
ODPOCZNIJ NA STOBRAWSKIM ZIELONYM SZLAKU
baza gastronomiczna i noclegowa



Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na nasz region, jako ciekawą propozycję na wypoczynek i relaks.  

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak obejmuje obszar leżący w zachodniej części woje-
wództwa opolskiego na terenie powiatów Namysłowskiego, Brzeskiego i Opolskiego i obejmuje teren 
ośmiu gmin: Domaszowice, Lubsza, Łubniany, Murów, Namysłów, Pokój, Popielów, Świerczów. 

Południową, naturalną granicę obszaru stanowi rzeka Odra, północną jest granica województwa  
i powiat Kluczborski. Natomiast granica zachodnia to granica z województwem dolnośląskim.  
Północna część obszaru jest terenem rolniczym, rozwiniętym szczególnie w gminie Domaszowice  
i Namysłów. Część środkowa – największa, to Bory Stobrawskie, które np. w gminie Murów stanowią 
ponad 70 % terytorium gminy. Południowa część to tereny rolnicze i obszar zalewowy Odry. 

Wstęp
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BOGACTWO PRZYRODNICZE

Cechą charakterystyczną obszaru jest bogactwo 
przyrodnicze i położenie w granicach Stobrawskie-
go Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. 
Liczne cieki wodne, z których największe to: Odra, 
Stobrawa, Budkowiczanka i Bogacica, stawy  
i oczka wodne stwarzają dobre warunki do rozwoju 
hodowli ryb i wędkarstwa. Olbrzymie zasoby lasów 
stwarzają bardzo dobre warunki do rozwoju prze-
mysłu drzewnego, turystyki, zbieractwa grzybów 
i jagód. Liczne chronione gatunki fauny i flory oraz 
duża ilość pomników przyrody świadczą o dużych 
walorach przyrodniczych, a tradycje uzdrowisko-
we Pokoju, liczne zespoły pałacowo – parkowe, 
kultywowane tradycje i obrzędy oraz stosunkowo 
liczne zabytki, o bogatej historii tego regionu. 
Dobre położenie i powiązanie komunikacyjne, 
dość dobra infrastruktura drogowa, atrakcyjne 
tereny do zasiedlania dają możliwość do rozwoju 
turystyki na całym obszarze, turystyki całorocznej 
i w różnej formie. Obszar ten położony jest z dala 
od dużych aglomeracji miejskich, ale posiada z nimi 
dogodne połączenia komunikacyjne, co sprawia,  
że może stanowić bazę wypadową dla mieszkań-
ców Opola oraz Dolnego i Górnego Śląska.

ATRAKCJE OBSZARU:

• Stobrawski Park Krajobrazowy,
• Dom Jana Dzierżona w Popielowie,
• Grób Jana Skali na cmentarzu parafialnym,
• Okrągły Dom Igloo w Dąbrówce Łubniańskiej, 
• liczne punkty widokowe „Domaradz”, „Krzywa 
  Góra”, „Lubnów”, „Przy stawach”, „Siedlice”,  
   „Winna Góra”,
• ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe,
• śluza na Odrze w Rybnej, 
• zabytkowe stacje PKP,
• Diabelski Kamień w Kobylnie,
• pomniki przyrody,
• kościoły kapliczki, pałace, dwory, parki, cmentarze,
• zabytki Namysłowa (Zamek, mury obronne,
   Ratusz, Browar),
• zalew w Michalicach,
• Zabytkowa Huta Żelaza i Ogród Botaniczny 
   w Zagwiździu,
• park w Pokoju,
• Grądy Odrzańskie,
• rezerwaty przyrody: Lubsza, Leśna Woda, 
   Rogalice Śmiechowice.

Na Turystycznym Szlaku

Zamek w Namysłowie

Posąg lwa - park w Pokoju

Zagwiździe - kanał 
doprowadzjący wodę do kuźni
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Użytek ekologiczny „Gęsi Staw”, Popielów



AGRO DOM SUROWINA
ul. Opolska 12A, 46-024 Brynica / tel. 728 994 365

NOCLEG 
• Oferuje on przestronne pokoje z bezpłatnym bezprzewo-
dowym dostępem do Internetu i telewizją satelitarną. 
• Na miejscu do dyspozycji gości jest bezpłatny parking. 
• Wszystkie pokoje w hotelu Surowina wyposażone są w ła-
zienkę z prysznicem. Każdy z nich oferuje widok na las.

