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GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
&bdquo;DOM NA STOKU&rdquo;
Stanisława i Józef Kluba
32 &ndash; 742 Sobolów 124
tel.14 685 &ndash; 45 &ndash; 19 Do dyspozycji gości:
· pokój czteroosobowy
· łazienka do wyłącznej dyspozycji gości
· kuchnia wspólnie z gospodarzami
· dla samochodu przygotowany garaż
Gospodarstwo położone na uboczu ok. 1 km od centrum wsi. W bliskiej odległości las oraz urokliwie
wijący się strumyk zapraszają lubiących ciszę, spokój i piękno przyrody. Przy gospodarstwie stary sad
&ndash; wiosną daje radość dla oczu &ndash; jesienią kusi soczystymi owocami.
Główną atrakcją gospodarstwa jest EKOMUZEUM, w którym gospodarz zgromadził pokaźną kolekcję
starych sprzętów używanych dawniej na wsi. Na parterze mieszczą się sprzęty, które obrazują drogę
&bdquo;Od ziarenka do bochenka&rdquo;. Są tam młynki do zboża, żarna, dzieże do wyrobu ciasta,
słomianki i inne. Na piętrze znajduje się zrekonstruowana &bdquo;stara izba&rdquo; w której
zgromadzono kolekcję zegarów, starych żelazek, kołowrotków a także wiele innych ciekawych
przedmiotów. Zwiedzanie EKOMUZEUM to wspaniała lekcja historii, która w sposób obrazowy i namacalny
pozwoli poznawać trudy ciężkiej i odpowiedzialnej pracy rolnika, a także wielu osobom uzmysłowi jak
wyglądało dawniej życie na wsi.
Ponadto gospodarze przygotowali plac zabaw dla dzieci oraz dużo miejsca na gry i zabawy na wolnym
powietrzu, boisko sportowe, kącik wypoczynkowy.
Istnieje możliwość zaopatrzenia w nabiał, chleb własnego wypieku, owoce, warzywa, mięso zwierząt
gospodarskich.
Gospodarstwo posiada status gospodarstwa ekologicznego potwierdzone certyfikatem.
Dojazd do gospodarstwa samochodem: z Bochni &ndash; 13 km, z Krakowa &ndash; 40 km
Przystanek PKS &ndash; 600 m
Koszty pobytu do uzgodnienia &ndash; możliwość negocjacji cen.
OFERTA CAŁOROCZNA Atrakcje turystyczne na terenie Gminy Łapanów Obiekty sakralne i zabytki:
· XVI w Kościół w Łapanowie &ndash; (odległość od gospodarstwa -11 km)
· XVI w Kościół w Sobolowie &ndash;(odległość od gospodarstwa 0,6 km)
· XVI w Kościół w Tarnawie &ndash; (odległość od gospodarstwa 17 km)
· Zamek obronny z XVI w w Wieruszycach &ndash; (odległość od gospodarstwa 6 km)
· Zespoły dworsko &ndash; parkowe w Chrostowie, Tarnawie i Zbydniowiu
· Cmentarze z I wojny światowej (Sobolów -Zonia, Kepanów, Łapanów, Tarnawa)
Szlak papieski &ndash; wyznaczony dla upamiętnienia drogi z Niegowici do Łapanowa, którą przemierzał
ówczesny wikariusz Karol Wojtyła &ndash; Papież Jan Paweł II. Szlak przebiega z Niegowici do Łapanowa.
Na szlaku mogą być organizowane wędrówki piesze, rajdy, pielgrzymki. Tradycją jest rajd pieszy
organizowany 18 maja w rocznicę urodzin Papieża. (odległość od gospodarstwa 11 km)
Ścieżka edukacji ekologicznej &bdquo;Z leśniczym przez las&rdquo; &ndash; zlokalizowana obok
Leśniczówki Leśnictwa Chrostowa, dostępna dla indywidualnych turystów oraz dla zorganizowanych grup
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z leśniczym (012) 451 &ndash; 30 &ndash; 65. Spacerując
szlakiem ścieżki można zaobserwować naturalne &bdquo;mieszkania&rdquo; ptaków(dziuple), zobaczyć
ciekawe gatunki roślin w tym okazy pomnikowe, kompleks mrowisk a także zapoznać się z zabiegami
pielęgnacyjnymi prowadzonymi w lesie. (odległość od gospodarstwa 4 km)
Miasteczko komunikacyjne &ndash; ( obok szkoły podstawowej w Łapanowie) jedyne w okolicy, dostępne
dla wszystkich zainteresowanych. Asfaltowe uliczki, sygnalizacja świetlna, znaki drogowe mogą posłużyć
jako cenna lekcja dla najmłodszych użytkowników dróg. (odległość od gospodarstwa &ndash; 4km)
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Ponadto:
Wola Nieszkowska &ndash; wyciąg narciarski &ndash; 2 km
Laskowa &ndash; wyciąg narciarski &ndash; 20 km
Bochnia Kopalnia Soli &ndash; 13 km
Wieliczka Kopalnia Soli &ndash; 30 km
Kraków &ndash; 40 km
Nowy Wiśnicz &ndash; Zamek &ndash; 9 km
Dobczyce &ndash; zapora, ruiny zamku &ndash; 18 km
GALERIA ZDJĘĆ:
Widok ogólny gospodarstwa
Ekomuzeum
Droga od ziarenka do bochenka
Kolekcja starych żelazek
Kołowrotki
Możliwość wypoczynku w izbie
Wialnia do zboża
Zabytkowa kopaczka do ziemniaków
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