Sztuka
wypoczynku
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Wieś, w której z wypoczynku zrobiliśmy
sztukę, a ze sztuki formę wypoczywania
Wypoczynek w dzisiejszych czasach ma różnorodne znaczenie.
Słowo, które jednym kojarzy się z biernym leżeniem i „nicnierobieniem”, dla spędzających całe dnie w biurze i miejskim hałasie
nabiera zupełnie innego znaczenia. Chcąc odpocząć od stresu nie
wystarczy dziś „wyjechać na urlop”. Trzeba umieć wykorzystać te
kilka dni, w taki sposób by skutecznie oderwać się od codziennej
rutyny, zająć ciało i głowę czymś nowym i niespodziewanym.
Goście przyjeżdżający do naszej wsi, mówią, że w Wolimierzu się to
doskonale udaje. W unikalnej strefie ciemnego nieba, gdzie czerń
nocy jest czterdziestokrotnie ciemniejsza niż nad miastem można
zapomnieć o szarej codzienności i chłonąć magię miejsca tworzonego przez niezwykłą naturę i jeszcze bardziej niezwykłych ludzi.
Staramy się tu ocalić od zapomnienia i zniszczenia to co najbardziej ludzkie. Bliskość natury, praca rąk, kreatywność mieszkańców i sielski krajobraz uzupełniają się nawzajem tworząc unikalną
mieszankę dla wszystkich, którzy szukają nie tylko relaksu, ale też
inspiracji, rozwijania swoich twórczych sił i odkrywania talentów.
Wolimierz i jego okolice są idealnym miejscem dla wszystkich,
którzy chcą samodzielnie stworzyć swoją unikalną formułę wypoczywania. Korzystając z naszej bazy noclegowej możesz wypocząć dokładnie tak, jak potrzebuje tego Twój organizm i dusza.
Bądź kreatywny!
Samodzielnie dobierz zestaw zajęć,
wycieczek, warsztatów i imprez,
korzystając ze wskazówek gospodarzy
wolimierskich agroturystyk.
Więcej na stronie

www.sztuka-wypoczynku.pl
I u naszych gospodarzy.

Wypoczynek

Piękno natury i cisza Pogórza Izerskiego zapewnią
Wam oderwanie się od cywilizacyjnego zgiełku.
Jednocześnie wszyscy, potrzebujący w trakcie urlopu
szczyptę masowej rekreacji, mają na wyciągnięcie
ręki uzdrowisko w Świeradowie Zdroju, atrakcje
Szklarskiej Poręby, Jezioro Leśniańskie i Złotnickie,
Zamek Czocha i inne „klasyczne” atrakcje.
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Sen

Spróbuj noclegów w gospodarstwach
agroturystycznych, których magię
niektórzy turyści porównują
z Tolkienowskim Shire. Spokój,
gościnność, dbałość o szczegóły –
to wyróżnia nas spośród wielu
z pozoru podobnych miejsc.

Kultura i Sztuka

noc

Co nas wyróżnia, to bogactwo kulturowe Pogórza
Izerskiego. To miejsce przyciąga wyjątkowych
ludzi, artystów, rzemieślników i „pozytywnych
wariatów”, którzy podzielą się z Wami swoimi
umiejętnościami i pasją. Warsztaty artystyczne
dla dzieci i dorosłych są doskonałym sposobem
na oderwanie się od codziennej i „urlopowej”
rutyny. Galerie rzemiosła to inspiracja dla osób,
które swój dom traktują jako unikalną przestrzeń
wypełnioną rękodziełem i twórczą energią.

„Takie niebo można zobaczyć tylko
nad pustynią”. To cytat z jednego
z gości, który zawitał do Wolimierza
przemierzywszy wcześniej prawie cały
świat. Wolimierska noc to dla jednych
szalone, energetyczne imprezy przy
rytmie bębnów, blasku gwiazd i świetle
księżyca, dla innych graniczące z nirwaną
ukojenie, cisza i podróż w głąb siebie.

