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Zapraszamy na Kociewie do odwiedzenia, 
poznania i przeżycia krainy wśród lasów, jezior  
i rzek. Nasza mała ojczyzna, to jeden  
z regionów etniczno-kulturowych Pomorza. 
Obszar ten zamieszkuje około 340 tys. ludzi, 
którzy stanowią ważną grupę społeczną Polski 
Północnej. Zajmuje on około 3,5 tys. km2 
powierzchni, z czego blisko 80% leży  
w województwie pomorskim. W całości  
na terenie Kociewia leżą powiaty starogardzki  
i tczewski.

Informator, który przygotowaliśmy, pozwoli 
Państwu wybrać najwłaściwsze miejsce pobytu 
właśnie w tej części naszego Regionu. 

Do Państwa dyspozycji oddajemy ofertę 
kociewskich kwater agroturystycznych, 
ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów  
oraz kategoryzowanych hoteli zlokalizowanych 
na obszarach wiejskich.

Zapraszamy do lektury, życząc miłego pobytu 
na Kociewiu!

Katalog turystyKi wiejsKiej
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agroturystyKa
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Kociewie z radością witać Was będzie Arboretum w Wirtach nad jeziorem Borzechowskim. 
Szczyci się ono historią sięgającą 1875 roku. Jest najstarszym w Polsce ogrodem 
dendrologicznym. Na ponad 33 ha zgromadzono tu 450 atrakcyjnych gatunków drzew 
i krzewów. Korzystając z tych dobrodziejstw natury, nie zapominajcie o Wdeckim Parku 
Krajobrazowym i Zespole Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

W malowniczym zakolu Wierzycy po ponad 800 latach gród owidzki znowu otwiera swe 
bramy. Kiedyś największa warownia Kociewia, dzisiaj nowoczesne centrum kulturalne  
z bogatą ofertą kulturalną i edukacyjną w historycznych wnętrzach. Zrekonstruowany pod 
czujnym okiem naukowców, łączy tradycję z nowoczesnym wyposażeniem. Grodzisko Owidz  
to nie tylko doskonałe miejsce na rodzinny wypoczynek, ale również doskonały punkt  
na firmowe spotkania integracyjne, szkolenia i warsztaty.
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Agroturystyka „Anobek” położona jest na pograniczu Kaszub, 
Kociewia i Borów Tucholskich. Atrakcjami tych terenów są 
przede wszystkim lasy sosnowe. Mamy do państwa dyspozycji 
dwa przestronne, wygodne mieszkania, każde dla 4-7 osób 
mieszczące się na piętrze oraz jeden pokój dwuosobowy 
z aneksem kuchennym i łazienką na parterze. Na terenie 
gospodarstwa znajduje się plac zabaw dla dzieci, miejsce  
do grillowania. Dla aktywnie spędzających czas polecamy: 
rowery – wypożyczmy bezpłatnie, spacery po lesie, kąpiele  
w jeziorze, miejsce do gry w siatkówkę, badminton, gra  
w boules.

Agroturystyka Anobek
Okoninki 1, 83-260 Kaliska
tel. 728 98 98 16, agroturystyka-anobek@wp.pl
www.anobek.pl

Domek całoroczny z ogródkiem, położony pomiędzy jeziorami: 
Płociczno Małe i Duże – wokół otoczony lasem. W domku 
znajdują się trzy pokoje wraz z łazienką i wyposażeniem 
kuchennym. Do dyspozycji gości jest miejsce na grillowanie.  
W pobliżu możliwość wyżywienia, jak również skorzystania  
z jazdy konnej. Można pospacerować i obserwować okoliczne 
tereny. Obok domku w zagrodzie znajdują się zwierzęta: kaczki, 
kury, krowa.

Agroturystyka
Płociczno 17, 83-260 Kaliska
tel. 609 246 544

Kwatera agroturystyczna położona nad jeziorem Gogolinek, 
otoczona lasem. Posiada trzy pokoje: dwa dwuosobowe  
i czteroosobowy, dwie łazienki, kuchnię i przestronną salę 
kominkową z telewizorem, gdzie spożywane są posiłki.  
Do dyspozycji gości lodówka. Naszym gościom oferujemy ciszę 
i spokój, spacery oraz grzybobranie w lesie, pływanie łódką po 
jeziorze, przejażdżki rowerowe. 2 km od kwatery oddalona jest 
rzeka Wda, na której odbywają się liczne spływy kajakowe dla 
całej rodziny.

kwatera agroturystyczna nAd GoGolinkiem
Czarne 19, 83-260 Kaliska
tel. 888 609 338 
martynacieplinska@interia.pl
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Obiekt mieszczący się w malowniczej miejscowości Czarna 
Woda. Bliskość Borów Tucholskich oraz rzeki Wdy sprawia, że 
mają Państwo możliwość spędzić aktywnie czas na spływach 
kajakowych, wędrówkach po lesie, wędkowaniu, grzybobraniu 
lub poznawaniu naszych ciekawych okolic. Dodatkowymi 
atrakcjami znajdującymi się w pobliżu są rozległe ścieżki 
rowerowe, nowo utworzony tor motocrossowy, wynajem 
kajaków, siłownia, basen niekryty oraz wiele innych. W ofercie 
są pokoje dwu-, trzy-, czteroosobowe, ogólnodostępna kuchnia 
oraz jadalnia. Również do dyspozycji gości są parking, miejsce 
zabaw dla dzieci oraz sala konferencyjna. Pełna dostępność 
mediów.

dworek pod dębAmi
ul. Starowiejska 15, 83-262 Czarna Woda
tel. 509 658 499, 888 119 204, dworekpoddebami@wp.pl
www.otostrona.pl/dworek.pod.debami

Na skraju siedliska lasu i wody położone są dwa domki 
turystyczne – po dwa pokoje z aneksem kuchennym.  
W każdym z nich cztery miejsca do spania wraz z łazienką. 
Dodatkowe atrakcje to łowienie ryb na miejscu, grzybobranie  
i organizowane ogniska. Wyżywienie na miejscu do 
uzgodnienia – istnieje możliwość samodzielnego gotowania. 
Odbywają się również spływy kajakowe. Zwierzęta mile 
widziane.

Gospodarstwo turystyczne U krystyny
Lubiki Małe, ul. Wałowa 8, 83-262 Czarna Woda
tel. 58 587 75 02, 699 93 20 19 
anitaszopinska@wp.pl

Dom na Skarpie znajduje się w małej, otoczonej lasami wsi 
Huta Kalna. Z tarasu i z ogrodu rozpościera się widok na łąki 
położone w dolinie rzeki Wdy. W ogrodzie jest miejsce  
do grillowania, gry w tenisa stołowego, miejsce na leżaki  
i do gry w badmintona. Znajduje się również piaskownica  
i huśtawka. Do dyspozycji gości jest sześć pokoi 
dwuosobowych, salon-jadalnia z kominkiem, całkowicie 
wyposażona kuchnia. Zwolennicy pieszych wędrówek mogą 
udać się na spacer nad jeziora, które są położone w okolicy.  
W okresie zimowym pośredniczymy w organizowaniu kuligu.

dom nA skArpie
Huta Kalna, ul. Szkolna 9, 83-262 Czarna Woda
tel. 58 560 91 52, jan.kas@wp.pl
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Kwatera całoroczna, malowniczo położona. Do dyspozycji 
cztery dwuosobowe pokoje, salon kominkowy, łazienka, aneks 
kuchenny. Wyżywienie we własnym zakresie, możliwość kupna 
żywności wiejskiej. W okolicy jeziora, szlaki turystyczne piesze, 
rowerowe, konne.

kwatera agroturystyczna Andrzej Pozorski
Dunajki 2, 83-260 Kaliska
tel. 58 588 94 95, 512 386 594
andrzej.pozorski@neostrada.pl

Nasze gospodarstwo znajduje się nad jeziorem Polaszkowskim, 
a dom usytuowany jest 120 m od linii brzegowej. Do dyspozycji 
mamy pięć pokoi na I piętrze dwu-, trzy-, czteroosobowe, 
jadalnia z TV, pomieszczenie z tenisem stołowym, bilardem oraz 
sprzętem fitness, kącik dla dzieci z grami, plac zabaw, kąpielisko 
z pomostem, sprzęt wodny (rowery, kajaki, łódki), boisko do 
siatkówki i badmintona, grill i miejsce na ognisko.

Gospodarstwo agroturystyczne Irena i Wiesław Stark
Równe 7/1, 83-420 Liniewo
tel. 58 687 80 03, 515 705 051, stark_agroturystyka@o2.pl
www.agroturystyka-kaszuby.comweb.pl

Gospodarstwo agroturystyczne Wilcze Błota położone jest  
na skraju Borów Tucholskich. Posiadamy 3,5 ha własnego lasu  
i 200 m linię brzegową jeziora oraz zarybiony staw.  
Z tarasu widokowego i ambony możemy podziwiać faunę  
i florę wokół nas. W razie niepogody do dyspozycji gości jest 
pokój kominkowy z miłą muzyką i biblioteką. Dla lubiących 
głośniejszą muzykę i zabawę oferujemy salę do tańca i biesiad. 
Posiadamy również rowery oraz sprzęt wodny pozostający do 
dyspozycji gości. Szczególne zaproszenie kierowane jest do 
miłośników ziół na Majówkę Zielarską. Oferowane wyżywienie 
charakteryzuje się dodatkiem ziół leczniczych.

Gospodarstwo agroturystyczne Wilcze błotA
Wilcze Błota 7A/1, 83-240 Lubichowo
tel. 602 292 283, kamilamazur24@wp.pl
www.borytucholskiewilczeblota.pl
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Obiekt położony w kompleksie leśnym (obrzeża Borów 
Tucholskich). W okolicy kilka różnej wielkości jezior. Jazda 
konna, gra w boule (petanque), paintball. Możliwość 
zakwaterowania w kwaterze prywatnej lub rozbicia namiotu. 
Szlak konny „Kociewie na 4 kopyta”, szlaki rowerowe. Możliwość 
przenocowania koni (maks. 5 sztuk). Obiekt prowadzi także 
ogólnodostępny bar.

dUnAjki
Dunajki 3a, 83-260 Kaliska
tel. 58 560 90 73, 609 221 331, jan4959@wp.pl
www.dunajki.pl

Gospodarstwo turystyczne położone na pograniczu Kociewia  
i Kaszub, na trasie Stara Kiszewa – Kaliska. Domek całoroczny  
z tarasem, posesja ogrodzona. Ogrzewanie kominkowe, 
kuchnia z wyposażeniem. Domek trzypokojowy, z kuchnią 
i łazienką. W pobliżu jezioro z możliwością kąpieli, a także 
połowu ryb. Na terenie znajduje się boisko sportowe 
(możliwość gry w siatkówkę i koszykówkę) oraz plac zabaw dla 
dzieci.

dom W ŚWierkAch
Płociczno 3, 83-260 Kaliska
tel. 58 588 94 06, 696 142 712 
joannaxkasprzak@op.pl

Oferta całoroczna. Gospodarstwo położone przy trasie 22   
w miejscowości Piece na Kociewiu. Okolica otoczona pięknymi 
lasami. W odległości 3 km jezioro Trzechowskie, 5 km rzeka 
Wda. Obiekt oddalony od stacji PKP – 3 km, PKS – 200 m. 
Oferujemy pokoje dwuosobowe, jeden pokój czteroosobowy 
wraz z TV i możliwością korzystania z Internetu. Do dyspozycji 
dwie łazienki i aneks kuchenny. Możliwość wykupienia 
całodniowego wyżywienia. Dodatkowe atrakcje: grill, ogród, 
miejsce rekreacyjne. Możliwość rozbicia namiotu bądź noclegu
w przyczepach campingowych.

Gospodarstwo agroturystyczne piece 
Piece, ul. Starogardzka 12a, 83-260 Kaliska
tel. 58 587 17 00, 663 220 357
jolkatr@wp.pl
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Wiejskie, małe gospodarstwo położone w lesie, całkowicie 
ogrodzone. Chata wiejska kryta trzciną, zadbana. Dużo zieleni 
i kwiatów. W odległości 50 m od chaty dwa domki turystyczne 
murowane całkowicie wyposażone. Łazienka z kabiną i ciepłą 
wodą. W jednym domku – kominek. Do dyspozycji gości 
jest plac zabaw, boisko do siatkówki, piłkarzyki, boisko do 
koszykówki, piaskownica, huśtawka itp. Nad jeziorem Kałębie, 
dwie łodzie i możliwość uzyskania pozwolenia na łowienie ryb. 
Od jeziora Okarpiec dzieli nas 150 m, a tam można spotkać 
różnorodne ptactwo oraz bobry.

