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Folder, który oddajemy w Państwa 
ręce, jest pokłosiem projektu szkole-
niowo-doradczego „Na wsi? Turystyka 
naturalnie!” zrealizowanego przez Lo-
kalną Organizację Turystyczną „Mari-
na” w Koninie. Celem projektu było 
zwiększenie aktywności mieszkańców 
wsi na rzecz podejmowania inicjatyw 
w zakresie rozwoju działalności tu-
rystycznej oraz promocji dziedzictwa 
kulturowego, kulinarnego i tradycji na 
obszarze wiejskim, a także podniesie-
nie wiedzy i kompetencji społeczności 
lokalnej w zakresie prowadzenia i za-
kładania własnej działalności związa-
nej z turystyką. Do realizacji projektu 
Stowarzyszenie zaprosiło mieszkań-
ców gmin: Kazimierz Biskupi, Kleczew, 
Kramsk, Krzymów, Skulsk, Sompolno, 
Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn, prowa-
dzących lub planujących rozpoczęcie 
działalności w branży turystycznej na 
obszarach wiejskich.

Partnerami tego przedsięwzięcia byli 
Agroturystyka „Ania i Filip”, Gospodar-
two Agroturystyczne „Pradolina” oraz 
„Osada nad Gopłem”.
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Domki letniskowe
STARY SAD

Skulska Wieś 5
62-560 Skulsk
tel. 603 286 920, 89 543 72 48 
domek.skulsk@wp.pl
www.skulsk-domki.pl

Znaczną część położonego na terenie 
Nadgoplańskiego Parku Narodowego, 
nad Jeziorem Skulskim gospodarstwa 
stanowią sady czereśniowe, jabłonio-
we oraz gruszowe. Obiekt oferuje 32 
miejsca noclegowe, w tym 8 miejsc 
w komfortowym budynku oraz 24 
miejsca w 6 domkach drewnianych. 
Miłośnicy aktywnego wypoczynku 
mogą skorzystać ze sprzętu wodne-
go, tj. łódki wiosłowej, żaglówki oraz 
rowera wodnego. Obiekt również po-
siada własną linię brzegową z kąpie-
liskiem.

LETNISKO
NAD JEZIOREM

Położone w gminie Skulsk, w miej-
scowości Lisewo Parcele, nad Jezio-
rem Skulskim gospodarstwo agrotu-
rystyczne „Letnisko Nad Jeziorem” 
oferuje 4 komfortowe, całoroczne, 
murowane domki rekreacyjne. Spokój 
i cisza pięknej przyrody Nadgoplań-
skiego Parku Tysiąclecia sprawia, że 
to miejsce jest wyjątkowe. Na tere-
nie gospodarstwa znajduje się plaża 
z pomostem i z wyznaczonym miej-
scem na ognisko oraz plac zabaw dla 
dzieci. Goście mogą skorzystać z łodzi 
wiosłowych, rowerów wodnych, ro-
werów turystycznych, a także boiska 
do piłki nożnej oraz siatkowej. Jest to 
doskonałe miejsce nie tylko dla rodzin 
z dziećmi, ale także dla miłośników 
przyrody, wędkarzy oraz osób szuka-
jących odpoczynku na łonie natury.

Lisewo Parcele 9
62-560 Skulsk
tel. 691 847 804
p.walczak.lisewo@wp.pl
www.agroturystyka-skulsk.pl
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Łuszczewo 5
62-560 Skulsk
tel. 603 966 988
danuta.wietrzykowska@wp.pl
www.osadanadgoplem.pl
www.facebook.com/osadanadgoplem

Na terenie czterech obszarów chronio-
nych, w tym Nadgoplańskiego Parku 
Tysiąclecia, w sąsiedztwie jeziora Go-
pło znajduje się „Osada nad Gopłem” 
posiadająca w swej ofercie 3 magicz-
ne domki z bali, pokryte osikowym 
gontem (18 miejsc noclegowych): 
„Kogut”, „Koza” i „Baranek”. Obiekt 
znajduje się na szlaku Wielkiej Pę-
tli Wielkopolski, dlatego jest również 
idealnym miejscem dla miłośników 
żeglarstwa. Co sprawia, że to miejsce 
jest tak wyjątkowe i magiczne? Szum 
jeziora, pejzaż lasu, zapach łąk, bło-
ga cisza i niczym nieskażona natura. 
Raj dla osób, które cenią sobie spokój 
i piękno przyrody. Goście mogą sko-
rzystać z wiejskiej chaty grillowej, pla-
cu zabaw, leżaków, hamaków, a także 
łodzi wiosłowych oraz rowerów tury-
stycznych. Wędkarzy ucieszy możli-
wość skorzystania z łowiska.

