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Agroturystyka
W Kotuszowie i okolicach nie ma problemu ze znalezieniem noclegu, czy spędzenia urlopu. Rozwój
przeżywa agroturystyka &ndash; jedna z modnych ostatnio form wypoczynku. W tym dziale pragniemy
przybliżyć namiary na gospodarstwa agroturystyczne w naszym rejonie. Zapraszamy do współpracy
właścicieli takich gospodarstw. Chętnie zamieścimy szczegółowe oferty, zdjęcia itd. (oczywiście
nieodpłatnie).
KOTUSZÓW AdresOfertaTeresa MichalskaKotuszów 8428-225 Szydłówtel. 0604 352 428Gospodarze
oferują 3 pokoje i osobną łazienkę (8 miejsc noclegowych) przez cały rok. Zapewniamy dobrą, tradycyjną
polską kuchnię (korzystanie z posiłków do uzgodnienia). Możliwość organizowania przejażdżek bryczką,
wypożyczenia rowerów, oraz uczestnictwa w codziennych zajęciach gospodarczych. W gospodarstwie
mleko, nabiał, warzywa, owoce. W pobliżu dużo łąk, lasów, terenów spacerowych. Oddalony o 2,5 km
zalew Chańcza kusi amatorów sportów wodnych i wędkarzy a sam Kotuszów - ludzi szukających natury i
spokoju. OFERTA CAŁOROCZNAhttp://republika.pl/michar/ michar@poczta.onet.pl Danuta i Zygmunt
NiedźwieccyKotuszów 8828-225 Szydłówtel. 0608 374 012Do dyspozycji gości gospodarze oferują całe
piętro obszernego domu - 3 pokoje (8 miejsc) oraz oddzielna kuchnia i łazienka. Istnieje możliwość
korzystania z posiłków przyrządzonych przez panią Danutę. Mile widziane rodziny z dziećmi. Dzieci do 3
lat - bezpłatnie. W ofercie: duży pokój wypoczynkowy, plac zabaw, ognisko, grill, możliwość pożyczenia
rowerów, korzystania z przejażdżek konnych, bryczką i nauki jazdy konnej w stadninie w Kurozwękach.
Gospodarz deklaruje możliwość bezpłatnego przechowania skutera wodnego, łodzi motorowej i
samochodu. Możliwość odebrania gości ze Staszowa.
OFERTA CAŁOROCZNAWiesława i Szczepan KaczmarczykowieKotuszów 3928-225 Szydłówtel. 090 68 68
29Czysta i ładna posesja jest znakomitym miejscem dla rodzin z dziećmi. Oferujemy osobny budynek z 5
miejscami noclegowymi - 2 pokoje, kuchnia z wyposażeniem i łazienka. Udostępniamy garaż. Wyżywienie
do uzgodnienia z gospodynią. W gospodarstwie mleko, nabiał, warzywa i owoce. Pięknie
zagospodarowany ogród pełen kwiatów, altanka, pergola. Dla dzieci plac zabaw z piaskownicą i
huśtawką. Można rozbić namiot i organizować biesiady przy ognisku lub grillu. W pobliżu atrakcyjne
tereny spacerowe, można korzystać z jazdy konnej lub bryczką w pobliskiej stadninie koni. OFERETA
LETNIAKrystyna i Waldemar SpadłoKotuszów 3228-225 Szydłówtel. Stow. 041 35 45 165Goście będą
mogli skorzystać z wypoczynku w 2 pokojach (4 miejsca noclegowe). Do dyspozycji gości oddzielna
kuchnia i łazienka. W gospodarstwie mleko, nabiał, warzywa i owoce. Korzystanie z posiłków do
uzgodnienia. Zalew Chańcza odległy ok. 1 km, rzeka Czarna ok. 400 m. W pobliżu dużo łąk i las, gdzie
można, korzystać ze spacerów, zbierać zioła, grzyby i jagody. OFERTA LETNIAAlina i Bogusław
KucaKotuszów 9028-225 Szydłówtel. 0606 436 979Gospodarze oferują całe piętro z kuchnią i łazienką
(prysznic), 3 pokoje - pokój wypoczynkowy. Oferta zawiera możliwość wędkowania we własnym stawie