Agroturystyka
Okarpiec 3, 83-221 Osiek
tel. 58 582 93 11

Domek położony jest niedaleko trzech jezior, na skraju 
lasu, całoroczny, dwupiętrowy. Wyposażony w trzy pokoje: 
jeden z aneksem kuchennym i kominkiem (salon), jeden 
na piętrze z toaletą, sypialnią, łazienką oraz taras. W kuchni 
pełne wyposażenie, w łazience prysznic. Widok z okna na 
las, malowniczą łąkę i staw w którym można łowić ryby. Obok 
domku drewniana altana oraz miejsce do zabaw dla dzieci – 
huśtawka, zjeżdżalnia i piaskownica. Można rozpalić ognisko lub 
grilla. W gospodarstwie są zwierzęta: koty, psy oraz kucyk, co 
może być dodatkową atrakcją dla dzieci.

domek pod brzozą
Skórzenno 29, 83-221 Osiek
tel. 58 582 42 53, 662 690 427
jaro558@wp.pl

Gospodarstwo agroturystyczne jest zlokalizowane na skraju 
Borów Tucholskich. Piękne tereny leśne umożliwiają ciekawe 
wycieczki rowerowe, długie spacery w ciszy na łonie natury.  
Do dyspozycji gości oferujemy duży ogród z parkingiem, 
placem zabaw dla dzieci, miejscem na ognisko. W razie 
niepogody proponujemy obszerną i atrakcyjną altanę z okapem 
na ognisko i piecem chlebowym. W gospodarstwie dla gości 
mamy w pełni wyposażoną kuchnię oraz jadalnię. Oferujemy 
wyroby kulinarne z własnego gospodarstwa, regionalną 
kuchnię kociewską, pełne wyżywienie.

Gospodarstwo agroturystyczne pod jAWorem
Lisówko 14, 83-221 Osiek
tel. 58 582 91 09, 607 939 354, info@lisowko.com
www.lisowko.com
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Posesja leży na terenie Borów Tucholskich w miejscowości 
letniskowej Mermet. Prócz pokoi gościnnych i apartamentów 
można również skorzystać z miejsc campingowych oraz 
pola namiotowego. Do dyspozycji gości trzydzieści miejsc 
noclegowych. W pobliżu jezioro 150 m, można uzyskać 
zezwolenie na połów ryb. Na terenie obiektu jest możliwość 
korzystania z rowerów. Organizowane są kuligi i ogniska. 
W ofercie jest również produkt tradycyjny na Kociewiu 
Żurawinówka po Mermecku, czyli nalewka i inne wyroby  
z żurawiny, i nie tylko.

kwatera agroturystyczna pokoje U dAGmAry
Mermet 5a, 83-240 Lubichowo
tel. 58 582 39 26, 606 918 657, fax 58 582 39 26
pokojeudagmary@wp.pl

Na działce 700 m znajdują się dwa obiekty, w każdym z nich 
są cztery pokoje, aneks kuchenny, WC i natryski. Przy każdym 
domku jest zadaszenie, co daje możliwość spożywania posiłków 
na świeżym powietrzu, bądź schronienia w razie niepogody. 
Dodatkowo wolnostojąca wiata z możliwością grillowania itp. 
Co dwa tygodnie odbywają się festyny. Całość ogrodzona, 
blisko lasu.

noclegi U bAsi
Ocypel, ul. Leśna 11, 83-241 Ocypel
tel. 694 753 350

Gospodarstwo położone na Kociewiu w miejscowości Klaniny 
wśród pięknych lasów sosnowych i pięciu jezior. Oferuje trzy 
domki drewniane sześcioosobowe i jeden domek holenderski 
pięcioosobowy. Na terenie gospodarstwa znajduje się plac 
zabaw, boisko do siatkówki, a także ogródek warzywny 
pozostający do dyspozycji gości. Posiadamy suszarnie  
do grzybów i wędzarnie do ryb. Istnieje również możliwość 
wypożyczenia rowerów.

Gospodarstwo agroturystyczne 
Klaniny 43, 83-262 Czarna Woda
tel. 604 756 577, zsbil@wp.pl
www.klaniny.pl
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Osobny budynek, w którym znajdują się dwa apartamenty: 
sześcio- i trzyosobowy. W każdym aneks kuchenny z pełnym 
wyposażeniem i łazienką. Możliwość wynajmu pokoju 
dwuosobowego z łazienką w domu mieszkalnym gospodarzy. 
Do dyspozycji gości pozostają również rowery.

Agroturystyka U mArleny
Skórzenno 30, 83-221 Osiek
tel. 58 582 12 91, 508 144 971, marlena.lipke@wp.pl
www.agroturystykaumarleny.pl

Gospodarstwo agroturystyczne pod strzechą
Wycinki 1, 83-221 Osiek
tel. 58 582 93 39, 696 193 105, 785 909 174
www.agroturystykapodstrzecha.pl

Obiekt agroturystyczny całoroczny. W ramach agroturystyki 
naszą główną atrakcją jest Osada Indiańska, w której 
prowadzimy zajęcia dla dzieci przedszkolnych, szkół 
podstawowych i gimnazjalnych w grupach zorganizowanych, 
a także zajęcia indywidualne. uczymy podchodów, strzelania 
z łuku oraz innych elementów indiańskiego życia. Na terenie 
znajduje się sklepik z pamiątkami indiańskimi: motywy religijne, 
końskie oraz wyroby szklane.

Gospodarstwo agroturystyczne osAdA indiAńskA
Radogoszcz 13, 83-221 Osiek
tel. 604 619 569, Lzeb@op.pl
www.osada-indianska-radogoszcz.pl
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Obiekt położony jest nad jeziorem Kałębie. Bogaty w liczne 
lasy, runo leśne, szlaki piesze i rowerowe, rezerwaty przyrody. 
Domki z pełnym wyposażeniem. Możliwość obcowania z końmi, 
przejażdżki bryczką. Długa linia wodna, co pozwala na łowienie 
ryb, podziwianie uroków jeziora, płytki brzeg i plaża pozwalają 
odpocząć od upałów.

Stanicę Żeglarską stanowi nasz dom rodzinny z pokojami  
do wynajęcia i wspólną salą z kominkiem, pianinem i jadalnią. 
Dom znajduje się przy głównej ulicy Osieka z 0,5 h działką 
położoną nad jeziorem Kałębie, własną linią brzegową oraz 
dostępem do plaży. Do dyspozycji gości jest sprzęt wodny  
i rowery. Działka uzbrojona w wodę pitną i energię elektryczną, 
wyposażona w sanitariaty (WC i ciepły prysznic). Gospodarze 
polecają lokalne wyroby wędliniarskie.  W ofercie nauki: szkoła 
żeglarstwa śródlądowego i morskiego.

Agroturystyczna stAnicA ŻeGlArskA Firyn
ul. Wyzwolenia 8, 83-221 Osiek
tel. 513 418 709, 696 214 452, afiryn@wp.pl, lena_f@interia.pl
www.firyn.com

Domek letniskowy murowany, wykończony drewnem  
z zadaszonym, dużym tarasem. Znajduje się w nim salon  
z kominkiem, kuchnia w pełni wyposażona i WC – na parterze, 
na piętrze dwie sypialnie i natrysk. Teren ogrodzony.  
Do dyspozycji łódka plus dwa rowery. TV satelitarna. Przy domu 
dla gości jest zadaszony duży taras.

domek letniskowy nAd kAłębiem
ul. Partyzantów 81, 83-221 Osiek
tel. 609 571 663
wodkowska.teresa@wp.pl

Gospodarstwo położone jest wśród Borów Tucholskich oraz 
jezior. Największym jest jezioro Kałębie, nad którym położone 
są Wycinki – mała wioska, gdzie z dala od zgiełku panuje cisza  
i spokój. Domek-bliźniak całoroczny z oddzielnymi wejściami 
położony jest na zadbanym, dużym, trawiastym i ogrodzonym 
terenie, który pozwala na swobodne poruszanie się, 
wypoczynek, gry i zabawy. Domek jest w pełni wyposażony, 
jest TV oraz internet Wi-Fi. W każdej części może wypoczywać 
siedem osób. Istnieje możliwość skorzystania z całodziennego 
wyżywienia.

Agroturystyka UrszUlA 
Wycinki 3, 83-221 Osiek
tel. 58 582 93 04, 504 173 208, ulkasz12@wp.pl
www.agroturystyka-urszula.pl

4 km 3 km 5 km100 m 10
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Zapraszamy do wolnostojącego domku całorocznego  
o powierzchni 140 m2 oraz wynajmu piętra drugiego domu. 
Do dyspozycji gości są komfortowe salony, sypialnie oraz salki 
rekreacyjne. Wieś Wycinki otoczona lasami położona jest  
w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, 
w gminie Osiek, w kompleksie leśnym Borów Tucholskich 
bogatych w grzyby i runo leśne. Wycinki leżą nad wschodnim 
brzegiem jeziora Kałębie – Morze Kociewskie (466 ha).  
Sklep i mini bar Pod Dębem znajduje się w odległości ok. 50 m 
od kwatery, a kąpielisko z pomostem nad jeziorem Kałębie ok. 
150 m. We wsi Izba Regionalna oraz Galeria Fotografii Kociewia 
i Borów Tucholskich. 

Agroturystyka nAd stAWem
Wycinki 8a, 83-221 Osiek  
tel. 58 582 93 25, 691 85 66 32, olausar@wp.pl
www.nad-stawem.eu

Obiekt położony jest w malowniczym miejscu w Borach 
Tucholskich nad jeziorem Kałębie. Na piętrze domu znajdują się 
dwa pokoje dwuosobowe i dwa pokoje trzyosobowe, a także 
pokój dzienny z telewizorem, aneks kuchenny oraz dwie łazienki, 
w tym jedna z prysznicem. Obiekt posiada osobne wejście 
poprzez taras i jest położony w ogrodzie. Jest to doskonałe 
miejsce dla osób poszukujących ciszy i wypoczynku, jak również 
idealna baza do rodzinnych wypadów i wycieczek. Otoczenie 
lasów i jezior stanowi doskonałą atrakcję dla grzybiarzy  
i miłośników wędkowania, a także pieszego wędrowania po 
wyznaczonych szlakach leśnych i wodnych. 

pokoje Monika Majewska
Radogoszcz 25, 83-221 Osiek 
tel. 58 582 12 96, 721 056 282
majewskamonika@poczta.onet.pl
www.agrowczasy.twojobiekt.pl

Ośrodek Kamienny Zdrój jest nowym i pięknym obiektem 
położonym w Więckowach w okolicy Skarszew. Oferuje noclegi 
w pięciu pokojach i dużą klimatyzowaną salę biesiadną  
na 120 osób w bardzo cichym miejscu. Dodatkowo do 
dyspozycji oferuje: plac zabaw, grill, ognisko, grzybobrania  
i kuligi. W pobliżu boisko wielofunkcyjne z kortem tenisowym. 
Istnieje możliwość opieki nad dzieckiem i wypoczynek  
z własnym zwierzakiem.

kAmienny zdrój
Więckowy 73, 83-250 Skarszewy
tel. 600 700 108
kamiennyzdroj73@interia.pl

1 km 2 km 8

900 m 15

50 m 10100 m V-X

Dom jednorodzinny, położony blisko jeziora Kałębie  
w atrakcyjnej turystycznie miejscowości – Osiek. Dostępne 
cały rok cztery pokoje i osiem miejsc noclegowych, łazienka 
wspólna, kuchnia dostępna tylko dla klientów. Na podwórku 
grill, taras, wynajem rowerów. Możliwość wypożyczenia łodzi  
i kajaków.

Agroturystyka Krystyna i Grzegorz Ostrowscy
ul. Wyzwolenia 10a, 83-221 Osiek
tel. 58 582 12 89, 695 915 737
agroturystyka.osiek@wp.pl

Gospodarstwo agroturystyczne jest położone na skraju Borów 
Tucholskich. Piękne okolice sprzyjają długim spacerom po lesie, 
a także jest możliwość przejażdżki bryczką (zimą kulig w parę 
koni). Do dyspozycji gości jest parking, duży ogród z placem 
zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko. W gospodarstwie dla 
gości jest aneks kuchenny. Goście mają możliwość zakupu 
produktów z goszczącego ich gospodarstwa: mleko, jaja, 
twaróg, masło.

