
Agroturystyka „Koci Grzbiet” 
Dzierżążno Wielkie 67 C, 74-730 Wieleń 
tel 505 99 60 10, 
www.kocigrzbiet.pl 
e-mail kontakt@kocigrzbiet.pl 
 
„Koci Grzbiet” to dom położony na skraju Puszczy Noteckiej i Puszczy nad Drawą we wsi Dzierżążno 
Wielkie. Tuż obok jest jezioro z plażą gminną i tereny „Natura 2000”. Jest tu cicho i spokojnie. 
Gospodarstwo prowadzi usługi całoroczne. W lesistym ogrodzie Gospodarzy pasie się koń i osiołek, 
biegają psy i kot Filemon. 
Do dyspozycji Gości jest autonomiczny ogród z grillem i stołem biesiadnym, huśtawką i piaskownicą 
dla dzieci. 
Zapraszamy do 3 apartamentów (pokoje z aneksami kuchennymi i łazienkami) oraz wspólnego 
pokoju Wypoczynkowego. 
Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest jezioro Dzierżążno z plażą, możliwością wędkowania 
i wypożyczenia sprzętu wodnego. W Kocim Grzbiecie można wypożyczyć rowery i kijki do nordic 
walking, umówić się z Gospodarzami na spacer na prowadzonym przez instruktora koniu. 
Dokoła Dzierżążna wytyczone są szlaki do nordic walking i trasy rowerowe. Las „wchodzi do ogrodu”. 
To raj dla grzybiarzy. 
Aktualne ceny podane są na naszej stronie www.kocigrzbiet.pl .  
Zapraszamy!!! 
Zofia i Andrzej Wojciechowscy 
 
 
,,Noclegi Rosko'' Teresa i Teofil Matuszczak 
ul. Powstańców Wielkopolskich 39, 64-730 Rosko 
tel. kom. 695 164 934/ 693 349 120 
www.facebook.com/noclegRosko/ 
 
 
Agroturystyka  ,,Megane'' 
ul. M. Drzymały 4 
64-735 Miały 
tel. kom. 790 592 334 
facebook.com/AgroturystykaMegane/ 
 
 
Agroturystyka ,,Lipinki Nad Rozlewiskiem'' 
ul. Lipinki 4 
64-730 Wieleń 
tel. kom. 787 940 761 
 
 
Gospodarstwo agroturystyczne „Dwór i Stajnia " w Dębogórze 
Dębogóra 18, 64- 730 Wieleń, tel. kom. 609 610 147  
e-mail: rezerwacje@debogora.pl , www.debogora.pl  
Ilość miejsc noclegowych- 20 
8 pokoi ( pokoje dwuosobowe z możliwością dostawki ) 
Położenie: strefa krajobrazu chronionego między Puszczą Notecką, a Drawieńskim Parkiem 
Narodowym, południowy stok moreny czołowej. Gospodarstwo rolne w gminie Wieleń, otoczone 
zespołem parkowo- dworskim, stanowiącym teren otwarty i udostępniony dla korzystających 
z obiektu. Wnętrza neoklasycystycznego dworu wypełniają pamiątki rodzinne, trofea myśliwskie, 

http://www.kocigrzbiet.pl/
http://www.kocigrzbiet.pl/
http://www.debogora.pl/


stylowe meble. 
Gospodarstwo skategoryzowane przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej, wielokrotnie nagradzane 
i wyróżniane. Obiekt posiada kartę kwalifikacyjną. 
Zakres usług: 
- nocleg, 
- wyżywienie całodobowe na bazie produktów z gospodarstwa rolnego, 
- rekreacja rowerowa, 
- wędkowanie, 
- ogniska, 
- zjazdy rodzinne, 
- zbiorowy wypoczynek. 
  
Gospodarstwo agroturystyczne „Braci Zawal” 
Dzierżążno Wielkie 130, 64- 730 Wieleń, tel. 67 256 02 20, 696 127 690 
Kolonie, wczasy, grzybobranie ... 
Ośrodek położony nad jeziorem w Dzierżążnie Wielkim. 
  
Gospodarstwo agroturystyczne „Chlebowy” 
Dzierżążno Wielkie 103, 64-730 Wieleń, tel. 606 717 008,  
e-mail: wieslawchlebowski@wp.pl 
www.chlebowy.pl 
Szukasz wyciszenia, kontaktu z naturą wśród lasów, pięknych krajobrazów ! Pokoje z łazienkami, 
pełne wyżywienie, sielankowa atmosfera, spacery po lesie, rowerowe wycieczki, grzybobranie, nauka 
malarstwa, wieczory z muzyką i śpiewem w Klubie Chlebowym. Najlepszy wypoczynek w gronie 
przyjaciół. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (do 10 osób) prosimy o wcześniejszą rezerwację. Dla 
odwiedzających przygotowano: 4 pokoje gościnne (3 pokoje z łazienką), 1 pokój jadalny, kuchnia 
(wyżywienie pełne). Gospodarstwo prowadzi działalność sezonową (od połowy kwietnia do końca 
października), gospodarstwo „Chlebowy” jest przygotowywane do całorocznego świadczenia usług. 
  
