Pokoje na Górce
Andrzej Makowiec
Masłomęcz 36
22-500 Hrubieszów
tel. 601 803 137
Do dyspozycji naszych gości:










1 pokój 1-osobowy i 2 pokoje 3-osobowe,
kuchnia z pełnym wyposażeniem,
łazienka,
możliwość wynajmu rowerów,
plac zabaw dla dzieci,
miejsce na ognisko i grill,
sprzedaż wyrobów rękodzielniczych,
teren ogrodzony położony przy głównej drodze,
miejsce parkingowe.

Ceny i wyżywienie do uzgodnienia.
Atrakcje w pobliżu:







Wioska Gotów w Masłomęczu,
Wieża Widokowa w Gródku,
Możliwość przejażdżki konno i bryczką,
Wypożyczalnia quadów i rowerów,
Las,
Rzeka Bug

Agroturystyka ZACISZE
Barbara Pogódz
Masłomęcz 2
22-500 Hrubieszów
tel. 795 777 596 lub 514 084 966
e-mail: pogodz@poczta.onet.pl
Do dyspozycji naszych gości:











1 pokój 1-osobowy, 2 pokoje 2-osobowe i 1 pokój 5-osobowy,
kuchnia z pełnym wyposażeniem,
łazienka,
plac zabaw dla dzieci,
boisko do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową,
miejsce na ognisko i grill,
duże oczko wodne z mini plażą,
teren ogrodzony,
miejsce parkingowe,
ogród warzywny, własne wyroby wędliniarskie, ciasta domowe, miód pszczeli oraz
smalec domowy.

Ceny i wyżywienie do uzgodnienia.
Atrakcje w pobliżu:








Wioska Gotów w Masłomęczu,
Wieża Widokowa w Gródku
Możliwość przejażdżki konno i bryczką,
Wypożyczalnia quadów i rowerów,
Las,
Rzeka Bug,
Szlaki turystyczne.

Gościniec na Bugiem
Julita Jonaszek
Kosmów 15A
22-500 Hrubieszów
tel. 502 722 676
Do dyspozycji naszych gości:







1 pokój 1-osobowy i 2 pokoje 3-osobowe i 1 pokój 3-osobowy z aneksem kuchennym,
kuchnia z pełnym wyposażeniem,
łazienka,
miejsce na ognisko i grill,
teren ogrodzony,
miejsce parkingowe.

Ceny i wyżywienie do uzgodnienia.
Atrakcje w pobliżu:





Rzeka Bug,
Las,
Czapliniec w Cichobórzu
Ruiny zamku w Kryłowie

Nadbużańska Agroturystyka
Łucja Watras
Teptiuków 32
22-500 Hrubieszów
tel. 600 343 586
e-mail: lucjawatras@op.pl
fb.com/nadbużańskaagroturystyka
Do dyspozycji naszych gości:








możliwość wynajmu całego domu: 1 pokój 1-osobowy i 2 pokoje
2-osobowe,
kuchnia z pełnym wyposażeniem,
łazienka,
miejsce na ognisko i grill,
możliwość rozbicia namiotów oraz ustawienia przyczep kampingowych,
teren ogrodzony położony przy drodze krajowej,
miejsce parkingowe.

Ceny i wyżywienie do uzgodnienia.
Atrakcje w pobliżu:









Możliwość przejażdżki konno,
Możliwość połowu ryb,
Sad owocowy,
Boisko sportowo – rekreacyjne,
Staw z placem rekreacyjnym,
Plac fitness.
Wioska tematyczna „Wioska Strachów w Moroczynie”
Tereny NATURA 2000.

Gościniec Agroturystyczny „Królewski Kąt”
Marek Pawlak
Czumów 16
22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 26 93 lub 505 999 488
e-mail: czumow@op.pl
Do dyspozycji naszych gości:









2 duże pokoje rodzinne z możliwością dostawki,
kuchnia z pełnym wyposażeniem,
łazienka,
miejsce na ognisko i grill,
plac zabaw dla dzieci,
możliwość rozbicia namiotów oraz ustawienia przyczep kampingowych,
teren ogrodzony położony w malowniczym miejscu przy rzece Bug,
miejsce parkingowe.

Ceny i wyżywienie do uzgodnienia.
Atrakcje w pobliżu:







Wieża widokowa w Gródku z widokiem na Królewski Kąt,
Możliwość organizacji spływów kajakowych po rzece Bug,
Możliwość połowu ryb,
Boisko sportowo – rekreacyjne,
Tereny NATURA 2000.
Szlaki turystyczne.

Agroturystyka nad Bugiem
Barbara Macheta
Kosmów 27
22-500 Hrubieszów
tel. 504 174 610
e-mail: nadbugiem@op.pl
http://www.nadbugiem.eu/oferta.html
Do dyspozycji naszych gości:










1 pokój 3-osobowy i 3 pokoje 3-osobowe,
kuchnia z pełnym wyposażeniem,
łazienka,
miejsce na ognisko i grill,
pokój zabaw dla dzieci oraz plac zabaw,
internet,
możliwość rozbicia namiotów oraz ustawienia przyczep kampingowych,
teren ogrodzony położony w malowniczym miejscu przy rzece Bug,
miejsce parkingowe.

Ceny i wyżywienie do uzgodnienia.
Atrakcje w pobliżu:






Możliwość organizacji spływów kajakowych po rzece Bug,
Możliwość połowu ryb,
Las,
Czapliniec w Cichobórzu
Ruiny zamku w Kryłowie

Gospodarstwo agroturystyczne „Lipianówka”
Grzegorz Lipian
Dabrowa 51
22-500 Hrubieszów
tel. 84 691 10 23 lub 530 819 753
Do dyspozycji naszych gości:










2 pokoje 3-osobowe,
kuchnia z pełnym wyposażeniem,
łazienka,
miejsce na ognisko i grill,
możliwość rozbicia namiotów oraz ustawienia przyczep kampingowych,
teren ogrodzony,
miejsce parkingowe,
sad owocowy,
zwierzęta gospodarstwa domowego.