WYŻYWIENIE Śniadanie serwowane jest codziennie rano 
w jadalni z kominkiem.

OFERTA Agro-Dom Surowina znajduje się w ekologicznym 
regionie, blisko lasu,  14 km od Opola. Goście mogą korzystać 
z grilla na świeżym powietrzu i przestronnego tarasu.
Recepcja w hotelu Agro-Dom Surowina czynna jest przez całą 
dobę. Goście mogą zrelaksować się w ogrodzie lub wybrać się 
na wycieczkę do lasu.

Gospodarstwa Agroturystyczne

AGRORELAKS
ul. Leśna 12, 46-024 Brynica
tel. 77 421 56 48, 600 336 437
e-mail: agrorelaks@wp.pl, noclegi@agrorelaks.com.pl
www.agrorelaks.com.pl

NOCLEG
• 20 miejsc noclegowych w 8 pokojach wyposażonych w pełen
węzeł sanitarny, telewizję cyfrową oraz dostęp do Internetu. 
• 3 pokoje 2-osobowe
• 1 pokój 3-osobowy
• 4 pokoje 4-osobowe
• darmowy parking niestrzeżony na ogrodzonym terenie.

WYŻYWIENIE Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwość cało-
dziennego wyżywienia.

OFERTA Gospodarstwo Agroturystyczne „Agrorelaks”  poło-
żone jest w Brynicy wśród łąk i lasów na granicy Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego.
Swoim gościom oprócz niezwykłych krajobrazów, oferuje 
również możliwość aktywnego wypoczynku. To wszystko 
dzięki temu, iż specjalizuje się w hodowli koni rasy śląskiej, 
które wykorzystywane są do zajęć z zakresu jazdy konnej. 
Miła rodzinna atmosfera panująca w ośrodku, dzięki Państwu 
Renacie i Konradowi, pozwoli każdemu na sympatyczny  
i przyjemny pobyt, tak aby skutecznie odpocząć od codzien-
nych trosk.
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„Agrorelaks” Brynica



BABSKIE RANCZO Nauka jazdy konnej dla kobiet. 
Gospodarstwo agroturystyczne Justyna i Ireneusz Cierpisz
Śmiechowice 16, 49-314 Lubsza
tel. 77 411 96 21, kom. 607 887 630, 530 627 101
e-mail: jp@happyhorses.pl 
www.babskieranczo.pl

NOCLEG 
• Dziupla - wyremontowane w 2010r. poddasze budynku 
gospodarczego urządzone w jeździeckim stylu
• łazienka 16m2 do dyspozycji w domu gospodarzy 

WYŻYWIENIE
• domowe posiłki przyrządzane na kaflowym piecu, 
z naturalnych składników (nie używamy kostek rosołowych 
i gotowców z torebek) 

OFERTA
• nauka jazdy konnej dla początkujących i zaawansowanych 
• obozy jeździeckie (3-osobowe pobyty treningowe) 
dla nastolatek i dorosłych
• jeździeckie pobyty dzienne dla dzieci
• urlop w siodle
• zdjęcia ślubne (i nie tylko) z udziałem koni
• Pony Party - urodziny w siodle
• szkolenia z psychologii koni
• Instruktorka: z licencją, sędzia Polskiego Związku
Jeździeckiego, psycholog koni

AGROTURYSTYKA „KRYSTYNA”
Rychnów 5c, 46-142 Bukowa Śląska  
tel. 77 410 37 67

NOCLEG
• 5 pokoi 2–osobowych z łazienkami 
• w pokojach TV
• możliwość dostawek
• parking do dyspozycji 

WYŻYWIENIE We własnym zakresie

O OBIEKCIE
• ogród, grill
• niedaleko Zalew w Michalicach i Stobrawski Park Krajobrazowy
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Na terenie gospodarstwa: ogrodzona ujeżdżalnia 20mx60m, corral 19m średnicy, drewniana stajnia 
w stylu angielskim, ogródek grillowy, zakątek wypoczynkowy pod stuletnią lipą i kasztanem, wybiegi  
dla koni.

Gospodarstwa Agroturystyczne



BUFFALO RANCH
ul. Święcińska 49, Dąbrówka Dolna 
tel. 604 568 671, www.buffaloranch.com.pl

NOCLEG
• 4 dwupokojowe apartamenty ( 20 miejsc)
• 6 pokoi dwuosobowych z łazienkami

WYŻYWIENIE Wyśmienita domowa kuchnia, gotowa ser-
wować menu wielu specjalności. 

