WYPOCZYNEK?
NA WSI, NATURALNIE!
Turystyka wiejska w gminach Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów,
Stare Miasto i Tuliszków

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szanowni Państwo!
Folder, który oddajemy w Państwa ręce, jest pokłosiem projektu zrealizowanego przez Lokalną
Organizację Turystyczną „Marina” w Koninie. Celem projektu pn. „Menager turystyki wiejskiej – projekt
szkoleniowo-doradczy” było podniesienie wiedzy i kompetencji społeczności lokalnej w zakresie
prowadzenia i zakładania własnej działalności związanej z obszarem turystyki, a także pobudzenie
aktywności mieszkańców obszarów wiejskich i ukierunkowanie tej aktywności na dalszy rozwój
regionu. Do realizacji projektu Stowarzyszenie zaprosiło mieszkańców gmin Golina, Grodziec,
Rychwał, Rzgów, Tuliszków i Stare Miasto, prowadzących lub planujących założenie działalności
w branży turystyki wiejskiej.
Zrealizowany przez LOT „Marina” projekt „Menager turystyki wiejskiej” w pełni wpisał się w założenia
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”. Jednymi z najważniejszych
celów strategii są bowiem zachowanie, odtwarzanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego regionu, a także rozwój gospodarczy w oparciu o wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczych obszaru.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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OWOCOWY RAJ
NAD ZALEWEM

Znaczną

część

położonego

nad

zalewem na rzece Powie gospodarstwa
stanowią

sady

wiśniowe,

czereśniowe,

jabłoniowe i gruszowe. Obiekt oferuje 13 miejsc
noclegowych w nowym, osobnym budynku.
Miłośnicy tradycyjnej kuchni docenią domowe
przetwory, miód z przydomowej pasieki oraz
świeże warzywa i owoce z sadu. Z kolei zwolenModła Kolonia 18A
62-571 Stare Miasto

nicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać

63 241 63 45, 691 776 424,
663 957 210

tenisa. Na terenie gospodarstwa znajduje się

owocowyraj@poczta.fm
www.owocowyraj.cba.pl

z wypożyczalni kajaków i rowerów oraz stołu do
również oryginalny poniemiecki drewniany dom
z czasów II wojny światowej, w którym znajdują
się stylowe, rustykalne meble i wyposażenie.
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Gospodarstwo
agroturystyczne

POD BRZOZAMI

Położone w gminie Rychwał, we wsi
Grochowy gospodarstwo wyróżnia się przede
wszystkim ofertą skierowaną do najmłodszych.
Dzieci mogą tu uczestniczyć w codziennym życiu
gospodarstwa rolnego, włączając się w opiekę nad
zwierzętami: kozami, krowami, owcami. Na terenie
gospodarstwa znajduje się również kąpielisko
z prywatną plażą, które gwarantuje dzieciom
dobrą zabawę i bezpieczeństwo. O dobrą atmosfe-

Grochowy 119
62-574 Grochowy

rę zatroszczą się również animatorzy, którzy

660 338 504, 606 121 554

organizują zabawy dla całych rodzin. Na terenie

joanna@podbrzozami.com

obiektu jest też staw rybny, boisko do siatkówki
i stół do tenisa.
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www.podbrzozami.com
agropensjonat.eu

Gospodarstwo
agroturystyczne

PRZY ŹRÓDEŁKU

Gospodarstwo oferuje 12 miejsc noclegowych
w odrębnym, wolnostojącym budynku. Miłośnicy tradycyjnej kuchni docenią to miejsce, oferująModlibogowice 6
62-573 Modlibogowice

ce plony ogrodu warzywnego, grzyby i jagody

63 248 42 24, 668 272 144

w których specjalizuje się obiekt. Gospodarze

z pobliskiego lasu oraz własne wyroby masarskie,
oferują również przejażdżki konne i zaprzęgiem,
a zimą kuligi. Przy gospodarstwie funkcjonuje
również minizoo oraz hodowla strusi.
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BOBROWISKO