Ceny i wyżywienie do uzgodnienia.
Atrakcje w pobliżu:




Las,
Trasy rowerowe,
Wioska Gotów w Masłomęczu

Gospodarstwo agroturystyczne „Nad Bugiem”
Dorota Szlendak
Ślipcze 15
22-500 Hrubieszów
e-mail: nadbugiem@interia.pl
www.nadbugiem.agrowakacje.pl/
Do dyspozycji naszych gości:






3 pokoje 2-osobowe,
kuchnia z pełnym wyposażeniem,
łazienka,
teren ogrodzony,
miejsce parkingowe.

Ceny i wyżywienie do uzgodnienia.
Atrakcje w pobliżu:









Rzeka Bug,
Możliwość łowienia ryb,
Możliwość organizacji spływów kajakowych po rzece Bug,
Możliwość przejażdżki wozem konnym,
Trasy rowerowe,
Wioska tematyczna „Nad dzikim Bugiem” w Ślipczu,
Plac fitness,
Plac zabaw dla dzieci.

Agroturystyka „Wołynka”
Jadwiga i Jan Padkowscy
Ślipcze 32
22-500 Hrubieszów
tel. 607 819 925
e-mail: jpadkowscy@op.pl
www.e-turysta.pl
Do dyspozycji naszych gości:










1 pokój 1-osobowy, 2 pokoje 2-osobowe,
Internet,
kuchnia z pełnym wyposażeniem,
łazienka,
miejsce na ognisko i grill,
możliwość rozbicia namiotów oraz ustawienia przyczep kampingowych,
miejsce parkingowe,
zwierzęta gospodarstwa domowego,
ogród warzywny i sad owocowy,

Ceny i wyżywienie do uzgodnienia.
Atrakcje w pobliżu:








Rzeka Bug,
Trasy rowerowe,
Możliwość połowu ryb,
Możliwość organizacji spływów kajakowych po rzece Bug i rzece Huczwie,
Plac fitness,
Plac zabaw dla dzieci.
Boisko do gry w piłkę: nożną, siatkową, ręczną.

Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Świerkami”
Gabriela i Jan Tomczak
Dąbrowa 19
22-500 Hrubieszów
tel. 84 691 10 30 lub 519 553 221
Do dyspozycji naszych gości:











2 pokoje 3-osobowe,
kuchnia z pełnym wyposażeniem,
łazienka,
miejsce na ognisko i grill,
możliwość rozbicia namiotów oraz ustawienia przyczep kampingowych,
teren ogrodzony,
miejsce parkingowe,
sad owocowy,
zwierzęta gospodarstwa domowego,
boisko do gry w piłkę: nożną, siatkową i ręczną.

Ceny i wyżywienie do uzgodnienia.
Atrakcje w pobliżu:




Las,
Trasy rowerowe,
Wioska Gotów w Masłomęczu

Gospodarstwo Agroturystyczne „Zielony Zakątek”
Elżbieta i Robert Mic
Husynne 16
22-500 Hrubieszów
tel. 693 494 880 lub 691 022 821
Do dyspozycji naszych gości:









2 pokoje 2-osobowe, 1 pokój 3-osobowe, 1 pokój 4-osobowe,
Internet,
kuchnia z pełnym wyposażeniem,
łazienka,
miejsce na ognisko i grill,
możliwość rozbicia namiotów oraz ustawienia przyczep kampingowych,
miejsce parkingowe,
ogród warzywny.

Ceny i wyżywienie do uzgodnienia.
Atrakcje w pobliżu:








Rzeka Bug,
Trasy rowerowe,
Możliwość połowu ryb,
Możliwość organizacji spływów kajakowych po rzece Bug ,
Plac zabaw dla dzieci,
Boisko do gry w piłkę: nożną, siatkową, ręczną,
Wioska tematyczna „Wioska Strachów w Moroczynie” .

Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Kresowym Szlaku”
Jowita i Marek Kurys
Teptiuków 102
22-500 Hrubieszów
tel. 660 097 399 lub 723 613 692
e- mail: mkurys@wp.pl
http://kresowyszlak.pl/jazda-konna/
Do dyspozycji naszych gości:














2 pokoje 3-osobowe, 1 pokój 3-osobowe,
w każdym pokoju łazienka i telewizor,
internet,
kuchnia ogólnodostępna z pełnym wyposażeniem,
miejsce na ognisko i grill,
możliwość rozbicia namiotów oraz ustawienia przyczep kampingowych,
miejsce parkingowe,
świetlica,
sala kominkowa,
nauka jazdy konnej dla początkujących i zaawansowanych, wyjazdy w teren,
możliwość wynajęcia boksu dla własnego konia,
organizacja małych imprez okolicznościowych,
prowadzenie jazd dla osób niepełnosprawnych (hipoterapia),
bliska odległość od miasta Hrubieszowa (3 km), łatwy dojazd.

Ceny i wyżywienie do uzgodnienia.
Atrakcje w pobliżu:









Rzeka Bug,
Trasy rowerowe,
Możliwość połowu ryb,
Boisko do gry w piłkę: nożną, siatkową, ręczną
Plac fitness,
Plac zabaw dla dzieci,
Wioska tematyczna „Wioska Strachów w Moroczynie” .
Tereny NATURA 2000

