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Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach

Marian Mikołajewicz
32-064 Rudawa, Nielepice 196
Tel: (12) 283 87 26, 502 492 440
e-mail: stadnina@nielepice.com.pl
www.nielepice.com.pl

„Z huculskim koniem po przygody”
Rajdy konne organizowane przez Stadninę prowadzą głównie uroczymi szlakami Jury, lecz były także przenoszone w Beskid Niski,
Roztocze.

500 m

1 km

5 km

3 km

3 km

Stadnina jest położona ok. 20 km od Krakowa, na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Do dyspozycji gości: 25 koni gotowych do pracy w siodle, czterech instruktorów oraz 20 zadaszonych stanowisk dla koni przyjezdnych. Stadnina otwarta dla gości:
indywidualnych, rodzin, grup szkolnych i towarzyskich. Organizuje
spotkania edukacyjne, głównie z zakresu kultury ludowej i przyrody. Posiada bogate zbiory etnograficzne obrazujące kulturę ludową
Małopolski i Huculszczyzny.
Gospodyni oferuje posiłki kuchni domowej w większości z produktów wytwarzanych we własnym gospodarstwie.
Stadnina dwukrotnie otrzymała Wyróżnienia w Plebiscycie Wielkie
Odkrywanie Małopolski (2010, 2013).
Cennik (cena od osoby) – pobyt indywidualny
Nocleg ze śniadaniem
35 – 45 PLN
Obiad (obiadokolacja)
25 – 30 PLN
Zakwaterowanie
Liczba miejsc noclegowych
30 (4 wspólne łazienki)
Struktura pokoi
2, 3, 4, 8 – osobowe
oraz sala na 16 osób
Cennik jazdy konnej
Jazda na lonży
35 PLN/30 min
Jazda na ujeżdżalni i w terenie
35 PLN/60 min
Rajdy jednodniowe z posiłkiem
130 PLN/os.
Rajdy wielodniowe z wyżywieniem
250 PLN/os./dzień
Rajdy zagraniczne
wg indywidualnej
kalkulacji
Przejażdżki zaprzęgami konnymi		 20 – 35 PLN/os.
Zniżki
• 15% za wykupienie
		 10 godzin jazdy
• 25% za wykupienie karnetu
		 rodzinnego
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Oferta „W siodle”

Konie huculskie ukazują w nich wszystkie swoje walory: wytrwałość, niewielkie wymagania bytowe, przyjazne usposobienie. Konie
biorą też udział w zawodach T.R.E.C. oraz w „ścieżkach huculskich”,
organizowanych w Stadninie. Pięknie prezentują się w pokazach
konnych, zwłaszcza z jeźdźcami w strojach huculskich.
7 dniowe pobyty rodzinne (terminy do uzgodnienia)
• 2 godziny jazdy konnej dziennie (z instruktorem),
• całodzienny rajd konny do ruin Zamku Tenczyńskich w Rudnie,
• wycieczka zaprzęgiem konnym, połączona z nauką powożenia,
• wieczór poświęcony poznaniu kultury huculskiej,
• wspólne grillowanie lub gotowanie w kociołku na ognisku osobliwych potraw pasterskich,
• animacja z zakresu poznawania zmysłów i zachowań koni, a także
własnoręczne próby wypieku placków i chleba.
Cena 850 PLN/osobę obejmuje:
• 6 noclegów,
• całodzienne wyżywienie od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu
w dniu wyjazdu,
• realizację powyższego programu.
Stadnina specjalizuje się w organizacji zimowych i letnich obozów
jeździeckich – więcej ofert na stronie www.
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Ranczo „Palomino”

Oferta „W siodle”

Jolanta Lubera
38-151 Nowa Jastrząbka
Stare Żukowice 3A
tel: 602 491 343
e-mail: jola@lubera.pl

„Dowolnie na koń!”
Ranczo Palomino przez cały rok prowadzi naukę i doszkalanie w zakresie jazdy konnej, niezależnie od wieku, przyjmując zasadę, że
jazda konna jest dla każdego. Ośrodek dysponuje wykwalifikowaną
kadrą instruktorską umożliwiając adeptom jazdy konnej zajęcia na
ujeżdżalni i w terenie, do których zachęcają malownicze okolice.
Pobyty 6-dniowe dla początkujących i zaawansowanych jazdy
konnej (terminy przyjazdu i wyjazdu do ustalenia indywidualnie)

100 m

12 km

5 km

5 km

Ranczo Palomino położone jest na terenie malowniczego płaskowyżu tarnowskiego, gdzie okolice zachęcają do aktywnego wypoczynku. Ranczo organizuje kursy i szkolenia jeździeckie zarówno
dla osób rozpoczynających swoją przygodę z jazdą konną jak i dla
zaawansowanych. Adepci jazdy konnej mogą skorzystać z indywidualnych i grupowych treningów zarówno na ujeżdżalni jak i w terenie. Specjalizuje się w hodowli koni rasy American Paint Horse
oraz American Quarter Horse oraz treningu koni do dyscyplin sportowych i rajdów konnych. Od 11 lat Ranczo Palomino organizuje
regionalne, krajowe i międzynarodowe zawody w sportowych rajdach konnych. Gospodarze stworzyli autorski program szkoleniowy
Mała Liga Rajdowa adresowany do młodzieży szkolnej zainteresowanej profesjonalnym uprawianiem dyscypliny, sportowe rajdy
konne. Ponadto Ranczo Palomino jest organizatorem warsztatów
kulinarnych na bazie produktów ekologicznych.
Do dyspozycji gości kuchnia wraz z wyposażeniem do samodzielnego przygotowania posiłków.

W programie:
• 1 godziny jazdy konnej dziennie na ujeżdżalni dla osób na różnym
poziomie zaawansowania,
• każdy pobyt zakończony przejażdżką w teren (program jazdy dostosowany do poziomu umiejętności uczestników turnusu),
• zajęcia teoretyczne z zakresu wiedzy o koniach i jeździe konnej
(2 godziny lekcyjne),
Cena 930 PLN obejmuje:
• 6 noclegów,
• całodzienne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu
w dniu wyjazdu,
• realizację powyższego programu.
Cennik jazdy konnej:
Jazda na lonży		
Jazda na ujeżdżalni		
Jazda w terenie		

30 min/30 PLN
1 h/50 PLN
60 PLN

Cennik (cena od osoby) – pobyt indywidualny
Nocleg
40 PLN
Śniadanie
15 PLN
Obiad
30 PLN
Kolacja
20 PLN
Zakwaterowanie
Liczba miejsc noclegowych
9, 12 (z dostawkami)
Liczba pokoi
5 (z łazienkami)
Struktura pokoi
1, 2, 3-os.
Zniżki
5% – nocleg powyżej 3 dni
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Ośrodek Jazdy Konnej „Furioso”

Oferta „W siodle”

Anna i Aleksander Jarmuła
33-151 Nowa Jastrząbka, Stare Żukowice 1
tel: 603 678 999, 609 457 237, 609 457 273
e-mail: furiosowestern@poczta.onet.pl
www.furioso.pl

W harmonii z koniem
„Jak czerpać przyjemność z jazdy konnej”
„Furioso” zaprasza do siebie miłośników koni niezależnie od stylu
jazdy. W trakcie szkolenia uczestnicy uczą się współpracy i komunikacji z końmi oraz jak bezpiecznie i przyjemnie bez obaw trenować
na ujeżdżalni i jeździć w terenie.
15 m