OFERTA
• kawiarenka z salą kominkową,
• taras, szałas z ogniskiem,
• wygodne miejsce do grillowania, 
• plaża z boiskiem do siatkówki,
• konie  do jazd rekreacyjnych, rajdów,  
• pole Range Golf,
• ogrodowe EKO SPA z goracą balią, zimna beczką i sauną,
• ścianka wspinaczkowa.

W ofercie również: 
• zjazdy integracyjne (w plenerze nawet do kilkuset osób),
• przyjęcia, bankiety,
• pobyty turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych,
• pikniki dla szkół i zakładów pracy,
• wypoczynek świąteczno-weekendowy, 
• sesje szkoleniowo-naukowe (dla ok. 60 osób), 
• przyjęcia okolicznościowe z różnych okazji (wesela, urodziny,
   imieniny, kinderbale) i bez okazji, 
• imprezy tematyczne (motocyklowe, westernowe, wyścigi 
   konne, indiańskie), 
• zabawy świąteczne (halloween, andrzejki, sylwester), 
• plenery malarskie i fotograficzne.
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Ścianka wspinaczkowa w Buffalo Ranch
 - współfinansowana ze środków PROW w ramach małego projektu



CHATA W LESIE
Kąszyce 7, 45-030 Murów
tel. 77 455 93 74, 601 475 554, 603 300 993
www.chatawlesie.pl

NOCLEG 
• W sezo nie let nim dys po nu ją 13 miej scami noc le go wymi 
w zaadap to wa nych pomiesz cze niach sta rej osady leśnej:
• W małym domku znaj dują się: Bocianówka - z dużym dwu-
oso bo wym łożem i jed no oso bo wym tap cza nem, pra cow nia 
z antre solą dla czte rech osób – na dole roz kła dany kom plet 
dla dwojga i dwa odrębne tap czany na górze po schod kach. 
• To wszystko z wła sną kuch nią (z lodówką, kuchenką 
elek tryczną i zesta wem naczyń) oraz  toa letą (WC, prysznic).
• Przy sta rej cha cie znaj duje się odrębne wej ście do czę ści 
barowo-kominkowej, w któ rej mogą spać dwie osoby na sze-
ro kim łożu.
• W głów nej cha cie znaj duje się sypial nia z dwoma odręb nymi 
łóż kami oraz izba z osob nym wej ściem, w któ rej znaj duje się 
spa nie mał żeń skie – to wszystko z dostę pem do łazienki z WC, 
prysz ni cem i umy walką. W tej czę ści domu rów nież znaj duje 
się tra dy cyjna kuch nia z pie cem kaflo wym zwa nym angielką 
i spi żar nia z piw niczką.

1110

WYŻYWIENIE Istnieje moż li wość korzy sta nia z wyży wie nia w for mie śnia dań i obia do ko la cji.

OFERTA
• organizacja imprez inte gra cyjnych z boga tym i atrak cyj nym pro gra mem sportowo-rozrywkowym, 
• imprezy oko licz no ściowe (imie niny, uro dziny, jubi le usze), 
• dla firm spo tka nia typu busi ness lunch z potra wami wła snej, regio nal nej kuchni,
• miej sca noc le gowe w zaadap to wa nych pomiesz cze niach i przy wyko rzy sta niu ory gi nal nego wypo sa że nia. 
• goście mają moż li wość degu sta cji naszych, lokal nych, eko lo gicz nych wyro bów 
   (m.in. Stobrawska Śli wo wica Borowa).
• gospodarze Zapraszają wszyst kich, któ rzy pra gną wypo czy wać na łonie natury, kochają przy rodę 
   i siel skie klimaty.

CICHY ZAKĄTEK
Danuta, Edward Majewscy
Lubicz 1a, 49-314 Lubicz
tel. 77 411 84 10, 603 80 91 40

NOCLEG
• dwa pokoje 3 osobowe i jeden 4 - osobowy, 
• pole namiotowe/camping.

WYŻYWIENIE Możliwość korzystania z codziennego 
wyżywienia. Gospodyni jest laureatka wielu prestiżowych 
konkursów kulinarnych.