Wspomnienia

Pamiątki wykonane własnoręcznie podczas
warsztatów rzemieślniczych, będą doskonałą
skarbonką na miłe wspomnienia przechowywane
na najsmutniejsze dni i czarne godziny.
Ręcznie robione upominki z Wolimierza
zabieracie ze sobą razem z cząstką
pozytywnej, wolimierskiej energii ukrytej
w każdym najdrobniejszym przedmiocie.
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Agroprzylesie
Wolimierz 2
tel. +48 783 795 535
b.halinka@o2.pl
www.agroprzylesie.pl
N 50.945879
E 15.327102

D

om z ogrodem i domowym jedzeniem. Oferujemy 12 miejsc noclegowych i niepowtarzalną atmosferę, o której tak piszą nasi Goście:

„Dziękujemy za waszą gościnność, serdeczność, rodzinną atmosferę
i pyszne posiłki. W Waszym domu wyczuwa się szacunek do materii
i piękna form starych przedmiotów. W przestrzeni, którą tworzycie
każdego dnia, znajduje się wiele ciekawych miejsc do pracy twórczej.
Idealne miejsce na wypoczynek i plener dla artystów”.
„U Was nie tylko człowiek wypoczywa ale czuje się dobrze jak przyjaciel”.
„Ogromne podziękowania za jedną z najpiękniejszych majówek jakie
do tej pory przeżyliśmy :). Stworzyliście miejsce magiczne – stylowe
i mające duszę”.
Dziękujemy za te miłe słowa! Nasz dom stworzyliśmy z myślą o Was.
Serdecznie zapraszamy i cieszymy się na każde odwiedziny!
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Alchemik
Wolimierz 129
tel. +48 608 093 899
alchemik@alchemik.com.pl
www.alchemik.com.pl
N 50.958553
E 15.314429

W

ypoczywając w Alchemiku można nabrać dystansu do wszystkich
ziemskich spraw, które zostawiamy w mieście, a to z kolei gwarantuje szczęśliwe życie w harmonii i spokój ducha…

„Mój namierzony stół i laptop właścicieli stoi na końcu lub początku
świata, w budynku starej poniemieckiej szkoły przerobionej na pensjonat
Alchemik. Tak nazwali go ludzie, dla których świat zaczyna się, trwa i kończy w tym miejscu. […] Tutaj można być «poza». Poza zasięgiem, poza
ciśnieniem pracy, terminów i zobowiązań. Poza planem. Horyzont czasowy czegoś takiego jak plan, jest tutaj nie dłuższy niż godzina. Co będzie
dalej, to się po prostu zobaczy. A jeśli nie to i tak nic nie szkodzi…
I można tutaj o niczym nie wiedzieć. Tutaj nie chce się nic wiedzieć. Jeśli narodzi się kolejny Bóg, to sąsiadka i tak przybiegnie i o tym opowie.
Albo wyszczeka to pies lub wymiauczą koty. Tutaj można zająć się sobą.
Bez planu, bez zegarka i bez zadyszki nieregularnego świata na karku”.
(Janusz L. Wiśniewski, fragment książki Między wierszami)
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Educare
Wolimierz 155
tel. +48 508 368 065
educare@wp.pl
skype: educare.wolimierz
www.pensjonat-educare.pl
N 50.961757
E 15.308447

E

ducare – piękny, wyremontowany dom przysłupowy,
wybudowany około 1825 roku usytuowany w zacisznym zakątku Wolimierza Oferujemy Państwu 3 mieszkania
wakacyjne (50–60 m2) oraz 3 pokoje gościnne. W przypadku większych grup możliwość rozbicia namiotów lub
zaparkowania przyczep kempingowych lub kamperow.
Do dyspozycji gości jest prawie 1ha ogrodzonego terenu:
łąka, sad, miejsce na ognisko, miejsce zabaw dla dzieci
(piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawki, kucyki), parking.
Można też wynająć cały dom na weekendowe spotkania towarzyskie, rodzinne zloty, sympozja, kameralne konferencje. Możemy zapewnić catering, przewodnika, transport.
Obsługa w językach: polski, niemiecki, angielski
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Dom Pracy
Twórczej
Wolimierz 54
tel. +48 888 736 873
+48 602 496 563
agrowolimierz@gmail.com
www.agrowolimierz.pl
N 50.949066
E 15.320412

N

iespotykany klimat, ciekawi ludzie, boskie jedzonko i odpoczynek na łonie natury w dużym rustykalnym ogrodzie,
parking – wszystko to możesz odnaleźć właśnie u Nas w Domu
Pracy Twórczej. Nasz Dom stanowi doskonałą bazę wypadową
dla osób odkrywających magię Dolnego Śląska oraz preferujących turystykę pieszą, rowerową, wodną i narciarską.
W wygodnym i przytulnym domu do dyspozycji naszych
Gości jest 15 miejsc noclegowych w 5 pokojach z łazienkami
i z dostępem do internetu oraz duża sala kominkowa.
Oferujemy noclegi, pokoje gościnne oraz organizację:
▸▸ warsztatów rozwojowych z arteterapii, choreoterapii,
ceramiki, witrażu, fotografii;
▸▸ Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych;
▸▸ imprez okolicznościowych i firmowych.
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Przydebie
Wolimierz 58
tel. +48 507 107 354
+ 48 600 584 799
agro@przydebie.pl
www.przydebie.pl
N 50.94794
E 15.32301