Gospodarstwo agroturystyczne "Olimp” 
Gieczynek 36, 64-730 Wieleń 
tel. 67 253 10 04, kom. 691 472 684                    
  
Gospodarstwo agroturystyczne „Villa Sobieski” 
Dzierżążno Wielkie, 64- 730 Wieleń, tel. kom.  602 291 164 
e-mail: artemis.zoo@wp.pl 
  
Gospodarstwo agroturystyczne Maciej Heina 
Dębogóra 18, 64-730 Wieleń, tel. 67 256 03 26, tel. kom. 609 610 047  
Gospodarstwo położone w strefie krajobrazu chronionego między Puszczą Notecką, a Drawieńskim 
Parkiem Narodowym. Zakres usług: 
- noclegi, 
- całodobowe wyżywienie na bazie produktów z gospodarstwa rolnego, 
- rekreacja konna, rowerowa, 
- wędkowanie, 
- ogniska, 
- zjazdy rodzinne, 
- zbiorowy wypoczynek. 
Gospodarstwo świadczy usługi sezonowo, od poł. kwietnia do końca października, z możliwością 
świadczenia usług całorocznych. Dysponuje pięcioma pokojami dla gości. 
  

http://www.chlebowy.pl/


Gospodarstwo agroturystyczne „4 Wiatry”  
Dzierżążno Małe 48 - Kolonia, 64-730 Wieleń, e-mail: info@4wiatry.pl 
Położone w lesie Puszczy Noteckiej. Gospodarstwo świadczy usługi całoroczne. Dysponuje pięcioma 
pokojami 2- 3 osobowymi z łazienkami. Do dyspozycji gości osobna kuchnia, biblioteka, sala fitness 
(porady instruktora masażu). 
Wyżywienie w gospodarstwie lub możliwość przygotowania własnego posiłku. W ofercie: ogniska, 
jazda konna w pobliżu, grzybobranie i inne atrakcje. 
  
Gospodarstwo agroturystyczne „RANCHO DE LA STACHO” 
Nowe Dwory 13, 64-730 Wieleń, tel. 660 298 989, email: karola4@onet.eu 
Gospodarstwo położone w Puszczy Noteckiej. Pokoje 2. i 4. osobowy, każdy z tv. Goście mają do 
dyspozycji łazienkę, jadalnię oraz w pełni wyposażoną kuchnię. Gospodarstwo leży w bardzo cichej 
i spokojnej okolicy w pobliżu rz. Noteć. W pobliżu, ok. 20 km jest wypożyczalnia kajaków, przystań 
Marina Czarnków. Tutejsze lasy obfitują w grzyby a tereny sprzyjają wycieczkom, rowerowym 
i spacerowym nordic walking. Gospodarstwo posiada pięknie usytuowany staw zachęcający do 
wędkowania i plażowania. Do dyspozycji jest plac zabaw, boisko sportowe oraz miejsce na grilla 
i ognisko. Odległość do sklepu, kościoła ok. 1 km. Gospodarstwo świadczy usługi całoroczne. 
  
Gospodarstwo agroturystyczne „Konarzewo" Małgorzata Konarzewska  
Dzierżążno Wielkie 109, kod pocztowy: 64- 730 Wieleń 
Tel. 67 256 02 29, tel. kom. 692 459 877 
W ofercie dla naszych gości: dwa niezależne pomieszczenia, w tym duży pokój z aneksem kuchennym 
i łazienką oraz sypialnia i pokój z aneksem kuchennym, łazienką; 
Atrakcje: miejsce zabaw dla dzieci, ekologiczny ogródek, rowery. 
Na terenie obiektu do dyspozycji jest kort tenisowy (betonowy). 
Gospodarstwo agroturystyczne "Konarzewo" oferuje noclegi i wyżywienie, a usługi świadczy przez 
cały rok ! 
  
Gospodarstwo Agroturystyczne Rajmund Bzdręga 
Hamrzysko 26, 64-730 Wieleń 
Tel. 663 116 927 
Obiekt całoroczny. Do dyspozycji gości dwa pokoje z aneksem kuchennym i łazienką oraz dwa pokoje 
ze wspólnym aneksem kuchennym i łazienką (łącznie 13 miejsc noclegowych). 
Na terenie posesji ogród, miejsce do zabawy dla dzieci, grill. Bliskość lasów i jeziora, terenów 
grzybowych w Puszczy Noteckiej. Czyste środowisko naturalne. Zapraszam ! 
  
,,Noclegi'' 
ul. Staszica 1 
64-730 Wieleń 
tel. 67 256 13 57 
    
Baza gastronomiczna 
  
Ośrodek Hodowli Pstrąga „Kuźniczka” 
Kuźniczka 29, 64- 730 Wieleń, tel. 67 256 14 36, 603 098 588 
e-mail: raczkowski@dostep.pl , www.hodowlarybraczkowski.republika.pl 
  
„Restauracja nad Biedronką” 
ul. Staszica 1, 64-730 Wieleń, tel. 67 256 17 39 
Przyjęcia na 100 osób. Menu wg zamówienia, w tym również dania wykwintne. Oferta całoroczna. 
  

http://www.hodowlarybraczkowski.republika.pl/


„Restauracja i Hotel pod Borowikiem” w Miałach 
ul. Powstańców Wlkp. 15, 64-735 Miały, tel. 67 256 31 67, tel. kom. 602 177 271 
e-mail: kontakt@podborowikiem.pl, www.podborowikiem.pl 
Kuchnia myśliwska, imprezy okolicznościowe, oferta całoroczna. 
  
Kawiarnia „Avocado” 
ul. Dworcowa 7, 64-730 Wieleń 
tel. 67 256 23 13 
  
Pizzeria „U Foki” 
ul. Hanki Sawickiej, 64-730 Wieleń, tel. 67 256 20 92 
e-mail: pizza@pizzaufoki.cba.pl , www.pizzaufoki.cba.pl 
 
  
Restauracja "Słoneczna" 
Agnieszka Gajdzińska, ul. Jana Pawła II, 64-730 Wieleń, tel. 67 256 28 35 
tel. kom. 602 185 144 
e-mail: restauracja-sloneczna@home.pl 
www.sloneczna-wielen.home.pl 
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