rybnym, mleko, nabiał, warzywa, owoce. Bliskość stadniny koni stwarza możliwość korzystania z
przejażdżek konnych i nauki jazdy. Można również oglądać pierwsze w Polsce stado hodowlane bizonów w
odległości 1 km. W pobliżu domu znajduje się bocianie gniazdo, łąki, rzeka Czarna i lasy. Ogrodzone
podwórko z całą wiejską menażerią - psy, koty, drób, króliki stanowi swoistą atrakcję dla mieszczuchów,
a zwłaszcza dla dzieci. Zalew Chańcza w odległości 1,5 km, - 500 ha wody to wspaniałe miejsce na
wypoczynek i możliwość uprawiania wszelakich sportów wodnych. Oferujemy także całodobowe
wyżywienie. OFERTA CAŁOROCZNAMałgorzata KaczmarczykKotuszów 4328-225 Szydłówtel. 0600 279
788Do wynajęcia piętro domu z łazienką. Możliwość wyżywienia na miejscu, atrakcją jest nauka pieczenia
chleba metodą tradycyjną. Gospodarstwo sąsiaduje ze stadniną koni. W pobliżu rzeka Czarna oraz zalew
Chańcza. OFERTA LETNIAAnna ZmarzlikKotuszów 1228-225 Szydłówtel. 0602 465 190Do wynajęcia gości
dom wolnostojący. Pokój (telewizor), kuchnia (lodówka, kuchnia gazowa, wyposażenie), łazienka z wanną
i prysznicem. W gospodarstwie mleko, nabiał, miód, warzywa. Możliwość korzystania z rowerów, grilla.
Naprzeciw ciekawy pod względem geologicznym teren - wzgórza z łupkiem ilastym. Dużo terenów
spacerowych: las ok. 0,5 km, rzeka Czarna - 0,3 km, zalew Chańcza - 2 km. W gospodarstwie dużo
zwierząt (krowy, świnki, psy, koty, króliki) i drób m.in. perliczki, kaczki. OFERTA
LETNIA KORYTNICAAdresOfertaKorytnica 3728-225 Szydłówtel. 041 35 45 165Gospodarze oferują
wypoczynek w gospodarstwie ekologicznym z wyżywieniem opartym na własnych produktach. Kontakt ze
zwierzętami. Do wynajęcia domek wolnostojący w podwórzu dla dwóch rodzin z natryskiem i aneksem
kuchennym. Możliwość korzystania również z dwóch pokoi w domu gospodarzy. Gospodarstwo jest na
uboczu wsi, dużo przestrzeni, sad. Istnieje możliwość palenia ogniska, grillowania, suszenia grzybów i
wykonania przetworów. W sąsiedztwie las, woda - zalew Chańcza (500 ha), konie, bryczki, bizony.
Zapraszamy szczególnie rodziny z dziećmi, mile widziane są zwierzęta. OFERTA CAŁOROCZNAGrażyna i
Janusz NowakowieKorytnica 29A28-225 Szydłówtel. 0603 545 312Gospodarze zapewniają nocleg i
warunki dobrego wypoczynku w 3 pokojach dla 11 osób (2 pokoje x 4 osoby i 1 pokój 3-osobowy) bez
wyżywienia. Na gości czeka komfortowo wyposażona kuchnia i łazienka do ich wyłącznej dyspozycji.
Możliwość korzystania z obiadów w sąsiedztwie. W odległości ok. 1 km las, woda i piaszczysta plaża nad
zalewem Chańcza. Wspaniałe warunki do spacerów, jazdy na rowerze, uprawiania sportów wodnych i
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obserwacji przyrody. OFERTA LETNIAJoanna i Sławomir SuchojadKorytnica 7928-225 Szydłówtel. 041 35
35 219Do wynajęcia cały domek letniskowy - wolnostojący. 3 pokoje, kuchnia, łazienka z prysznicem i
wc. Wyżywienie na miejscu. Gospodarstwo przy lesie, w sąsiedztwie zalewu Chańcza rzeki Czarnej. W
obejściu zwierzęta domowe. Istnieje możliwość przyjazdu ze swoimi zwierzętami. Wspaniałe warunki do
zbierania grzybów i łowienia ryb, organizowania pieszych wędrówek.