D

om gościnny Przydębie to pięknie odnowiony budynek starego zajazdu z nietuzinkowym wystrojem wnętrz, wspaniałym widokiem na
Góry Izerskie i prawdziwie sympatycznymi właścicielami.
Idealne miejsce do wypoczynku dla poszukujących spokoju i uciekających od zgiełku miasta, dla szukających wytchnienia, chcących zregenerować siły i podziwiać piękne izerskie widoki. Do dyspozycji gości są
pokoje, kuchnia, jadalnia, sala kominkowa, sauna, wanna spa, cisza
i spokój, czyste powietrze, duży ogród, łąka, pole, las, niebo itd.
Nasz Dom Gościnny funkcjonuje jako miejsce wypoczynku, spotkań
ciekawych ludzi oraz źródło inspiracji twórczej.
Przy Przydębiu działa Galeria Wolimierz 58 oraz pracownia metalu, szkła
i tkaniny, gdzie można obejrzeć, kupić lub zamówić kute łóżka, kute
meble, lampy, świeczniki, szkło artystyczne, patchworki, narzuty i ubiory
artystyczne. „Przydębie” zaprasza wszystkich chcących pracować bądź
odpoczywać w stworzonych przez nas niepowtarzalnym klimacie.
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zagroda na
Starej Skibie
Wolimierz 38
tel. +48 605 204 242

N 50.945811
E 15.31883

U

podnóża gór stoi zagródka mała, a wokół przestrzeń wielka,
góry potężne i ni żywego ducha wkoło.

A w zagrodzie chlebem pachnie, wybornym mięsiwem i opowieści
snuje gospodarz z gospodynią co kalorii już dawno nie liczą.
Gdy zima mroźna i śniegi wszędzie w zAGROdzie w kominku,
ogień hasa i kości rozgrzewa. W lato na ganeczku, gdzie wieczorny
chłód nogi okrywa, ze szklaneczką w ręce i psem u boku, wlepiamy ślipia w nieba bezkres, jakiego ponoć nigdzie indziej nie ma.
I tak tu życie płynie spokojnym tik-tak na przekór temu co mówi
nam świat.
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HUSKYFARM
Wolimierz 51
tel. +48 756 105 561
+48 600 331 140
agro@huskyfarm.pl
www.huskyfarm.pl
N 50.949802
E 15.318583

J

eżeli macie już dość zgiełku miasta, pracy ponad siły, czy chcecie po prostu odpocząć i zostawić stres gdzieś daleko, odwiedźcie naszą farmę. Będziecie mieli okazję spędzić kilka dni w towarzystwie watahy Siberian Husky. Niezwykła łagodność naszych
psów w stosunku do ludzi powoduje, że wszyscy zarówno dorośli
jak i dzieci znakomicie czują się spędzając z nimi czas obserwując
ich zachowania i zabawy oraz pomagając przy codziennej pielęgnacji i karmieniu.
Kilkudniowy wypoczynek u nas pozwoli zapomnieć Wam o troskach i odzyskać wewnętrzny spokój. Licencjonowani instruktorzy
sportu psich zaprzęgów wprowadzą Was w świat husky, przybliżą
historyczne dzieje powstania i kształtowania się rasy i opowiedzą
o potrzebach i wymaganiach husky jak również o początkach
i rozwoju mało znanej, ale bardzo widowiskowej dyscypliny sportu
jaką jest sport psich zaprzęgów.
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Chata na
Borowinowej
Wolimierz 5
tel. +48 698 618 710
+48 604 420 829
olocamp@onet.eu
www.chatanaborowinowej.pl
N 50.947883
E 15.328823