1 km

15 m

15 km

35 km

5 km

4 km

Furioso to magiczne miejsce, które dzięki determinacji i pasji gospodarzy stało się kolebką polskiego western ridingu. Swoim niepowtarzalnym klimatem i przyjazną atmosferą zgromadziło liczne
grono przyjaciół i stałych bywalców spędzających w nim swój wolny
czas, odpoczywając od codziennego zgiełku. Dla nich organizowane
są co roku gonitwy Św. Huberta, klubowe wigilie, bale karnawałowe, a także koncerty muzyczne, plenery malarskie. Western Riding
Training Center FURIOSO prowadzi naukę dla osób zaczynających
przygodę z jeździectwem, profesjonalne treningi jeźdźców i koni
w stylu western, kursy horsemanship, organizuje zawody i pokazy
w stylu western oraz kursy i szkolenia dla sędziów i zawodników.
Zajmuje się także hodowlą i przygotowaniem koni oraz hipoterapią. Posiada: stajnie na ok. 50 koni, wybiegi i zielone padoki (10
ha), pełnowymiarową otwartą arenę (40x80m), krytą ujeżdżalnię
(34x54m), karuzelę dla koni, round-pen. Do dyspozycji gości: bar –
saloon, grill, sauna fińska, pensjonat dla koni.
Od 2010 r. WRTC Furioso jest prekursorem nowej dyscypliny jeździeckiej w Polsce – TREC PTTK – Konkurs Konia Turystycznego pod
patronatem Komisji GTJ PTTK.
Cennik (cena od osoby) – pobyt indywidualny
nocleg ze śniadaniem
50 PLN
obiad
22 PLN
kolacja
15 PLN
Zakwaterowanie
liczba miejsc noclegowych
10
liczba pokoi
4 (z łazienkami)
struktura pokoi
1, 2, 3, 4-os.
Zniżki
w zależności od długości pobytu
i ilości osób
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Oferta weekendowa dla grup 6-10 osób, w cenie od 300-600 PLN,
dla początkujących i zaawansowanych jeźdźców z elementami konkurencji TREC oraz western riding, takich jak trail, western horsemanship, western pleasure oraz reining.
Szkolenie „Szabla i koń” – jak władać historyczną białą bronią pieszo i z konia. Szkolenie prowadzone przez specjalistów szermierki
historycznej oraz trenera jeździectwa.
W czasie letnich weekendów
organizowane są również warsztaty:
• dla artystów: decoupage, fotografika, rzeźbiarstwo,
• dla smakoszy: naturalnie i bez chemii,
• dla aktywnych: Tai-Chi i Nordic Walking.
W programie pobytów weekendowych, warsztatów:
• 3 – 4 godziny jazdy konnej (jazda na ujeżdżalni lub wyjazd w teren) pod okiem instruktorów i przodowników turystyki konnej,
• wyżywienie od obiadokolacji w piątek do obiadokolacji w niedzielę,
• zakwaterowania w pokojach 2 lub 3-os,,
• warsztaty tematyczne.
W czasie wakacji dla dzieci i młodzieży obozy jeździeckie wraz
z nauką języków obcych (angielski i hiszpański), kursów fotograficznych. Ceny kalkulowane indywidualnie w zależności od wyboru oferty. Więcej informacji na stronie www.
Cennik jazdy konnej:
• Trening indywidualny
• Trening indywidualny sportowy
z Aleksandrem Jarrmułą
• Jazda na ujeżdżalni
• Jazda w terenie
• Jazda konna na lonży
• Oprowadzanie

80 PLN
120 PLN/h
50 PLN/h
50 PLN/h
30 PLN/30 min
15 PLN/10 min
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Stanica „Hucuł”

Małgorzata i Józef Brzazgacz
34-120 Andrychów
Sułkowice, ul. Turystyczna 77a
Tel: 502 621 405, 509 040 417
e-mail: stanica@stanicahucul.pl
www.stanicahucul.pl
facebook.pl/Stanica Hucuł

Oferta „W siodle”
„Z koniem za pan brat”
To znakomite miejsce na złapanie oddechu, spojrzenie z dystansem na codzienne problemy z końskiego grzbietu. Zaprzyjaźnić się
tu można z końmi, nauczyć jazdy konnej lub doskonalić swoje umiejętności jeździeckie w otoczeniu przepięknej przyrody.
Pobyty 7-dniowe całoroczne (od niedzieli do niedzieli) dla dzieci
i dorosłych

20 m

5 km

5 km

Stanica Hucuł to miejsce stworzone z pasji i miłości do koni huculskich. Położona u stóp Beskidu Małego, wśród pól i łąk zaprasza
wszystkich, którzy chcą nauczyć się jeździć konno lub doskonalić swoje jeździeckie umiejętności, poznać i zrozumieć konie pod
okiem doświadczonych instruktorów. Piękne beskidzkie szlaki
prowadzące przez wsie, lasy a nawet górskie szczyty: Leskowca,
Jawornicy, zachęcają do wędrówek w siodle. Dla mniej doświadczonych jeźdźców czekają przejazdy bryczką lub saniami. Na terenie
Stanicy znajduje się zadaszony grill z drewnianą pergolą, miejsce na
ognisko, obszerny plac zabaw dla dzieci oraz mini skansen maszyn
i urządzeń rolniczych.
Właściciel Stanicy to wielki pasjonat jeździectwa i tradycji ułańskich, miłośnik i hodowca koni rasy huculskiej. W Stanicy Hucuł
działa IV Szwadron Zwiadu im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich,
który kultywuje umiłowanie polskiego munduru i pamięć o wydarzeniach sprzed lat z udziałem bohaterskich ułanów. Gospodyni
przygotowuje posiłki kuchni regionalnej.
Znajomość języka – angielski

W programie:
• 1 godzina jazdy konnej dziennie,
• zajęcia w stajni: karmienie i czyszczenie koni,
• przejazdy bryczką po okolicy,
• wieczorne biesiady przy ognisku – opowieści o tradycjach kawaleryjskich.
Cena – 1.000 PLN (opiekun 760 PLN) obejmuje:
• 7 noclegów,
• Wyżywienie: od obiadokolacji w dniu przyjazdu do śniadania
w dniu wyjazdu,
• realizacja powyższego programu.
Ponadto gospodarze oferują przejazdy bryczką „szlakiem szlacheckim” z obiadem w oberży – czas przejazdu ok. 3,5 godziny w cenie
125 PLN od osoby – dla grup 5-os.

