
Gołuchów – odkryj swój 
„Ziemski Raj”



Atrakcje turystyczne ...
Gmina Gołuchów, leżąca w południowej Wiel-

kopolsce, nieopodal Kalisza ma do zaoferowania wiel-

kie bogactwo walorów turystycznych, kulturalnych 

i przyrodniczych. Zabytki architektury Gołuchowa 

należą bowiem do unikatowych w Polsce.

Zamek Książąt Czartoryskich
Muzeum Narodowe w Poznaniu 
Oddział w Gołuchowie
ul. Działyńskich 2
Tel. 62 7615 094
www.mnp.art.pl
goluchow@mnp.art.pl

Zamek, położony jest 

w malowniczym parku, w doli-

nie rzeki Trzemnej, kiedyś 

okazała rezydencja magnacka, 

dziś przykład francuskiego 

renesansu z  zachowanymi 

detalami polskości. Związany 

był przez wieki ze znakomitymi 

polskimi rodami: Leszczyńskich, 

Działyńskich i Czartoryskich, a jego 

historia liczy ponad 400 lat. We wnętrzu, znajduje 

się wyjątkowa kolekcja waz greckich, rzeźby, malar-

stwa i  tkanin przywożonych do Gołuchowa przez 

Izabellę z  Czartoryskich Działyńską z  antykwaria-

tów całej Europy.

Elżbieta Dzikowska, znana podróżniczka, 

w subiektywnym przewodniku pt. „Groch i kapusta. 

Podróżuj po Polsce” tak pisała o gołuchowskim zamku: 

„Ach, ten Gołuchów! Zachwyt wyrażam 

już w  tytule, gdyż zamek w Gołu-

chowie to wyjątkowy, stworzony 

przez kobietę klejnot architek-

tury, ale i kolekcjonerstwa, 

a uczyniła nim ten zabytek 

Izabella z  Czartoryskich 

Działyńska.”

Izabella, początkowo 

niechętna Gołuchowowi, 

z  czasem stała się jego wielką 

miłośniczką, nazywając go swoim 
Izabella z Czartoryskich Działyńska



... zabytki, kultura
„ziemskim rajem”. Do dziś w Gołuchowie podzi-

wiać można wielką kulturową spuściznę działalności 

Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej.

Wybrani, zobaczyć mogą nawet samą właści-

cielkę dóbr gołuchowskich w osobie Czarnej Damy, 

spacerującą po zmroku wokół Zamku.

ZAMEK W  GOŁUCHOWIE zaprasza do 

zwiedzania codziennie oprócz poniedziałków:

1 maja – 30 września 
włącznie

1 października – 
30 kwietnia włącznie

wtorek – sobota 10-16 wtorek – piątek 9-16
niedziela 10-18 sobota – niedziela 10-16

wtorek wstęp wolny wtorek wstęp wolny

Ceny biletów:
normalny:  10,00 zł

ulgowy: 7,00 zł
Przewodnik, w grupach do 30 osób:

w języku polskim: 60 zł
w języku obcym: 85 zł
Lekcja muzealna: 50 zł

Gołuchów kulturalny…
Gołuchów to miejsce licznych imprez kulturalnych 

odbywających się w scenerii zamkowej i w otoczeniu 

pięknej przyrody, z których najsłynniejszy to Festi-

val Chanterelle. Inne, jak Noc Muzeów, Święto 

Polskiej Niezapominajki, Festyn Nocy Święto-

jańskiej, Jarmark Bożonarodzeniowy czy Targi 

Międzynarodowe – Dni Ogrodnika, na stałe 

wpisały się w świado-

mość mieszkańców 

i turystów.



Natura ...
Park

Zamek otoczony jest malowniczym parkiem 

urządzonym w stylu angielskim, mającym status jed-

nego z największych w Polsce arboretum, z ogromnym 

bogactwem gatunków drzew i krzewów rodzimych 

i egzotycznych oraz licznymi pomnikami przyrody. 

To frapujące miejsce dla miłośników kontemplacji 

przyrody. Wstęp do parku jest bezpłatny.