N

a zachodnim zboczu Górki Borowinowej w otoczonym ogrodem
prostym i ciepłym domu spędzicie niezapomniane chwile.
Prawdziwy matecznik dla miłośników spokoju i ciszy.
Do dyspozycji gości: pokoje z łazienkami, saloniki kominkowe, kuchnia z pełnym wyposażeniem, biblioteka, miejsce na rowery lub/i narty (możliwość wypożyczenia rowerów), boisko trawiaste do siatkówki, krykiet, plac zabaw dla
dzieci,trampolina w ogrodzie, basen letni w ogrodzie dla dzieci
i dorosłych (10 × 5 m), sauna i wanna z hydromasażem
Organizujemy imprezy okolicznościowe, małe przyjęcia weselne, urodziny, imieniny, komunie, zimą kuligi z pochodniami oraz dowóz własnym transportem na wyciąg narciarski
w Świeradowie-Zdroju. Możliwość wynajęcia całego obiektu.
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Przy
stawach
Wolimierz 4
tel. +48 665 447 228
ws@przystawach.pl
www.przystawach.pl
N 50.947167
E 15.328876

N

asza posiadłość jest prawdziwym rodzinnym gospodarstwem,
gdzie tradycje przekazywane są od pokoleń. Teraz chcemy
podzielić się i pokazać to czego dokonaliśmy zapraszając Was do
naszego domu. Dla gości przygotowaliśmy 12 miejsc noclegowych
w 5 pokojach, obszerną i dobrze wyposażoną kuchnię z jadalnią
oraz salę z kominkiem, barem i grillem zimowym. Wokół domu jest
piękny ogród i zarybiony staw, a dla dzieci plac zabaw. Zdrowa
wiejska żywność: świeże wiejskie jaja, wyroby masarskie, warzywa
i owoce - są podstawą domowych posiłków.
Jesteśmy młodymi ludźmi, którzy chcą pokazać, że życie na wsi
jest pełne uroku, że wieś jest miejscem gdzie można odprężyć się
i choć na chwilę zapomnieć o trudach i problemach dnia codziennego, a świeże powietrze sprawi, że po powrocie do domu będziecie Państwo mieli więcej sił do dalszego zmagania się z życiem.
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Czerwony
Dom
Wolimierz 133
tel. +48 501 693 244
czerwonydom@wp.pl
czerwonydom.pl
czerwonydom.wordpress.com
N 50.958038
E 15.310418

J

eden z najstarszych domów w Wolimierzu, którego wnętrza
zachowały niepowtarzalną atmosferę sprzed 200 lat. Oferujemy
dwa apartamenty:
▸▸ „Salon” urządzony w rustykalnym stylu, gdzie piękne
malowane meble przywołują XVIII-wiecznego ducha czasu.
Duży otwarty kominek jest idealnym akompaniamentem
dla wieczornego odpoczynku. Posiada dwie sypialnie
(dwu- i trzyosobową), wyposażoną kuchnię i łazienkę.
▸▸ „Stajnia” zaadaptowana na przestronny salon z kuchnią. Jasny
kącik jadalny oraz kominek, przy którym można odpocząć na
wygodnej sofie, tworzą swobodny klimat miejsca. Tuż nad
nim znajdują się dwie dwuosobowe sypialnie. Do dyspozycji
gości jest również łazienka z wanną. Posiada osobne wejście.
Istnieje możliwość skorzystania z sauny, na życzenie gości
przyrządzamy pyszne posiłki bazujące na lokalnych produktach.
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Szklana
Kuznia
Magda Kuźniarz
Wolimierz 191
tel. +48 669 480 669
kuznia@szklanakuznia.pl
szklanakuznia.pl
N 50.964103
E 15.316483

P

racownia artystyczna „Szklana Kuźnia” jest doskonałym
uzupełnieniem oferty agroturystycznej Wolimierza. Oferuję Państwu unikatowe wyroby ze szkła
i ceramiki, malarstwo na płótnie,
monotypie, Madonny na deskach
oraz biżuterię, które mogą być
najlepszą pamiątką lub prezentem z Wolimierza. Moje prace były
wielokrotnie nagradzane jako
najlepszy produkt lokalny na Pogórzu Izerskim i w Karkonoszach.
Wykonuję prace na zamówienie.
Moją specjalnością są przedmioty
codziennego użytku oraz aranżacja wnętrz. Przez cały rok serdecz-

nie zapraszam na warsztaty dla
dzieci i dorosłych:
▸▸ Szkło: malowanie na szkle,
grawerowanie, tworzenie
biżuterii szklanej;
▸▸ Ceramika: lepienie,
wypalanie, szkliwienie;
▸▸ Malarstwo, monotypia,
grafika, rysunek.
Wszystkie warsztaty mogą
odbyć się w mojej pracowni lub
u Państwa. Czas i forma zajęć do
uzgodnienia. Grupom przyjeżdżającym na warsztaty oferuję nocleg
w pokojach gościnnych. Organizuję też warsztaty wyjazdowe.
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Stacja
Wolimierz
ul. Dworcowa 73
tel. +48 691 236 971
jemiollka@o2.pl
stacja.wolimierz.info.pl
N 50.952628
E 15.307463