Cennik (cena od osoby) – pobyt indywidualny
nocleg ze śniadaniem
70 PLN
obiad/obiadokolacja
30 PLN
kolacja
15 PLN
Zakwaterowanie
liczba miejsc noclegowych
29
liczba pokoi
8 (z łazienkami)
struktura pokoi
2 apartamenty, 1– pokój 2-os.,
3 pokoje 3-os., i 2 pokoje 4-os.
Zniżki
5% – pobyty powyżej 7 dni

10

11

5

Stajnia „Zaczarowane Wzgórze”

Oferta „W siodle”

Barbara Draus, Agnieszka Grochal-Gil
32-415 Raciechowice, Czasław 233
Tel: 609 050 991, 601 418 413
e-mail: wzgorze@poczta.onet.pl
www.wzgorze.eco.pl

„Beskidzkimi pagórami, z wiatrem w końskiej grzywie
i śpiewająca duszą”

200 m

1 km

5 km

15 km

5 km

Zaczarowane Wzgórze słynie z organizacji 1, 2, 3-dniowych rajdów
konnych duktami leśnymi, szczytami, dolinami byle dalej i dalej...
„Ścieżkami Indian” – to podróż na grzbiecie przyjaznego wierzchowca, odkrywająca tajemnice indiańskiej wioski, opowieści przy
ognisku, spanie w namiotach Tipi, smakowanie kuchni indiańskiej.
lub
„Na Kadłucze” – szczytami, dolinami byle do celu… niezapomniane
widoki, galopy duktami leśnymi.
Rajd:

„Zaczarowane Wzgórze”, to miejsce, które zrodziło się z marzeń.
Marzeń o koniach, przestrzeni, pięknych widokach, o gościach,
którzy zapomną co to pędzący czas, pijąc pod dębem herbatę lub
napar z mięty. Bliskość Beskidu Wyspowego zapewnia niezwykłe
widoki z końskiego grzbietu. Gospodarstwo posiada 25 przyjaznych
koni różnych ras i wielkości, np. kuce szetlandzkie, felińskie, koniki
polskie, rasy małopolskiej, tinkery. Specjalizuje się w jeździe konnej
po terenie i organizacji rajdów, zarówno dla osób zaczynających tę
przygodę jak i dla zaawansowanych, pod okiem doświadczonych instruktorów. W małym „wiejskim zoo” spotkać można: koty wygrzewające się na ławeczkach, kolorowe ptactwo: koguty, gęsi, kaczki,
kury znoszące „szczęśliwe jajka”, a także kozy witające każdego serdecznie, owce, świnki i króliki łase na pieszczoty.
To wyjątkowe gospodarstwo prowadzą dwie pasjonatki, które
szczęśliwie spełniają swoje marzenia przyjmując gości, a wszystko
co robią jest prawdziwe, płynące z serca.
Zaczarowane Wzgórze to również „Zagroda Edukacyjna”, gdzie mali
goście, poprzez świetną zabawę poznają i odkrywają uroki wsi. Gospodarstwo zostało uznane za „Najlepsze” w Małopolsce w 2012 r.
Cennik (cena od osoby) – pobyt indywidualny
nocleg ze śniadaniem
35 PLN
obiad
25 PLN
kolacja
15 PLN
Zakwaterowanie
liczba miejsc noclegowych
50
liczba pokoi
pokoje wieloosobowe
Zniżki
w okresach jesienno-zimowych
nawet do 20%
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1-dniowy rajd: 150 PLN,
2-dniowy rajd: 300 PLN,
3-dniowy rajd: 440PLN.
Cena obejmuje:
• opiekę instruktorską,
• suchy prowiant na drogę,
• pełne wyżywienie,
• spanie w namiotach Tipi lub warunkach schroniskowych,
• śniadanie,
• przewóz rzeczy,
• ubezpieczenie.
Zniżki dla rodzin: każda następna osoba 10 PLN taniej!
Oferta całoroczna, terminy rajdów na stronie www. wzgorze.eco.pl
„Koń moim przyjacielem”
Pobyty 1-dniowe (w każda sobotę i niedzielę)
Sobota dla dzieci jeżdżących i mniej zaawansowanych
W programie:
• czyszczenie, przygotowanie koni do terenu,
• krótka rozgrzewka na ujeżdżalni z przygotowaniem do jazdy w terenie.
Czas trwania: 3 godz. (w tym 2 godz. jazdy w terenie). Cena 60 PLN
Niedziela – dla zaawansowanych jeźdźców
W programie:
• tereny o różnym stopniu trudności,
• zjazdy, podjazdy, przeszkody terenowe.
Czas trwania: 2,5 godziny Cena 60 PLN
Inne propozycje zarówno dla początkujących i wytrawnych jeźdźców na stronie www.
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„Pod Świerkami”
Gospodarstwo Rolno-Agroturystyczne
Dorota i Michał Kuczera
33-171 Pleśna, Pleśna 43
Tel: (14) 67 98 828, 728 499 708
e-mail: norbertkuczera@wp.pl
www.kuczerakonie.pl

Oferta „W siodle”
„W siodle przez Pogórze”
W zagrodzie „Pod Świerkami” mogą Państwo doświadczyć niezapomnianych wrażeń na grzbiecie czworonogów. Jazda konna pozwala
zbliżyć się do otaczającej nas przyrody. Pod okiem doświadczonego
instruktora istnieje możliwość nabycia i doskonalenia umiejętności
jeździeckich. Oferta jest przewidziana dla jeźdźców średniozaawansowanych oraz zaawansowanych w każdym wieku.
3-dniowe rajdy konne (od piątku do niedzieli)

50 m

7 km

5 km

5 km

Zagroda „Pod Świerkami” ukryta jest w malowniczym zakątku przysiółka Batylowa na stoku wzgórza. Teren wokół domu to nieograniczona przestrzeń do jazdy konnej, zabaw i biesiad przy ognisku
i organizacji okolicznościowych imprez. Sąsiadujące z gospodarstwem lasy kuszą runem leśnym, są wymarzonym miejscem na
popołudniowe spacery Gospodarze prowadzą tradycyjne gospodarstwo rolne, hodują konie małopolskie, odnosząc liczne sukcesy
m.in.: I miejsce na Ogólnopolskim Czempionacie Koni Małopolskich
w klasie Ogierków rocznych, Czempionka Klaczy Starszych na Regionalnej Wystawie SO Klikowa. Posiadają również uprawnienia
przodownika górskiej turystyki jeździeckiej.
Jedną z atrakcji gospodarstwa jest możliwość jazdy konnej, zarówno dla osób początkujących, jak i wytrawnych jeżdźców, organizowane są rajdy konne, zimą kuligi.
Dla miłośników spacerów Nordic Walking, zajęcia z doświadczonym instruktorem. Gospodyni prowadzi regionalna kuchnię z wykorzystaniem świeżych produktów z własnego gospodarstwa. Specjalnością gospodarzy jest tradycyjny ser z dodatkiem ziół, gdzie
receptura sięga kilku pokoleń.

W programie:
• omówienie i poznawanie zasad poruszania się w pagórkowatym
terenie na grzbiecie konia,
• szczegółowy pokaz przygotowania konia i wyposażenia do rajdów w terenie,
• zwiedzanie pobliskich cmentarzy wojskowych z I i II wojny światowej oraz pomników przyrody na terenie Pogórza RożnowskoCiężkowickiego,
• około 4-5 godzin jazdy konnej każdego dnia,
• wieczorne spotkanie połączone z ludowymi opowieściami i pieczeniem kiełbasy.
Cena 739 PLN obejmuje:
• realizację powyższego programu,
• 2 noclegi,
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje (w tym ognisko).