OFERTA LETNIAKrystyna Leboda-AndrzejczukKorytnica 6828-225 Szydłówtel. 0509 839 033Dom
położony na uboczu wsi - sąsiaduje z lasem. Oferujemy 12 miejsc noclegowych, 3 łazienki, zielone
podwórka, piaskownica itp. Gospodyni proponuje całodzienne wyżywienie, lub tylko obiady - do
uzgodnienia. Posiłki tradycyjne lub ze specjalną dietą (wegetariańską, cukrzycową itp). Jest możliwość
korzystania z warzyw i owoców z własnego ogródka przydomowego. Sąsiedztwo lasu zapewnia obfitość
runa leśnego - grzyby, jagody, jeżyny. Tereny spacerowe - las, łąki, pola. Bliskość zalewu "Chańcza"
gwarantuje wypoczynek nad wodą - wędkowanie, kajaki, rowery wodne.
OFERTA CAŁOROCZNAKrystyna ZmarzlikKorytnica 1528-225 Szydłówtel. 0603 547 029Gospodyni oferuje
wypoczynek w 3 pokojach dla 11 osób (2 pokoje 4 osobowe z balkonem, 1 pokój 3-osobowy). Do
dyspozycji gości piętro domu jednorodzinnego z samodzielną kuchnią oraz wyjściem na taras i łazienką.
Możliwość wyżywienia i zakupu świeżych produktów u gospodarzy. Miłośnicy dobrego wypoczynku
doznają go nad pobliskim, największym na kielecczyźnie zalewem Chańcza, gdzie są wspaniałe warunki
do kąpieli, wędkowania i korzystania ze sprzętu wodnego.
OFERTA LETNIABożena FormantyKorytnica 3628-225 Szydłówtel. 0600 970 675Gospodarze udostępniają
gościom 1 pokój 2-osobowy. Wyżywienie do uzgodnienia z gospodarzami. Gospodarstwo 10ha
wielokierunkowe, własne mleko, warzywa, owoce, drób. W podwórzu dom i izba pamięci twórcy ludowego
malarza i poety Józefa Firmantego.
OFERTA LETNIAStanisław LebiodaKorytnica28-225 Szydłówtel. 0608 712 627Do dyspozycji gości
samotnie mieszkający, sympatyczny gospodarz oddaje 2 pokoje, łazienkę i wspólną kuchnię. Nie
zapewnia wyżywienia, ale można je przygotować we własnym zakresie lub skorzystać z obiadów w
bliskim sąsiedztwie. W pobliżu ok. 1 km zalew Chańcza, gdzie można do woli korzystać z kąpieli i sportów
wodnych. Wokół dużo terenów spacerowych i lasów z obfitością runa.
OFERTA LETNIAZofia WistaKorytnica28-225 Szydłówtel. Stow. 041 35 45 165Oferujemy 5 miejsc w 2
pokojach noclegowych + łazienka, w sezonie letnim. Do dyspozycji gości łazienka. Możliwość rozbicia
namiotów na własnym placu. Wyżywienie do uzgodnienia z wynajmującymi.
OFERTA LETNIAElżbieta i Krzysztof BieńKorytnica 4828-225 Szydłówtel. 0692 682 388Gospodarze oferują
2 pokoje z 6 miejscami noclegowymi, łazienkę i oddzielną kuchnię. Korzystanie z obiadów do
uzgodnienia, własny nabiał oraz warzywa i owoce. W sąsiedztwie możliwość nauki jazdy konnej i
przejażdżki bryczką. W pobliżu zalew Chańcza, który jest rajem dla miłośników sportów wodnych,
wędkarzy i obserwatorów przyrody oraz dużo lasów i zieleni.
