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"Maciejówka to miejsce, które budowaliśmy i urządzaliśmy angażując nie tylko ﬁnanse i siłę mięśni,
ale nasze serca i dusze. Z radością i otwartością witamy gości i nikomu nie narzucamy własnego
towarzystwa i sposobu życia. Jeśli zechcą Państwo słuchać tylko szumu drzew, śpiewu ptaków,
kumkania żab i ciszy własnego serca to nie zakłócimy tego świata. Gdyby chcieli Państwo rozmawiać,
malować, czytać, oglądać ﬁlmy, zwiedzać okolicę służymy swoim czasem, wiedzą, księgozbiorem,
ﬁlmoteką, grami planszowymi, fachową radą i niezbędnymi akcesoriami malarskimi".
Gospodarze są wrażliwi na potrzeby gości ale i nie raz potraﬁą mile zaskoczyć. Ich owartość na ludzi i
świat, ciekawość oraz szerokie horyzonty sprawiają, że w siedlisku prowadzone są różnorodne
tematycznie warsztaty rękodzielnicze, spotkania z ludźmi o ciekawych zainteresowaniach i
umiejętnościach, niejednokrotnie dość "egzotycznych".
Gospodarz jest miłośnikiem rozgrywek szachowych, więc jak tylko goście mają ochotę zaprasza na
szachową partię. Swoje zamiłowanie do szachownicy wykorzystuje edukacyjnie prowadząc zajęcia
szachowe dla dzieci z okolicy.
Gospodyni jest malarką, w każdym pokoju w całym domu wiszą obrazy jej autorstwa. Swojej wiedzy,
talentu i umiejętności nie chowa przed światem tylko chętnie się z nim dzieli. Służy radą i pomocą
oraz akcesoriami potrzebnymi do stworzenia własnego dzieła (farby, płótna, pędzle).
Pokoje dla gości umieszczone są w odrębnym skrzydle domu. W gospodarstwei jest mnóstwo miejsc
na wypoczynek: salon z kominkiem, taras z malowniczym widokiem a w zagospodarowanej części
lasu altany, leżaki i hamaki. Wszystkie miejsca wieczorową porą są subtelnie oświetlone latarenkami.
Istnieje również możliwość rozbicia namiotu w miejscu do tego spoecjalnie przeznaczonym.
W pobliskim jeziorze wędkarze mogą łowić ryby, a grzyby w lesie czekają na grzybiarzy. Zbiory można
wysuszyć w zbudowanej specjalnie do tego celu suszarni opalanej drewnem. Na aktywnych czekają
rowery i sprawdzone trasy.
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fot. Madalena Potulska
okolica
- Dobrzyń nad Wisłą [6] z ruinami zamku i przystanią żeglarską,
- Włocławek [7]z licznymi zabytkami, jednym z najstarszych parków miejskich w Polsce i zaporą na
Wiśle,
- Lipno [8], rodzinne miasto Poli Negri,
- Skrwilno, gdzie znaleziono skarb skrwileński (skarb można obejrzeć w toruńskim muzeum),
- drumlinowe pola w okolicach Zbójna,
- Toruń, gdzie „gotyk jest na dotyk”,
- miejsca kultu Maryjnego, Sanktuaria Matki Bożej Skępskiej w Skępem [9], Matki Bożej Bolesnej w
Oborach, Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei we Włocławku,
- przeprawa promem przez Wisłę do Nieszawy [10], gdzie nakręcono ﬁlm „Wiosna panie sierżancie”,
- Ciechocinek [11]

kontakt
Agroturystyka „Maciejówka”
Żagno 19
87-630 Skępe
tel.881 947 863
www.agroturystykamaciejowka.pl [12]

Agroturystyka Maciejówka
Język Polski
adres strony: http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/pl/agroturystyka-maciejowka

Odnośniki
[1] http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/pl/agroturystyka-maciejowka
[2] http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/sites/default/ﬁles/galeria-kolekcja/2017-08/2_0.jpg
[3] http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/sites/default/ﬁles/galeria-kolekcja/2017-08/3_0.jpg
[4] http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/sites/default/ﬁles/galeria-kolekcja/2017-08/4.jpg
[5] http://alewioska.kujawsko-pomorskie.travel/sites/default/ﬁles/galeria-kolekcja/2017-08/5_0.jpg
[6] https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/dobrzyn-nad-wisla
[7] https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/WLOCLAWEK
[8] https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/lipno
[9] https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/skepe
[10] https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/nieszawa
[11] https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/ciechocinek
[12] http://www.agroturystykamaciejowka.pl