Agroturystyka nA Górce
Lisówko 18, 83-221 Osiek 
tel. 58 582 91 70, 698 475 356 
Kasia1020@op.pl

Pokoje gościnne znajdują się na piętrze domu (z łazienką  
i wyposażonym aneksem kuchennym). Teren jest ogrodzony  
i bezpieczny dla dzieci. Można przyjechać z własnym pupilem. 
W wiosce znajduje się sklep ogólnospożywczy.

Gospodarstwo Zofia Piórek 
Radogoszcz 15, 83-221 Osiek 
tel. 58 582 94 23, 887 402 388 
zofia.piorek1@wp.pl
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Obiekt znajduje się w korzystnym położeniu i ma dobry dostęp 
do komunikacji. W pobliżu znajdziemy plac zabaw dla dzieci. 
Na posesji jest sad, w którym można pogrillować. Kuchnia jest 
w pełni wyposażona. W każdym z pokoi jest telewizor i dostęp 
do internetu. Są także miejsca parkingowe. Do dyspozycji gości
mamy duży ogród.

Agroturystyka U doroty i boGdAnA
Barłożno 32, 83-225 Barłożno
tel. 661 582 709
bogdanjankowski22@wp.pl

Ranczo Matys zlokalizowane jest w uroczej miejscowości 
Wielbrandowo w odległości około 2 km od Skórcza. Oferuje 
całoroczne miejsca noclegowe w eleganckich pokojach dwu-, 
trzy-, czteroosobowych z własną łazienką oraz w apartamencie 
z kominkiem. Możliwa jest również organizacja wykładów, 
kursów, prezentacji i szkoleń w sali multimedialnej. Dla dzieci 
urządzono plac zabaw i boisko do gier sportowych oraz 
kąpielisko z plażą, a dla wędkarzy oferujemy staw rybny i łódkę. 
Istnieje możliwość zorganizowania grilla lub ogniska.

Gospodarstwo agroturystyczne rAnczo mAtys
Wielbrandowo 16, 83-220 Skórcz
tel./fax 58 582 47 88, 795 386 744
emko2020@wp.pl

400 m 125 km

600 m 1 km 22 km300 m 12
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Willa Emilia to nowe gospodarstwo agroturystyczne, 
obsługujące turystów przez cały rok. Położone jest  
w miejscowości Malary. Oferujemy pięć pokoi z łączną liczbą 
miejsc noclegowych dla dziesięciu osób (pokoje dwuosobowe). 
Od lasu dzieli nas 100 m.

Willa emiliA
Malary 24, 83-250 Skarszewy
tel. 58 588 27 36

100 m 15 km 5 km50 m 10

Gospodarstwo jest usytuowane na lekkim wzniesieniu,  
na dużej działce graniczącej z brzegiem jeziora, własny pomost  
i plaża. Dla gości mamy pięć pokoi z okien których roztacza 
się widok na urokliwe jezioro Godziszewskie. Są trzy łazienki, 
dwa balkony oraz wyposażone zaplecze kuchenne, serwis 
AGD oraz salon, idealny do prowadzenia spotkań biznesowych 
czy szkoleniowych. Na zewnątrz słoneczny taras. Wokół domu 
oczko wodne, huśtawki, miejsce na ognisko i grill. Istnieje 
możliwość garażowania samochodu czy rowerów.  
Do dyspozycji gości rowery, kajaki. Miejsce dobrze 
skomunikowane, wspaniała przyroda ze specyficznym 
mikroklimatem i bajecznymi widokami.

Agroturystyka zielonA FAlA 
Godziszewo, ul. Skarszewska 9, 83-250 Skarszewy
tel. 58 588 19 96, 609 401 255, knkristi@gmail.com

Gospodarstwo agroturystyczne zlokalizowane w malowniczej 
miejscowości Czarnocin. W bezpośrednim otoczeniu: jeziora, 
rzeka, lasy, łąki oraz pola uprawne sprzyjające aktywnemu 
wypoczynkowi. Nasi goście mogą skorzystać ze specjalnie 
przygotowanego miejsca do grillowania w zaciszu drzew  
i krzewów. Dzięki temu, że zajmujemy się ekologiczną hodowlą 
świń, krów, kaczek oraz kurcząt, goście mogą uczestniczyć 
w codziennym obrządku. Do dyspozycji oddajemy trzy 
dwuosobowe pokoje z możliwością doposażenia w łóżeczko 
dla dziecka oraz łazienkę, salon i kuchnię. Na posesji bezpłatny 
parking i rowery.

ostojA
Czarnocin 13, 83-250 Skarszewy
tel. 58 588 22 49, 728 340 925
ovrboost@onet.pl

Wodzowo to 2 hektarowy ogrodzony leśny teren położony 
przy lesie, w sąsiedztwie pola golfowego w Postołowie. 
Do dyspozycji gości mamy przygotowane miejsce do 
grillowania, ognisko, plac zabaw dla najmłodszych oraz 
niewielkie kąpielisko. Na gości czeka pięć pokoi, sala 
biesiadna na 80 osób oraz sala kominkowa. Zapewniamy 
całodzienne wyżywienie, organizujemy imprezy integracyjne, 
okolicznościowe oraz koncerty.

dom gościnny WodzoWo 
Trzcianka 5, 83-250 Skarszewy
tel. 501 033 292, wodzowo.agro@onet.eu
www.wodzowo.pl

7 km

500 m 17 km900 m 20

3 km 12 km

7 km

200 m 6

20 m 32 km1,5 km 22



18 |  | AGROTuRySTyKA 19 |  | AGROTuRySTyKA

Gościnna Zagroda leży na pograniczu Kaszub i Kociewia  
w malowniczej miejscowości Pałubin. Jest oazą ciszy i spokoju, 
i doskonałą bazą wypadową. Swoją nazwę zawdzięcza dwóm 
ponad stuletnim kasztanowcom, rosnącym na terenie naszego 
siedliska. Można skorzystać z wszelkich urządzeń i atrakcji 
jakimi są: miejsce na ognisko, wiata do grillowania, boisko do 
siatkówki, plac zabaw, parking na terenie posesji, kajaki, rowery 
oraz jazda konna. Ze względu na bliskość rzek: Kaczynka (Mała 
Wierzyca) i Wierzyca, stanowimy doskonałą bazę noclegową 
bądź wypadową dla kajakarzy, współpracujemy  
z wypożyczalniami kajaków w całym województwie.

Gościnna zagroda dWA kAsztAny
Pałubin 25, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 58 680 42 68, 728 158 649, dwakasztany@wp.pl
www.dwakasztany.pl

Oferujemy do wynajęcia dom murowany, wolnostojący, 
ogrzewany przez cały rok. Gościom zapewniamy pełną 
niezależność, gdyż posiadamy dwie kuchnie, dwie łazienki 
wszystko przeznaczone dla gości. Do wyłącznej dyspozycji 
oddaliśmy ogrodzoną działkę przy domu, altanę, miejsce na 
ognisko i grill.

Gospodarstwo agroturystyczne boroWik
ul. Wyzwolenia 28, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 691 670 554, dariuszkubisz@wp.pl
www.borowik.pomorze.pl
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2,5 km
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Domki znajdują się w cichej i niezabudowanej okolicy, 2 km od 
wioski w obszarze Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich 
Natura 2000. Są na oddzielnych działkach, 500 m od lasu.  
W pełni wyposażone z kominkami. W odległości 800 m 
znajduje się hotel i restauracja Wrota Kaszub, 2 km – jezioro
Wygonin, 1,5 km – jezioro Długie. Na terenie obiektu znajduje 
się staw rybny 30 x 20 m oraz boiska do siatkówki i koszykówki. 
Możliwe jest również biesiadowanie przy ognisku.

Agroturystyka letnisko 
ul. Wybudowanie 12, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 58 687 67 75, 517 976 805, celinalitwinska35@wp.pl
www.domki-bory-tucholskie.pl

1,5 km 2 km 21 km500 m 18IV-X

2 km

Posiadłość na terenie wsi Mirotki. Wolnostojący piętrowy 
budynek. Do dyspozycji cztery pokoje wraz z kuchnią. Kuchnia 
w pełni wyposażona. Oferujemy dostęp do oglądania maszyn 
rolniczych, możliwość grillowania bądź spędzania czasu przy 
ognisku. Dla dzieci plac zabaw. Najbliższe jezioro 5 km. Istnieje 
możliwość wynajęcia rowerów. 

kwatera agroturystyczna U mArkA
Mirotki 71a, 83-225 Barłożno
tel. 58 582 19 32, 694 517 231
regina257@wp.pl

Hacjendówka pokoje agroturystyczne to integralna część 
zajazdu Hacjenda. Jednorazowo jesteśmy w stanie zapewnić 
komfortowy nocleg dla szesnastu osób. Wszystkie pokoje są  
w pełni wyposażone (telewizor, możliwość skorzystania  
z lodówki), posiadają łazienki z prysznicem. Z balkonów  
i tarasów pokojowych rozpościera się widok na nasz ogród 
ze stuletnim stawem, w którym można łowić ryby oraz pływać 
łódką. Na miłośników opalania czeka pomost i domek  
na wodzie. W ogrodzie znajduje się także miejsce na grilla  
lub ognisko. Zadaszony wigwam zapewnia świetną zabawę 
nawet w deszczowe dni. 

hAcjendóWkA 
Pączewo 34, 83-213 Pączewo
tel. 511 031 900, biuro@hacjenda.com.pl
www.hacjenda.com.pl

Wspaniałe lasy, piękne jeziora (Struga i Wielki Czyżon) czyste 
rzeki tworzą malowniczy krajobraz pojezierny, na którym 
znajduje się nasze Leśne Ranczo. Oferuje szeroki zakres usług 
rekreacyjnych. W obiekcie znajdują się cztery pokoje.  
Do dyspozycji gości pozostaje w pełni wyposażona kuchnia 
wraz z jadalnią. Ponadto istnieje możliwość skorzystania  
z wypożyczalni rowerów, boiska do siatkówki i piaskownicy dla 
dzieci. W obiekcie znajduje się sala wypoczynkowa. urocze 
położenie w środku lasu pozwala na obcowanie z przyrodą. 
Obiekt dysponuje dużą wiatą i miejscem na ognisko, gdzie 
odbywają się imprezy integracyjne.

leŚne rAncho
Górne Maliki 19, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 58 687 65 02, 608 174 044
ania_arciszewska@wp.pl
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Gospodarstwo agroturystyczne Nad Stawami jest położone we 
wsi Szpęgawsk, otoczone lasem, jeziorem i stawem. Oferujemy 
pokój dwu-, trzy-, czteroosobowy lub wieloosobowy. To bardzo 
dobre miejsce na relaks nad wodą zarówno dla całych rodzin, 
jak i miłośników wędkarstwa. Zapraszamy naszych gości na 
domowe wypieki, własnej roboty szynki, pasztety, czy nalewki 
przy cieple ogniska. Istnieje możliwość wypożyczenia rowerów. 
Ci, którzy nie są miłośnikami wędkowania mogą pływać łódką, 
lub się kąpać, jest plaża, na której można się opalać, jest 
miejsce na ognisko i grill oraz dużo miejsca pod namioty.

Gospodarstwo agroturystyczne nAd stAWAmi
ul. Leśna 5, 83-200 Szpęgawsk
tel. 58 562 13 05, 662 401 001, danka_stg@wp.pl
www.nadstawami.manifo.com

Gospodarstwo położone 1,5 km od wsi, wokół lasy, łąki, stawy 
rybne, rzeka Wierzyca idealna do spływów kajakowych. Wkoło 
budynku jest duży ogród, w którym każdy znajdzie kącik dla 
siebie: grill, ognisko, miejsce do gry w piłkę, basen dla dzieci  
i plac zabaw.

Gospodarstwo agroturystyczne U Wiesi
Klonówka, ul. Rajkowska 8, 83-130 Pelplin
tel. 58 351 43 04, 503 338 446
wiesławabakula@interia.eu

10 m 500 m 1 km10 m 15
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Nasz obiekt położony jest w miejscowości Nowa Kiszewa. 
Kaszubskie Chrósty to oaza ciszy i spokoju, które zapewnia 
pobliski las. Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do osób 
poszukujących tradycyjnej wsi, ze zwierzętami, ogródkiem, 
ziemią uprawną oraz zdrową żywnością z gospodarstwa: mleka, 
twarogu, jajek, masła, miodu. Do dyspozycji gości oddajemy 
trzy domki drewniane. Na piętrze domu udostępniamy pięć 
pokoi, a także w pełni wyposażoną kuchnię. Na dole sala  
z kominkiem. Gospodarze w czasie odpoczynku zapraszają 
na łowienie ryb m.in. w przydomowym stawie, na spacer po 
gospodarstwie lub nad jezioro. Dostępne rowery. Dla dzieci 
oferujemy plac zabaw.

kAszUbskie chrósty pod modrzeWiem
Chrósty 3, 83-431 Stara Kiszewa
tel. 511 569 628, 506 592 029
www.kaszubskiechrosty.comweb.pl

1 km 400 m 10 km100 m 12
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Zapraszamy na wczasy i weekendy do Wygonina. Oferujemy 
do wynajęcia dom murowany wolnostojący, niezamieszkały, 
ogrzewany jesienią i zimą. Do dyspozycji gości pozostają 
również rowery.