Zakrzewek 24
62-610 Sompolno
tel. 63 271 50 11, 691 777 541
ogrodzakrzewek@wp.pl
www.wakacje.agro.pl

W malowniczej miejscowości Zakrze-
wek, położonej w gminie Sompolno, 
nad jeziorem Mąkolno wśród pól i sa-
dów znajduje się „Ogród Zakrzewek”. 
Obiekt oferuje 12 miejsc noclego-
wych. Miłośnicy aktywnego wypo-
czynku skorzystać mogą z łodzi wio-
słowych, rowerów wodnych, kajaków 
oraz rowerów turystycznych. Do dys-
pozycji gości jest również chata gril-
lowa, miejsce na ognisko, plac zabaw 
dla dzieci, a także boisko do siatkówki 
plażowej. Na terenie gospodarstwa 
znajduje się piękny dworek z 1803 r. 
w otoczeniu parku krajobrazowego 
z pomnikami przyrody, takimi jak dąb 
szypułkowy, głaz narzutowy. Coś dla 
siebie znajdą tu również wędkarze, 
którzy będą mogli skorzystać z pry-
watnego łowiska.

OSADA 
NAD GOPŁEM
Danuta Wietrzykowska

OGRÓD ZAKRZEWEK
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Tokary 5
62-561 Ślesin
tel. 63 270 41 27
lesna.polana@wp.pl 
www.lesna-polana.com.pl

Położona na wysokim brzegu Jezio-
ra Ślesińskiego, otoczona sosnowym 
lasem „Leśna Polana” to oaza ciszy 
i spokoju oraz raj dla grzybiarzy. Go-
spodarstwo oferuje 25 miejsc nocle-
gowych. Na terenie obiektu znajduje 
się Ślesińska Zagroda Grillowa. Jest to 
miejsce szczególne, ponieważ prze-
szłość i teraźniejszość łączą się tutaj 
ze sobą w szczególny sposób. Wystrój 
jest ściśle związany z historią Ślesina. 
Znaleźć tu można narzędzia rolnicze 
oraz przedmioty codziennego użytku, 
którymi posługiwali się niegdyś miesz-
kańcy okolic. Miłośnicy tradycyjnej 
kuchni docenią również regionalne 
przysmaki.

ul. Kościelna 32
62-561 Ślesin
tel. 660 873 836
agro.slesin@op.pl
www.agroturystykaslesin.pl

Agroturystyka „Nad Jeziorem” to miej-
sce dla miłośników przyrody. Położone 
w gminie Ślesin, nad Jeziorem Ślesiń-
skim gospodarstwo oferuje 15 miejsc 
noclegowych. Miłośnicy ruchu na 
świeżym powietrzu mogą skorzystać 
z wypożyczalni rowerów oraz blisko-
ści szlaków rowerowych okolic Ślesi-
na. Na spragnionych wodnych wrażeń 
czekają łodzie wiosłowe. Dla turystów 
udostępniona jest altana z grillem 
i miejscem na urządzenie ogniska. 
Przybyłych przywita nowofundland – 
Saba i dwa koty – Tosiek i Felix.

Agroskansen
LEŚNA POLANA

Agroturystyka
NAD JEZIOREM
Anna Gralak
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Wąsosze 75
62-561 Ślesin
tel. 609 141 131
marika131@poczta.fm
www.wasosze-agro.manifo.pl

Całoroczny obiekt Agroturystyka Re-
nata Piotrowska w Wąsoszach, w gmi-
nie Ślesin, to miejsce dla miłośników 
wypoczynku w bliskim kontakcie z na-
turą. Położone przy ścianie sosnowego 
lasu, w pobliżu kąpielisk nad Jeziorem  
Wąsosko-Mikorzyńskim,      gospodarstwo  
oferuje 12 miejsc noclegowych. W mi-
niskansenie gospodarze zgromadzili 
wiele zabytkowych maszyn i narzędzi 
rolniczych. Na najmłodszych czeka 
świetlica z grami planszowymi, puz-
zlami, piłkarzykami, zabawkami, itp. 
Natomiast miłośnicy aktywnego wy-
poczynku skorzystać mogą ze sprzętu 
wodnego, rowerów i stołu do tenisa.

