
Przykłady 
funkcjonujących 
programów turystyki 
wiejskiej opartych na 
SPTW 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie  



 W prezentacji wykorzystano funkcjonuj ce 
programy turystyki wiejskiej oparte na SPTW 

lub programie pakietowym opartym na 

ofercie jednego gospodarstwa, przygotowane 

przez  LGD i oferowane przez touroperatorów 

(biura turystyczne) lub  usługodawców 
indywidulanych ew. LGD 
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 LGD Kraina Lasów i Jezior 

 

 

 

 Oferta obejmuje: 

 2 dni pobytu z całodziennym wyżywieniem,  
w tym w dniu pierwszym ekologiczne jedzenie  
a wieczorem potrawy z ogniska, w drugim dniu potrawy  
oparte na winorośli.  

 Nocleg w ośrodku Internauka nad Jeziorem Tarnowskim  
(do wyboru pokoje 2 i 3 osobowe  z łazienkami)  

 Impreza skierowana jest dla grup 25 – 60 osób. 

 Cena pakietu za osobę – 460 zł 
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Program turystyczny: 

2  dni nadodrzańskiej 
przygody  

  

1. LGD Kraina Las\303\263w i Jezior/Nadodrza\305\204ska przygpoda_LGD Kraina Las\303\263w i Jezior.docx


         LGD Zielony wierzchołek Śląska 
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 LGD 7 Kraina Nocy i Dni 
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       Pakiety turystyczne  
 

TOUROPERATOR  PAKIETÓWŚ Biuro Podró y „ Aleksander” 

  Al. Wojska Polskiego 185, 62-800 Kalisz 

  email: aleksander@aleksander.pl 

PAKIET – Karczma kaliska na skraju imperium 
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mailto:aleksander@aleksander.pl


- Zwiedzanie historycznego miasta Kalisza 

- Z wizytą u Niechciców – zwiedzanie dworku Marii Dąbrowskiej  
  i skansenu wsi kaliskiej 

- pobyt w Karczmie Kaliskiej i uczestnictwo w programie historyczno-  

   rekreacyjnym (życie  mieszkańców pogranicza), przejazd pojazdem  
   turystycznym,  wyżywienie – obiad w karczmie, kolacja - biesiada  

   w zagrodzie, śniadanie. 
- zwiedzanie Gołuchowa 

- noclegi w gospodarstwie agroturystycznym 

- w cenie wstęp do muzeów, usługa przewodników 

Cena pakietu „Turystycznego” – 290,00 zł od osoby 

Program pakietu  może być modyfikowany w zależności od potrzeb  
i zainteresowań odbiorców oraz rozszerzony do 3 dni pobytu. 
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 Oferta dwudniowa dla grup turystycznych: 



 Oferta skierowana jest do dużych i małych grup zorganizowanych  
i obejmuje udział w specjalnie przygotowanym programie. 
W ofercie: 
- uczestnictwo w programie historyczno-rekreacyjnym (życie  
  mieszkańców pogranicza)- przejazd pojazdem turystycznym 
- udział biesiadzie bogatej w regionalną kuchnię,  muzykę biesiadną  
  oraz ludową. 

 Cena pakietu „Spotkania integracyjne” – od 60,00 do 180,00 zł 
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 PAKIET – „Spotkania integracyjne” 



 Inne pakiety 
 

OŻERTA DLA DZIECI I MŁODZIE Y 

 Pakiet historyczny – kultywowanie tradycji  

Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym „Karczma Kaliska”: - zwiedzanie     
  gospodarstwa oraz ekspozycji związanych z przygotowaniem żywności  
  i  starymi zawodami, przejazd pojazdem turystycznym 

Pakiet ekologiczno – przyrodniczy 

Zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 
   – ścieżka edukacyjna  „Eco Friendly” 
Rajd przyrodniczy Doliną rzeki Swędrni 

Pakiet okoliczno ciowy 

organizacja Dnia Dziecka, powitanie lata itp (muzyka, zabawa z postaciami  
  bajkowymi, blok sportowo – rekreacyjny itp) 
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1. LGD 7 Kraina Nocy i Dni/Pakiet historyczny.docx
1. LGD 7 Kraina Nocy i Dni/Pakiet ekologiczno.docx
1. LGD 7 Kraina Nocy i Dni/Pakiet okoliczno\305\233ciowy.docx


 LGD Stobrawski Zielony Szlak 
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 LGD Dolina Karpia 
 