Gospodarstwo agroturystyczne
Wygonin 5, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 58 687 97 51, jagodziak_wygonin5a@wp.pl
www.wygonin.info

Dom jednorodzinny, do wynajęcia góra z osobnym wejściem. 
Położony na małym osiedlu a wokół lasy. Do dyspozycji kuchnia 
z pełnym wyposażeniem, trzy pokoje (dwa trzyosobowe i jeden 
dwuosobowy), łazienka, WC osobno. Możliwość korzystania  
z internetu i TV. Na terenie obiektu parking, ogród, plac 
zabaw, altana, grill. W odległości 3 km znajdują się trzy jeziora 
z możliwością nabycia zezwolenia na łowienie ryb. W pobliżu 
jazda konna, Zamek Kiszewski, skansen, Kamienne Kręgi.

Wynajem pokoi 
ul. A. Mickiewicza 2, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 58 687 68 52, 504 835 533

Gospodarstwo położone w otulinie Wdzydzkiego Parku 
Krajobrazowego. Dom do wyłącznej dyspozycji gości.  
Na dole znajduje się jadalnia do dyspozycji wszystkich gości 
oraz mieszkanie wakacyjne dla czterech osób. Na piętrze 
mieszkanie dla ośmiu osób (osobne wejście). W ogrodzie 
znajdują się zarybione stawy, liczne urządzenia rekreacyjne: 
huśtawka, hamaki, piaskownica, karuzela, kosz, pole do 
siatkówki, basen dla dzieci, stół do ping-ponga, okrąglak pod 
strzechą, altana z grillem i piecem do pieczenia chleba oraz 
kurnik dla różnorodnego ptactwa ozdobnego. Parking na 
samochody. Dodatkowo oferujemy zabawę w paintball.

Gospodarstwo agroturystyczne lipy 
Lipy 2, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 58 687 65 15, 696 531 765, awacholc@wp.pl
www.wacholclipy.starakiszewa.pl
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Tuż przy wyjeździe z miejscowości Zblewo w kierunku Malborka 
przy trasie numer 22 uwagę zwraca charakterystyczna, pokryta 
osiką, drewniana chata Gościniec Konopielka. Do dyspozycji 
Naszych gości mamy sześć pokoi dwu- i trzyosobowych  
z łazienkami, TV oraz dostępem do Wi-Fi. W Gościńcu nasi 
goście mogą dobrze zjeść (restauracja otrzymała nagrodę 
Hermesa 2011 Restauracja w regionie przyznawana przez 
Poradnik Restauratora). W niedalekiej okolicy znajdują się lasy 
bogate w runo, a także piękne i czyste jeziora.

Gościniec konopielkA 
Os. Dębowe 4, 83-210 Zblewo
tel. 58 532 13 85, 792 922 326, biuro@konopielka.com
www.konopielka.com

Nowo wybudowany dom otoczony lasem, oddalony 50 m od 
zarybionych stawów, działka wielkości 6 ha. Na działce znajdują 
się liczne altanki wraz z miejscem na urządzenie ogniska, grilla 
bądź uwędzenie ryb. Możliwość organizacji imprezy  
w klimatycznie urządzonej gawrze mogącej pomieścić 70 osób. 
Dla osób pragnących aktywnie spędzić czas, proponujemy 
siatkówkę, koszykówkę oraz wypożyczenie rowerów. Oferowane 
dwa przestronne pokoje noclegowe z dostępem do pokoju 
wypoczynkowego, kuchni oraz małego spa, jacuzzi i sauny. 
Zapewniamy wypoczynek w przyjaznej atmosferze i chęć 
pomocy w każdej dziedzinie.

Agroturystyka nAd stAWAmi 
Białachowo 4B, 83-210 Zblewo
tel. 600 276 369
info@your-future.pl

200 m 132 km
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Gospodarstwo agroturystyczne mieści się w starej leśniczówce 
z 1900 roku. Na parterze jest jadalnia i sala kominkowa, pokoje 
na piętrze. Pokoje z łazienkami, centralnie ogrzewane.  
W odległości 200 m jest najstarsze w Polsce Arboretum 33 ha, 
500 gatunków drzew i krzewów z całego świata. Do dyspozycji 
gości rowery oraz łódź wiosłowa.

Agroturystyka pod jeleniem
Wirty 1, 83-224 Borzechowo
tel. 509 144 375, podjeleniem@autograf.pl

400 m 100 m 10 km 20

Ośrodek Kręgski Młyn znajduje się w malowniczo 
umiejscowionej wsi Krąg (gm. Starogard Gdański). Około 
130-letni dworek położony jest na 18 ha posiadłości otoczony 
lasem, rzeką i jeziorkiem. Ośrodek oferuje urocze i przytulne 
pokoje, każdy z własną łazienką, TV, Internet. Organizowane 
są również kilkudniowe pobyty, których atrakcją są wycieczki 
krajoznawcze, przejażdżki bryczką, spływy kajakowe. Istnieje 
możliwość wypożyczenia rowerów.

ośrodek rekreacyjno-gastronomiczny kręGski młyn 
Krąg 3, 83-200 Krąg
tel. 58 562 05 55, 692 433 634, 606 385 221
kremlyn@poczta.onet.pl, www.kremlyn.pl

Całoroczne gospodarstwo agroturystyczne położone  
w miejscowości Sucumin. Oferujemy pokój dwuosobowy 
oraz trzyosobowy, a także możliwość rozbicia namiotów lub 
przenocowania na polu campingowym. Do dyspozycji gości 
Internet, sprzęt AGD, fax, ksero oraz rowery. Posiadamy parking 
strzeżony. Dzieci mogą odwiedzić nasze MINI ZOO.  
Dodatkową atrakcją jest jazda konna, przejażdżki quadem,  
a także dmuchana trampolina oraz zjeżdżalnia, która sprawi 
wiele radości każdemu dziecku. Możliwość grillowania, 
wędkowania, a także spędzania wolnego czasu przy ognisku.

mini mini zoo
Sucumin 1, 83-200 Starogard Gdański
tel. 58 532 15 47, 509 297 412, fax 58 532 15 47
agroturystykapodbrzozami@wp.pl

Agroturystyka U teresy 
Lipinki Szlacheckie, ul. Zielona 5, 83-211 Jabłowo
tel. 58 562 16 43, 792 224 635 
info@lipinki.com

100 m 10
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Dom położony pod lasem w zacisznym i ustronnym miejscu, 
wraz ze stawem naturalnym kąpielowym. Wiata wraz z miejscem 
do grillowania i plażowania, leżaki, fotele, krzesła, rowery oraz 
miejsce na ognisko. Oferujemy na piętrze komfortowe warunki, 
pokoje jedno- i dwuosobowe z łazienkami, w pełni wyposażony
aneks kuchenny, ogród, taras, TV, biblioteka, internet. W piwni-
cy sauna, siłownia, prysznice.
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W pięknym otoczeniu dzikiej przyrody, wśród wzgórz i lasów, 
gdzie dojechać można tylko leśnymi drogami, do dyspozycji 
gości są dwa pokoje oraz domek turystyczny. Właściciel, 
który jest jednocześnie leśniczym, z wielkim zaangażowaniem 
opowiada turystom o urokach otaczającej nas natury oraz
o zwyczajach zwierząt. Na terenie gospodarstwa można 
rozpalić zarówno grilla, jak i ognisko. Dla miłośników wycieczek 
rowerowych gospodarze oferują wypożyczenie rowerów.

Gospodarstwo agroturystyczne zielony domek 
Pólko 3, 83-136 Opalenie
tel. 58 535 18 77, 668 134 462

Gospodarstwo agroturystyczne położone jest na skraju wsi 
Opalenie, w niewielkiej odległości od lasu. Do dyspozycji 
turystów przygotowane zostały dwa wygodne pokoje oraz  
w pełni wyposażona kuchnia z jadalnią. Goście mogą 
skorzystać z rowerów bądź kijków Nordic Walking, które są na 
wyposażeniu gospodarstwa, a wieczorem odpocząć przy grillu 
lub ognisku. Wydzielona kuchnia oraz łazienka umożliwiają
rozbicie namiotów i biwakowanie w ogródku. W okolicy 
gospodarstwa istnieje możliwość skorzystania z jazdy konnej.

pokoje U dAnUsi 
ul. Józefa Czyżewskiego 34, 83-136 Opalenie
tel. 58 535 19 16

14

1,2 km

500 m 7300 m

Dom zlokalizowany jest na krańcu wsi Opalenie, kilkaset 
metrów od lasu, w odległości ok. 1 km od Wisły. Do dyspozycji 
gości przygotowane zostały trzy pokoje i kącik kuchenny. 
Istnieje możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia. 
Turyści mogą skorzystać z grilla, rozpalić ognisko, bądź spędzić 
czas wypoczywając na przydomowym tarasiku.

Gospodarstwo agroturystyczne Jolanta Milewska
ul. Spacerowa 4, 83-136 Opalenie
tel. 608 673 013
jol-mil@wp.pl

500 m 9200 m

Gospodarstwo polecane przez magazyn rodzinny Mamo to ja.  
Położone na skraju Borów Tucholskich w miejscowości 
Miradowo. Wokół pola, łąki, lasy, do jeziora spacerkiem 400 m. 
Mile widziane rodziny z małymi i większymi dziećmi. Czekają 
na nie: duży zadbany ogród, domek w ogrodzie, huśtawki, 
piaskownica, duży basen, plac zabaw ze zjeżdżalnią, boisko do 
siatkówki i koszykówki, rowery. Dla bezpieczeństwa najmłodszych 
teren posesji o powierzchni 2 ha został ogrodzony. Noclegi  
i wypoczynek oferujemy w komfortowo wyposażonym domu,  
w pokojach trzy- i czteroosobowych, każdy z własną łazienką.  
Na posesji jest zadaszony grill, miejsce na ognisko, parking, teren 
pod namioty, własny zagajnik pełen grzybów. Gospodarstwo jest 
doskonałą bazą wypadową do Trójmiasta – 60 km.

Winnica pod orzechem 
Miradowo 18, 83-210 Zblewo, tel. 58 560 83 72, 663 637 852 
podorzechem18@wp.pl, www.winnicapodorzechem.pl.tl

Gospodarstwo Cis znajduje się w uroczej wsi, w otoczeniu 
lasów Borów Tucholskich i licznych jezior. W obiekcie znajdują 
się trzy pokoje i samodzielny domek. Do dyspozycji gości 
jest teren rekreacyjny o powierzchni 1 ha i własny las. Goście 
mogą korzystać z basenu i rowerów. Dysponujemy dużą salą 
z kominkiem. Na życzenie gości oferujemy pełne wyżywienie 
z uwzględnieniem kuchni regionalnej. Gospodarstwo 
przygotowane jest na przyjęcie rodzin z małymi dziećmi i grup 
szkolnych. Można korzystać z jazdy konnej i przejażdżki bryczką. 
Spędzić czas przy wspólnym śpiewie i biesiadowaniu przy 
ognisku.

Gospodarstwo agroturystyczne cis
Cis 1a, 83-210 Zblewo
tel. 58 588 42 49, 502 969 187, agroturystyka_cis@poczta.onet.pl
www.agrocis.spanie.pl

Gospodarstwo położone w malowniczej okolicy na skraju wsi 
Opalenie, oferuje turystom nocleg w czterech pokojach oraz  
w ośmioosobowym domku turystycznym. W ofercie 
znajduje się: jazda konna, przejażdżki bryczką, zimą – kuligi. 
Gospodarstwo dysponuje kajakami, co umożliwia organizację 
spływów kajakowych w najbliższej okolicy. Samodzielny węzeł 
sanitarny umożliwia przyjazd przyczepą kempingową bądź 
rozstawienie namiotu. Gospodarstwo organizuje także imprezy –  
zarówno o charakterze zawodowym, jak i integracyjno- 
-zabawowym, co umożliwiają dwie sale oraz profesjonalna 
kuchnia. Na życzenie zorganizowane jest zwiedzanie okolicy  
z przewodnikiem oraz biesiadowanie przy muzyce ludowej.