Położony w gminie Grodziec obiekt turystyki
wiejskiej to prawdziwy raj dla wędkarzy. Całoroczne łowisko z wieloma stanowiskami wędkarskimi
to wymarzone miejsce na urządzanie zawodów.
dzić na grillu lub ognisku albo skorzystać z wędzar-

Stary Borowiec 39
62-580 Grodziec

ni. Gospodarstwo ma też w ofercie przejażdżki

609 015 583, 609 015 603

Świeżo złowioną rybę można na miejscu przyrzą-

quadami po torze lub lesie oraz rozgrywki
paintballowe. Gospodarstwo oferuje turystom
miejsca noclegowe oraz pole namiotowe.
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www.bobrowisko.com

AGROFRAJDA
KRYSTIANOWE
RANCZO

Położone w gminie Grodziec gospodarstwo
dysponuje dużym terenem rekreacyjnym, na
którym króluje duża altana biesiadna. Obiekt
ul. Młyńska 21a
62-580 Grodziec

oferuje 8 miejsc noclegowych dla turystów.

63 248 53 22, 695 662 351

skorzystać z wypożyczalni rowerów oraz bliskość

agrofrajda@wp.pl

szlaku konnego „Podkuta Szóstka”, a wielbiciele

www.facebook.com/
agroturystyka.krystianoweranczo

Miłośnicy ruchu na świeżym powietrzu mogą

bliskiego kontaktu z przyrodą mogą podpatrzeć
z bliska życie zwierząt i ptaków.
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Gospodarstwo
agroturystyczne

MALWA

Całoroczne gospodarstwo „Malwa” w Tuliszkowie,
w powiecie tureckim, to miejsce dla miłośników
wypoczynku w bliskim kontakcie z naturą. Położone w otoczeniu lasów gospodarstwo to prawdziwy

Wieś Tarnowa 116
62-740 Tuliszków

raj dla grzybiarzy. Coś dla siebie znajdą tu również

503 039 965, 602 158 217

wędkarze, którzy świeżo złowioną rybę mogą

klejnaewa@op.pl

samodzielnie przyrządzić w chacie grillowej lub
nad ogniskiem.
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www.agro-malwa.pl

Gospodarstwo
agroturystyczne

CHMIELÓWKA

Gospodarstwo położone w gminie Rzgów to
miejsce przede wszystkim dla miłośników aktywnego wypoczynku. Przebiegające w pobliżu szlaki
konny, rowerowy i wodny podnoszą atrakcyjność
Osiecza Pierwsza 119
62-589 Rzgów

obiektu,

608 398 788, 602 611 369

dla nawet 20 osób. „Chmielówka” dysponuje

www.warta-kajaki.pl

dodatkowo

gospodarze

oferują

możliwość zorganizowania spływów kajakowych
miejscami noclegowymi, a swoim lokatorom
gwarantuje możliwość skorzystania z chaty
grillowej, wędzenia ryb czy wypiekania chleba.
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Gospodarstwo
agroturystyczne

ZAGRODA

Położone w gminie Rychwał, na trasie szlaku
konnego „Podkuta szóstka”, gospodarstwo oferuje
możliwość skorzystania z zarybionych stawów oraz

Trójka 20
62-570 Rychwał

przygotowania świeżo złowionych zdobyczy na

63 241 68 99, 605 516 481

20 miejsc noclegowych. Wędkarze docenią

grillu lub w ognisku. Dla najmłodszych przygotowany jest bezpieczny plac zabaw oraz gry planszowe.
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Gościniec

U JUSZCZAKA

Spławie 159
62-590 Golina
63 249 12 18, 601 783 645

Gospodarstwo położone w gminie Golina oferuje
30 miejsc noclegowych oraz możliwość wynajęcia sali dla 70 osób. Wędkarzy ucieszy możliwość
skorzystania z łowiska. Do dyspozycji gości jest
także stół bilardowy.
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Gospodarstwo
agroturystyczne