OFERTA
• spokojny wypoczynek, 
• czyste i zdrowe powietrze, wśród lasów, z dala od miejskiego zgiełku,
• sporządzanie przetworów, wypiek chleba,  
• połów i smażenie ryb, grillowania, 
• możliwość uczestniczenia w polowaniu i jeździe konnej. 

Gospodarstwa Agroturystyczne



GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE G. J. KANIA
Gabriela i Joachim Kania
ul. Zagwiździańska 29, Stare Budkowice 46-030 
tel. 77 421 00 80
email: gabikkania@gmail.com

NOCLEG Oferujemy:
• rodzinny apartament dla 5 osób, z węzłem kuchennym 
i tarasem zimowym,
• 3-osobowy pokój z oddzielną łazienką, 
•  na życzenie udostępniany miejsca garażowe.

WYŻYWIENIE Dla zwolenników zdrowej żywności polecamy 
jaja naszych kurek zielononóżek oraz warzywa i zioła  
z ogródka z przydomowej szklarni. 
Wyżywienie pozostaje jednocześnie we własnym zakresie.

OFERTA Położenie: 
Gospodarstwo Państwa Kania znajduje się na skraju 
lasów Stobrawskiego Parku Krajobrazowego nad rzeką 
Budkowiczanką nieopodal miejscowości Stare Budkowice 
(1km).
Gospodarstwo jest optymalnym miejscem do wypoczynku 
rodzinnego. Lokalizacja gospodarstwa zaprasza na długie 
spacery i wycieczki rowerowe.
Obserwatorzy przyrody zastaną bogate zasoby naturalne  
w okolicznych lasach, na łąkach i pastwiskach.
Miłośnicy koni mają możliwość zaopiekowania się naszymi 
końmi rasy amerykańsko-śląskiej.
Gospodarstwo położone jest niedaleko miast Opole (30km) 
i Kluczbork (25km), a jednocześnie stanowi oazę spokoju  
i możliwości wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
Gabriela Słowik, Beata Słowik
Kaniów, ul. Wiejska 38
tel. 77 469 23 46

NOCLEG Obiekt oferuje noclegi w komfortowo wyposażonych 
pokojach 2 i 3-os. z łazienkami, TV i tarasem. Pokoje wyposażone 
są w aneksy kuchenne oraz łazienki.

WYŻYWIENIE We własnym zakresie 

OFERTA
• na terenie parking,
• plac zabaw dla dzieci, 
• miejsce do grillowania. 
Gospodarstwo jest laureatem konkursu agroturystycznego 
„Zielone Lato’2007”. Zlokalizowane jest w ciszy, w przepięknie 
położonym pośród lasów terenie.

1312

Gospodarstwa Agroturystyczne



GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE LAWENDÓWKA
Irena, Roman Gorek 
ul. Zawadzkiego 1, Stare Kolnie 
tel. 77 469 25 98 
e-mail: r.gorek@wp.pl, www.lewandowka.org

NOCLEG Gospodarstwo agroturystyczne o pow. 2,7 ha, 
gotowe przyjąć na nocleg 5 osób w pokojach, do użytku gości 
są dwie łazienki i 2 aneksy kuchenne. 
Można skorzystać z wyznaczonego miejsca parkingowego, 
kampingu oraz pola namiotowego.

WYŻYWIENIE Serwowane posiłki to przede wszystkim 
produkty tradycyjne (nagradzane w konkursach kulinarnych) 
i ekologiczne takie jak: pieróg postny, grochówka, gołąbki 
ziemniaczane, bigos, żółty ser z Lewandówki i wiele innych.

OFERTA 
• dojazd jest bardzo prosty zarówno od strony Brzegu jak 
i Opola. W odległości około 100 m od gospodarstwa znajduję 
się rzeka Budkowiczanka, a 2 km dalej przepływa Odra,
• przydomowe zoo,
• prywatny skansen maszyn rolniczych,
• blisko biegnące trasy rowerowe, turystyczne oraz grzybny las, 
• dla turystów organizowane są kuligi, przejazdy bryczką, 
polowania, wędkowanie, grillowanie i imprezy plenerowe.

