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Wypoczywać i ładować akumulatory z TAAKĄĄ panoramą za oknem, w sąsiedztwie dzikiej przyrody i w
dodatku w miejscu nierozerwalnie związanym z bogatą historią Dobrzynia nad Wisłą, jednego z
najstarszych miast w Polsce - historycznej stolicy Ziemi Dobrzyńskiej - to rzadkość.
Budynek dla gości stoi w dużym ogrodzie na wysokiej skarpie wiślanej z przepięknym,
niepowtarzalnym widokiem na dolinę rzeki Wisły i górę zamkową. Ogród jest nie tylko oazą spokoju,
ale również dobrym punktem obserwacji sportowych zmagań żeglarzy. To doskonałe miejsce na
plenery malarskie i sesje fotograﬁczne, które licznie się tu odbywają. Tu znajduje się także fragment
muru kościoła farnego, zniszczonego podczas szwedzkiego potopu.
Wśród zgromadzonych przez gospodarzy zabytkowych przedmiotów i urządzeń na szczególną uwagę
zasługują te, związane z rzeką Wisłą, a tegoroczne obchody Roku Wisły skłoniły ich do zorganizowania
małej wystawy poświęconej rzece. W pokoju kominkowym zawieszono stare fotograﬁe, dokumenty,
mapę Wisły sprzed utworzenia Zalewu Włocławskiego oraz czasopisma, książki i plakaty. Państwo
Ryczkowscy są prawdziwymi znawcami i pasjonatami Ziemi Dobrzyńskiej. O jej dziejach, legendach
oraz ciekawych osobach zamieszkujących ten urokliwy zakątek potraﬁą długo opowiadać.
Ich tradycyjna łódź wiślana, tak zwany półlejt, oczekuje na festiwal rzeki Wisły i ﬂis do Gdańska.
Do dyspozycji gości są pokoje z łazienkami, wyposażona kuchnia oraz salka bankietowa z kominkiem,
duży taras widokowy, altany ogrodowe z grillem, pole namiotowe i parking.
Gospodarstwo położone jest z dala od zgiełku, chociaż do centrum miasteczka jest 100 m, a do
przystani na Wiśle ok. 300m.
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okolica
Przez Dobrzyń nad Wisłą przebiega Wiślana Trasa Rowerowa, tu też kończy się Mazowiecka Droga św.
Jakuba, a rozpoczyna jej kujawsko-dobrzyński odcinek. Rzeka Wisła to raj dla wędkarzy i żeglarzy,
miłośnicy przyrody spotkają w dolinie rzeki orła bielika, a poszukiwacze minerałów znajdą tu jedne z
najlepszych w Polsce stanowisk występowania selenitu - kryształu gipsu. Niczym niezakłócony widok
południowego nieba stworzył doskonałe warunki obserwacji zjawisk astronomicznych w pobliskiej
Astrobazie.
W Dobrzyniu nad Wisłą narodziła się legenda o Nawojce - pierwszej polskiej studentce. Stąd pochodzi
wybitny astronom Marian Kowalski, którego imieniem nazwany jest jeden z kraterów na Księżycu oraz
matematyk i bibliotekarz królewski - Adam Adamandy Kochański, a w pobliskim Popowie urodził się
laureat Pokojowej Nagrody Nobla prezydent Lech Wałęsa.

kontakt
Maria i Grzegorz Ryczkowscy
ul. Farna 7
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
tel. 54 2 531 043
tel. 600 81 21 51
e-mail: dobrzynnadwisla@poczta.fm
www.facebook.com/nocleginadwisla [7]
www.eholiday.pl/noclegi-zx9474.html
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