Gospodarstwo agroturystyczne mAciejóWkA 
ul. Józefa Czyżewskiego 29, 83-136 Opalenie
tel. 58 535 18 11, krystianmaciejewski@wp.pl
www.maciejowka.net.pl
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Obiekt to ponad stuletni pałac, który znajduje się w miejscowości 
Mała Karczma, w niedalekiej odległości od jeziora. W pałacu 
można zorganizować zarówno imprezę integracyjną, firmową, 
jak i spokojny rodzinny wypoczynek. Właściciele oferują gościom 
trzy pokoje, w pełni wyposażoną kuchnię, a także gabinet do 
pracy i pokój spotkań. Niecodzienną ofertą jest możliwość 
relaksu w pałacowej piwniczce oraz punkt widokowy na wieży 
pałacu. Dla gości dostępna jest łódka oraz dwa kajaki i rowery 
terenowe. Dla chętnych gospodarze zorganizują biesiadowanie 
przy muzyce ludowej czy zwiedzanie okolicy z przewodnikiem.  
W okolicy skorzystać można z jazdy konnej, przejażdżek bryczką, 
a zimą z kuligów.

pałac kończeWskich 
Mała Karczma 5, 83-135 Mała Karczma
tel. 605 736 674, tkonczewska@wp.pl
www.palackonczewskich.pl

Do malowniczego Szczerbięcina zaprasza agroturystyka,  
w której można poobcować z końmi, a nawet uczestniczyć  
w pracach codziennych małego gospodarstwa. Goście mają 
do dyspozycji trzy pokoje oraz w pełni wyposażoną kuchnię 
i łazienkę. Główną atrakcją są konie i jazda konna – zarówno 
nauka dla początkujących, jak i jazdy dla zaawansowanych.  
W gospodarstwie organizowane są jeździecko-językowe
obozy i półkolonie dla dzieci oraz małe imprezy integracyjne. 
Latem najbliższą okolicę można zwiedzić w wozie wyścielonym 
słomą, a zimą saniami zbitymi z desek. W pobliskich stawach 
można rozwijać swe zdolności wędkarskie.

Agroturystyka z kopytA 
Szczerbięcin 12, 83-113 Turze
tel. 58 536 77 07, 509 574 224, 505 476 469 
stajniazkopyta@wp.pl, www.stajniazkopyta.pl
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W centrum wsi Opalenie na turystów otwiera swe podwoje  
miejsce, w którym turyści aktywnie spędzą czas. Właścicielka, 
jako przewodnik na gniewskim zamku, z wielkim 
zaangażowaniem przybliża gościom walory turystyczne oraz 
historię regionu. Do dyspozycji gości pozostają dwa pokoje 
z łazienką oraz aneksem kuchennym. Dla osób aktywnie 
spędzających czas ośrodek oferuje boisko do piłki  
siatkowej, kule boole, rowery i kijki Nordic Walking.  
W promieniu kilkudziesięciu metrów dostępny jest kort 
tenisowy oraz siłownia. W pobliskim stawie można sprawdzić 
swe umiejętności wędkarskie.

ośrodek agroturystyczny zielonA dolinA
ul. ks. Ludwika Warneckiego 9, 83-136 Opalenie
tel. 668 669 779 
mariolastaniszewska@onet.pl

100 m 530 m

Gospodarstwo zlokalizowane jest starym wiejskim domku po 
gruntownym remoncie. Do dyspozycji gości pozostaje pięć 
pokoi, łazienki, a także kuchnia z pełnym wyposażeniem na 
parterze oraz aneks kuchenny na piętrze budynku. Aktywni 
turyści mogą skorzystać z dostępnych na miejscu rowerów, 
bądź kijków Nordic Walking, a dla dzieci dostępny plac zabaw. 
Wieczorem wczasowicze mogą zabawić się przy ognisku. 
Piękna lokalizacja, kilkaset metrów od lasu i kilometr od Wisły 
powodują, że można tu nacieszyć się zarówno pięknymi 
widokami, jak i ciszą.

Gospodarstwo agroturystyczne U AdAmA 
ul. Ogrodowa 1, 83-136 Opalenie
tel. 602 756 824, 604 554 208, tiwi@op.pl
www.uadama-opalenie.pl

Ponad 130-letni dawny zajazd dziś zaprasza turystów jako 
Gościniec Straropolski. Obiekt położony jest tuż przy drodze 
krajowej nr 91, wśród lasów, w bezpośrednim sąsiedztwie 
jeziora Rakowieckiego. Turystom oferuje siedem pokoi  
o różnym standardzie. W cenie noclegu wliczone jest 
śniadanie, a na życzenie klientów istnieje możliwość pełnego 
wyżywienia. W pobliskim jeziorze można spróbować swoich sił 
w wędkowaniu, ale także popływać pontonem. Dla aktywnych 
dostępne są również cztery rowery, stół ping-pongowy czy 
boisko do siatkówki i badmintona. Do dyspozycji gości 
pozostaje krąg ogniskowy oraz grill.

Gościniec stAropolski
Mała Karczma 4, 83-135 Mała Karczma
tel. 58 535 15 95, 58 620 91 50, 601 580 122, lohman@wp.pl
www.malakarczma.com

Gospodarstwo położone jest w malowniczej okolicy, gdzie 
dominuje cisza i spokój. Wokół rozciągają się lasy, w pobliżu 
staw, gdzie miłośnicy wędkarstwa mogą wybrać się na połowy. 
W okolicy znajduje się też jezioro z kąpieliskiem. Turystom 
oferowane są trzy pokoje z łazienkami, dostępne w odrębnym 
pawilonie. Pokoje posiadają wyposażone kuchnie.  
Do dyspozycji gości pozostają również rowery i grill, 
a dodatkowo istnieje możliwość rozpalenia ogniska. 
Niewątpliwym wyróżnikiem tego miejsca jest domowy wypiek 
chleba, czy masło własnej produkcji.

Gospodarstwo agroturystyczne Roman Rekowski 
Półwieś 70, 83-135 Mała Karczma
tel. 58 535 15 37, 885 653 234
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Gospodarstwo położone jest w pobliżu Tczewa, niedaleko 
drogi 91. Jednak w samym gospodarstwie panuje spokój, 
a na pobliskich polach spotkać można dzikie zwierzęta, np. 
sarny. Turyści mają do dyspozycji pięć pokoi oraz wyposażoną 
kuchnię. Na terenie gospodarstwa znajduje się staw, w którym 
można łowić ryby, a także popływać łódką. Do dyspozycji gości 
pozostaje miejsce na ognisko, grill z wędzarnią, zadaszona 
wiata. Właściciele mogą zorganizować biesiadowanie przy 
muzyce ludowej. W osobnym budynku dostępne są dwie 
sale, które przystosowane są do organizacji spotkań, imprez 
integracyjnych, wesel, przyjęć itp.

Gospodarstwo agroturystyczne U AntosiA 
Zajączkowo Tczewskie 60, 83-111 Miłobądz
tel. 500 198 685, biuro@u-antosia.pl
www.u-antosia.pl

Gospodarstwo mieści się przy ośrodku jeździeckim, oferując 
szeroki wachlarz usług jeździeckich. Do dyspozycji gości są 
cztery pokoje oraz kuchnia z jadalnią. Przy hali jeździeckiej 
znajduje się pomieszczenie z kuchenką i sanitariatami, które 
umożliwia rozbicie namiotu czy postawienie przyczepy 
kempingowej. W gospodarstwie organizowane są m.in. imprezy 
dla szkół czy biesiadowanie przy muzyce ludowej. Można  
tu zażyć przyjemności z przejażdżki konnej, ale także
przejechać się bryczką, czy zimą uczestniczyć w kuligu.  
W pobliżu znajduję się jezioro z kąpieliskiem, które daje też 
możliwość żeglowania oraz wędkowania.

Gospodarstwo agroturystyczne tUrze
ul. Długa 25, 83-113 Turze
tel. 58 536 74 18

Ranczo w Wielgłowach oferuje szeroki zakres usług 
rekreacyjnych. W obiekcie znajduje się pięć pokoi, w tym 
apartament oraz w pełni wyposażona kuchnia wraz z jadalnią. 
Na życzenie gości oferuje się pełne wyżywienie, a specjalnością 
gospodarstwa są sery kozie własnego wyrobu. Gospodarstwo 
zaprasza na jazdę konną – zarówno naukę, jak i możliwość 
rajdów w terenie. Obiekt dysponuje dużą wiatą i miejscem 
na ognisko, gdzie odbywają się imprezy integracyjne bądź 
biesiadowania przy muzyce ludowej oraz salą kominkową. 
Dodatkowo goście mogą skorzystać z wypożyczalni rowerów, 
kijków Nordic Walking czy boiska do siatkówki.

ranczo Uroczysko 
Wielgłowy, ul. Pelplińska 1a, 83-120 Subkowy
tel. 58 533 11 17, 606 377 994
www.ranczo.tczew.pl
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osrodKi 
wypoczynKowe

Kociewie nie istniałoby bez pięknych miast. 
Spoglądają na turystę poprzez blisko 800 lat 
swojego istnienia. Lokowane jeszcze w sile wieków 
średnich, Starogard Gdański, Skarszewy, Skórcz,  
to relikty dumnej przeszłości tych ziem. Naszą 
polską tożsamość i tożsamość kociewską 
symbolizują zabytki sakralne. Najstarsze rodziły 
się w gotyckich mrokach, wznoszone ku niebu 
z cegieł i polnych głazów. Na uboczu utartych 
szlaków, z dala od miejskiego gwaru, stoją urokliwe 
wiejskie kościołki, przydrożne kapliczki. Wszystkie 
te nabożne miejsca pełne są cudów sztuki 
sakralnej (m.in. w Kasparusie, drewniany kościół 
w Szczodrowie, gotycki kościół w Lalkowach). 
Dla poszukujących religijnych doznań są łaskami 
słynące sanktuaria w Piasecznie, Gorzędzieju  
i Lubiszewie.

Na wyciągnięcie ręki od wieków jest także 
bazylika katedralna w Pelplinie. Dla spragnionych 
pełniejszej wiedzy jest tamże również Muzeum 
Diecezjalne, z unikatową Biblią Gutenberga, 
pięknymi, bogato zdobionymi rękopisami  
i kilkusetletnimi drewnianymi rzeźbami.

Nieco innych wrażeń dostarczy Gniew. To położone 
na wysokiej wiślanej skarpie miasteczko dosłownie 
żyje duchem historii, której można dotknąć.  
W pobliżu znajdują się niezwykle urokliwe 
rezerwaty – ostoja rozlicznych gatunków ptaków.

Ciekawa jest też Nizina Walichnowska  
z systemem melioracyjnym, którego początki 
sięgają średniowiecza, a szczególną atrakcją są 
wrota w wiślanym wale i stacja pomp w Rybakach 
działająca od 1914 roku.
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Ośrodek całoroczny położony w lesie nad jeziorem Wielki 
Ocypel. W ofercie osiem domków letniskowych oraz cztery 
apartamenty o podwyższonym standardzie (ogrzewane). 
Własna plaża, plac zabaw dla dzieci, dwa pomosty, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego (rowery wodne, kajaki, łodzie, 
deski surfingowe, żaglówki) i turystyczne rowery górskie. 
Posiadamy sale do imprez integracyjnych z kominkiem, WC, 
zapleczem kuchennym. Organizujemy spływy kajakowe rzeką 
Wdą. Na terenie ośrodka znajduje się również bar na plaży, 
który jest czynny od 12-22, a w weekendy organizowana jest 
muzyka na żywo (wieczorki bluesowe).

ośrodek wypoczynkowy jAszczUrkA 
ul. Turystyczna 3, 83-241 Ocypel
tel. 58 582 38 90, 608 52 32 30, fax 58 582 38 90
ow-jaszczurka@wp.pl, www.ow-jaszczurka.com.pl

Pośród lasów Borów Tucholskich i dwunastu jezior leży mała 
wioska Ocypel. A tuż przy największym z jezior – Wielkim 
Ocyplu – nad samym brzegiem jest Ośrodek Mleczarz. 
Wspaniały mikroklimat, świeże powietrze, czysta woda, lasy 
pełne jagód i grzybów, cisza i spokój – wszystko to, czego 
Państwo szukają, by uciec od codzienności. Dysponujemy 
domkami jedno- i dwupoziomowymi, ogrzewanymi, w pełni 
wyposażonymi. Apartamentami 2-4 osobowymi oraz jednym 
4-6 osobowy. Jest to wymarzone miejsce zarówno na wczasy, 
jak i na pobyty weekendowe, a także rodzinne uroczystości, 
wesela, spotkania firmowe. Organizujemy również atrakcyjne 
pobyty sylwestrowo-noworoczne.