Ośrodek Kultury Leśnej
ul. Działyńskich 2
Tel. 062 7615 045
www.okl.lasy.gov.pl
okl.goluchow@okl.lasy.go.pl

W  skład kompleksu zamkowo-parkowego 

wchodzi Muzeum Leśnictwa. W  zabytkowych 

budynkach: „Oficynie”, „Powozowni”, „Owczarni” 

i „Dybulu” znajdują się wystawy stałe z eksponatami 

muzealnymi odzwierciedlającymi związki lasu z kul-

turą i sztuką, historię gospodarki i techniki leśnej, oraz 

przyrodnicze podstawy leśnictwa. Organizowane są 

tu również liczne wystawy czasowe: rzeźby, malar-

stwa, grafiki, fotografii oraz rzemiosła artystycznego 

współczesnych artystów, zawsze podkreślające inspi-

rującą rolę lasu w procesie twórczym.

Zwiedzanie Muzeum Leśnictwa:
1 maja – 30 września 

włącznie
1 października – 

30 kwietnia włącznie
10.00 – 16.00 10.00 – 15.00

Cennik
„Oficyna”

bilet normalny 7,00 zł
bilet ulgowy 4,00 zł
bilet rodzinny 15,00 zł
opłata za przewodnika 30,00 zł
„Powozownia” i „Owczarnia” (obowiązuje tutaj 

jeden, wspólny bilet wstępu):
bilet normalny 7,00 zł
bilet ulgowy 4,00 zł
bilet rodzinny 15,00 zł
opłata za przewodnika 30,00 zł

„Dybul”
bilet normalny 2,00 zł
bilet ulgowy 1,00 zł



... zabytki przyrody
Cennik

Bilety ulgowe: dzieci i młodzież szkolna, studenci, 
emeryci, grupy zorganizowane
Bilet rodzinny: dwie osoby dorosłe + dzieci

Środa wstęp 
wolny

Zajęcia edukacyjne
Lekcje terenowe i muzealne terenowe 
(godzina zegarowa, dla grupy do 30 osób) 55,35 zł

Warsztaty plastyczne (godzina zegarowa, 
dla grupy do 30 osób) 73,80 zł

Ośrodek Kultury Leśnej opiekujący się muze-

ami, prowadzi również edukację przyrodniczo-leśną, 

organizując zielone szkoły, lekcje przyrodnicze, akcje 

ekologiczne oraz festyny edukacyjne. Najbardziej 

znane wydarzenia to: Ogólnopolski Konkurs 

„Bajarze z  Leśnej Polany” oraz festyny: „Spo-

tkanie z lasem” i „Dzień Ziemi”.

Ponadto, Ośrodek Kultury Leśnej dysponuje 

bazą konferencyjno-noclegową dla zorganizowanych 

grup (ok. 40 miejsc).

Na terenie parku znajduje się również Mauzo-

leum – dawna kaplica, w której pochowano Izabellę 

z Czartoryskich Działyńską.

Pokazowa Zagroda Zwierząt
W  sąsiedztwie parku utworzono Pokazową 

Zagrodę Zwierząt, gdzie obserwować można stado 

żubrów, danieli, dzików i koników polskich. Zagroda 

czynna jest od świtu do zmierzchu. Bezpłatny wstęp.

Kamień św. Jadwigi
W kompleksie leśnym, nieopodal Gołuchowa 

znajduje się największy w Wielkopolsce i szósty co 

do wielkości w Polsce głaz narzutowy – spektaku-

larny relikt epoki lodowcowej. Jest to szary granit 

skandynawski, o wysokości 3,5 m, szerokości 6,5 m 

i obwodzie 22 m. Z tym pomnikiem przyrody wiąże 

się wiele popularnych legend.



dla aktywnych…
Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu
ul. Leśna 1
Tel. 062 7615 063
Kom. 606 662 954
www.gotis.pl
gotis@goluchow.pl, recepcja@gotis.pl

Miłośnicy sportów wodnych i  plażowania 

skorzystać mogą z oferty Gołuchowskiego Ośrodka 

Turystyki i  Sportu. Otoczone lasem jezioro, piasz-

czysta plaża, wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz 

kompleksowa baza noclegowo – gastronomiczna to 

wyznaczniki udanego wypoczynku w Gołuchowie. 

Do dyspozycji 3-8 osobowe domki, pole namiotowe, 

stanowiska dla przyczep campingowych, parking, 

place zabaw i  gier, boisko do gry w  siatkówkę pla-

żową. Na terenie Ośrodka organizowane są zielone 

szkoły, obozy sportowe, festyny itd. Obiekt monito-

rowany i dozorowany 24 h.