OFERTA LETNIAHenryka i Józef MazurowieKorytnica 4128-225 Szydłówtel. 0692 794 319Gospodarze
udostępniają gościom cały domek, w tym dwa pokoje dwuosobowe, kuchnia, łazienka wraz z
przedpokojem. Oferują świeże i zdrowe produkty. W pobliżu rzeka Czarna i zalew Chańcza oraz duży
kompleks leśny. Możliwość organizowania ognisk wraz z grillowaniem.OFERTA LETNIAStanisław
SkrzypekKorytnica 3328-225 Szydłówtel. Stow. 041 35 45 165Do wynajęcia 2 pokoje 3-4 osobowe z
kuchnia i łazienka. Wyżywienie w sąsiedztwie. Domek drewniany.OFERTA LETNIABożena
KaczmarczykKorytnica28-225 Szydłówtel. 0602 836 269 Marianna i Henryk KozodujKorytnica 4228-225
Szydłówtel. 0697 630 759Do dyspozycji gości całe piętro domu jednorodzinnego - 3 pokoje dla 10 osób
(2 pokoje x 4 osoby, 1 pokój z balkonem x 2 osoby). Na gości czeka komfortowo wyposażona kuchnia i
łazienka do ich wyłącznej dyspozycji. Oferta bez wyżywienia, możliwość korzystania z obiadów w
sąsiedztwie. W odległości ok. 1 km zalew Chańcza, woda, plaża, las. Wspaniałe warunki do spacerów,
zbierania grzybów. Istnieje możliwość grillowania.
OFERTA CAŁOROCZNARyszard BocianKorytnica28-225 Szydłówtel. 041 36 20 541 Krystyna i Tadeusz
KubaccyKorytnica 4628-225 SzydłówTel.+48 413545165Tel.kom.: +48 508764766 Do dyspozycji gości
przeznaczamy 4 - pokojowy dom, w podwórzu pełnym kwiatów i zieleni. Duże, zielone, pełne kwiatów
podwórko, z piaskownicą, huśtawką, hamakiem, stołem z ławkami, basenikiem, ogniskiem, grillem i
leżakami pozwala na relaks. Wieczorem zapraszamy zaś naszych gości do skorzystania z grilla lub
usmażenia kiełbaski nad ogniskiem. Aktywy wypoczynek - badmington, piłki, jazda konna (w
sąsiedztwie), plaża, wypożyczalnia sprzętu pływającego nad jeziorem Chańcza. Szlaki turystyczne i
naturalnie blisko położone lasy zapraszają na długie spacery spacery. Gospodyni na życzenie
przygotowuje posiłki - całodzienne ekologiczne wyżywienie na różne diety. A kuchni Krystyny Kubackiej
naprawdę warto spróbować.www.kubaccy.p2net.net/ kubaccy@p2net.net POTOKAdresOfertaBożena i
Bogdan CecotPotok Rządowy 328-225 Szydłówtel. 0603 479 510W zacisznym miejscu na skraju wsi, w
otoczeniu lasów pełnych grzybów, gospodarze udostępniają trzy pokoje, jadalnię z kominkiem, kuchnię i
łazienkę. Gospodyni na życzenie przygotowuje posiłki. Atrakcją gospodarstwa są przejażdżki bryczką po
pięknej okolicy. Znakomite miejsce dla rodzin z dziećmi do obserwacji przyrody i zwierząt domowych.
Posesja z dala od szlaków komunikacyjnych położona pośród pagórków z łanami zbóż i lasów z widokiem
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na Góry Świętokrzyskie. Doskonałe tereny spacerowe i wycieczkowe, dla amatorów wędki w odległości 3
km zalew Chańcza. Możliwość rozbicia namiotu.