Cennik (cena od osoby) – pobyt indywidualny
nocleg ze śniadaniem
42 PLN
obiad
16 PLN
kolacja
12 PLN
Zakwaterowanie
liczba miejsc noclegowych
9
liczba pokoi
3 (z jedną łazienką)
struktura pokoi
3 pokoje – 3-os.
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Bacówka „Biały Jeleń”

Janusz Szot
32-861, Iwkowa 586
Tel. (14) 684 44 40, 607 681 611, 605 555 077
e-mail: bacowka@bacowka.com.pl
www.bacowka.com.pl

10 km

5 km

5 km

Bacówka „Biały Jeleń” to komfortowy obiekt wkomponowany
w krajobraz Beskidu Wyspowego, otoczony bukowymi lasami, pełnymi zwierza wszelakiego oraz runa leśnego.
Przy bacówkowej stajni koni huculskich spotkać można gromady
przyjaznych zwierząt: dziki, owce, kozy, gęsi i króliki oraz ryczący co
chwila osiołek. Konie pomagają wypocząć i zapraszają chętnych na
naukę jazdy w siodle lub rajdowe ekspedycje w teren. Instruktorzy
jazdy konnej są znakomitymi przewodnikami w końskiej przygodzie. Można tu skorzystać również z rowerów a zimą nart biegowych, spacerów Nordic Walking czy zwiedzania miejsc historycznych i zabytkowych. A po trudach nauki lub wyprawy do dyspozycji
komfortowe pokoje, stylowe sale z kominkiem, góralskie szałasy,
plac zabaw dla najmłodszych i bacówkowy ogród pełen owoców
i warzyw, które smakowicie komponują się z wyborną regionalną
kuchnią, łączącą tradycję z ekologią i zdrowym żywieniem. Wieczorem lub w niepogodne chwile, Bacówka zaprasza do swojego
wyjątkowego SPA z basenem, saunami, grotą solną, salą fitness
i wesołym klubem koniarza. Jakość świadczonych usług w Bacówce
potwierdzają liczne nagrody, m.in.: Certyfikat POT „Najlepszy produkt turystyczny 2011 r.”, Laureat Plebiscytu „Wielkie Odkrywanie
Małopolski”, „Smaki Małopolski”, „Zielone Lato”.

Oferta „W siodle”
„Wielka Przygoda na końskim grzbiecie”
Przygoda w siodle dostarczy wielu przyjemnych wrażeń. To doskonały pomysł na aktywne spędzenie urlopu i wakacji zarówno dla
dzieci jak i dorosłych. Konie huculskie mieszkające w Bacówce
(najlepsze konie górskie i rodzinne) są przyjazne i spokojne, przez
co idealnie nadają się do nauki jazdy dla początkujących, a okolica
sprzyja rajdom konnym w terenie także dla zaawansowanych.
Pobyty 6-dniowe (od poniedziałku do soboty) dla początkujących
i zaawansowanych.
Cena pobytu:
• dla osób zaawansowanych: 945 PLN osoba dorosła, 615 PLN
dziecko do 10 roku życia,
• dla osób początkujących: 1030 PLN osoba dorosła, 700 PLN
dziecko do 10 roku życia (dzieci wyłącznie pod opieką dorosłych).
Cena obejmuje:
• 6 noclegów,
• całodzienne wyżywienie od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu
w dniu wyjazdu,
• 1 godzinę jazdy konnej dziennie (jazdy ustalane indywidualnie
z instruktorem w zależności od stopnia zaawansowania jeźdźca),
• 3 godziny w bacówkowym SPA.
Oferta obowiązuje przez cały rok
(uzależniona jest od warunków pogodowych).
Cennik jazdy konnej;
• Jazda konna na lonży
• Jazda na ujeżdżalni		
• Jazda w terenie		

30 PLN/30 min
40 PLN/60 min
40 PLN/60 min

Cennik (cena od osoby) – pobyt indywidualny
nocleg ze śniadaniem
80-110 PLN
obiad
30 PLN
kolacja
20 PLN
Zakwaterowanie
liczba miejsc noclegowych
60
liczba pokoi
30 (z łazienkami)
struktura pokoi
pokoje 1, 2, 3, 4-os.,
Zniżki
w zależności od długości pobytu
i ilości osób
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„Ranczo na Załpie”

Oferta „W siodle”

Teresa Hojda
34-602 Laskowa 278
Tel: 600 884 229, 698 708 093
e-mail: kontakt@domki-laskowa.pl
www.domki-laskowa.pl

„Z Rodziną w siodle”

20 m

10 km

8 km

5 km

8 km

Ranczo na Załpie to zakątek położony na wzgórzach pasma łososińskiego w Beskidzie Wyspowym. Z okien domków gościnnych rozciąga się panorama Laskowej, która zachwyci spokojem i wprawi
w zadumę nad pięknem przyrody.
Okolica rancza to: łąki do kąpieli słonecznych z dala od ciekawskich
oczu sąsiadów i gwaru miasta, rozległe lasy do aktywnego wypoczynku, np. spacerów i wypraw rowerowych. Gospodarze tego
miejsca to ludzie, dla których hodowla koni to spełnienie dziecięcych marzeń. Wieloletnie doświadczenie w hodowli hucułów
i troskliwa opieka zaowocowała zdobyciem czołowych miejsc na
wystawach i zawodach hodowlanych.
Gospodarstwo posiada ujeżdżalnię trawiastą, umożliwiającą zarówno rozpoczęcie szkolenia najmłodszych i doskonalenie umiejętności jeźdźców. Przygotowana jest trasa z elementami ścieżki
huculskiej, na której każdy potrenuje dzielność swojego rumaka.
Lokalizacja tego miejsca zachęca przede wszystkim do wielogodzinnych wypraw po tutejszych okolicach na grzbiecie konia pod
okiem instruktora i gospodarzy, którzy każdą wolną chwilę spędzają w towarzystwie koni i gości.
Do dyspozycji oddane są 2 komfortowe, niezależne, całoroczne,
drewniane, dwukondygnacyjne domki. W każdym: dwa pokoje, łazienka, aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem i sofą wypoczynkową. Domki mogą zapewnić udany wypoczynek dwóm 6-osobowym rodzinom lub znajomym.

Ranczo na Załpie to doskonałe miejsce na wypoczynek, naukę bądź doskonalenie umiejętności jeździeckich. Oferta skierowana jest do ludzi
w każdym wieku chcących podziwiać beskidzką przyrodę z siodła i zbliżyć się do koni. Hucuły to rasa niezwykle przyjazna i otwarta na ludzi,
dzięki czemu nawet małe dzieci czują się bezpiecznie w kontakcie z nimi.
Pobyt tutaj staje się okazją na zacieśnienie więzi rodzinnych, bliski kontakt z końmi jest ucieczką od stresu i codzienności. Dla osób niezainteresowanych jeździectwem i towarzystwem koni, gospodarze proponują
wycieczki piesze i rowerowe po licznych szlakach otaczających ranczo.
Oferta dla dzieci i młodzieży:
„RUSZ się do Laskowej” – półkolonie 5-dniowe od 350 PLN,
Obozy jeździeckie – 5-dniowe od 750 PLN.
W programie:
• zajęcia wg poziomu jeźdźców – nauka siodłania, kiełznania, jazda na lonży, szkolenia dosiadu, ćwiczenia na drągach, skoki przez
przeszkody, wyjazdy w teren,
• końska teoria – 15 godzin autorskiego programu wiedzy o koniach, przygotowanego w sposób zachęcający do zdobywania wiedzy z językiem angielskim,
• około 50 godzin animacji dla dzieci i młodzieży, w tym: warsztaty
plastyczne, gry i zabawy taneczne, terenowe, integracyjne, zajęcia
pierwszej pomocy, akademia kreatywności, ogniska.
Oferta rodzinna i dla grup zorganizowanych:
„Z rodziną w siodle” – jak spędzić czas z rodziną by każdy był zadowolony. Napisz do nas a przygotujemy ofertę na Twoją miarę,
Możliwe atrakcje i dodatkowa infrastruktura: jazda konna, kuligi,
przejażdżki bryczką, ogniska i zabawy taneczne, wieczorne gawędy,
boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci, opieka i animacja czasu
dla dzieci, nauka prezentacji koni, szermierka.
Oferta obowiązuje cały rok i jest uzależniona od warunków pogodowych.