Hala Sportowo – Widowiskowa
ul. Czartoryskich 53
Tel. hala 502 616 292
Tel. biuro 506 517 737
www.halagoluchow.pl
biuro@halagoluchow.pl

Po zachodniej stronie jeziora znajduje się kom-

pleks infrastruktury sportowej gdzie amatorzy sportu 

skorzystać mogą przede wszystkim z pełnowymia-

rowej hali sportowej z wielofunkcyjną areną, siłow-

nią i  sauną. W  pobliżu, znajdują się również korty 

tenisowe oraz plac zabaw dla dzieci.

Cennik domków w GOTiS

3-osobowy 4-osobowy 5-osobowy  6-osobowy 8-osobowy
8-osobowy 
z dwoma 

łazienkami
1-2 

doby
3 doby 

i powyżej
1-2 

doby
3 doby 

i powyżej
1-2 

doby
3 doby 

i powyżej
1-2 

doby
3 doby 

i powyżej
1-2 

doby
3 doby i
powyżej

1-2 
doby

3 doby i
powyżej

90 zł 75 zł 125 zł 90 zł 130 zł 100 zł 140 zł 120 zł 160 zł 140 zł 170 zł 150 zł

Do cen pobytu doliczane są koszty zużycia energii elektrycznej oraz opłata miejscowa w kwocie 1,20 zł za dzień 
pobytu. Opłata za posiadanie psa lub innego zwierzęcia na terenie Ośrodka wynosi 5 zł.



dla aktywnych…
Szlakiem zabytków sakralnych
Szlak zabytków sakralnych wyznaczają kościoły. 

Dwa z nich, w Kucharkach i Kucharach, to kościoły 

drewniane z XVII i XVIII w. Kolejnymi interesują-

cymi świątyniami są: drewniany kościół o konstruk-

cji szkieletowej z rokokowym wnętrzem w Jedlcu 

oraz Sanktuarium Maryjne z Ogrójcem w Tursku. 

Ciekawa grupa pasyjna znajduje się na placu przy-

kościelnym w Gołuchowie. Niezaprzeczalną perłą 

architektury sakralnej jest kościół w Kościelnej Wsi. 

To najstarsza w gminie, pochodząca z II połowy XII 

w. romańska budowla pobenedyktyńska.

Gołuchów dla aktywnych…
Miłośnicy aktywnego wypoczynku korzystać 

mogą z wytyczonych na terenie gminy tras pieszych 

i rowerowych. 

Szlaki piesze

Na terenie gminy wyznaczono również szlaki 

piesze: dwa żółte, niebieski i czerwony, obejmujące 

nie tylko teren Gminy Gołuchów, ale również gmin 

sąsiednich. Trasy skomponowane w taki sposób, aby 

spacerując, poznać walory kulturowe i przyrodnicze 

regionu. Najkrótszy z  nich ma 7 km, najdłuższy – 

blisko 17 km. Część tras szlaków pieszych przebiega 

przez śródpolne drogi, leśne dukty i parkowe ścieżki, 

stąd są to idealne trasy dla miłośników nordic-walking. 

Szczegółowe informacje o trasach: www.golu-

chow.pl (zakładka: turystyka, szlaki turystyczne).

Trasy rowerowe

Kilometry ścieżek rowerowych na terenie gminy 

ułatwiają miłośnikom dwóch kółek podróżowanie 

i poznawanie jej walorów turystycznych. Proponu-

jemy następujące trasy:

Trasa zielona. Przez teren gminy biegnie 

południowy odcinek „Transwielkopolskiej Trasy 

Rowerowej” rozpoczynającej się w Poznaniu a mają-

cej swój koniec w  Siemianicach. Trasa całkowita 

liczy 280 km. Na terenie gminy, wytyczona została 

następująco: Popówek – Macew – Jedlec – Gołu-

chów – Tursko – Pleszówka.



dla aktywnych…dla aktywnych…dla aktywnych…
Trasa czerwona. Start: Gołuchów, ul. Dzia-

łyńskich - Pokazowa Zagroda Zwierząt (ścieżką 

rowerową przez las do Turska, gdzie zwiedzić 

można Sanktuarium Maryjne wraz z Ogrójcem) – 

Jedlec (zwiedzić można Kościół pw. Św. Floriana) 

– Macew – Popówek – Kuchary (zwiedzić można 

kościół pw. Św. Bartłomieja) (do drogi krajowej nr 

12 i dalej ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej 

w  kierunku Gołuchowa) – Gołuchowski Ośrodek 

Turystyki i Sportu. Długość trasy: 19,5 km. Trasa na 

odcinku Tursko – Kuchary biegnie równolegle do 

Pradoliny rzeki Prosny. Jej malowniczość podziwiać 

można m.in. w miejscowości Jedlec.