OFERTA CAŁOROCZNA JASIEŃAdresOfertaGospodarstwo ekoagroturystyczneElżbiety i Bogdana
Charów"EKORAB"Jasień 5928-200 Staszówwoj. świętokrzyskie603 560 975601 340 206Dla naszych gości
oferujemy wypoczynek w trzech pokojach (2 pokoje 2-osobowe, jeden pokój 4-osobowy) z dwoma
łazienkami oraz dobrą, tradycyjną kuchnią, opartą w dużym stopniu na własnych produktach
ekologicznych. Umożliwiamy zakup naturalnych produktów naszego gospodarstwa, takich jak np.
warzywa i owoce, mleko oraz przetwory mleczne. Dajemy także możliwość korzystania z komputera i
internetu.www.ekorab.boo.pl/ erazmuz@o2.pl KUROZWĘKIAdresOfertaJoanna i Jan BaniaKurozwękiul.
Kościelna 1a28-200 Staszówtel. 015 866 50 18 wew. 27Kurozwęki to podstaszowska osada. Zabytkowy
układ urbanistyczny, zespół kościelny, zespół parkowo-pałacowy. W miejscowej stadninie Popielów można
skorzystać z jazdy konnej oraz uczestniczyć w pokazach połączonych z przejażdżkami bryczką oraz
zobaczyć jedyne w Polsce stado bizonów. Do dyspozycji gości mieszkanie na piętrze (3 sypialnie dla 1, 2,
3 osób, oddzielna kuchnia i łazienka, oraz pokój dzienny wyposażony w wygodne meble, biblioteczkę,
prasę, sprzęt audio-video). Duży taras. Przy domu obszerne podwórze z meblami ogrodowymi i placem
zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko i gril. Gospodarze służą przewodnictwem po okolicy i mogą dowozić
gości do kompielisk nod zalewem w Chańczy i Golejowie. Osadę otaczają rozległe lasy zasobne w grzyby,
jagody, jeżyny, zioła. Możliwość wypożyczenia rowerów, wędkowania i kąpieli w pobliskiej rzece Czarnej.
Obok domu przystanek PKS i sieć handlowo-usługowa.Małgorzata MazurKurozwękiul. Kościelna 1b28-200
Staszówtel. 015 866 73 02 Agata Szymańska
Kurozwęki
ul. Leśna 6/7
28-200 Staszów
tel. 015 866 73 60 SZYDŁÓWAdresOfertaBarbara Gniewkiewicz28-225 Szydłówul. Rynek 9tel. 041 35
45 237kom. 0604 337 917Do wynajęcia cały dom w Rynku w Szydłowie. Do dyspozycji gości 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, WC. Bez wyżywienia. Możliwość parkowania samochodu z tyłu na posesji. Atrakcyjna
lokalizacja w centrum zabytkowego miasteczka.OFERTA LETNIA. CHAŃCZAAdresOfertaMarian
KowalikChańcza26-035 Rakówtel. 0501 760 798 Anna BorekChańcza26-035 Rakówtel. 041 45 35
326 ŻYCINYAdresOfertaDanuta i Grzegorz UrbanowscyŻyciny 1628-225 Szydłówtel. 0607 466
413Gospodarze oferują wypoczynek przede wszystkim dla rodzin z dziećmi. Do dyspozycji udostępniają
całe piętro z pokojami i łazienką. Zapewniają całodzienne wyżywienie oraz ogniska i inne atrakcje, które
umilą pobyt w gospodarstwie. Nieopodal zalew "Chańcza". JABŁONICAAdresOferta to miejsce czeka na
Twoją ofertę
Część ww. gospodarstw jest zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gospodarstw
Gościnnych "Nad Zalewem Chańcza". Informacja i rezerwacja: Korytnica tel. (041) 354 51 65.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem społeczności wiejskiej oraz
osób świadczących usługi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Ma charakter niezarobkowy. Stowarzyszenie
zrzesza 30 kwater agroturystycznych rozlokowanych w województwie świętokrzyskim w rejonie rzeki
Czarnej i Zalewu Chańcza.
Znalazłeś błąd w adresach lub ofertach?? &ndash; napisz do nas!!
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