Konstantynowo 17
62-561 Ślesin
tel. 692 695 848
zlotylan@op.pl
www.agroturystykaslesin.dobrynocleg.pl

Gospodarstwo położone w zacisznej 
części gminy Ślesin to idealne miej-
sce dla złaknionych spokoju. Obiekt 
oferuje 13 miejsc noclegowych oraz 
możliwość organizacji imprez okolicz-
nościowych dla 26 osób. W „Złotym 
Łanie” poczuć można klimat prawdzi-
wej wsi. Agroturystyka oferuje między 
innymi biesiady przy ognisku, rowery, 
plac zabaw dla dzieci, kącik malucha 
i chatę grillową. W przydomowym mi-
nizwierzyńcu znajdują się kozy, króliki, 
kury i bażanty.

Agroturystyka
RENATA 
PIOTROWSKA

Agroturystyka
ZŁOTY ŁAN
Noclegi
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Szyszyńskie Holendry 5
62-561 Ślesin
tel. 63 270 52 08, 668 828 048 
www.agro-slesin.cba.pl

Położona w gminie Ślesin Agroturysty-
ka „Złota Rybka” to prawdziwy raj dla 
wędkarzy. Dwa stawy z wydzielonymi 
stanowiskami łowieckimi to wymarzo-
ne miejsce do urządzenia zawodów. 
Świeżo złowioną rybę można na miej-
scu przyrządzić na grillu lub ognisku 
albo skorzystać z wędzarni. W sieci 
wędkarza może znaleźć się: sandacz, 
sum, leszcz, jesiotr, karp, okoń, lin, 
karaś lub płoć. Do dyspozycji gości 
jest również altana, grill, boisko do 
piłki nożnej i siatkowej. Gospodarstwo 
oferuje turystom miejsca noclegowe 
oraz pole namiotowe, wyżywienie, 
a także sprzedaż ryb.

Ignacewo 6
62-561 Ślesin
tel. 603 345 700, 661 446 089
www.podarkadami.dobrynocleg.pl

We wsi Ignacewo, w gminie Ślesin 
znajduje się Gospodarstwo Agrotury-
styczne „Pod Arkadami”. Gospodar-
stwo dysponuje 7 miejscami nocle-
gowymi, a swoim lokatorom oferuje 
możliwość skorzystania z altany, grilla, 
placu zabaw dla dzieci oraz rowerów 
turystycznych. Istnieje możliwość roz-
łożenia namiotu lub przyczepy cam-
pingowej. Pola, łąki, bliskość lasu, 
historia stanowią o wyjątkowości tego 
miejsca. Jako ciekawostkę należy za-
znaczyć, że podczas powstania stycz-
niowego, 8 maja 1863 r. miała miejsce 
bitwa pod Ignacewem. Polacy stracili 
w bitwie 160 żołnierzy, których po-
chowano w zbiorowej mogile w Igna-
cewie. Przebiegające w pobliżu szlaki 
turystyczne: pieszy, rowerowy i wodny 
podnoszą atrakcyjność obiektu.