Trasa fioletowa. Start: Gołuchów, ul. Jana Pawła 

II, ( ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 12 

w kierunku Kalisza, w miejscowości Kuchary zwiedzić 

można modrzewiowy kościół pw. Św. Bartłomieja) 

– Kościelna Wieś (zwiedzić można kościół pw. Św. 

Wawrzyńca z drugiej połowy XII w.) – Borczysko – 

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS (tutaj propozy-

cja trasy rowerowej 

pokrywa się z niebie-

skim i żółtym szlakiem 

pieszym) – Kamień Św. 

Jadwigi – Groby – Gołuchow-

ski Ośrodek Turystyki i Sportu. 

Długość trasy: 20 km.

Trasa granatowa. Start: Gołu-

chów, ul. Jana Pawła II, ( ścieżką rowerową 

wzdłuż drogi krajowej nr 12) – Kuchary 

(zwiedzić można kościół pw. Św. Bartłomieja) 

– Kucharki (zwiedzić można kościół pw. Świętej 

Trójcy) – Szkudła – Czerminek – Gołuchów. Dłu-

gość trasy: 16 km.

Trasa niebieska. Start: Gołuchów, ul. Czar-

toryskich – Czerminek – Wszołów – Przekupów 

– Gołuchów. Długość trasy: 11 km.



Szlak Kajakowy

Rzeką Prosną, biegnącą wzdłuż wschod-

niej granicy gminy, prowadzi szlak kajakowy roz-

poczynający się w Bogusławiu – gmina Gołuchów 

i biegnące aż do miejscowości Nowa Wieś w gminie 

Gizałki. Trasa liczy 25 km.



Baza gastronomiczna

Kawiarnia „MUZEALNA”
ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów
Tel./fax. 62 76 15 027, kom. + 48 604 581 012
www.muzealna.pl, kawiarnia@muzealna.pl
Kawiarnia „Muzealna” to firma z ponad 25-letnim 
doświadczeniem gastronomicznym. Specjalizujemy 
się w organizowaniu imprez plenerowych, obsłudze 
grup turystycznych, pikników itp. zarówno w Gołu-
chowie jak i w innych miejscach wybranych przez 
klientów. W ofercie znajduje się również możliwość 
wynajmu szerokiej gamy namiotów plenerowych 
z  podłogami, oświetleniem i  nagłośnieniem oraz 
pełne wyposażenie gastronomiczne. Każdą imprezę 
możemy również urozmaicić programem arty-
stycznym w  wykonaniu artystów scen polskich. 
ZAPRASZAMY!

Restauracja „DOM PRACY TWÓRCZEJ 
OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ”
ul. Borowskiego 2, 63-322 Gołuchów
Tel./fax 62 76 15 044, kom. + 48 509 713 806
www.dpthotel.pl, dptgrzegorek@interia.pl
Dysponujemy salą kominkową na 15 miejsc. Od 
wiosny do jesieni oferujemy ogrzewany namiot 
z  posadzką i  zapleczem gastronomicznym na 
około 200 osób, idealny na przyjęcia weselne. 
Restauracja połączona z  kameralnym hotelem 
w  scenerii gołuchowskiego parku. Wyżywienie 
w restauracji hotelowej – 40 miejsc. Organizujemy 
ogniska i pikniki.

Cafe - Pizzeria „IZABELLA”
ul. Kopczyńskiego 4, 63-322 Gołuchów
Tel. 62 76 15 788, kom. + 48 604 260 120
cafeizabella@wp.pl
Naszym gościom oferujemy pizze z ciasta własnego 
wyrobu, makarony, dania obiadowe, wspaniałe 
desery i  lody, wyszukane smaki kaw z  różnych 
części świata. Dysponujemy kameralną salą na 45 
osób oraz salą kominkową. „Izabella” to magiczne 
miejsce. Zapraszamy!