ośrodek wypoczynkowy mleczArz
ul. Szkolna 16, 83-241 Ocypel 
tel. 58 582 13 93, 604 641 876, domki@mleczarz-ocypel.pl
www.mleczarz-ocypel.pl

Zapraszamy do wypoczynku na południowo-wschodnim krańcu 
Borów Tucholskich we wsi Ocypel. Należy ona do regionu 
kociewskiego, jednego z najbardziej urokliwych regionów  
w Polsce, z dala od przemysłu i wielkomiejskiego gwaru. 
Kociewie to kraina lasów i jezior. Znajduje się tu ok. 200 jezior  
o różnej wielkości i głębokości. Jest to niezwykły region, 
którego nieskażona przyroda przez swoje piękno głęboko 
zapadnie w Waszej pamięci. Staramy się jak najlepiej sprostać 
wymaganiom naszych klientów. Działamy na rynku turystycznym 
od 22 lat, a z naszych usług korzysta już trzecie pokolenie 
stałych bywalców.

ośrodek wypoczynkowy metrix 
ul. Szkolna 14, 83-241 Ocypel 
tel. 58 582 13 12, 600 359 283, poczta@wojtekocypel.pl
www.metrixocypel.pl
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Pole położone jest w centrum Czarnej Wody nad Wdą.  
Na polu znajduje się bar, toalety, umywalki, prysznice, 
parking dla klientów oraz pomost. Do dyspozycji gości są trzy 
zadaszenia, w tym jedno z kominkiem i wędzarnią mogące 
pomieścić razem ok. 120 osób, staw rybny z mostkiem, 
ogromną huśtawką. Ponadto na całym polu rozmieszczone 
są gniazdka z prądem. Dopełnieniem całości jest bezpieczny 
parking i wypożyczalnia rowerów oraz sprzętu wodnego. 
Znajdują się również boiska do siatkówki i boules.

Wypożyczalnia kajaków, pole kempingowe  
pod ŚWierkAmi
ul. Okrężna 4, 83-262 Czarna Woda
tel. 58 587 86 95, 509 596 763, dtzaremba@poczta.fm
www.kajaki-podswierkami.pl

Do dyspozycji gości są dwa domki drewniane ośmioosobowe  
z pełnym wyposażeniem sanitarnym, przy trasie krajowej nr 22.  
W skład wchodzą cztery pokoje, prysznic i toaleta. usługi 
dostępne są sezonowo: maj – wrzesień. Dysponujemy 
parkingiem. W pobliżu komunikacja autobusowa i kolejowa.

domki kempingowe 
ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda
tel. 58 587 88 50 wew. 37
sport@czarna-woda.pl

Ośrodek położony w 100 letnim lesie sosnowym nad jeziorem 
Ocypel Wielki. Do dyspozycji gości są domki letniskowe 
od 2-8 osób drewniane typu Kampinos z pełnym węzłem 
sanitarnym (prysznice) i tarasem zadaszonym. Doskonała 
baza wypadowa do Trójmiasta, Malborka, Gniewu, Pelplina, 
Wirt, Odrów, Fojutowa, Mylofu czy Franka. Na terenie obiektu 
znajduje się sklep spożywczo-przemysłowy, bar na tarasie, 
strzeżone miejsce do kąpieli, wypożyczalnia sprzętu wodnego 
i rekreacyjnego (rowery), a także plac zabaw dla dzieci. Obiekt 
całkowicie ogrodzony. Doskonałe miejsce na wczasy rodzinne.

ośrodek wypoczynkowo–rekreacyjny jUbilAt 
ul. Wczasowa 29, 83-241 Ocypel
tel./fax 58 582 13 26, 600 311 797, jubilat12@wp.pl
www.ocypel.alpha.pl
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Ośrodek znajduje się na skraju Borów Tucholskich. Przylega 
bezpośrednio do jeziora Szteklińskiego, które łączy się 
przesmykiem z jeziorem Wielkim Borzechowskim. Na terenie 
ośrodka znajduje się pawilon murowany z kawiarnią, barem, 
restauracją, salą taneczną, salą rekreacyjną. Osiem domków 
typu Brda, jeden domek trzyosobowy oraz apartament nad 
hangarem. Ośrodek posiada własne kąpielisko z pomostem  
i plażą, boisko do siatkówki plażowej i koszykówki. Miejsce na 
ognisko, pole namiotowe. Dysponujemy sprzętem wodnym, 
rowerami górskimi i sprzętem rekreacyjnym.

ośrodek wypoczynkowy VidA
Szteklin, Oś. Leśne 44, 83-240 Lubichowo
tel. 58 588 53 09, 663 820 555, fax 58 588 53 09
vidatour@wp.pl, www.vidatour.pl

Centrum przepięknie położone w samym sercu Borów 
Tucholskich, na Kociewiu, około 1,5 km od wsi Osiek,  
nad największym w powiecie starogardzkim jeziorem Kałębie  
(458,81 ha). Na terenie gminy znajdują się cztery rezerwaty 
przyrody: udzierz, Zdrójno, Krzywe Koło, Czapli Wierch. Są one 
niezmiernie interesujące zarówno pod względem krajobrazowym, 
jak i unikatowej roślinności oraz chronionych gatunków 
zwierząt. Rezerwat Czapli Wierch położony jest około 3 km 
od Centrum. Niepowtarzalny klimat Borów (70% drzewostanu 
stanowi sosna) pozwala na leczenie schorzeń związanych z 
układem oddechowego oraz na prowadzenie m.in. silvoterapii. 
Centrum prowadzi turnusy rehabilitacyjne i odchudzające. 

centrum rehabilitacyjno-rekreacyjne dobry brAt 
Osiek 12, 83-221 Osiek 
tel. 58 582 12 21, osrodek@dobrybrat.pl
www.dobrybrat.pl

Ośrodek Wypoczynkowy Twardy Dół, to jeden z najładniej 
położonych ośrodków na Kociewiu. Zbudowany ponad  
30 lat temu z kamienia i drewna do teraz przykuwa uwagę  
i powoduje, że każdy chętnie tu wraca. Walory widokowe, leśna 
cisza i łagodny szum jeziora będą ukojeniem po pracowitych 
dniach pełnych zgiełku i pośpiechu, a profesjonalna i miła 
obsługa uprzyjemni Państwu wypoczynek. Na terenie znajduje 
się restauracja, pub, kawiarnia, wypożyczalnia rowerów oraz 
sprzętu wodnego.

ośrodek szkoleniowo–wypoczynkowo–rehabilitacyjny 
tWArdy dół 
Twardy Dół 1, 83-224 Borzechowo
tel. 58 588 43 65, 513 036 539, fax 588 43 65
rezerwacja@twardydol.pl, www.twardydol.pl
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pensjonaty
Nie możemy zapomnieć o innych, licznych i pięknych naszych 
zabytkach: baszty Gdańska i Młyńska w Starogardzie Gdańskim, 
pałac Wiecherta, elektrownie wodne na Wierzycy, Zamek 
Joannitów w Skarszewach, gotycki kościół w Skórczu, kościół 
pw. św. Andrzeja Apostoła w Garczynie, Zamek Kiszewski  
i wiele innych...

Spragnieni wrażeń smakowych niech pozwolą się Państwo 
prowadzić zapachom naszych rodzimych specjałów. Prosimy 
do Karczmy Kociewskiej w Szpęgawsku, Karczmy pod Wygodą 
w Suminie i wielu innych miejsc, gdzie smaczne jedzenie może 
wszystkich zaskoczyć. Szczycimy się wieloma zarejestrowanymi 
produktami tradycyjnymi jak fefernuski kociewskie, pieróg  
z gomółką z Kociewia, szandar kociewski, żurawinówka  
po mermecku, bómbómy z dekla...
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Przepiękny neogotycki pałac z XIX w., położony na terenie  
4 ha parku z licznymi pomnikami przyrody. Oferuje przytulne 
stylowe pokoje oraz apartament. Na terenie obiektu znajduje 
się pensjonat dla koni z możliwością wynajmu dla osób 
posiadających umiejętności jeździeckie. Organizowane są 
stylowe imprezy okolicznościowe.

GrAboWy dWór
Rynkówka 1, 83-230 Smętowo Graniczne
tel. 52 332 84 29, 604 467 026 
zamekrynkowka@poczta.onet.pl, www.zamekrynkowka.com

Cudowny klimat tego miejsca przyciąga gości z różnych stron 
świata. W Gościńcu można zostać dłużej korzystając z bazy 
noclegowej, wyposażonej w wygodne jedno- lub dwuosobowe 
łóżka, telewizory i łazienki. Gościniec położony na skraju 
Waćmierskiego Lasu, 30 km od Gdańska, to wyjątkowe miejsce. 
Obiekt choć usytuowany jest przy drodze krajowej nr 22, 
blisko zjazdu z autostrady A1 w Swarożynie (1,5 km) przyciąga 
swoim niepowtarzalnym widokiem. Wśród zieleni starych sosen 
prezentuje się bardzo obiecująco, kusząc niebanalną architekturą. 
Bliskość lasu, naturalny staw i dwa olbrzymie zadaszone tarasy 
widokowe gwarantują naszym gościom wypoczynek w ciszy  
i spokoju, z dala od ulicznego zgiełku i hałasu.

Gościniec WodA nA młyn 
Waćmierek 8d, 83-115 Swarożyn
tel. 58 587 87 78, tel. kom. 608 679 700, 602 643 006
wodanamlyn@wp.pl, www.wodanamlyn24.pl

Jabłoniowy Dworek Kociewie znajduje się w miejscowości 
Malenin, wśród malowniczych sadów jabłoniowych, 25 km od 
Gdańska i 8 km od Tczewa. Ideą Dworku jest stworzenie klimatu 
przyjaznego dla każdego gościa poprzez promowanie regionu 
Kociewie, piękny plener, pyszne jedzenie, profesjonalną 
obsługę oraz symbolikę polskiego jabłka, dostrzegalną  
w wystroju wnętrz oraz bogatym w jabłka menu. Do dyspozycji  
gości jest dwadzieścia osiem miejsc noclegowych  
w dwunastu pokojach (1-, 2-, 3- i 4-osobowych). W każdym 
znajduje się łazienka z prysznicami, dostęp do darmowego 
bezprzewodowego Internetu, telewizor i ręczniki.

jAbłonioWy dWorek kocieWie 
Malenin, ul. Długa 41, 83-111 Miłobądz
tel. 58 536 94 40, tel. kom. 608 640 336
biuro@jabloniowydworek.pl, www.jabloniowydworek.pl
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Dwór Bajbuza jest położony na granicy pojezierza kaszubsko- 
-kociewskiego w Garczynie. Jest to obiekt z dziewięcioma 
pokojami, w tym apartament z kominkiem. W każdym pokoju 
jest łazienka. Wewnątrz posiadłości, która jest otoczona lasem 
i w całości ogrodzona, znajduje się staw rybny nad którego 
brzegiem stoi altana z oryginalnym grillem i ogniskiem. Jezioro 
znajduje się w odległości ok. 2 km, nad które prowadzi trasa 
rowerowa przebiegająca obok największej w Polsce farmy 
strusi afrykańskich. Organizujemy przyjęcia, wesela, imprezy 
plenerowe, szkolenia, szkoły przetrwania, paintball, quady, 
przyjęcia na sali do 120 osób.

dwór bAjbUzA 
Garczyn 61, 83-420 Liniewo
tel. 502 573 603, 600 332 301, dworbajbuza@wp.pl
www.dworbajbuza.pl, www.dworbajbuza.eu

Pensjonat Neptun położony jest nad jeziorem Piaseczno, 
które stanowi najlepsze łowisko wędkarskie ryb łososiowatych 
w Polsce. Całość znajduje się na terenie krajowego ogrodu 
botanicznego, zarejestrowanego jako ogród dendrologiczny 
w Orlu. W ogrodzie znajduje się kilkadziesiąt tysięcy drzew 
i krzewów w ponad 3 tys. gatunków i odmian. Bogata 
infrastruktura ogrodu – stawy, kanały, rzeźby, murki
ozdobne i inne stwarzają niezapomniane wrażenie. Doskonałe 
miejsce na wypoczynek, spacery i rekreację, a zwłaszcza 
wędkowanie. Dla chętnych udostępniamy rowery.

pensjonat neptUn
Orle 35, 83-420 Liniewo
tel. 58 687 94 15, 692 485 730, neptun@lowisko-piaseczno.pl
www.lowisko-piaseczno.pl