JAŚMIN

Położony w gminie Tuliszków, w powiecie
tureckim ośrodek dysponuje 15 miejscami
noclegowymi. Usytuowane w otoczeniu lasów
gospodarstwo to miejsce dla miłośników wycieczek pieszych i rowerowych oraz grzybobrania.
Wędkarze mogą korzystać z zarybionego stawu,
do dyspozycji gości jest również obszerna altana
grillowa.
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ul. Tarnowa 115
62-740 Tuliszków
63 279 29 68, 506 333 307,
515 511 058

Gospodarstwo
agroturystyczne

TWOJA OSTOJA

Położone w gminie Stare Miasto gospodarstwo to
gratka dla miłośników bliskiego kontaktu
z przyrodą. Przydomowe minizoo zamieszkują
Barczygłów 11
62-571 Stare Miasto

daniele, świnki wietnamskie, króliki i kozy minia-

601 510 517

umożliwia podglądanie z bliska watahy dzików.

twoja_ostoja.bonka@wp.pl

W miniskansenie gospodarze zgromadzili wiele

turki, a specjalne stanowisko obserwacyjne

zabytkowych maszyn i narzędzi rolniczych. Goście
mogą skorzystać z pola namiotowego.
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Gospodarstwo
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W SIODLE

Leżące na szlaku konnym „Podkuta Szóstka”
gospodarstwo to miejsce przede wszystkim dla
koniarzy. Ci skorzystają tutaj z lekcji jazdy konnej
i skoków przez przeszkody, mogą wziąć udział
w rajdzie konnym lub przejażdżce bryczką. Do
dyspozycji gości są też boiska do piłki nożnej
i siatkówki, a także wypożyczalnia rowerów. Po

Trójka 24
62-570 Rychwał

wysiłku na turystów czekają lasy pełne grzybów

63 241 69 03, 695 505 009

i jagód, miejsce na ognisko lub grilla oraz wybór

marek.juszczak@poczta.onet.pl

gier planszowych. W obiekcie znajduje się jeden
pokój do wynajęcia.
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www.wsiodle.trojka.vot.pl

Jeździecki Uczniowski
Klub Sportowy

CZEKAN

Oferta klubu sportowego „Czekan” koncentruje się
wokół jeździectwa i koni. Obiekt oferuje nie tylko
Głodowo 30
62-590 Golina

lekcje jazdy konnej dla początkujących i zaawan-

607 088 357, 607 842 830

Klub daje również możliwość wypożyczenia

tommarciniak@poczta.fm

kucyka lub zamówienia sesji zdjęciowej na terenie

www.klubczekan.pl

sowanych, ale również zajęcia hipoterapeutyczne.

ośrodka. Przy klubie funkcjonuje również całoroczny pensjonat dla koni.
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Gospodarstwo
agroturystyczne

ZWIERZYNIEC

Otwarte sezonowo, w okresie od wiosny do
jesieni, gospodarstwo skusi przede wszystkim
koniarzy. To z myślą o nich w ofercie znalazły się
przejażdżki konno i bryczką, praca z końmi, a zimą

Modlibogowice 35
62-573 Modlibogowice

kuligi. W przydomowym zwierzyńcu znajdują się

63 248 40 15, 63 211 28 13

między innymi kucyki, osły, wielbłądy, konie

info@naszzwierzyniec.com

i kangury. Gospodarstwo prowadzi także hodowlę
strusi afrykańskich.
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www.agrinpol.pl/strusie_kuce

OŚRODEK
WYPOCZYNKU
AKTYWNEGO

Wierzchem, na oklep czy w bryczce? Nieważne, bo
Węglewskie Holendry 2
62-590 Golina

niezależnie od tego, jaką formę kontaktu z końmi

665 749 476

Wypoczynku Aktywnego. Ośrodek oferuje lekcje

mateusz_michalak@op.pl

jazdy konnej, seanse hipoterapii, a także rajdy,

www.stajnia-owa.pl

preferujesz, możesz skorzystać z niej w Ośrodku

kuligi i przejażdżki bryczką. Przy ośrodku funkcjonuje również pensjonat dla koni.
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ZAGRODA
POD GÓRAMI