Restauracja „ZAMKOWA”
ul. Kopczyńskiego 1, 63-322 Gołuchów
Tel. 62 76 17 076, kom. + 48 504 046 843
Do dyspozycji gości są 2 sale na 150 miejsc. Orga-
nizujemy imprezy okolicznościowe. Serwujemy 
smaczną polską kuchnię. Dla zorganizowanych 
grup zniżki. Gwarancja miło spędzonego czasu 
oraz wyszukanych doznań kulinarnych.

Restauracja „EDEN”
ul. Jana Pawła II 2a, 63-322 Gołuchów
Tel. 62 76 15 789, kom. + 48 600 884390
Zapraszamy na śniadania, obiady i kolacje. Orga-
nizujemy wszelkie uroczystości okolicznościowe: 
wesela, komunie, chrzciny, osiemnastki, imieniny, 
stypy, imprezy plenerowe. Restauracja dysponuje salą 
na 180 miejsc. Obsługujemy grupy wycieczkowe. 
Gwarantujemy smaczną polską kuchnię oraz miłą 
i fachową obsługę.

Restauracja „MARLEY”
Kuchary 17, 63-322 Gołuchów
Tel. kom. +48 517 246 996, +48 519 165 968
restauracja.marley@gmail.com
Organizujemy uroczystości okolicznościowe: 
wesela, komunie, urodziny, zjazdy rodzinne, ban-
kiety. Na placu przy restauracji zaaranżowano mini 
pole golfowe oraz plac zabaw dla dzieci. Teren 
ogrodzony. Dla zainteresowanych organizujemy 
przejazdy konne i  bryczką. Ponadto restauracja 
oferuje usługi cateringowe.
Miejscowość Kuchary położona jest w odległości 
4 km od Gołuchowa, przy trasie Poznań – Kalisz.

Restauracja „MALIBU”
ul. Poznańska14 a, 62-811 Kościelna Wieś
Tel. 62 76 16 674, tel./fax. 62 76 16 224
kom. +48 502 229 907
www.hotelmalibu.kalisz.pl
hotel@hotelmalibu.kalisz.pl
Dysponujemy dwoma klimatyzowanymi salami 
bankietowymi na 270 miejsc. Organizujemy wszel-
kiego rodzaju imprezy okolicznościowe. Restauracja 
połączona z hotelem. Strzeżony parking.



Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 
w Jedlcu
63-322 Gołuchów
Tel. 62 76 16 252
Fax. 62 76 16 752
www.jedlec.pl, crrjedlec@krus.gov.pl

Realizujemy świadczenia zdrowotne z zakresu reha-
bilitacji leczniczej osobom ubezpieczonym w KRUS 
oraz pacjentom w ramach NFZ. Specjalność: cho-
roby narządu ruchu, układu nerwowego, choroby 
współistniejące. Rodzaje zabiegów: kinezyterapia, 
fizykoterapia, światłoterapia, hydroterapia, termo-
terapia, balneoterapia, masaże lecznicze. Centrum 
posiada 162 miejsca noclegowe, nowoczesną salę 
audiowizualną na 180 miejsc, świetlicę, 2 kawiarnie, 
rozległy teren rekreacyjny z 3 kortami tenisowymi 
i boiskami do siatkówki i koszykówki.

Hotele
Hotel „DOM PRACY TWÓRCZEJ 
OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ”
ul. Borowskiego 2, 63-322 Gołuchów
Tel./fax 62 76 15 044, kom. + 48 509 713 806
www.dpthotel.pl, dptgrzegorek@interia.pl
Kameralny hotel, położony w malowniczym parku 
krajobrazowym. Oferujemy 9 pokoi 2,3,4,osobo-
wych – 20-30 miejsc. W każdym pokoju łazienka, 
telewizor. Wyżywienie w  restauracji hotelowej. 
Dysponujemy salą kominkową na 15 miejsc.

Hotel „MALIBU”
ul. Poznańska14 a, 62-811 Kościelna Wieś
Tel. 62 76 16  674, tel./fax. 62 76 16  224 kom. 
+48 502 229 907
www.hotelmalibu.kalisz.pl
hotel@hotelmalibu.kalisz.pl
Dysponujemy 15 pokojami (2,3,4 – osobowymi). 
W  pokojach łazienka, telewizor, telefon. Parking 
strzeżony dla TIR-ów oraz samochodów osobo-
wych. Hotel połączony z restauracją.