Dwór Mysinek znajduje się 2 km od traktu Starogard Gdański- 
Pelplin, 55 km od centrum Gdańska, 3 km od zjazdu  
z autostrady A1 w miejscowości Ropuchy. Dwór Mysinek jest 
starym polskim dworem myśliwskim z połowy XIX w. wpisanym 
do rejestru zabytków. Otacza go 10.000 ha lasów, pól i łąk. 
Znaleźć tu można zarówno przepiękne miejsca przyrody,  
jak i dzikie zwierzęta. Dworek Mysinek to pokoje urządzone  
w wysokim standardzie odpowiadającym epoce w której 
został zbudowany. Niewątpliwą atrakcją obiektu jest stylowy 
salon z unikatową antresolą i XIV-wiecznym pilastrem nad 
drzwiami wejściowymi. Na terenie zespołu dworsko-parkowego 
znajduje się stajnia dla koni, olbrzymi plac zabaw oraz obiekt 
gastronomiczny przystosowany do serwowania potraw z grilla. 

dwór mysinek 
Grabowiec, Mysinek 44, 83-212 Bobowo 
tel. 603 097 497, profi@eprofi.com.pl
www.dwormysinek.pl
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Przepiękne położenie hotelu w sercu lasu tworzy doskonały 
klimat i tło dla wszelkich spotkań – od rodzinnych po 
biznesowe. Komfortowe pokoje gościnne oraz duża sala 
bankietowa są wspaniałym miejscem nie tylko do wypoczynku, 
ale również dla organizacji różnych imprez kulturalnych, 
rodzinnych czy biznesowych. Duży taras z widokiem na las oraz 
ogród są dodatkowymi atutami. To wszystko stanowi wspaniałe 
zaplecze rekreacyjne i możliwość aktywnego wypoczynku. 
Do dyspozycji gości pozostają dwadzieścia cztery komfortowe 
pokoje z pięćdziesięcioma czterema miejscami noclegowymi. 
Każdy pokój posiada własną łazienkę, TV SAT oraz bezpłatny 
bezprzewodowy dostęp do Internetu. 

Villa leŚne Ustronie 
ul. Sosnowa 32, 83-112 Lubiszewo Tczewskie
tel. 512 117 904, info@lesne-ustronie.pl
www.lesne-ustronie.pl

54

Zajazd "GNIEWKO" położony jest nad jeziorem Rakowieckim 
przy trasie krajowej nr 91 (E 75) na szlaku komunikacyjnym 
prowadzącym z północy na południe Polski. Obiekt dysponuje 
dwudziestoma pięcioma miejscami noclegowymi. Wszystkie 
pokoje wyposażone są w łazienki z natryskami oraz telewizję. 
Gospodarze oferują trzy sale: restauracyjną wraz z salą 
kominkową, salę kociewską (imprezową w stylu rustykalnym  
z elementami wystroju regionalnego) i salę bankietową (na 80 
osób z kompletnym wyposażeniem do prowadzenia szkoleń) 
oraz wiatę imprezową (drewniana w pełni zabudowana  
i oszklona, zbudowana na tarasie wśród zieleni i drzew  
z widokiem na jezioro).

zajazd GnieWko 
Rakowiec 108, 83-135 Mała Karczma k/Gniewu 
tel. 58 535 15 27, zajazd@gniewko.com.pl
www.gniewko.com.pl

25

Hotele
Bawić możecie się Państwo na wielu imprezach cyklicznych  
na Kociewiu: Festiwal Gospel, międzynarodowe i ogólnopolskie 
spływy kajakowe w Czarnej Wodzie, jarmarki joannickie  
w Skarszewach, Bieg Szpęgawski, Jarmark Cysterski w Pelplinie, 
inscenizacje bitewne na zamku Gniew lub kociewskie Sympozjum 
Kulinarne w Subkowach...
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Obiekt posiada czterdzieści pięć stylowo urządzonych 
pokoi. Zostały one zaprojektowane z myślą o komforcie oraz 
funkcjonalności, zapewniają idealne warunki zarówno  
do pracy, jak i wypoczynku. Każdy z pokoi wyposażony jest  
w nowoczesną łazienkę, telewizor i dostęp do Wi-Fi. W cenę 
wliczone jest śniadanie w formie bufetu. Otoczenie hotelu  
i parking są monitorowane. W hotelu znajduje się winda. Hotel 
przyjmuje płatności w formie gotówkowej, kart płatniczych 
oraz przelewów bankowych. W hotelu znajduje się SPA: sauna, 
jacuzzi. Dla osób lubiących aktywny wypoczynek udostępniona 
jest siłownia. W Karczmie Gościniec nad Wisłą oferujemy 
tradycyjne potrawy kuchni polskiej oraz międzynarodowej.

hotel nAd Wisłą   

Knybawa, ul. Makowa 7, 83-110 Tczew
tel. 58 531 05 63, recepcja@hotelnadwisla.com.pl
www.hotelnadwisla.com.pl

96

Zamek Gniew to potężna gotycka twierdza rycerzy, mnichów, 
siedziba królów, hetmanów i starostów, słynący z turniejów 
rycerskich, zaciętych bitew i wspaniałych spektakli zaprasza do 
swoich komnat. Gościom oferowane są noclegi w stylowym 
Pałacu Królowej Marysieńki oraz Hotelu Rycerskim, który nabrał 
nowego blasku i finezji. W gościnnych murach Zamku Gniew 
wyprawić można wspaniały bankiet, urządzić konferencję, 
szkolenie czy wielce atrakcyjną imprezę integracyjną,  
a wszystko to okraszone spektaklami historycznymi, podczas 
których rycerze kruszą kopie, husaria ściera się ze szwedzkimi 
muszkieterami, a wino i miód, a nie krew, leje się w obfitości. 

hotel rycerski     

ul. Zamkowa 3, 83-140 Gniew
tel. 58 535 25 37, recepcja@zamek-gniew.pl
www.zamek-gniew.pl

130

Hotel położony jest na obrzeżach historycznego  
i malowniczego miasteczka Gniew. Ze wzgórza, na którym 
znajduje się obiekt rozciąga się malowniczy widok na panoramę 
miasta i zamek pokrzyżacki. Do centrum miasta jest około  
1000 m (15 minut  krokiem spacerowym). W hotelu znajdują 
się przestronne, komfortowo wyposażone pokoje, w których 
nawet po najcięższym dniu można odnaleźć spokój, relaks 
i wypoczynek. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę z 
prysznicem, telewizor i Wi-Fi. Rano dla gości hotelowych 
serwowane są śniadania. Na terenie obiektu znajduje się 
zamknięty monitorowany parking dla gości.

hotel nA WzGórzU   
ul. Krasickiego 10, 83-140 Gniew 
tel. 58 535 24 45, hotel_nawzgorzu@wp.pl 
www.hotel-nawzgorzu.pl

Hotel położony na pograniczu Kaszub i Kociewia, w okolicach 
lasów i jezior. Na terenie obiektu znajdują się sauna, jacuzzi, sala 
bilardowa. Hotel posiada dwie sale konferencyjne wyposażone 
w sprzęt multimedialny, restaurację z kominkiem oraz salę 
bankietową do wieczornych biesiad z kapelą regionalną. Hotel 
jest idealnym miejscem dla osób przebywających w interesach 
oraz chcących wypocząć w spokojnej okolicy lasów i jezior. 
Specjalizujemy się w kompleksowej i profesjonalnej organizacji 
konferencji, szkoleń oraz spotkań i wieczorów integracyjnych  
o bardzo zróżnicowanym charakterze. Istnieje możliwość jazdy
konnej – instruktor na miejscu.

hotel WrotA kAszUb   

ul. Konarzyńska 16, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 58 687 64 26, 512 867 717, rezerwacja@wrotakaszub.pl
www.wrotakaszub.pl
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Hotel usytuowany jest w historycznych pomieszczeniach młyna 
wodnego dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie. Jego 
wnętrza posiadają autentyczne elementy cysterskiej architektury 
drewnianej. Wyposażenie wnętrz nawiązuje do tradycyjnej 
prostoty szarych mnichów. Pokoje 1-, 2-, 3-, 4- i 5-osobowe  
z łazienkami, TV i dostępnym bezpłatnym Internetem. Pokoje 
wyposażone są również w naczynia, czajniki bezprzewodowe,  
a na hall’u znajdują się lodówki udostępnione do użytku naszych 
gości. Meble, pokoje i wykończenia z drewna sosnowego; 
wyeksponowane autentyczne XIX-wieczne drewniane elementy 
konstrukcyjne. Hotel posiada własny parking, który jest 
dozorowany i monitorowany 24 h na dobę.

hotel nAd Wierzycą  

Pl. Tumski 1, 83-130 Pelplin
tel. 58 536 19 49, hotel@pelplin.com
www.hotel.pelplin.com

50

500 m

100 m 1 km
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smacznego
KALISKA
Bar gastronomiczy  
PRZy KOMINKu
ul. Nowowiejska 2A 
83-260 Kaliska
tel. 58 523 84 48
505 827 627
www.barprzykominku.cba.pl

Zajazd REN
ul. Wczasowa 32, Iwiczno 
83-260 Kaliska
tel. 605 847 620 
recepcja@eurobud.gda.pl

GRILL Bar
Kamienna Karczma 
83-261 Kaliska

LUBICHOWO
IMBIS – BAR
ul. Starogardzka 25
83-240 Lubichowo
tel. 513 444 033

Restauracja ANIOŁ
ul. Starogardzka 11
83-240 Lubichowo
tel. 508 189 526

Kawiarnia CORSO
ul. Dworcowa 6
83-240 Lubichowo
tel. 58 588 54 38

ZBLEWO
Gościniec KONOPIELKA
Osiedle Dębowe 4
83-210 Zblewo
tel. 58 532 13 85
792 922 326 
www.konopielka.com

Restauracja K2
ul. Wczasowa 30
83-224 Borzechowo
tel. 58 588 40 25
513 12 11 63
www.restauracjak2.pl

LINIEWO
Dwór BAJBuZA
Garczyn 61
83-420 Liniewo
tel. 502 573 603 
www.dworbajbuza.pl

Pensjonat NEPTuN,  
Łowisko Piaseczno 
Orle 35, 83-420 Liniewo
tel. 58 687 94 15
606 921 051
www.lowisko-piaseczno.pl

FERMA STRuSI 
AFRyKAńSKICH 
Garczyn
83-420 Liniewo 
tel. 58 686 95 32
 
STARA KISZEWA 
Restauracja Hotelu  
WROTA KASZuB 
ul. Konarzyńska 16 
83-430 Stara Kiszewa 
tel. 58 687 64 26 
www.wrotakaszub.pl 
 
Karczma VIKING 
ul. Kościerska 41A 
83-430 Stara Kiszewa 
tel. 500 600 679 
www.karczmaviking.pl 
 
Pizza Bar WyPAS 
ul. 6 Marca 1 
83-430 Stara Kiszewa 
tel. 515 349 940
507 460 880 
 
Bar GRuBER 
ul. Kościerska 44  
83-430 Stara Kiszewa 
tel. 731 552 306 
www.gruberbar.pl 
 

Kebab SAN ANTONIO 
Plac Targowiska Gminnego 
przy ul. Tysiąclecia 
83-430 Stara Kiszewa 
tel. 727 904 120
518 660 398 
 
Cukiernia STARA KISZEWA 
ul. Kościerska 49A 
83-430 Stara Kiszewa 
tel. 58 681 64 96 
 
Restauracja CZERWONA 
OBERŻA – SEZONOWO 
Konarzyny 64 
83-430 Stara Kiszewa 
 
CZARNA WODA
Karczma OSTOJA
ul. Starogardzka 23A
83-262 Czarna Woda
tel. 58 587 8172
504 092 576
www.ostojakarczma.pl

Restauracja KOCIEWSKA
ul. Mickiewicza 7
83-262 Czarna Woda
tel. 58 587 89 19

Bar mleczny PAPuDAJNIA 
ul. Starogardzka 2
83-262 Czarna Woda
www.papudajnia.pl

Restauracja Cafe Bistro & Grill 
GOOD OIL
ul. Chojnicka 17
83-262 Czarna Woda
tel. 58 587 8982
533 999 420 
www.goodoil.eu

Restauracja przy wypożyczalni 
kajaków 
POD śWIERKAMI
ul. Okrężna 4
83-262 Czarna Woda
tel. 58 587 86 95
509 596 763 
www.kajaki-podswierkami.pl