AGROWEEKEND DLA DWOJGA W DOLINIE KARPIA  

 propozycja pobytu 3-dniowego w Dolinie Karpia 

AKTYWNIE  W RÓD  KONI  
 pakiet  3 dniowy  dla  rodzin  z dziećmi 

WEEKEND  Z KARPIEM  ZATORSKIM  

 pakiet 3 dniowy w Dolinie Karpia. Doskonała oferta 
dla wędkarzy 

RELAKS Z W DK  W DOLINIE KARPIA,  
 pakiet 3 dniowy skierowany do wędkarzy, chcących 

przeżyć niezapomniane chwile z dziewiczą przyrodą, 
wypoczynek i relaks, 
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1. LGD Dolina Karpia/Agroweekend dla dwojga w Dolinie Karpia.doc
1. LGD Dolina Karpia/Agroweekend dla dwojga w Dolinie Karpia.doc
1. LGD Dolina Karpia/aktywnie w\305\233r\303\263d koni.doc
1. LGD Dolina Karpia/aktywnie w\305\233r\303\263d koni.doc
1. LGD Dolina Karpia/Weekend z Karpiem Zatorskim.doc
1. LGD Dolina Karpia/Weekend z w\304\231dk\304\205 new.doc


 LGD Dunajec Biała 
 

Pakiety turystyczne na obszarach wiejskich  

13 ofert oferowanych przez touroperatora 

www.poland-active.pl maciej.szymoniak@poland-active.com  

tel. 12 345 4731, 609 167 964  

mi dzy innymiŚ 
 Burza ziół i zapa hów  
 Dzień kow oja Ra zo Stetso  w Jastrzę i 
 Od aleźć s ak ry y  
 Sposó  a "Mega y ze ie„ 

 Wakacyjna przygoda z angielskim 

 Wojna i pokój  

 Mini kurs gotowania  
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http://www.poland-active.pl/
http://www.poland-active.pl/
http://www.poland-active.pl/
1. LGD Dunajec Bia\305\202a/Mini kurs gotowania u Eleonory Witkowskiej na Jamnej.docx
1. LGD Dunajec Bia\305\202a/Odnale\305\272\304\207 smak ryby u Stanis\305\202awa Zi\303\263\305\202kowskiego w Ko\305\204czyskach.docx
1. LGD Dunajec Bia\305\202a/Spos\303\263b na.docx
1. LGD Dunajec Bia\305\202a/Burza zi\303\263\305\202 i zapach\303\263w u Barbary Zych w Ko\305\204czyskach.docx
1. LGD Dunajec Bia\305\202a/Dzie\305\204 kowboja Ranczo Stetson w Jastrz\304\231bi.docx
1. LGD Dunajec Bia\305\202a/Wakacyjna przygoda z angielskim u Ma\305\202gorzaty Martyki w Zakliczynie.docx
1. LGD Dunajec Bia\305\202a/Wojna i pok\303\263j propozycje Jana Czai z Janowic.docx
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Stowarzyszenie LGD 
„Krzemienny Krąg” 



W ciągu kilku miesięcy na obszarze 3,5 ha 
zdewastowanego terenu po tartaku, powstał 
obiekt gotowy do przyjęcia turystów. 
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Bałtowski 
Park Jurajski 



Obecnie na terenie parku znajduje się ponad 50 modeli dinozaurów 
w skali 1:1. 
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W Muzeum Jurajskim znajduje się duża kolekcja skamieniałości 
pochodzących m.in. z samodzielnych wypraw do Maroka. 
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BAŁTÓW – SPŁYW TRATWAMI 
24 



Bałtowski Park Jurajski zmienił turystyczne oblicze gminy, dał także 
impuls do tworzenia kompleksowej infrastruktury turystycznej 

obejmującej: 

 wyznaczenie i oznakowanie ścieżek pieszych; 
 wyznaczenie i oznakowanie tras rowerowych; 

 oznakowanie atrakcji turystycznych w Bałtowie tj.:   
   wąwozów, jaskiń, wychodni skał wapiennych 

  i wywierzysk. 25 



Najnowocześniejszy w regionie stok narciarski „Szwajcaria Bałtowska” 
spowodował wydłużenie sezonu turystycznego w Bałtowie o miesiące 
zimowe i dał możliwość lepszego zagospodarowania pracowników.  

STOK NARCIARSKI „SZWAJCARIA BAŁTOWSKA” 26 



Wiosn  2007 roku, obok Bałtowskiego Parku Jurajskiego, 
otworzono „Zwierzyniec Bałtowski”.  
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            PARK LINOWY "SKARBKA„ 
 

 Jeden z największych i najatrakcyjniej 
położonych parków linowych w Polsce. 

    Spotkanie firmowe, wycieczka szkolna, urodziny? 

      SKARBKA 49A, 27-423 BAŁTÓW 
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Atrakcje Turystyczne -LGD Krzemienny Kr\304\205g-.mp4


Dziękuję za uwagę 

Zestawił: 
Klaudiusz Markiewski 
CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie 