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
STADNINA KONI „KALINÓWKA”
ul. Szkolna 13, 46-024 Dąbrówka Łubniańska
tel. 77 421 53 00, 728 994 365
e-mail: skkalinowka@02.pl, www.kalinowka.pl

NOCLEG
• zakwaterowania w pokojach 2,3 lub 4 osobowych, sala 
kominkowa, łazienki na korytarzu,
• w pobliżu gospodarstwa znajduje się wydzielone miejsce na 
ognisko i pole namiotowe.

WYŻYWIENIE Całodzienne wyżywienie.

OFERTA Rozległe tereny stwarzają możliwość aktywnego 
wypoczynku nie tylko przy koniach, ale również oferują 
możliwość rekreacyjnego uprawiania innych dziedzin sportu. 
Bliskość lasów, czyste powietrze, cisza i spokój stwarzają 
idealną atmosferę na całoroczny wypoczynek.
Wieś – Dąbrówka Łubniańska - oddalona jest od Opola  
o około 20 kilometrów, stanowi więc idealną bazę wypadową 
na wycieczki samochodowe po terenie województwa 
opolskiego.
Stadnina liczy obecnie 33 konie, w tym 19 do jazdy. Konie 
są spokojne i świetnie nadają się do nauki jazdy dla 
początkujących.

KAWALKADA Wypoczynkowa turystyka konna
ul. Wiejska 53, 46-024 Kobylno
tel. 500 268 640, 500 233 889, 518 972 481
e-mail: wtk_kawalkada@wp.pl, www.kawalkada.org

NOCLEGI Noclegi w budynku byłej leśniczówki w miejscowości 
Kobylno-Niwa (2km za wsią). Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami 
- 15 miejsc noclegowych w pokojach 2-5 osobowych z ła-
zienkami + CO.

WYŻYWIENIE Trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja)  
- pierwszym posiłkiem jest obiad w dniu przyjazdu a ostatnim 
śniadanie. Swojska kuchnia domowa.

OFERTA
• nauka jazdy konnej,
• nauka i strzelanie z łuku na własnym torze łuczniczym, 
• boisko do siatkówki i kometki ,
• możliwość wypożyczenia rowerów, 
• ogniska i grill, 
• jesienią okoliczne lasy obfitują w grzyby, 
• dla wędkarzy polecamy pobliskie łowiska specjalne, 
• zimą nocne kuligi z pochodniami ,
• w wakacje i ferie zimowe organizujemy obozy jeździeckie 
i wczasy konne.
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KORYS
Przygorzele, 46-112 Świerczów
tel. 509 105 606, 77 419 61 71 
e-mail: kontakt@korys.com.pl, www.korys.com.pl

NOCLEG
• 4 pokoje 2 -osobowe, salonik,
• w pełni wyposażona kuchnia, łazienki i prysznice,
• miejsce na samochód, rower lub….. konia.

WYŻYWIENIE Możliwość wykupienia wyżywienia.

O OBIEKCIE Gospodarze zapraszają do hotelu myśliwych, 
miłośników koni, ptaków, ryb, aktywnego wypoczynku oraz 
po prostu szukających spokoju, połączenia wypoczynku  
z pracą przy koniach. 
Prosto z hotelu jest wyjście na balkon z widokiem na halę, 
ponieważ sam hotelik jest położony nad stajnią nr 2 i przylega 
do całego kompleksu.

MARIA FRANICISZEK SOBOTA
Popielów, ul. Dworcowa 53
tel. 77 427 57 60
e-mail agrosobota@wp.pl, www.agroturystyka-sobota.yoyo.pl/

NOCLEG Gospodarstwo zapewnia wypoczynek w trzech 
komfortowo urządzonych pokojach gościnnych z odrębnym 
wejściem. Pokoje wyposażone są w aneksy kuchenne oraz 
łazienki. Istnieje możliwość wynajęcia garażu.

WYŻYWIENIE Na gości czeka domowa i przyjazna atmosfera 
oraz smaczne śniadania, na życzenie również kolacja.