Położone we wsi Grabowa, w gminie Rychwał,
gospodarstwo to ostoja spokoju i wytchnienia od
miejskiego zgiełku. Duży ogród oraz towarzystwo
domowych zwierząt stwarzają idealne warunki do
wypoczynku. W ofercie gospodarstwa znajdują się
również przejażdżki konne i bryczką. Dodatkowo,
turyści mogą skorzystać z lekcji rzeźbienia
w drewnie.
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ul. Grabowa 22
62-570 Rychwał
63 248 16 27, 501 028 825
www.zagroda.bloog.pl

Pensjonat

NAD ZALEWEM

Położony w gminie Stare Miasto, w pobliżu zjazdu
z autostrady A2, pensjonat oferuje blisko 70
ul. Ogrodowa 65
62-571 Stare Miasto

miejsc noclegowych. Zalew, nad którym leży

798 774 528, 663 998 789

Z myślą o amatorach aktywnego wypoczynku

biuro@pensjonatnadzalewem.pl

działa również wypożyczalnia sprzętu wodnego.

www.pensjonatnadzalewem.pl

pensjonat, to wymarzone miejsce dla wędkarzy.

Obiekt zapewnia również organizację i obsługę
imprez oraz szkoleń czy konferencji.
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Restauracja

RANCZO

„Ranczo”, restauracja z częścią hotelową, położona
jest w Kazimierowie, w gminie Stare Miasto.

Kazimierów 33
62-571 Stare Miasto

Urządzony w stylu prowansalskim i angielskim

517 069 216, 722 066 050

obiekt urzeka sielskim klimatem. „Ranczo” oprócz

biuro@ranczo-kazimierow.pl,
restauracja-ranczo@vp.pl

noclegów indywidualnych i grupowych, oferuje
również organizację imprez.
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www.ranczo-kazimierow.pl

WARTO ZOBACZYĆ
Węglew Kolonia 62
62-590 Golina
601 290 487
muzeum@weglew.pl
www.weglew.pl

MUZEUM RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO w Węglewie
Prowadzone przez Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja, muzeum obejmuje
ok. 450 eksponatów związanych z rzemiosłem artystycznym. Na zbiory
składają się meble, sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia, warsztat
tkacki, elementy wystroju wnętrza, a także książki. Co roku na terenie
Muzeum odbywają się plenery rzeźbiarskie, a także zajęcia i kursy
artystyczne, konkursy i szkolenia.
Tradycją muzeum jest coroczny Jarmark Św. Augustyna, odbywający się na
przełomie sierpnia i września. Przy muzeum funkcjonuje „Park ginących
zawodów i tradycji”, obiekt dysponuje również miejscami noclegowymi.

ul. Parkowa
62-580 Grodziec

ZESPÓŁ DWORSKI w Grodźcu
Na terenie parku znajduje się XVII-wieczny dwór z sześciokolumnowym
portykiem, klasycystyczna oficyna oraz ruiny romantyczne z XIX w.,
w które wmurowano kilka starszych detali architektonicznych.

ul. Kościelna 1
62-570 Rychwał

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. TRÓJCY w Rychwale
Z oryginalnej świątyni z poł. XV wieku zachował się gotycki szczyt elewacji.
Wewnątrz trzy barokowe ołtarze, krucyfiks z XV wieku oraz kropielnica
z XVII wieku.

Kowalewek 16a
62-586 Rzgów

IZBA PAMIĘCI ZOFII URBANOWSKIEJ w Kowalewku
W izbie znajdują się osobiste pamiątki, publikacje i zdjęcia pozytywistycznej autorki książek dla dzieci, Zofii Urbanowskiej.

ul. Rychwalska 18
62-571 Stare Miasto

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. APOSTOŁA PIOTRA I PAWŁA
w Starym Mieście
Najcenniejszy zabytek gminy Stare Miasto. Zachowany fragment oryginalnej romańskiej świątyni z XII wieku obecnie stanowi kaplicę kościoła
neogotyckiego z 1907 roku.