Cennik (cena od osoby) – pobyt indywidualny
Cena domku:
już od 30 PLN/os. min. 6-osób.
Zakwaterowanie
liczba miejsc noclegowych
12
Zniżki
Pobyty powyżej 6 dni – 5%.
35 PLN/1 h jazda grupowa,
Jazda konna:
35 PLN/30 min jazda na lonży,
40 PLN/1 h jazda w terenie.
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Gospodarstwo Agroturystyczne
i Stajnia Koni „Paryja”
Solarz Mieczysław
38-247 Ołpiny 512
Tel: 692 756 540
e-mail: solarz_m@wp.pl
www.paryja.pogorza.pl

Oferta „W siodle”
„W cztery strony świata”
Rajd Gwieździsty Pasmem Brzanki, szlakami konnymi „Karpackie
Podkowy”. Każdego dnia poznać można nowe miejsca, nowych
ludzi i nowe atrakcje na trasie. Trasa wiedzie poprzez pola, lasy,
wzniesienia i potoki. Dla zdrowia, kondycji, odpoczynku i hartu ducha trudno o lepsze spędzenie czasu.
Pobyty 7-dniowe (od poniedziałku do niedzieli) dla 3-6 osób
w miarę dobrze jeżdżących.

27 km

20 km

4 km

2,5 km

„Paryja” to miejsce odludne, położone w dolinie, gdzie kończy się
droga. Tak w widłach dwóch potoków, pod skalistym, sosnowym
wzgórzem położone są regionalne, przytulne, drewniane zabudowania Stajni „Paryja”. Okolica to południowa część Parku Krajobrazowego
Pasma Brzanki, położonego w malowniczych terenach Pogórza Ciężkowickiego. Typowo galicyjski krajobraz kulturowy pełen jest drewnianych kościółków, czuwających na rozdrożach kapliczek oraz uroczych
małych miasteczek jak Biecz, Ciężkowice, Tuchów czy Ryglice.
„Paryja” to czynne 14-hektarowe gospodarstwo rolne z całym jego
urokiem i po części nieodłącznym grajdołem. Do dyspozycji gości
jest oddzielna, drewniana, stylowo wykończona chałupa z pełnym wyposażeniem kuchni i dużą otwartą werandą. W obejściu
i w „Szopie Tradycji” znajduje się wystawa etnograficzna przedmiotów gospodarstwa domowego. Pod chałupami staw, kwieciste kaczeńcowe łąki i pasące się na nich konie małopolskie. Poza
jazdą konną można przyjemnie spacerować, uprawiać wspinaczkę
skałkową, przemierzać ciekawe trasy rowerowe, a z właścicielem
leśnikiem poznawać tajniki dzikiej przyrody.
Cennik (cena od osoby) – pobyt indywidualny
nocleg bez/ze śniadaniem
35/50 PLN
obiad (obiadokolacja)
25 PLN
kolacja
15 PLN
Zakwaterowanie
liczba miejsc noclegowych
15 (ew. dostawka – do 20)
liczba pokoi
5 (1 łazienka)
struktura pokoi
parter – pokoje 2 i 3-os.,
		
poddasze – pokoje 4, 3, 3-os.
Zniżki:
10% przy pobytach powyżej
		
7 dni i min. 6 osób
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W programie:
• Pn. – popołudniowe zapoznanie z końmi, ocena umiejętności na
ujeżdżalni oraz krótki wypad terenowy,
• Wt. – Droga na Zachód – Pętla Brzanka (536 m n.p.m., ok. 28 km).
Obiad w Bacówce na Brzance, popas pod wieżą widokową. Po
drodze wzgórze i skała „Ostry Kamień”,
• Śr. – Droga na Północ – Pętla Ryglic (przejazd w poprzek Pasma
Brzanki, ok. 26 km). Obiad i popas u „Don Wójcika”. Po drodze
wzgórze i pomnik partyzancki na Gilowej Górze,
• Czw. – Centrum – Piesza pętla po skałach wokół „Paryi” – Koński
grzbiet i ludzki zad odpoczywają,
• Pt. – Droga na Wschód – Pętla Czermnej (ok. 30 km). Zwiedzanie
kościółka z 1520 r. Obiad na Plebani u Kustosza. Po drodze skały
Wiszowej, widok na Liwocz,
• Sob. – Droga na Południe – Pętla Binarowej (ok. 32 km). Zwiedzanie kościółka UNESCO, obiad w Gospodzie. Po drodze cmentarze
z I wojny światowej, nieprzeciętny widok na całe Pasmo Brzanka
– Liwocz,
• Nd. – Krótki przedpołudniowy wypad w teren. Wyprowadzenie
na pastwisko – Pożegnanie z Końmi.
Powyższą ofertę można odpowiednio modyfikować, dopasowywać
do umiejętności, uzupełnić o zimowy kulig lub letnią przejażdżkę
bryczką. Wszystkie wyjazdy prowadzone są przez Przodownika GTJ,
a treningi i nauka jazdy przez instruktorów jeździectwa.
Cena 1 400 PLN obejmuje:
• 6 noclegów,
• całodzienne wyżywienie od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu
w dniu wyjazdu,
• realizacje programu jak wyżej,
• wieczorne ogniska z opowieściami o koniach, kobietach, wsi i duchach.
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Agroturystyczne „Pod Sośliną”
10 Gospodarstwo
Łukasik Janusz
34-654 Męcina 354
Tel: 501 620 955, 500 040 541
e-mail: podsoslina@gmail.com
www.soslina.pl

100 m

4 km

Gospodarstwo położone w otoczeniu lasów i łąk, w pięknej scenerii Beskidu Wyspowego, Okolice zwiedzać można pieszo, konno, bryczką, w saniach. Dzięki takim formom aktywności spotkać
można: sarny, zające, kuropatwy, bociany i wiele innych gatunków
ptaków. Wyprawy ułatwiają biegnące przez Męcinę oznakowane
szlaki turystyczne.
Na gości czekają, zawsze gotowe do krótkich i długich przejazdów
w terenie, 4 wspaniałe konie małopolskie. Chętnie pracujące z początkującymi jeźdźcami na ujeżdżalni (w tym również z dziećmi),
jak i bardziej zaawansowanymi miłośnikami jazdy konnej. Stosownie do pory roku organizowane są kuligi oraz przejażdżki bryczką.
W gospodarstwie hodowane są króliki, ptactwo domowe (m.in.
kury zielononóżki).
Do dyspozycji gości: zagajnik grillowo-ogniskowy, szałas z piecem
chlebowym, wędzarnią i grillem, a dla najmłodszych plac zabaw
i basen (w sezonie letnim).
Gospodarstwo było wielokrotnie wyróżniane i nagradzane w konkursach regionalnych i wojewódzkich.