Agroturystyka - Noclegi
ZŁOTA RYBKA
Eugeniusz Szymczak

Gospodarstwo 
agroturystyczne
POD ARKADAMI
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Szyszyńskie Holendry 4
62-561 Ślesin
tel. 695 122 161
letnikslesin@gmail.com
www.letnik-slesin.pl

Położony w malowniczym zakątku, tuż 
przy lesie i Jeziorze Ślesińskim gmi-
ny Ślesin, obiekt „Letnik” to miejsce 
wypoczynku dla całej rodziny.  Gospo-
darstwo dysponuje polem campingo-
wym o łącznej powierzchni ok. 1 ha 
oraz czterema domkami letniskowy-
mi z 20 miejscami noclegowymi. Na 
miłośników turystki wodnej czeka ką-
pielisko oraz slip do wodowania mo-
torówek, natomiast dla spragnionych 
aktywności wypożyczalnia rowerów 
i szlaki okolic Ślesina. Po wysiłku na 
turystów czekają lasy pełne grzybów 
i jagód, chata grillowa i plac zabaw dla 
dzieci.

ul. Izabelin 47
62-510 Konin
tel. 63 246 77 49, 660 665 863, 
602 388 414
kontakt@aniaifilip.net
www.aniaifilip.net

W malowniczej pradolinie rzeki Warty, 
we wsi Izabelin, w bliskiej odległości 
kanału Warta-Gopło znajduje się, łą-
cząca turystykę z hodowlą zwierząt, 
Agroturystyka „Ania i Filip”. Wielbicie-
le bliskiego kontaktu z przyrodą mogą 
podpatrzeć z bliska życie zwierząt. 
Lamy, dziki, daniele, muflony, kozy, 
strusie, bażanty to tylko część miesz-
kańców zwierzyńca. Przy Agrotury-
styce funkcjonuje również muzeum 
przyrodnicze, które w swej kolekcji 
zawiera ok. 700 eksponatów zwierząt. 
Obiekt oferuje 33 miejsca noclegowe, 
organizację imprez, zielone szkoły 
i przedszkola, przelot balonem, a tak-
że dla wędkarzy specjalne łowisko.

LETNIK
Ryszard Gajewski

Agroturystyka
ANIA I FILIP
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Szczepidło 90
62-513 Krzymów
tel. 500 041 929
pradolina@onet.pl
www.pradolina.com.pl

W pięknej dolinie Warty, wśród lasów 
i wzgórz, nieopodal płynącego stru-
myka, w gminie Krzymów znajduje się 
Gospodarstwo Agroturystyczne „Pra-
dolina”. Oferta obiektu koncentruje 
się na zajęciach rekreacyjno-eduka-
cyjnych dla dzieci i młodzieży, a tak-
że organizacji imprez plenerowych 
i okolicznościowych. Gospodarstwo to 
miejsce również dla miłośników koni. 
Ci skorzystają tutaj z lekcji jazdy kon-
nej, mogą wziąć udział w przejażdżce 
bryczką, a zimą w organizowanych 
kuligach. Oferta obejmuje również 
zajęcia hipoterapeutyczne. W obiekcie 
znajdują się dwa pokoje do wynajęcia 
z 6 miejscami noclegowymi.

Świętne 1
62-550 Wilczyn
tel. 537 399 537
swietne@yahoo.com
www.domkinadjeziorami.pl

Domki drewniane położone są nad Je-
ziorem Wilczyńskim w otulinie Powidz-
kiego Parku Krajobrazowego w strefie 
ciszy. Obiekt oferuje 5 domków drew-
nianych z 30 miejscami noclegowymi. 
Jest to doskonałe miejsce dla rodzin 
z dziećmi, miłośników przyrody oraz 
aktywnego wypoczynku. Wśród wielu 
atrakcji znaleźć tu można wypożyczal-
nię sprzętu wodnego: łódka, kajak, 
rower wodny, a także rowerów tury-
stycznych. Dla turystów udostępnione 
są również altana z grillem, plac za-
baw dla dzieci, sauna fińska, wędzar-
nia, a także możliwość skorzystania 
z przejazdu bryczką. Obiekt oferuje 
również naukę gry w tenisa dla doro-
słych i dla dzieci.