Gospodarstwa agroturystyczne

„Pod bocianem”
ul. Kopczyńskiego 16, 63-322 Gołuchów
Tel. 62 76 17 262, kom. + 48 505 221 060
www.podbocianem.najlepsza.pl,
turystyka.leszek@wp.pl
Gospodarstwo oferuje 5 pokoi całorocznych. Dwa 
z  nich posiadają własne łazienki. Pozostałe trzy, 
mają dwie łazienki. Dostępne aneksy kuchenne, 
możliwość zorganizowania grilla, ogniska, sko-
rzystania z  Internetu, rowerów. Gospodarstwo 
przyjazne dla zwierząt. Posiadamy też dwa domki 
wolnostojące: w środku salon, sypialnia, kuchnia, 
kominek, łazienka.

„Wiejska szopa”
ul. Kościuszki 14, 63-322 Gołuchów
Kom. + 48 692 640 532
www.goluchow.spanie.pl
transfek@wp.pl, agroturysta.goluchow@interia.pl
Posiadamy cztery pokoje (2, 3, 4, 6 osobowe), 
2 łazienki, wyposażoną kuchnie. W każdym pokoju 
TV. Możliwość grillowania, wypożyczenia rowerów, 
przyczep campingowych, pole namiotowe, dostęp 
do Internetu. Bliskie sąsiedztwo jeziora. Gwaran-
tujemy bezpieczny parking. Mówimy po angielsku 
i niemiecku. Ponadto dysponujemy pomieszczeniem 
na imprezy okolicznościowe (catering) do 40 osób.

„Noclegi u Alicji”
ul. M. Dąbrowskiej 10, 63-322 Gołuchów
Tel. 62 76 17 610, kom. + 48 609 778 951
www.ualicji.noclegiw.pl,
www.ualicji.dobrynocleg.pl, alicjanowakowska0@op.pl
Do dyspozycji gości jest 5 pokoi z łazienkami, czyn-
nych cały rok oraz wyposażona kuchnia. Dodatkowo 
oferuję jeden pokój z osobnym wejściem, aneksem 
kuchennym oraz łazienką. Udostępniam rowery, 
miejsce na grillowanie. W  pobliżu znajduje się 
boisko sportowe, plac zabaw, hala sportowa oraz 
korty tenisowe.

„Za lasem”
ul. 23 Stycznia 5a, 63-322 Gołuchów
Tel. 62 76 17 285, kom. + 48 604 278 847
wmalinska@poczta.onet.pl
Oferuję domek z 4 pokojami w cichej i spokojnej 
okolicy. W ogrodzie miejsce na rozbicie namiotu, 
rozpalenia grilla i swobodne biesiadowanie.



„Ranczo – Kajew”
Kajew 9, 63-322 Gołuchów
Kom. + 48 503 658 476
www.ranczo-kajew.pl, info@ranczo-kajew.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne z  przestronną salą 
kominkową, będącą idealnym miejscem biesiadnym. Do 
dyspozycji gości 5 dużych pokoi z łazienkami, bezpieczny 
parking i w pełni wyposażona kuchnia. Ponadto możliwość 
zorganizowania szkoleń – konferencji, grilla, ogniska, 
przejażdżki bryczką, kuligu, zajęć nordic-walking oraz 
masaży. Gospodarstwo położone w pięknym spokojnym 
otoczeniu. Wystawiamy faktury Vat. Oferta całoroczna.

„Stokrotka”
ul. Czartoryskich 42 b (wjazd od ul. M. Dąbrowskiej), 
63-322 Gołuchów
Tel./fax. 62 74 21 760, kom. + 48 607 506 018, +48 603 774 085
www.stokrotka-goluchow.eu
Komfortowy, samodzielny domek z pełnym wyposażeniem. 
Dół: salon z  TV, kuchnią i  łazienką. Na górze osobna 
sypialnia z łóżkiem małżeńskim, antresola z 2-osobową 
wersalką oraz pojedyncze łóżko – łącznie 7 miejsc do 
spania. Teren ogrodzony, duża zazieleniona działka.

„Zacisze”
ul. M. Dąbrowskiej 7, 63-322 Gołuchów
Tel. 62 76 17 608, kom. +48 603 190 424
misjon54321@gmail.com
Gospodarstwo agroturystyczne czynne cały rok – 3 
pokoje do wynajęcia: 2,3,4 – osobowe. Dostępny aneks 
kuchenny z wyposażeniem, wypożyczalnia rowerów oraz 
grill. Możliwość spędzenia wolnego czasu na zewnątrz 
budynku w otoczeniu przyrody. Internet bezprzewodowy, 
w każdym pokoju dostęp do łazienki.