OFERTA Okalający gospodarstwo dwuhektarowy piękny ogród 
pozwala na relaks, wytchnienie i wypoczynek wśród łąk, lasów 
i śpiewu ptaków.
Do dyspozycji gości jest również warsztat kołodziejski z ekspo-
natami muzealnymi adoptowanymi na salon biesiadny i jadalnię 
prywatny skansen maszyn rolniczych. Dodatkowo goście 
mogą korzystać  z placu zabaw dla dzieci, na którym mieści się 
piaskownica, domek, huśtawka i basenik.
Gospodarze chętnie pokażą najciekawsze miejsca, wypożyczą 
rowery, zapewnią zwiedzania Opolszczyzny własnym samo-
chodem, mogą zorganizować wyjazd bryczką konną oraz 
ognisko. Goście niemieckojęzyczni będą obsłużeni w ich języku.
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NAD ZALEWEM
Józefków 12 (5 km od Namysłowa), 46-100 Namysłów
tel. 77 410 24 99
e-mail: nadzalewem@op.pl, www: www.nad.zalewem.prv.pl

NOCLEG Rodzinny apartament dla 2-6 osób z własną łazienką 
i osobnym wejściem, 2- osobowy pokój z łazienką.

WYŻYWIENIE Całodobowe wyżywienie – tradycyjna polska 
kuchnia.

O OBIEKCIE
• duży ogród, miejsce na ognisko lub grilla, huśtawki dla dzieci.

Spokojna i zaciszna okolica, czyste powietrze i bezpośrednie 
sąsiedztwo zalewu w Michalicach - Józefkowie to świetne 
warunki do odpoczynku od szarej i monotonnej codzienności
Możliwość wypożyczenia kajaków, rowerów wodnych i sprzętu 
windsurfingowego.

POD PIRAMIDĄ Gospodarstwo Agroturystyczne
ul. Szkolna 20, 46-024 Dąbrówka Łubniańska
tel.  77 421 51 10, 604 192 024

NOCLEG
• 12 pokoi 2, 4-osobowych na poddaszu z kuchnią, 
do swobodnego użytku  i 7 łazienek,
• ilość miejsc noclegowych – 25,
• na wyposażeniu jest TV prawie w każdym pokoju,
• parking strzeżony na około 10 samochodów.

WYŻYWIENIE We własnym zakresie.

OFERTA W ogrodzie można skorzystać z grilla, piramidy 
energetycznej i groty solnej. Możliwość przejażdżki konnej  
w sąsiednim gospodarstwie agroturystycznym. Istnieje możli-
wość zrobienia zakupów na zamówienie.
Niezmotoryzowanym oferujemy odbiór z przystanku.
W upalne dni można wybrać się nad jezioro Srebrne lub 
Turawskie. W tym celu można wypożyczyć rowery lub wynająć 
kierowcę.
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ZACISZE LEŚNE U HUBERTA
Grabice/Kęszyce 3, 46-030 Murów
tel. 77 54 53 415, 603 799 351
e-mail: info@zacisze-lesne.pl
www.zacisze-lesne.pl

NOCLEG
• 5 komfortowych pokoi gościnnych, 
z tego 2 pokoje jednoosobowe, 2 pokoje dwuosobowe 
oraz 1 pokój trzyosobowy.
• każdy pokój wyposażony jest w osobną łazienkę, prysznic 
ubikację oraz wannę w pokoju trzyosobowym.

WYŻYWIENIE Obejmuje śniadanie, obiadokolację lub pełne 
wyżywienie.

OFERTA Zacisze Leśne u Huberta leży w samym centrum 
Borów Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i jest praw-
dziwym klejnotem stworzonym dla ludzi ceniących sobie 
ciszę, wypoczynek, oraz bezpośredni kontakt z przyrodą.
Miłośnicy monitoringu rzadkich ptaków lub zwierzyny leśnej, 
grzybiarze czy zwolennicy długich spacerów leśnych mogą tu 
zaspokoić w pełni swoje oczekiwania. W pobliskich obwodach 
łowieckich Lasów Państwowych myśliwi znajdą doskonałe 
warunki do polowania na jelenia, daniela, rogacza i dzika.  
W okolicy jest też dużo ciekawych miejsc do zwiedzania. 
Do dyspozycji gości stoi też pokój dzienny z kominkiem wraz 
z SAT RTV, telefonem oraz bezprzewodowym podłączeniem 
dla laptopa, jadalnia na 10 osób z widokiem na pobliski las,  
z którego zwierzyna leśna często wychodzi nawet za dnia,  
a także ogródek i miejsce do grillowania. 
Na życzenie gości może być udostępniony kojec dla psa oraz 
garaż.

ZAGRODA
Kowalowice, ul. Cicha 17, 46-100 Namysłów,
tel. 77 403 96 10
e-mail: jamonski@tlen.pl

NOCLEG Oferujemy 3 pokoje z łazienkami, 8 miejsc noclegowych, 
barek z kuchnią i garaż w wolno stojącym budynku. Dodatkowo 
ustronnie zlokalizowany parking.