Oferta „W siodle”
„Konno w Męcinie – aktywnie i rodzinnie”
To znakomite miejsce na aktywny wypoczynek w bliskim kontakcie
z naturą, z możliwością uczestniczenia w codziennym życiu wiejskiego gospodarstwa. Na miłośników jazdy konnej czekają spokojne konie spełniające oczekiwania zarówno wytrawnych jeźdźców,
jak i zaczynających przygodę w siodle.
Pobyty całoroczne, 6-dniowe (od poniedziałku do soboty) w cenie:
650 PLN osoby dorosłe, 500 PLN dzieci do lat 7.
Cena obejmuje:
• 5 noclegów,
• całodzienne wyżywienie od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu
w dniu wyjazdu,
• jedna godzina jazdy codziennie (jazdy ustalone indywidualnie
z instruktorem, w zależności od zaawansowania jeźdźca),
• Dzieci wyłącznie pod opieka dorosłych.
Cennik jazdy konnej:
• Jazda konna na lonży
• Jazda konna na ujeżdżalni
• Jazda w terenie		

30 PLN/30 min
35 PLN/60 min
35 PLN/60 min

Cennik (cena od osoby) – pobyt indywidualny
nocleg ze śniadaniem
50 PLN
obiad
20 PLN
kolacja
10 PLN
Zakwaterowanie
liczba miejsc noclegowych
21
liczba pokoi
4 (z łazienkami)
struktura pokoi
pokój 5-os., pokój 4-os.,
		
2 pokoje 3-os., apartament 6-os.
		
(salon z aneksem kuchennym,
sypialnia, bawialnia, łazienka)
Zniżki
w zależności od długości pobytu
i ilości osób
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i stajnia „Tara”
11 Gospodarstwo
Urszula i Artur Kocemba

Oferta „W siodle”

33-334 Kamionka Wielka 377
Tel: 662 059 944
e-mail: tara.konie@gmail.com
www.konie-tara.pl

„Akademia Jeździecka Tary”
Spokojne konie i malownicze tereny to wspaniałe połączenie natury z rekreacją. Konie wymagają codziennej pielęgnacji, więc nie
ma czasu na nudę. Codzienne karmienie, czyszczenie, siodłanie,
pielęgnacja, wymiana ściółki to zadania dla każdego jeźdźca. Dzięki
temu można poznać zachowanie koni, ich charakter i upodobania,
w zamian zyskać przyjaźń na całe życie!
100 m

2 km

4 km

10 km

10 km

3 km

3 km

Gospodarstwo i stajnia TARA położone są w dolinie, na pograniczu Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Można tu spędzać czas aktywnie, poznając przy tym tajniki sztuki jeździeckiej. W stajni mieszka
10, spokojnych, świetnie przygotowanych koni różnych ras, które
sprostają wymaganiom jeźdźców na każdym etapie zaawansowania.
Do dyspozycji profesjonalna ujeżdżalnia o powierzchni 800 m2, plac
zabaw z huśtawkami, zjeżdżalnią, piaskownicą i trampoliną oraz
zadaszone miejsce na grilla. Doświadczenie w organizacji obozów,
a także wykwalifikowana i sprawdzona kadra wychowawcza oraz
instruktorska, gwarantuje udany i bezpieczny wypoczynek.
Gospodarze są organizatorami wielu zawodów towarzyskich w ujeżdżeniu i skokach oraz konkursów w ramach Pucharu Małopolski
w Sportowych Rajdach Konnych.
Cennik (cena od osoby) – pobyt indywidualny
nocleg ze śniadaniem
55 PLN
obiad
25 PLN
kolacja
15 PLN
Zakwaterowanie
liczba miejsc noclegowych
15
liczba pokoi
3 (z łazienkami)
struktura pokoi
6-osobowe (łóżka piętrowe),
		
2 pokoje 3-osobowe.
Cennik jazdy konnej
•jazda w zastępie
35 PLN/50 min
•jazda na lonży
30 PLN/30 min
•hipoterapia
30 PLN/30 min
•oprowadzanie
dla najmłodszych: 1 PLN/1 min
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Pobyty 5-dniowe (od poniedziałku do piątku) dla dzieci w wieku
od 6 do 9 lat, od 10 do 15 lat oraz grupy powyżej 15 roku życia
(z możliwością egzaminu na Turystyczna Odznakę Jeździecką).
W programie:
• 60 min jazdy konnej dziennie z instruktorem, w grupach max. 5-osob.,
• zajęcia dostosowane do poziomu zaawansowania jeźdźców –
nauka siodłania, kiełznania, pierwsze lekcje z oprowadzaniem,
jazda na lonży, szkolenia dosiadu, ćwiczenia na drągach, wyjazdy
w teren, nauka skoków,
• „końska teoria” – zagadnienia dotyczące ras, maści koni, rzędu
jeździeckiego, pielęgnacji i chorób koni, dyscyplin jeździeckich,
• spotkanie z kowalem – obserwowanie kucia koni,
• jazda na oklep,
• kulig na śniegu lub zielony, quizy tematyczne, gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne,
• wieczór przy ognisku, nauka tańca country, dyskoteka.
Dodatkowe atrakcje – wybiera grupa:
• chrzest i pasowanie na jeźdźca,
• zawody wewnątrz obozowe z nagrodami,
• konkurs na najlepszego jeźdźca obozu,
• elementy woltyżerki, nauka lonżowania,
• pokazy ujeżdżenia, skokowe i kaskaderskie,
• nauka prezentacji koni.
Cena 700 PLN obejmuje:
• 4 noclegi,
• całodzienne wyżywienie od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu
w dniu wyjazdu (menu ustalają uczestnicy w dzień przyjazdu)
• realizację programu jak wyżej,
• 60 min jazdy konnej dziennie (z instruktorem),
• grupy zaawansowane: 1 dzień w terenie.
Oferta całoroczna
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„Podkowa”
12 Stanica
Haluch Kamil

Oferta „W siodle”

38-307 Sękowa, Męcina Wielka 115
tel: 510 058 955
e-mail: Kamil.haluch@gmail.com
www.agroturystykapodkowa.pl

3 km

3 km

15 km

10 km

3 km

Stanica „Podkowa” położona jest w malowniczej wsi Męcina Wielka w zachodniej części Beskidu Niskiego, pomiędzy dolinami rzeki
Ropy i Wisłoki. Lokalizacja ta jest wyjątkowa dla ludzi, którzy pragną ciszy i spokoju. Rozległe oraz urozmaicone ukształtowanie terenu idealnie nadaje się do jazdy konnej, wycieczek rowerowych
oraz pieszych.
Do dyspozycji gości, oddzielny dom a w nim znajdujący się na parterze salon z kominkiem, w pełni wyposażony aneks kuchenny, pokoje ulokowane na piętrze i poddaszu oraz dwie łazienki. Goście
mają możliwość skorzystania z altany z miejscem do grillowania(wraz ze stanowiskiem do przyrządzania dziczyzny) oraz piecem do
pieczenia chleba.
W okresie zimowym organizowane są kuligi z pochodniami, zaś
w pozostałą cześć roku „Podkowa” zapewnia przejażdżki bryczkami
po malowniczej okolicy Beskidu.
Gospodarz to pasjonat i miłośnik koni oraz instruktor jazdy konnej.
Jest właścicielem i zarazem hodowcą koników polskich a także koni
rasy małopolskiej. Organizuje obozy konne oraz kursy nauki jazdy
konnej.
Gospodarz zna język angielski.