Noclegi
Apartament „ORIENT”
Biuro Usług Turystycznych
ul. Kwiatowa 64, 63-322 Gołuchów
GPS 51°51’12’’N 17º55’10’’E
Tel. 62 76 17 657, kom. + 48 608 558 025
www.apartamentorient.com, www.butgoluchow.com,
info@apartamentorient.com, biuro@butgoluchow.com
Dom gościnny w stylizacji orientalnej – dwie sypialnie 
2- osobowe z łazienkami, salon z aneksem kuchennym, 
osobny pokój 2-osobowy z łazienką – łącznie 6 miejsc. 
Ogródek z altaną. Usługi turystyczne: noclegi, wycieczki, 
obozy, pilotaż, przewodnictwo.



„Sasanka”
ul. Żeromskiego 9, 63-322 Gołuchów
Tel. 62 76 17 579, kom. + 48 500 259 909
www.noclegigoluchow.pl, biuro@toplogistic.pl
Naszym gościom oferujemy 2 pokoje 2,3 osobowe, 
ze wspólną łazienką i w pełni wyposażoną kuchnią. 
Jasne barwy, urok drewna i naturalnych materiałów 
zapewniają komfortowy wypoczynek. W sezonie 
chętnie dzielimy się z  naszymi gośćmi owocami 
i warzywami pochodzącymi z ekologicznego ogrodu. 
Istnieje możliwość wypożyczenia rowerów, grillo-
wania i korzystania z bezpłatnego dostępu Wi-Fi.

Pensjonat „Muzealna”
ul. Kwiatowa 36, 63-322 Gołuchów
Tel. fax. 62 76 15 027, kom. +48 604 581 012
www.muzealna.pl, kawiarnia@muzealna.pl
Naszym gościom oferujemy czynny cały rok pen-
sjonat z pełnym wyposażeniem. Dysponujemy 14 
miejscami noclegowymi (7 pokoi 2-osobowych). 
Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki, TV oraz 
radia. Do dyspozycji gości pozostaje stylowy salon 
kominkowy, duża kuchnia z  wyposażeniem oraz 
przyjemny ogród z drewnianymi ławami i grillem.

Noclegi w „Centrum”
ul. Breugnota 3, 63-322 Gołuchów
Tel. +48 605 639 268, +48 605 639 278
Dla naszych gości oferujemy czynne przez cały 
rok pokoje gościnne w  każdym pokoju łazienka, 
telewizor, aneks kuchenny. Pokoje 2,3,4,osobowe. 
Możliwość grillowania, spacerowania. Lokalizacja 
bardzo blisko Ośrodka Kultury Leśnej.

„U Zagrody”
ul. Zachodnia 30, 63-322 Gołuchów
Tel. 62 76 17 647, kom. +48 697 704 410
www.uzagrody.pl, marcinzagrodnicki@gmail.com
Dla naszych gości przygotowaliśmy pokoje 2,3,4,oso-
bowe, całoroczne, salonik z biblioteką i telewizorem. 
Do dyspozycji gości jest: łazienka, kuchnia z pełnym 
wyposażeniem, taras oraz kompleks ogrodowy wraz 
z  murowanym grillem, wypożyczalnia rowerów. 
Gwarantujemy bezpieczny parking. Na terenie 
obiektu dostępny jest Internet bezprzewodowy Wi-Fi. 
Więcej zdjęć i informacji na stronie internetowej.



INFORMACJA TURYSTYCZNA
tel. + 48 62 761 70 17, fax. + 48 62 761 70 82

promocja@goluchow.pl www.goluchow.pl

LEGENDA
1 Zamek
2 Muzeum Leśnictwa
3 Pokazowa zagroda zwierząt
4 Głaz narzutowy
5 Mogiła pomordowanych podczas 

II wojny światowej
6 Gołuchowski Ośrodek Turystyki 

i Sportu
7 Hala Sportowa

8 Kawiarnia Muzealna
9 Ośrodek Kultury Leśnej
10 Restauracja, hotel Dom Pracy 

Twórczej
11 Restauracja Eden
12 Pizzeria Izabella
13 Restauracja Zamkowa
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