Gospodarstwo 
Agroturystyczne
PRADOLINA

DOMKI DREWNIANE
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Mrówki 7
62-550 Wilczyn
tel. 696 829 195
lenazawadka@gmail.com
www.facebook.com/mrowkoraj

Położone w gminie Wilczyn, we wsi 
Mrówki, na terenie Powidzkiego Parku 
Krajobrazowego gospodarstwo wyróż-
nia się przede wszystkim ofertą skiero-
waną dla rodzin z dziećmi. Najmłodsi 
mogą tu uczestniczyć w codziennym 
życiu gospodarstwa, włączając się 
w opiekę nad zwierzętami: kurami, 
królikami, kozami i świnkami wietnam-
skimi. W tym wszystkim towarzyszyć 
im będą 2 psy, rasy nowofundland. 
Leżąca pomiędzy dwoma jeziorami: 
Kownackim i Wilczyńskim, w sąsiedz-
twie lasów mieszanych agroturystyka 
jest rajem dla grzybiarzy i wędkarzy. 
Gospodarstwo prowadzi również dzia-
łalność edukacyjną: zielone szkoły, 
obozy sportowe. Na terenie obiektu 
znajduje się pole namiotowo-campin-
gowe, kąpielisko z pomostem, a także 
restauracja, w której przygotowywane 
są posiłki na bazie regionalnych pro-
duktów: zupa z kotła, wędzona świe-
ża ryba, czy pajda chleba z miodem 
z własnej pasieki.

ul. Karolkowa 26
62-550 Wilczyn
tel. 63 268 34 55, 512 194 225
bt.wilczyn@gmail.com
www.tb-holiday-wilczyn.pl

Ośrodek Agroturystyczny „TB” poło-
żony jest w gminie Wilczyn, w krainie 
jezior i lasów. Raj dla osób uprawia-
jących sporty wodne i wędkarzy. Usy-
tuowany w otoczeniu lasów obiekt 
to doskonałe miejsce dla miłośników 
wycieczek pieszych i rowerowych oraz 
grzybobrania. Goście mogą skorzystać 
z pola campingowego, rowerów, grilla 
oraz stołu do tenisa. Ośrodek oferuje 
20 miejsc noclegowych.

MRÓWKORAJ
Lena Zawadka

Ośrodek 
Agroturystyczny
TB

18 19



BIENISZEW
(gmina Kazimierz Biskupi)

Klasztor Ojców Kamedułów 
(Erem Pięciu Braci Męczenni-
ków)
W samym środku kazimierskich lasów, 
8 km na północny-zachód od Konina 
ulokowany jest jeden z dwóch funk-
cjonujących w Polsce klasztorów ka-
medulskich. Późnobarokowy kościół 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
zbudowany został w latach 1747-81. 
We wnętrzu kościoła ołtarz 
główny oraz polichro-
mia, przedstawiają-
ca widoki polskich  
eremów kamedul-
skich. Osadzona na 
szczycie „Sowiej Gó- 
ry” bieniszewska 
pustelnia stanowi za- 
tem prawdziwy unikat. 

BUDZISŁAW 
KOŚCIELNY
(gmina Kleczew)

Wiatrak „koźlak” 
Izbę Pamięci Wsi, Młynarstwa i Rolnic-
twa w Budzisławiu Kościel-
nym tworzą dwa obiek-
ty: Chata Młynarza 
i odrestaurowany 
wiatrak koźlak. Ko- 
źlak to najstarszy 
typ wiatraka euro-
pejskiego. Do Bu- 
dzisławia Kościel-
nego trafił w 1926 r. 

Co warto zobaczyć: Największą atrakcją wiatraka są za-
chowane jego oryginalne części, 
m.in.: wał skrzydłowy wraz z kołem 
palecznym, czy tzw. „kozioł”.

GRĄBLIN
(gmina Kramsk)
Las grąbliński – miejsce kultu
Na kilku hektarach dawnej puszczy 
sosnowej w Grąblinie (koło Lichenia 

Starego) znajdują się, 
otoczone szczególną 

czcią, miejsca ob-
jawień Matki Bo- 
żej oraz połączo-
ne alejkami stacje 
Drogi Krzyżowej. 

Od 2010 r. na ob-
szarze lasu znajduje 

się Klasztor Sióstr Anun-
cjatek z Zakonu Najświętszej Marii 
Panny. Las grąbliński jest doskonałym 
miejscem do modlitwy i odpoczynku 
na łonie przyrody. 

„ZŁOTA GÓRA”
(gmina Krzymów)
Rezerwat przyrody „Złota Góra” 
W południowo-wschodniej części 

województwa wielkopol-
skiego położony jest  

Złotogórski Obszar 
Chronionego Kra-
jobrazu. Na tere-
nie rezewatu znaj-
duje się nawyższe 

wznisienie „Złota 
Góra”, które ma wy-

sokość 191,1 m n.p.m. 
Z wieży widokowej rozpo-

ścierają się piękne widoki, zwłasz-
cza na dolinę Warty.