WYŻYWIENIE We własnym zakresie

O OBIEKCIE W pobliżu Kowalowic jest las i zalew, niedaleko 
do zabytkowego Namysłowa. Dojazd: trasa Opole-Namysłów- 
Kowalowice, Wrocław- Oleśnica- Namysłów- Kowalowice.
Gospodarze posługują się językiem niemieckim, angielskim  
i rosyjskim. Do dyspozycji gości jest stół do tenisa. Istnieje 
możliwość wypożyczenia rowerów oraz jazdy konnej u sąsiada.

2120

Gospodarstwa Agroturystyczne



Baza Teleadresowa

GMINA POPIELÓW

Restauracja „Myśliwska”
Ul. Popielowska 2, Lubienia
Tel. 77 469 4414, 603 753 312

Dom Myśliwski w Popielowskiej Kolonii 
Koła Łowieckie nr 2 „Łoś” w Opolu
Tel. 602 364 755

Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji 
w Popielowie 
Ul. Powstańców Śl. 34, Popielów
Tel. 77 469 2193

Restauracja Popielanka 
Ul. Dworcowa 27, Popielów
Tel. 77 469 2019, 694 714 721, 660 169 750
e-mail: kasia.popielanka@interia.pl
www.popielanka.pl

Restauracja „Na Górce” 
Ul. Klapacz 25, Stare Siołkowice

„Stantin” 
Ul. Michała 27, Stare Siołkowice
Tel. 77 469 2130, 600 958 999
www.stantin.pl

Pizzeria „Laura”
Ul. Błonie 10, Stare Siołkowice

GMINA MURÓW

Restauracja „Na górce”
Ul. Wołczyńska 2, Stare Budkowice
Tel. 77 421 0498

Klub „Limonka”
Ul. Opolska 5, Stare Budkowice
Tel. 502 197 028
e-mail: manageropole@klublimonka.pl

Hotel i Restauracja „Enzo” 
Ul. Wolności 17d, Murów
Tel. 77 421 4170
www.enzo.opole.pl

Pizzeria „U Marcina”
Ul. Wiejska 27, Grabczok
Tel. 77 421 4051

GMINA LUBSZA

Karczma u Jakuba
Ul. Brzeska 3b, Lubsza

Tel. 604 111 811

„Rozlewisko” 
Ośrodek Wypoczynkowo – Rekreacyjny

Kościerzyce 140
Tel. 77 412 61 62, 694 132 253

www.starterfirm.pl/katalog/40-nocle-
gi-i-turystyka/611-rozlewisko-osrodek-
wypoczynkowy-koscierzyce-k-brzegu

Restauracja „Inspiracja”
Kościerzyce 42

Tel. 502 293 097, 604 071 986

Willa Viktoria 
Michałowice 104, Lubsza

Tel. 886 623 979, 880 379 625
e-mail: karjera@interia.pl

Sielska Woda 
Tel. 512 087 555

www.sielska-woda.pl

GMINA POKÓJ

Hotel i restauracja „Pod Borem”
Ul. Namysłowska 28, Pokój

Tel. 77 469 30 94, 501 262 517 
e-mail: hotel@podborem.pl

www.podborem.pl

GMINA ŚWIERCZÓW

Restauracja
Ul. Brzeska 13, Świerczów

Tel. 77 419 6171

GMINA DOMASZOWICE

Gospoda
Ul. Główna 22, Domaszowice

GMINA ŁUBNIANY

Zespół Rekreacyjno 
– Restauracyjny „Berpol”

Ul. Kwiatowa 2, Brynica

Tel. 696 449 993, 696 449 992, 77 427 0515
e-mail: biuro@berpol.pl
www.berpol.opole.pl

Restauracja „Bartosz”
Ul. Wolności 20a, Łubniany
Tel. 77 421 1160, 503 170 963

Dyskoteka „Luxo”
Ul. Opolska, Jełowa
Tel. 77 421 1175 

„Żwirek”
Ul. Piastowska, Luboszyce
Tel. 664 785 551

Restauracja „Leśna”
Ul. Opolska 71, Łubniany
Tel. 510 604 794

Dom Dobrego Pasterza
Ul. Wolności 20, Łubniany

GMINA NAMYSŁÓW

Hotel i restauracja „Stylowa”
Ul. Braterska 3a, Namysłów
Tel. 77 410 3481
e-mail: recepcja@stylowa-restauracja.pl
www.stylowa-restauracja.pl