„ABC jeździectwa w Podkowie”
To miejsce w którym pod okiem instruktora można bezpiecznie
rozpocząć swoją przygodę z koniem, nauczyć się jazdy konnej. Zaawansowani jeźdźcy nie będą się nudzić tak na padoku jak i w pięknych okolicach Beskidu Niskiego.
W programie;
• 2 godziny jazdy konnej dziennie (z instruktorem),
• przejazdy bryczką, zwiedzanie okolicy,
• możliwość pomagania w pracach stajennych (czyszczenie, karmienie koni)
• 3 godzinny jazda w terenie (dla osób zaawansowanych)
• 3 godziny jazdy na padoku (dla początkujących)
Pobyty 7 dniowe w cenie 970 PLN (od niedzieli do soboty)
Cena pobytu zawiera:
• 6 noclegów
• całodzienne wyżywienie od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu
w dniu wyjazdu
• realizacja powyższego programu
Ceny jazdy konnej:
• Jazda na lonży 30 PLN/30 min
• Jazda na padoku 35 PLN/1 h
• Jazda w terenie 30 PLN/1 h
Do Stanicy Podkowa można przyjechać z własnym koniem, lub
pozostawić go pod opieką w hotelu dla koni.

Cennik (cena od osoby) – pobyt indywidualny
nocleg
od 35 PLN
śniadanie
15 PLN
obiadokolacja
25 PLN
Zakwaterowanie
liczba miejsc noclegowych
21
liczba pokoi
4 + poddasze
Zniżki
5% pobyty powyżej 7 dni
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Koni Huculskich „Gładyszów”
13 Stadnina
Kombinat Rolny „Kietrz” sp. z o.o.
38-315 Uście Gorlickie, Regietów 28
Tel; (18) 351 00 18, (18) 351 00 97
e-mail: skh@onet.pl, www.huculy.com.pl

3 km

3 km

15 km

10 km

3 km

Regietów to wieś położona w łańcuchu górskim Beskidu Niskiego.
To kraina nadal nieodkryta i baśniowa i to właśnie tutaj pośród
dzikich, terenów nieopodal granicy ze Słowacją znajduje się największa na świecie Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów”. Hucuły
to łagodne i bardzo przyjacielskie konie, które spełnią oczekiwania
każdego jeźdźca. To koń rodzinny, bezpieczny dla dzieci, wystarczająco aktywny dla dorosłych a jednocześnie ambitny i waleczny
podczas zawodów. W stadninie goście mogą skorzystać z przejażdżek bryczkami, tym samym poznać piękno tego wyjątkowego
miejsca. Na krytej ujeżdżalni prowadzone są zajęcia jeździeckie
przez cały rok. Organizowane są również kilkudniowe rajdy konne
po bezdrożach łemkowszczyzny. Stadnina prowadzi zajęcia z hipoterapii w których hucuły dzięki swojemu łagodnemu charakterowi sprawdzają się wyśmienicie. To miejsce gdzie można odpocząć
w stylowych i komfortowych pokojach Gościńca „Jaśmin”, wybudowanych na wzór chat łemkowskich, zasmakować regionalnych potraw w karczmie Huculskiej, zrelaksować się w SPA oraz sali fitness
a także pomedytować w grocie solnej.
Za działalność hodowlaną i sportową stadnina była wielokrotnie
wyróżniana i nagradzana. W plebiscycie „Wielkie Odkrywanie Małopolski” zdobyła II miejsce w kategorii; atrakcja turystyczna, natomiast 2009 r. statuetkę „Piękniejsza Polska”

Oferta „W siodle”
„Wypoczniesz na huculskim grzbiecie
w najpiękniejszym miejscu na świecie”
Dzięki wykwalifikowanej kadrze instruktorów, dla których konie
to pasja, każdy może nauczyć się tu jeździć konno, bądź podnieść
swoje już zdobyte umiejętności jeździeckie, a tym samym spełnić
niejednokrotnie swoje marzenia.
Oferta kierowana jest dla wszystkich kochających naturę i konie
w tym również dla rodzin z dziećmi.
Pobyty 7 dniowe dla 2 osób (w miesiącach czerwiec – wrzesień)
W programie:
• 6 godzin jazdy konnej (z instruktorem)
• godzinny przejazd bryczką szlakiem huculskim
• 6 seansów w grocie solnej
Cena 1 560 PLN zawiera:
• 6 noclegów w pokoju 2 os.,
• całodzienne wyżywienie od obiadokolacji w dniu przyjazdu, do
śniadania w dniu wyjazdu,
• realizacja powyższego programu
Możliwość pobytów jednodniowych, kilkudniowych przejażdżek
bryczkami a zimą organizacja huculskich kuligów z biesiadami
przy ognisku.

Cennik (cena od osoby) – pobyt indywidualny
nocleg ze śniadaniem
od 75 PLN
obiad lub obiadokolacja
25 PLN
kolacja
15 PLN
Zakwaterowanie
liczba miejsc noclegowych
52
liczba pokoi
26 (z łazienkami)
struktura pokoi
6 apartamentów
		
20 pokoi 1 i 2 os.
		
z możliwością dostawek
Zniżki
noclegi 5% – pobyt powyżej 7 dni
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„Jaśminowy Raj”
14 Stajnia
Irena Sulicz

Oferta „W siodle”

38-316 Wysowa Zdrój 131
Tel: 601 429 099, (18) 353 21 74
e-mail: ramis@ramis.pl, www.ramis.pl

„W siodle po łemkowskich szlakach”

50 m

50 m

700 m

50 m

900 m

50 m

700 m

Stajnia i dom położone na wzgórzu Beskidu Niskiego, otoczony lasem i łąkami, na których pasą się konie. Z tarasu piękne widoki na
uzdrowisko Wysowa-Zdrój.
W stajni czeka na gości 9 spokojnych koni (2 wielkopolskie, 2 hucuły, 5 małopolaków), przygotowanych do rekreacji i zaprzęgów.
Możliwość jazdy konnej pod okiem instruktora na placu oraz rajdy
konne. Niezapomnianym przeżyciem będzie zapewne przejażdżka
„maratonką”, bryczkami (3 szt.) lub saniami (3 szt.) po bezdrożach
Beskidu Niskiego.
Do dyspozycji gości wiata z grillem i piecem do pieczenia chleba lub
dziczyzny. Obok domu plac zabaw dla dzieci. Gospodyni to wielka
miłośniczka koni, instruktorka jazdy konnej ale tez wspaniała kucharka serwująca unikatowe tradycyjne potrawy łemkowskie.
Obiekt był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany zdobywając
I miejsca w konkursach; „Zielone Lato”, „Sposób na Sukces”, „Małopolski Smak”, „Kulinarne Dziedzictwo”, „Wielkie Odkrywanie Małopolski”
Znajomość języka angielskiego i łemkowskiego

„Jaśminowy Raj” to doskonałe miejsce na spędzenie urlopu o każdej porze roku. Zapewnia bliski kontakt z końmi, wyjątkową przyrodą, pięknego i dzikiego jeszcze Beskidu Niskiego, z pozostałościami
kultury łemkowskiej.
Pobyt 7-dniowy w cenie 970 PLN, od soboty do soboty dla min.
4 osób.
W programie:
• codzienna jazda konna: 1-1,5 h z instruktorem w zależności od
stopnia zaawansowania na placu lub w terenie,
• przejażdżka bryczkami po bezdrożach Beskidu Niskiego z koszem
regionalnych specjałów,
• zwiedzanie cerkwi w Hańczowej,
• warsztaty pieczenia chleba,
• kolacja przy ognisku,
• biesiada w karczmie „Gościnna Chata”.
Cena obejmuje:
• 7 noclegów,
• całodzienne wyżywienie od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu,
• realizację programu jak wyżej.

