
Anna i Tadeusz Birówka 
℡ (0-17) 2230 381 email: birówka@wp.pl 
3 miejsca noclegowe – oferta całoroczna 

 
Gospodarstwo położone w środku lasów, możliwość spacerów po lesie, 

przejażdżki konne, grill, ogniska, cisza wypoczynek w miłym ogrodzie. Obok 
gospodarstwa prowadzi szlak turystyczny na pasmo Klonowej Góry i Góry Chełm 
534 m.n.p.m. 
 

Marzena i Zbigniew Gąsior 
℡ (0-17) 2230 042  

email: mgasior@poczta.fm www:agro-brzeziny.prv.pl 
4 miejsca noclegowe – oferta całoroczna 

 
Gospodarstwo położone z dala od szosy, w cichym i urokliwym zakątku, blisko 

lasu. Dom otoczony jest dużym ogrodem, a w nim miejsce zabaw dla dzieci. 
Oferujemy smaczna posiłki z własnych produktów oraz ciasta swojego wypieku. W 
wieczory proponujemy grill i ogniska. Możliwość wycieczek pieszych i 
rowerowych 

 
Janusz Cabaj 

℡ (0-17) 2233 301 �60359135 
2 miejsca noclegowe – oferta sezonowa 

 
Piękna okolica, świeże powietrze, las i rzeka w pobliżu, sklep na miejscu. 

Gospodarstwo oferuje wycieczki piesze i rowerowe, grill, ogniska. 
 
 

Jerzy Skura 
℡(0-17) 2233 205 

4 miejsca noclegowe – oferta sezonowa 
 

Samodzielny domek położony w centrum wsi nad rzeczką, w pobliżu 
zabytkowego Kościoła z dzwonnicą z XV w. (perła architektury drewnianej). Sklep 
na miejscu, w gospodarstwie są: krowy, kury, kaczki. 
 

Lucyna i Marian Sikora  
℡ (017) 2233 409 

7 miejsc noclegowych – oferta całoroczna 
 

Gospodarstwo położone w urokliwym zakątku wsi Brzeziny.  
W gospodarstwie można zakupić nabiał i warzywa. Gospodarze organizują 
ogniska, grill, oprowadzanie po okolicy. Obok domu plac zabaw dla dzieci.  

 
 

Beata i Stanisław Wiśniewscy  



℡    (017) 2233 418 
4 miejsca noclegowe – oferta całoroczna 

 
Pokoje znajdują się w domku gospodarzy, parter do dyspozycji gości, 

Gospodyni oferuje wyżywienie, cisza i spokój gwarancja do dobrego wypoczynku 
 

Łucja Pocałuń 
℡(017) 2233 254 

2 miejsca noclegowe – oferta całoroczna 
 

Gospodarstwo znajduje się w niewielkim oddaleniu od wsi, co pozwala spędzić 
urlop w ciszy i spokoju.  
 

Pokój gościnny  
Janina i Lucjan Janik  

℡ (017) 2233244 
2 miejsca noclegowe – oferta całoroczna 

Domek położony w centrum wsi Brzeziny. W okolicy znajdują się liczne 
atrakcje przyrodnicze i kulturowe. Częste wieczorne ogniska i wspólne 
muzykowanie, grill  

Pokoje gościnne „Zacisze” 
Maria i Czesław Leja 

℡ (017) 2230 491 
7 miejsc noclegowych – oferta sezonowa 

 
Domek położone na terenie Czarnorzecko Strzyżowskiego Parku 

Krajobrazowego. To prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Nasi goście mają do 
dyspozycji RTV, telefon, Internet..  

 
Pokoje gościnne „Boży Dar”  

Reguła Marian 
℡ (017) 2234 094 

6 miejsc noclegowych – oferta całoroczna  

 
 


