zachęcają do przechadzek Nordic Walking, a ścieżki 
rowerowe do jazdy na rowerze. Na polanie koło domu 
jest boisko do gry w piłkę siatkową bądź badmintona.

Stylowo urządzony  i komfortowo wyposażony 
dom zlokalizowany na terenie Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego. Obiekt malowniczo położony 
bezpośrednio nad jeziorem w otoczeniu 6.5 ha własnego 
ogrodu, lasu i łąki. Na terenie: pełnowymiarowy kort 
ceglany, pomost do wędkowania i opalania, łódka, 
kajaki, canoe,  pływająca wyspa. Do przyrządzania 
posiłków: letnia kuchnia z grillem i miejsce na ognisko. 
W razie niepogody - w dużej stodole: stół do ping-
ponga, stół bilardowy i „piłkarzyki”. Wokół atrakcyjne, 
spokojne, bezpieczne tereny do wycieczek pieszych, 
rowerowych i szlaki wodne. 
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Gospodarstwo Agroturystyczne „Astra”
Szklana Huta 3
83-424 Lipusz
tel. 58 687 50 21
www.idara.pl/astra 

Na piętrze domu jednorodzinnego gospodarzy 
z osobnym wejściem, znajdują się: pokój dzienny, 
sypialnia, aneks kuchenny, łazienka z WC. Dookoła 
rozciągają się duże kompleksy leśne, w
których nie brakuje jagód i grzybów. Przed domem jest 
drewniana altana ze stołami i ławami oraz murowany 
grill. Można tu miło odpocząć po kąpielach w jeziorze, 
spacerach po lesie, zbieraniu jagód i grzybobraniu. W 
cenie wynajmu – rowery, łódka, ponton – do dyspozycji 
gości.
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„U Miecia”
Stary Barkoczyn 24/1
83-422 Nowy Barkoczyn
tel. 58 686 16 95, 505 199 974
e-mail: esabisz@wp.pl
www.umiecia.kaszuby.info.pl

Gospodarstwo oferuje wypoczynek w 4 pokojach 
gościnnych, 300 m od własnych 2 jezior oraz 
domek wolnostojący. Do dyspozycji gości piękny 
ogród wypoczynkowy – plac zabaw oraz wiata 
integracyjna. Gospodarze są myśliwymi – możliwość 
udziału w polowaniu, obserwacji zwierząt z ambony 
oraz skosztowania potraw z dziczyzny. Posiłki 
przygotowywane są z produktów z własnego 
gospodarstwa. W okolicy lasy bogate w runo leśne. 
Oferta szczególnie polecana amatorom polowań 
i wędkarzom. Do dyspozycji gości są rowery i sprzęt 
wodny.

„Pod Bocianami”
Grabowska Huta 26 
83-403 Grabowo
tel. 58 687 01 14, 888 257 433
e-mail: lukaszstolc@onet.pl
www.agropodbocianami.pl

W ofercie komfortowy pobyt w niezależnym, 
przeznaczonym wyłącznie do dyspozycji gości domu. 
Gospodarstwo ogrodzone jest na przestrzeni 2000 
m2, w którym znajduje się grill, altana (18 osób), 
oczko wodne, duże podwórze, plac zabaw, ogród. 
Dookoła lasy pełne grzybów, jagód i borówek oraz 
jeziora i zbiorniki wodne wypełnione rybami, tworzą 
swoistą ostoję spokoju i pozwolą odpocząć na łonie 
natury, w otoczeniu wzgórz Wierzycy – w otulinie Parku 
Krajobrazowego. Do dyspozycji gości są rowery.
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Agroturystyka „Jaskółka”
ul. Gdańska 17
83-404 Nowa Karczma
tel. 58 687 72 56, 693 392 973
e-mail: apollak@poczta.onet.pl
www.kaszuby.agrowakacje.pl

Zajazd nad Stawem
Grabówko 54/1
83-403 Grabowo
tel. 58 687 72 09, 697 909 693
e-mail: d.meczykowski@wp.pl
www.zajazdnadstawem.pl

W ofercie pobyt w domkach 6-osobowych. 
Organizowane są imprezy integracyjne i rodzinne. 
Do dyspozycji zaplecze z infrastrukturą sportowo-
rekreacyjną, w tym wypożyczalnia rowerów. Smaczna 
kuchnia – ryby z własnego jeziora.

Gospodarstwo oferuje 4 pokoje gościnne w wydzielonej 
części budynku łącznie dla 11 gości oraz jadalnię 
z aneksem kuchennym. Kwatera dysponuje salką 
kominkową, dużym ogrodem z altaną, grillem oraz 
tarasem z miejscem na ognisko. Dla amatorów 
wędkarstwa propozycja
spędzenia wolnego czasu na łowieniu ryb w stawie 
znajdującym się przy kwaterze. 
Gospodarstwo jest malowniczo położone na skraju 
Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
i Obszarów NATURA 2000 – Dolina Środkowej 
Wietcisy oraz Szumleś. Przy obiekcie przebiega 
ścieżka przyrodnicza „Skok w naturę” dla entuzjastów 
wycieczek pieszych i rowerowych.

10 m 400 m50 m

20 m 500 m1 km

11

15 km

4

15 km

500 m

4 km

Gospodarstwo Agroturystyczne „Grodzisko”
Grabówko 41
83-403 Grabowo
tel. 58 681 14 11, 889 659 160
e-mail: luckyboy@wp.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„STRAŻNICA”
Sztofrowa Huta 4/1
83-403 Grabowo Kościerskie
tel. 510 108 967
e-mail: borys9@o2.pl
www.agroturystykastraznica.kaszuby.pl
www.paintball.kaszuby.pl

Budynek „Strażnica”  to stary, stylowy powojenny 
dom, położony na byłej granicy Wolnego Miasta 
Gdańska i Polski. W budynku są 3 pokoje dwuosobowe 
z łazienką w pokojach TV , satelita + DVD, natomiast 
pokoje na poddaszu TV + satelita. Dodatkowo jedna 
łazienka z hydromasażem (do dyspozycji gości za 
dodatkową opłatą oraz jedna łazienka dla osób 
niepełnosprawnych). Ponadto  altanka z kominkiem, 
plac  do gier i zabaw dla dzieci, rowery. W ofercie 
aktywny lub spokojny wypoczynek dla rodzin, amatorski 
połów ryb, organizowane są imprezy okolicznościowe. 

Grodzisko wczesnośredniowieczne. Obiekt położony 
nad prywatnym jeziorem w leśnej scenerii, w ofercie 
aktywny wypoczynek, swojskie przysmaki i rodzinna 
atmosfera. Istnieje możliwość wynajęcia rowerów oraz 
sprzętu wodnego. 
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