Cennik (cena od osoby) – pobyt indywidualny
Nocleg ze śniadaniem
60 PLN (pobyt do 3 dni)
Nocleg ze śniadaniem
50 PLN (pobyt pow. 3 dni)
Obiad:
25 PLN
Kolacja:
15 PLN
Zakwaterowanie
liczna miejsc noclegowych
20
liczba pokoi
10 (z łazienkami)
struktura pokoi
1 pokój 1-os., 1 pokój 3-os.,
		
8 pokoi 2-os,.
Dzieci 3-12 lat
25 PLN nocleg ze śniadaniem,
		
15 PLN obiad, 10 PLN kolacja
Zniżki:
Dla Gości pensjonatu 10%
		
na jazdę konną.
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„Rzepka”
15 Agroturystyka
Barbara i Andrzej Rzepiszczak

Oferta „W siodle”

34-532 Jurgów
Czarna Góra, ul. Sołtystwo 28A
Tel: (18) 207 78 46, 661 472 511
e-mail: wandalka56@wp.pl
www.rzepka.goralskie.net

„Przyjedź na konie karmione ziołami”
To wymarzone miejsce dla tych, którzy niepewnie czują się na końskim grzbiecie. Tu nie tylko można nauczyć się jeździć konno, ale
również poprzez zabawę oswoić się z końmi, polubić je, poznać prawidłową obsługę, zasady żywienia i utrzymania.
Pobyty 5 dniowe – (od soboty do środy) z przejażdżkami konnymi
dla dzieci
300 m

400 m

20 m

2 km

3 km

Gospodarstwo położone na Podhalu (850 m n.p.m.) z widokiem na
Tatry i Gorce, w sąsiedztwie Białki i Bukowiny Tatrzańskiej. Tuż za
domem lasy, ciągnące się aż po tatrzańskie szczyty. W pobliżu rzeka
Białka, jedyna typu alpejskiego w Polsce. Tuż przy domu stacje narciarskie Kozieniec i Grapa-Litwinka, Kotelnica Białczańska. W okolicy wiele atrakcji: cztery Parki Narodowe, baseny geotermalne. Przy
domu duży ogród z mini basenem, plac zabaw dla dzieci i miejsce
na biesiadowanie. Gospodarze hodują konie, kozy alpejsko-anglonubijskie.
Gospodyni, instruktorka jazdy konnej, prowadzi naukę jazdy konnej metodami naturalnymi, zajęcia z hipoterapii, wycieczki szlakami górskimi. Posiada wszelkie certyfikaty do werkowania kopyt
końskich. Prowadzi pokazy z zakresu wykorzystania ziół leczniczych
w żywieniu koni. Oferuje domową kuchnię opartą o ekologiczne
produkty i zioła oraz przetwory z koziego mleka.
Gospodarze znają język angielski i rosyjski.

W programie:
• poznanie zasad bezpieczeństwa w obcowaniu z koniem,
• poznanie zasad pielęgnacji koni,
• pokaz żywienia koni z wykorzystaniem ziół leczniczych,
• codziennie 1/2 h. nauki jazdy konnej na lonży,
• poznanie okolicy – spacer konny,
• degustacja regionalnych potraw ziołowych,
• opowieści o koniach, zwierzętach w gospodarstwie i ziołach.
Cena 450 PLN (dziecko) – obejmuje:
• realizację programu jak wyżej,
• 4 noclegi,
• całodzienne wyżywienie od obiadu w dniu przyjazdu do obiadu
w dniu wyjazdu
Ceny jazdy konnej:
• nauka na lonży			
25 PLN/30 min
• spacer konny w terenie (z instruktorem) 50 PLN/45 min
• hipoterapia			
30 PLN/30 min

Cennik (cena od osoby) – pobyt indywidualny
nocleg
20 PLN (dzieci 15 PLN)
śniadanie/kolacja
15 PLN
obiad/obiadokolacja
20 PLN
Zakwaterowanie
liczba miejsc noclegowych
9
liczba pokoi
1 pokój 2 -os., 1 pokój 3-os.,
		
1 pokój 4-os.
struktura pokoi
3 pokoje z łazienką
Zniżki:
do negocjacji w zależności
		
od długości pobytu
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OBJAŚNIENIA
PIKTOGRAMÓW
stajnia koni

Znajdujący się w niniejszym wydawnictwie znak POLSKA jest wyrazem uznania
jakości prezentowanych produktów.
Więcej informacji: www.pot.gov.pl
Zdjęcia:
Archiwum SOT
Koncepcja i realizacja:
Bożena Srebro, Sadecka Organizacja Turystyczna,

www.sot.org.pl
Wydawca:
Sądecka Organizacja Turystyczna
33-300 Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 40
www.sot.org.pl
Druk:
Druk-Serwis, Ciechanów
ISBN 978-83-62876-04-4
Wydanie 1, Kraków 2015
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MAŁOPOLSKA WIEŚ W SIODLE
Małopolska Wieś w Siodle to oferty 15 gospodarstw produktowych oferujących zarówno pobyty kilkudniowe, jak i spędzenie weekendów, specjalizujących się w jednolitym określonym profilu usług z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego wsi,
lokalnych tradycji, produktów tradycyjnych.
Goście mogą spróbować jazdy konnej w terenie, a ci którzy chcieliby rozpocząć swoją
przygodę z jeździectwem, mają możliwość nauki z instruktorem.
Właściciele obiektów to miłośnicy koni i przyrody, posiadający niezbędne uprawnienia oraz infrastrukturę do jazdy konnej, co gwarantuje bezpieczną jazdę na zdrowych,
zadbanych koniach.
Do dyspozycji gości konie: huculskie, polskie, małopolskie.
Na bazie inwentaryzacji zasobów i atrakcji terenu oraz obiektów, przygotowano atrakcyjne oferty od nauki po doskonalenie jazdy konnej, sportowej na lonży, oprowadzanie, hipoterapię, po rajdy jedno- i wielodniowe oraz hotele dla koni. Organizowane są
również kuligi, przejazdy bryczkami, zawody jeździeckie.

www.agroturystyka.visitmalopolska.pl
www.sot.org.pl

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”
Wydanie 1, Warszawa 2015, egzemplarz bezpłatny