WARZYMOWO
(gmina Skulsk)

Kościół pw. św. Stanisława 
Około 1,5 km na północny-wschód 
od Warzymowa, na wysokiej skar-
pie, położony jest gotycki kościół pw. 
św. Stanisława. Zabytek architektury 
gotyckiej zbudowany w XV w. We-
wnątrz klasycystyczny 
ołtarz oraz rokokowa 
ambona. Miejsco-
wość należała do 
Mikołaja z Warzy-
mowa, wybitnego 
polskiego dyplo-
maty pierwszej po-
łowy XV w. 

MĄKOLNO
(gmina Sompolno)

Kościół pw. św. Andrzeja 
Apostoła
Kościół wzniesiony ok. 1749 r. Baro-
kowa budowla drewniana, konstrukcji 
zrębowej. Wewnątrz ołtarz 
główny z obrazem 
Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem z drugiej 
połowy XVII w. 
Kościół odrestau-
rowano w latach 
dziewięćdziesią-
tych XX w.

LICHEŃ STARY
(gmina Ślesin)
Sanktuarium Matki Bożej Licheń-
skiej
Ośrodek kultu maryjnego, który roz-
winął się w drugiej połowie XIX w. 
w Licheniu Starym jest  jednym z naj-
liczniej odwiedzanych miejsc piel-
grzymkowych w Polsce. Znajdująca 

się na terenie Sanktuarium bazylika 
jest jedną z najwięk-

szych budowli sa- 
kralnych na świe-
cie, która słynie  
z najwyższej wie-
ży, największej ko- 
puły, największych 

organów i najcięż- 
szego w Polsce dzwo- 

nu (14,7 t).

WIERZBINEK
(gmina Wierzbinek)
Zespół dworski 

Eklektyczny pałac z charakte- 
rystyczną wieżyczką 

wybudowany w XIX w. 
Wpisany do rejes- 
tru zabytków. Oto- 
czony parkiem w sty- 
lu krajobrazowym.  
Majątek należał do 

rodziny Chrząszcze- 
wskich. 

MRÓWKI
(gmina Wilczyn)
Skansen archeologiczny
Skansen obejmuje stożkowate grodzi-
sko, typu pierścieniowatego, powsta-
łe u schyłku XII w. Znajdująca się na 
jego terenie zrekonstruowana wieża 
strażnicza wraz z półziemianką oto-

czoną palisadą i fosą tworzą  
prawdziwą średniowie- 

czną fo tyfikację ob- 
ronną. To jedno z naj- 
ciekawszych miejsc 
kultury średniowie- 
cznej we wschod-
niej Wielkopolsce.
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Dom Wycieczkowy Turysta
ul. Gosławicka 4
62-563 Licheń Stary
tel. 63 270 79 96
lichennoclegi@lm.pl
www.lichennoclegi.pl

Hostel Kleczewska Malta 
przy Parku Rekreacji i Aktywności 
Fizycznej w Kleczewie
62-540 Kleczew
tel. 603 515 467, 601 539 601
malta@osir.kleczew.pl
www.osir.kleczew.pl/index.php/
hostel.html

Hotel Mikorzyn***
Ośrodek Szkoleniowo-
Wypoczynkowy
Mikorzyn 1C
62-561 Ślesin
tel. 63 270 40 74, 881 921 911
recepcja@hotelmikorzyn.com.pl
www.hotelmikorzyn.com.pl

Hotel Wityng***
Ośrodek Szkoleniowo-
Wypoczynkowy
Mikorzyn 1A
62-561 Ślesin
tel. 63 270 60 60, 63 270 70 21
wityng@wityng.pl
www.wityng.pl

Hotel Papaver
ul. Leśna 4
62-561 Ślesin
tel. 63 24 222 88, 63 270 48 10
recepcja@papaverhotel.pl
www.papaverhotel.pl