ul. Poznańska 1
62-740 Tuliszków

KOŚCIÓŁ ŚW. WITA w Tuliszkowie
Monumentalny kościół w stylu gotyckim z poł. XV wieku. Wewnątrz
późnogotyckie rzeźby z początku XVI wieku oraz krucyfiks z XVII wieku.
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Inne obiekty bazy noclegowej i gastronomicznej
Hotel NIAGARA
Węglew Kolonia 214
62-590 Golina
tel. 63 240 80 88, 502 138 775
niagara@hotelniagara.pl, rezerwacja@hotelniagara.pl
www.hotelniagara.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne
POD LIPĄ
Janów 13
62-580 Grodziec
tel. 63 248 57 91, 606 308 454
rol-pol@o2.pl
Lokal MADERA
Królików 16b
62-580 Grodziec
tel. 63 249 36 15 / 693 630 776
lokalmadera@gmail.vom
www.lokalmadera.pl
OŚRODEK EDUKACJI LEŚNEJ
w Grodźcu
Nadleśnictwo Grodziec
ul. Leśna 50
62-580 Grodziec
tel. 63 248 50 27
grodziec.lasypanstwowe.poznan.pl
grodziec@poznan.lasy.gov.pl
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Restauracja BIAŁY DWÓR
Biała Panieńska 36
62-570 Rychwał
tel. 63 246 53 70
biuro@bialydwor.com.pl
www.bialydwor.com.pl
Motel ANNA
ul. Konińska 49
62-586 Rzgów
tel. 63 274 53 13, 505 529 365
kontakt@motelanna.pl
www.motelanna.pl
Restauracja NADWARCIAŃSKA
ul. Targowa 10
62-586 Rzgów
tel. 63 241 96 20, 664 004 226
gastronom.piotrjasiak@vp.pl
www.gastronom-piotrjasiak.com
Restauracja DON CARLOS
Tomaszew 1
62-571 Stare Miasto
tel. 605 205 288 / 514 608 454
www.doncarlos.pl
Zajazd BLUE
Modła Królewska 5F
62-571 Stare Miasto
tel. 63 240 24 80 / 63 240 24 81
zajazd.blue@wp.pl
www.zajazd-blue.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” jest pierwszym stowarzyszeniem w regionie, którego głównym
założeniem jest promocja turystyki w subregionie konińskim. Organizacja została powołana 17 czerwca 2008 r.
przez samorządy Miasta Konina, Powiatu Konińskiego oraz Gminy i Miasta Ślesin.
LOT „Marina” liczy sobie obecnie ponad 50 członków reprezentujących jednostki gospodarcze, organizacje
pozarządowe, szkoły, hotele, osoby fizyczne i jednostki samorządu terytorialnego, z którymi pozostaje w ścisłej
współpracy.
Jednym ze statutowych celów organizacji jest koordynowanie działań zmierzających do promocji skarbów
wielkopolskiej ziemi oraz uczynienia z niej znanego i cenionego ośrodka turystycznego w kraju. LOT „Marina”
realizuje powyższe założenia między innymi poprzez inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju turystyki,
uczestnictwo w targach turystycznych, imprezach o znaczeniu regionalnym, udział w spotkaniach i konferencjach dotyczących turystyki, organizację i współorganizację imprez turystycznych, działania medialne oraz
wydawnictwo materiałów promocyjnych.
Od 2010 roku Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” prowadzi jedyne w regionie Centrum Informacji
Turystycznej***, mieszczące się przy ul. Dworcowej 2 w Koninie. W tym czasie Centrum zostało certyfikowane na
poziomie trzech gwiazdek w procesie certyfikacji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.
CIT w Koninie dwukrotnie zostało laureatem konkursu organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną na
najlepsze Centrum Informacji Turystycznej, zajmując II miejsce w kategorii *** podczas edycji konkursu w roku
2011 i powtórnie w roku 2014.
Lokalna Organizacja Turystyczna „MARINA”
Centrum Informacji Turystycznej w Koninie, ul. Dworcowa 2, 62 - 510 Konin, tel. 63 246 32 48
kontakt@turystyka.konin.pl, www.turystyka.konin.pl, www.facebook.com/lotmarina
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