GMINA SKÓRCZ
Firma EMKO 
Handel-usługi-Gastronomia
ul. Hallera 11 
83-220 Skórcz
tel. 58 582 47 88

Bar SMAKOSZ 
ul. Główna 7
83-220 Skórcz
tel. 502 021 330

Bar Pizzeria GuSTO 
ul. Jana Sobieskiego 24 
83-220 Skórcz

Cukiernia 
JAś I MAŁGOSIA 
ul. Sobieskiego 10
83-220 Skórcz

Zajazd HACJENDA  
Pączewo 34
83-213 Pączewo 
tel. 58 562 03 62

SKARSZEWY
Karczma JOANNITÓW 
Plac Zamkowy 4
83-250 Skarszewy 
tel. 58 586 20 55
509 818 528

Restauracja 
ZAMKOWA
Pl. Zamkowy 1
83-250 Skarszewy 
tel. 509 818 486

Bar Gastronomiczny 
FRAGA
ul. Dworcowa 13A
83-250 Skarszewy 
tel. 724 348 724

Bar POD PALMAMI
ul. Dworcowa 3
83-250 Skarszewy 
tel. 510 867 743

Zagroda 
GRILLOWA
Więckowy 55
83-250 Skarszewy
tel. 58 588 25 59
668 790 970

Restauracja 
POD KOMINKIEM 
ul. Dworcowa 34
83-250 Skarszewy 
tel. 510 166 046
www.podkominkiem.pl

Zagroda KOCIEWSKA 
ul. Skarszewska 8
83-209 Godziszewo 
tel. 58 58816 90

Pub PIZZERIA
ul. Kościuszki 11
83-250 Skarszewy 
tel. 881 701 801
601 699 732

KAMIENNy ZDRÓJ
Więckowy 73
83-250 Skarszewy 
tel. 600 700 108
www.kamiennyzdroj.pl

Ośrodek WCZASOWICZ
ul. Słoneczna 4
83-250 Skarszewy
tel. 58 588 25 81 

Jadłodajnia OKRąGLAK 
ul. Starogardzka 14
83-250 Skarszewy 
tel. 58 588 24 67
605 780 280

SMĘTOWO GRANICZNE 
Bar DOMINOS
ul. Dworcowa 8E
83-230 Smętowo Graniczne 
tel. 721 674 521
666 580 607

Catering BETI 
Smętowo Graniczne 
tel. 698 123 849
 
OSIEK
Bar WCZASOWy  
Mirosław Chyła 
ul. Partyzantów Kociewskich 66  
83-221 Osiek
tel. 781 026 254

GMINA STAROGARD 
GDAŃSKI
Karczma KOCIEWSKA
ul. Starogardzka 2 
Szpęgawsk
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 14 73

HuBERTuS 
ul. Pelplińska 8, Rokicin
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 563 09 82
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Restauracja GRODZISKO
ul. Rycerska 1
83-211 Owidz
tel. 690 003 236
www.restauracjagrodzisko.pl
 
Karczma POD WyGODą
Sumin 57
83-200 Starogard Gd
tel. 58 563 76 37
58 562 10 10

Zajazd PODOLSKI
Rokocin 30A
83-200 Starogard Gd
tel. 500 224 170

Bar SIWIAŁKA
83-209 Siwiałka
tel. 784 183 381

GMINA TCZEW
Zajazd u JANA
Zabagno 15
83-115 Swarożyn 
tel. 536 93 67

BAR Krystyna Glich
Zabagno 10
83-115 Swarożyn 
tel. 58 531 93 04

Bar KASIA 
ul. Działkowa 20
83-110 Tczew 
tel. 58 532 84 21
533 52 90 99
www.barkasia.tczew.pl

SUBKOWY
Zajazd SPICHLERZ 
ul. Gdańska 16
83-120 Subkowy 
tel. 696 634 811

Zajazd STARy MŁyN 
ul. Wybickiego 23 
83-120 Subkowy 
tel. 501 48 65 99
507 43 42 53
www.mlynsubkowy.pl

PELPLIN
Doner Kebab 
ul. Mickiewicza 1a
83-130 Pelplin

Kebab-Bar HANKA 
ul. Limanowskiego 7A
83-130 Pelplin

Pizzeria GRILL BAR 
ul. Mickiewicza 20
83–130 Pelplin 
tel. 603 333 320

Pizzeria-Bar 
BARBADOS 
ul. Mickiewicza 21
83-130 Pelplin 
tel. 791 782 872

Pub KLIMAT 
ul. Kopernika 1
83–130 Pelplin 
tel. 58 536 46 95

Zajazd ARKADA 
Gręblin 85
83–121 Rudno 
tel. 58 536 30 00

Zajazd SOLECKI 
ul. Sambora 19 
83–130 Pelplin 
tel. 58 536 17 44

GNIEW 
Restauracja ZAMKOWA 
ul. 27 Stycznia 7 
83-140 Gniew 
tel. 58 535 23 74

Pizzeria CK 
ul. 27 Stycznia 2a 
83-140 Gniew 
tel. 58 535 25 74,
796 633 885 
www.smakick.pl

Bar PODZAMCZE 
ul. Wiślana 7 
83-140 Gniew 
tel. 58 535 24 60

Pizzeria PARARAZZI 
Plac Grunwaldzki 28 
83-140 Gniew 
tel. 58 535 11 11

Kawiarnia MARySIEńKA 
ul. Piłsudskiego 10 
83-140 Gniew 
tel. 58 535 23 24

Restauracja 
POD ABAŻuREM 
Nicponia 6 
83-140 Gniew 
tel. 58 535 35 00 
www.podabazurem.pl

Bar NAD WIERZyCą 
Nicponia (parking przy drodze 
krajowej nr 91) 
83-140 Gniew 
tel. 500 471 943
502 488 718

Bar KONKuRENT 
Pieniążkowo (parking przy 
jeziorze) 
83-135 Mała Karczma 
tel. 608 616 437

Pub KANION 
ul. Czyżewskiego 9a 
83-136 Opalenie 
tel. 601 175 143

STARA KISZEWA
CZÓŁENKO
Michał Brandt 
ul. Kościerska 15 
83-430 Stara Kiszewa 
tel. 727 904 120
518 660 398 
www.czolenko-kajaki.pl

CZARNA WODA
Wypożyczalnia kajaków  
POD śWIERKAMI
ul. Okrężna 4 
83-262 Czarna Woda
tel. 58 587 86 95
509 596 763 
www.kajaki-podswierkami.pl

Wypożyczalnia kajaków 
Włodzimierz Sękowski
ul. Długa 12A
83-262 Czarna Woda
tel. 501 057 550 
www.kajakisekowski.pl

Wypożyczalnia kajaków  
Kajaki Hydrostacja.pl
ul. Długa 20A 
83-262 Czarna Woda
tel. 606 904 005
727 405 605

Wypożyczalnia kajaków 
SABMIR KAJAKI
ul. Sosnowa 23 
83-262 Czarna Woda
tel. 505 187 145 
www.kajakiszramka.pl

SKARSZEWY
Ośrodek Turystyczno 
Wypoczynkowy BORÓWNO
ul. Starogardzka 14
83-250 Skarszewy
tel. 58 588 22 00

OSIEK
Centrum Rehabilitacyjno-  
-Rekreacyjne 
DOBRy BRAT
Dobry Brat 12, 83-221 Osiek
tel. 58 582 12 21

Agroturystyczna STANICA 
ŻEGLARSKA FIRyN
ul. Wyzwolenia 8
83-221 Osiek
tel. 513 418 709
www.firyn.com

Ośrodek Wypoczynkowy 
MLECZARZ 
ul. Szkolna 16
83-241 Ocypel
tel. 58 582 13 93
www.mleczarz-ocypel.pl

GMINA STAROGARD 
GDAŃSKI
Kręgski Młyn
Krąg 3
83-200 Starogard Gdański
tel. 692 433 634
606 385 221
www.kremlyn.pl

Centrum Aktywnego 
Wypoczynku
ul. Przejezdna 1 
83 200 Starogard Gdański
tel. 601 633 292
www.kajaki.stg.pl

GMINA SKÓRCZ
PPHu Tadeusz śliwiński
Wielki Bukowiec 68
83-220 Skórcz
tel. 58 582 41 40
604 535 167
www.wdakajaki.republika.pl

LUBICHOWO 
Pole BOBEREK 
Młynki 3
83-240 Lubichowo
tel. 58 588 56 34
608 575 490
www.poleboberek.pl

KajaKiem
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zapraszamy na Kociewie

Zapraszamy do odwiedzenia, poznania i przeżycia Łagodnej Krainy. Nasza mała ojczyzna, to jeden 
z regionów etniczno-kulturowych Pomorza.

Żyjemy szczęśliwie i czekamy na Ciebie nad wijącymi się po tej ziemi wstęgami naszych rzek: 
Wierzycą, Wdą i okalającą Kociewie do wschodniej strony Wisłą. Wypatrujemy Ciebie z przystani 
i dziewiczych brzegów naszych licznych, sielskich jezior. Wpatrujemy się w dal w oczekiwaniu na 
Ciebie z usianych w naszych stronach rozlicznych wzgórz i pagórków. Czekamy na Ciebie pośród 
ogromnych połaci sosnowych borów, pośród gęstwin leśnych, bukowych ostępów. Oprócz nas 
przywita Cię nieskażona dotykiem XXI wieku fauna i flora oraz łagodny, przyjazny odwiedzinom  
o każdej porze roku klimat. 

Nadwiślańska kraina, ukryta w tej chwili jeszcze jedynie w Twoich dłoniach, a otwarta wraz ze 
wszystkimi swymi mieszkańcami na prawdziwe i pełne Twoje odkrycie, posiada wielowiekową 
tradycję, której świadectwem są liczne zabytki architektury, a także twórczość ludowa, gwara  
i regionalna kuchnia. Drogowskazem niech będą dla Ciebie wabiący na Kociewie blask ognia 
rozpalanego nocą na szczytach wież średniowiecznych zamków, oświetlone kandelabrami sale 
balowe rozlicznych pałaców, dworów, dworków i pałacyków.

Szczęśliwą podroż niech zwiastują Tobie pielęgnowane w kociewskiej tradycji niezwykłe miejsca 
kultu, refleksji i zadumy. Kociewie to kraina z niepowtarzalnymi krajobrazami, dziedzictwem 
historycznym, oryginalną kulturą ludową, zamieszkała przez ludzi zawsze pogodnych duchem. 

To gościnna ziemia – znajdziecie tu spokój, ciszę, a spędzone chwile długo będą budzić 
wspomnienia. 

kocieWie. Skąd tak zwiemy naszą małą ojczyznę? 
Czy znajdziemy tę jedną, właściwą odpowiedź? 
Nieważne. Ważne, że będziemy mieli o czym ze sobą rozmawiać. 

Najważniejsze, że będziemy ze sobą rozmawiać. 
Łagodnie.

kocieWie „łAGodnA krAinA” zAprAszA!
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Katalog turystyKi wiejsKiej

Materiały do katalogu zebrały dla Was Lokalna Grupa Działania CHATA KOCIEWIA oraz Lokalna 
Grupa Działania WSTĘGA KOCIEWIA, które są także wydawcami niniejszej publikacji. Jesteśmy 
organizacjami pozarządowymi, które łączą podmioty gospodarcze, instytucje, samorządy i inne 
organizacje pozarządowe we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Materiał pomogła opracować oraz wsparcia udzieliła Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE.

WyDAWCy

Lokalna Grupa Działania CHATA KOCIEWIA
ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 560 18 82
www.chatakociewia.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
ul. 30 Stycznia 4
83-110 Tczew
tel. 58 531 37 41
www.kociewie.eu

Zdjęcia: archiwum LGD Chata Kociewia, archiwum LGD Wstęga Kociewia, udostępnione przez 
gestorów miejsc i kwaterodawców, archiwum LOT KOCIEWIE, Emilia Laskowska, Krzysztof Korczak
Teksty: gestorzy miejsc i kwaterodawcy, LGD Chata Kociewia, LGD Wstęga Kociewia, LOT KOCIEWIE
Opracowanie graficzne: Anna Kałdus

Wydawcy podjęli starania, by treść publikacji była poprawna, jednak szybko zmieniająca się rzeczywistość może sprawić, 

że część zamieszczonych informacji może utracić aktualność. Wydawcy nie biorą na siebie odpowiedzialności za skutki 

korzystania z tych danych. Wszystkie zmiany i usterki postaramy się poprawić w kolejnych wydaniach.

Lokalna Grupa Działania WSTĘGA KOCIEWIA
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
83-110 Tczew
tel. 58 562 71 43
www.wstega-kociewia.pl