Hotel Atut****
Wielkopolskie Centrum 
Konferencyjne
ul. Toruńska 27
62-563 Licheń Stary
tel. 63 270 87 00
recepcja@hotelatut.pl
www.hotelatut.pl

Hotel Stara Gorzelnia
ul. Klasztorna 1
62-563 Licheń Stary
tel. 63 270 73 80 
recepcja@staragorzelnia.pl

Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Wilczynie
ul. Karolkowa 39A
62-550 Wilczyn
tel. 63 268 30 69 (kwiecień- 
październik), 509 926 651
gosirwilczyn@gosirwilczyn.pl
www.gosirwilczyn.pl

Ośrodek Klara 
Spółdzielnia Socjalna
Wąsosze 73A
62-561 Ślesin
tel. 63 270 61 94
osrodek@klara.spoldzielnie.org
www.klara.spoldzielnie.org

Ośrodek Szkoleniowo-
Wypoczynkowy Bernardynka
Wąsosze
62-561 Ślesin
tel. 63 242 77 96, 512 259 946
bernardynka@bernardynka.pl
www.bernardynka.pl

Ośrodek Szkoleniowo-
Wypoczynkowy Delfin
Półwiosek Stary 30B
62-561 Ślesin
tel. 63 270 40 17, 691 171 961
www.delfinimprezy.pl

Ośrodek Szkoleniowo-
Wypoczynkowy Gwarek
ul. Leśna 5
62-561 Ślesin
tel. 63 270 41 32, 63 270 59 48
recepcja@gwarekslesin.pl
www.gwarekslesin.pl

Ośrodek Wypoczynkowy 
w Trębach Starych
Tręby Stare
62-541 Budzisław Kościelny
tel. 63 268 12 57, 603 515 467 
(w okresie letnim)

Pałacyk Lisewo
Lisewo 33
62-560 Skulsk
tel. 63 268 2114, 663 888 897
recepcja@palacyklisewo.pl
www.palacyklisewo.pl

INNE MIEJSCA BAZY NOCLEGOWEJ 
I GASTRONOMICZNEJ NA TERENIE OBSZARÓW 
WIEJSKICH:
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pierwsze Stowarzyszenie w regionie, 
którego głównym założeniem jest pro-
mocja turystyki w subregionie koniń-
skim. Organizacja została powołana 
17 czerwca 2008 r. przez samorządy 
Miasta Konina, Powiatu Konińskiego 
oraz Miasta i Gminy Ślesin.

LOT „Marina” liczy obecnie ponad 50 
członków reprezentujących jednostki 
gospodarcze, organizacje pozarzą-
dowe, szkoły, hotele, osoby fizyczne 
i jednostki samorządu terytorialnego, 
z którymi pozostaje w ścisłej współ-
pracy.

Jednym z celów statutowych orga-
nizacji jest koordynowanie działań 
zmierzających do promocji skarbów 
wielkopolskiej ziemi oraz uczynienia 
z niej znanego i cenionego ośrodka tu-
rystycznego w kraju. LOT „Marina” re-
alizuje powyższe założenia między in-
nymi poprzez inicjowanie i opiniowanie 
planów rozwoju turystyki, uczestnic-

two w targach turystycznych, impre-
zach o znaczeniu regionalnym i lokal-
nym, wspieranie rozwoju turystyki oraz 
przedsiębiorczości, inicjowanie two-
rzenia i wspierania rozwoju i promocji 
markowych produktów turystycznych, 
udział w spotkaniach i konferencjach 
dotyczących turystyki, organizację 
i współorganizację imprez turystycz-
nych, działania medialne oraz wydaw-
nictwo materiałów promocyjnych.

Od 2010 roku Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Marina” prowadzi Cen-
trum Informacji Turystycznej***, 
mieszczące się przy ul. Dworcowej 2 
w Koninie. Centrum otrzymało trzy 
gwiazdki w procesie certyfikacji w ra-
mach Polskiego Systemu Informacji 
Turystycznej. 

CIT w Koninie dwukrotnie zostało 
laureatem konkursu organizowanego 
przez Polską Organizację Turystyczną 
na najlepsze Centrum Informacji Tu-
rystycznej, zajmując II miejsce w ka-
tegorii *** podczas edycji konkursu 
w latach 2011 i 2014.

Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Marina”,
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