Z

e Stacji Wolimierz wylewa się
wulkan pozytywnej i twórczej
energii, społecznej aktywności
i kreatywności we wdrażaniu
nowych idei, dzięki którym Wolimierz stał się marką rozpoznawalną przez wielu ludzi w całej Europie a nawet na świecie. Każdego
roku gościmy dziesiątki wolontariuszy ze wszystkich stron naszej
planety. Razem z nimi tworzymy
Międzyplanetarne Królestwo
Sztuki. Miejsce w którym Czas
zamienia się w Przestrzeń, a ludzie zawieszają przed wejściem
wszelkie antagonizmy podczas
wspólnej pracy, dyskusji i zabawy.

Na Stacji Wolimierz mieści się
galeria sztuki, siedziba teatru
Klinika Lalek, Fundacja na rzecz
Wspierania Kultur Alternatywnych
i Ekologicznych oraz Laboratorium Aktywności Społecznej.
Regularnie organizujemy jarmarki ekologicznej żywności,
kiermasze rzemiosła, imprezy
teatralne, muzyczne i filmowe.
Stacja Wolimierz to zabytkowe
budynki nieczynnej stacji kolejowej i 3 ha przestrzeni wypełnianej
latem przez namioty, stoiska
rzemieślników, ożywianej występami kuglarzy, artystów, muzyków. Odbywają się tu warsztaty

budownictwa naturalnego, permakultury, energii odnawialnych,
prelekcje i pokazy filmów.
Budynek z kuchnią, galeria,
sprzęt do projekcji i sala noclegowa na 20 osób, pozwala na
prowadzenie każdych szkoleń. Zapraszamy szczególnie organizacje
pozarządowe i firmy którym trochę spartańskie warunki rekompensuje niezwykła energia i atmosfera tworzona od ponad 20 lat
przez artystów i społeczników.

W

olimierz. Magiczna wieś
u stóp Gór Izerskich, założona w XVII w. przez czeskich
i śląskich uchodźców wyznania
protestanckiego. Od zawsze
zamieszkiwana przez niepokorne
duchy, do dziś przyciąga nowych
osadników, którzy wnoszą tu
świeże pomysły i doświadczenie.
Wyjątkowa atmosfera współpracy
i dbałości o zachowanie klimatu
kulturowego i krajobrazowego zostały docenione w 2013 r. nagrodą
specjalną w konkursie Odnowy
Wsi Dolnośląskiej.
Wolimierskie domy i przydomowe ogrody zdobywają też
nagrody gminne i wojewódzkie,

Bez względu na to czy to zasłua mieszkańcy słyną z gościnności,
otwartości i kreatywności. Wszyst- ga radonu, gwiazd, ludzi, kultury
ko to sprawia, że nasza wieś jest
czy przyrody, jedno jest pewne –
miejscem niezwykłym i zapadająWolimierzem można się trwale
cym w pamięć. Niektórzy twierdzą, „zarazić”. Wszyscy, którzy złapali
że to zasługa gwiaździstego nieba „wolimierskiego bakcyla” – wracanad Pogórzem Izerskim – jednego ją, co jest dla nas najlepszą rekoz niewielu miejsc w Europie obmendacją i dowodem uznania dla
jętego strefą ochrony „czarnego
naszej Sztuki Wypoczynku.
nieba”, inni, że to efekt działania radonu, gazu szlachetnego,
sztuka-wypoczynku.pl
którym przesycone jest powietrze, facebook.com/wolimierz
gleba i woda w Wolimierzu. Wpływa on korzystnie na przemiany
komórkowe, procesy enzymatyczne, wzmacnia naczynia krwionośne, tkankę nerwową, i reguluje
ciśnienie tętnicze.

←
LEŚ

Szklana
Kuźnia

NA

M

S
IR

K

→

Educare

358

Czerwony
Dom

Alchemik

WOLIMIERZ

Stacja
Wolimierz
Czechy

Hyskyfarm

Dom Pracy
Twórczej
Przydębie

Przy
Stawach

358

Zagroda na
Starej Skibie

POBIEDNA

Chata na
Borowinowej

Przylesie

