
Tab. Obiekty noclegowe w gminie Pierzchnica 

 

„ – „ brak danych 
 

 

lp 

Nazwa 
Właściciel 

Adres 
kontakt 

Rodzaj obiektu / 
Ilość i rodzaje 

pokoi 

Liczba 
miejsc 
nocle- 

gowych 

Wyposażenie Atrakcje Opis 

1 

„Jola” 
Janina i Stanisław Rękas  
Drugnia-Zakarczmie 14 

26-015 Pierzchnica 
 
KONTAKT: 

41) 353 80 27 
604-775-006 

Domek jednorodzinny 
 

2 pokoje 3 osobowe, 
1 pokój 2 osobowy, 
1 pokój 1 osobowy 

 

9 

Radio, telewizor, 
telefon; 
Do dyspozycji gości 
aneks kuchenny; 
Bilard, stół do tenisa 

Możliwość wypożyczenia 
sprzętu plażowego, rowerów, 
sprzętu wędkarskiego. Jazda 
konna, przejażdżka bryczką. 
Zimą kulig. Możliwość udziału w 
polowaniu. 

Okres świadczenia usług – stały. 
Obiekt położony jest u podnóża Gór Świętokrzyskich z piękną 
panoramą na św. Krzyż. W panoramie dominują lasy sosnowo 
jodłowe, które w sezonie obfitują w grzyby, borówki, maliny, jagody. 
W lasach tych można spotkać rzadkie gatunki zwierząt. 
Pokoje są duże, słoneczne na I piętrze z łazienką wspólną. Na 
parterze kuchnia z łazienką oraz salon wypoczynkowy. 
Gospodarstwo oferuje zdrową, wiejską żywność z własnego 
gospodarstwa. Na specjalne życzenie mogą być przygotowane 
potrawy z dziczyzny (sarna, dzik, jeleń). 
Przejazd bryczką, jazda w siodle, przejazd wozem drewnianym. 
 

2 

„Daleko od szosy” 
Elżbieta i Zdzisław Osman  

Brody 7a, 
26-015 Pierzchnica 

 
KONTAKT    tel. 887867327 
www.dalekoodszosy.com 
e-mail: agrobrody@op.pl 

budynek mieszkalny 
 

1 pokój 2 osobowy, 
1 pokój 3 osobowy, 

domek letniskowy na 
5 osób 

10 

Radio, telewizor,  
Internet. Do dyspozycji 
gości 2 łazienki, aneks 
kuchenny, duża altana 
z grillem, plac zabaw 
dla dzieci. Duże 
ogrodzone podwórko. 

Własny zarybiony mały staw.  
Możliwe pobyty ze 
zwierzętami.  
Możliwość wypożyczenia 
rowerów, sprzętu 
wędkarskiego.  
Plac zabaw z trampoliną i 
basenem dla dzieci. 

Okres świadczenia usług – stały. 
Blisko las, mała i spokojna miejscowość. Do dyspozycji gości 
oddajemy dwu i trzyosobowy pokój z łazienkami i aneksem 
kuchennym bez możliwości gotowania. Osobne nie krępujące 
wejście dla gości. Domek letniskowy na 5 miejsc noclegowych z 
pełnym węzłem sanitarnym. 
Gospodarstwo agroturystyczne zapewnia pełne wyżywienie oparte 
na produktach swoich i od okolicznych gospodarzy. Podstawą jest 
kuchnia regionalna. 
 

3 

„Kuźnia i wiatr” 
Dorota i Romuald Sadowscy 

 Ujny 35, 
26-015 Pierzchnica 

gospodarstwo 
agroturystyczne 6 - - Okres świadczenia usług – stały. 

http://www.dalekoodszosy.com/