Namysłowskie Centrum Sportu 
i Rozrywki „Zorza”
Ul. Wały Jana III 5, Namysłów
Tel. 77 410 1854, 77 40103097
e-mail: hotel@centrumzorza.pl
www.centrumzorza.pl

Restauracja i Hotel „Dworek Różany”
Ul. Oławska 36a, Namysłów
Tel. 500 148 550, 500 148 552
e-mail: dworekrozany@gmail.com
www.dworekrozany.pl

Restauracja „Odyseja”
Ul. 1 Maja 3, Namysłów
Tel. 608 196 973, 602 616 062
e-mail: odysejarest@op.pl
www.odyseja-namyslow.pl
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Restauracja „Limba”
Ul. Oławska 13, Namysłów

Tel. 77 410 1451, 788 772 772
e-mail: restauracjalimba@wp.pl

www.limba-namyslow.pl

Naleśnikarnia Creperie
Ul. Staszica 2, Namysłów

Tel. 77 546 7468, 604 418 538

Cofecaina Cafe
Ul. Krakowska 1/2, Namysłów
Tel. 600 936 394, 608 047 224

Paparazzi
Ul. Sikorskiego (Pod kasztanami), Namysłów

Tel. 664 132 527, 501 812 394

Arkadia – Magnolia 
Ul. Mickiewicza 12, Namysłów

Tel. 606 300 181, 600 150 862, 602 591 624
e-mail: arkadia-magnolia@wp.pl

www.arkadia-magnolia.pl

Cafe Bar „Krakers”
Ul. Mariańska 10a, Namysłów

Tel. 77 410 1509, 510 464 106, 510 175 901 
e-mail: cafebar_krakers@op.pl

www.cafebar-krakers.pl

Jadłodajnia „Kulinarium”
Ul. Bohaterów Warszawy, Namysłów

Tel. 600 936 394

Restauracja „Inka” 
Ul. Reymonta 72, Namysłów
Tel. 77 410 4591, 606 998 611

e-mail: jacekspor@wp.pl
www.restauracjainka.pl

„Pod Papugami”
Ul. Kościuszki 41a, Namysłów
Tel. 77 410 29 72, 600 396 394

„Tabu”
Ul. Kolejowa 1, Namysłów

Tel. 77 410 47 03

Restauracja „Ratuszowa”
Rynek-Ratusz, Namysłów

Tel. 77 410 12 31

Baza Teleadresowa

Bar Uniwersalny
Ul. Rynek 1, Namysłów
Tel. 77 410 12 31 

Pizzeria „Siódme niebo”
Ul. Harcerska 2a, Namysłów
Tel. 77 419 39 12, 506 269 230
www.siodmeniebo.lit.pl

Pizzeria „Relaks”
Ul. Łączańska 24d, Namysłów
Tel. 77 410 08 27
www.pizzeriarelax.pl

Hotel Polonia
Ul. Obrońców Pokoju 28, Namysłów
Tel. 77 410 39 89
e-mail: polonia@op.onet.pl
www.hotel-polonia-namyslow.com.pl

Herbaciarnia „Rose”
Ul. Piastowska 6/4, Namysłów
Tel. 791 543 099
e-mail: agata_olczyk@op.pl

Hotelik „Na stadionie”
Ul. Pułaskiego 5, Namysłów
Tel: 77 410 24 09, 517 482 503, 502 103 330

Centrum Turystyki i Rekreacji „Delfin”
Ul. Konopnickiej 2, Namysłów 
Tel. 77 410 24 09, 607 210 089
www.ctir-delfin.eu

Willa Mario
Ul. Grunwaldzka 44c, Namysłów
Tell. 668 146 981, 77 410 35 77

Karczma „Koliba”
Ul. Oleśnicka 5, Namysłów
Tel. 77 410 04 54, 789 112 467, 510 175 901

Bar Paweł Cholaś
Ul. Główna 39, Kowalowice
Tel. 77 419 21 90

Bar „Pod jesionem”
Ul. Główna 40, Smogorzów
Tel. 657 815 672
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www.stobrawskiszlak.pl

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Wydatek współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. 

Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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