
Agroturystyka 
A,grorurystyka. 10 0tyglnMny sposób spędzenia wolnego 
a.as.u na wsi Jet <ttUtM\ Jet.t btz.poStednl kontakt z narur<\. 
a gospodMze ~'1'1~ ~ sUaWf: Of.U mit.\ 
I rodz.In~ a~. W joffv.'IAf Internet~ 
www.tu~t .k.ONn pt znafdUew. ~ 
no<>egowe.........,. od---~lgwatv _ ... _ ............. 



Baza noclegowa 
Na stronie l:nternetowef motna. znalell aktualne dane o bazie oodegoo.\!ej na 

terenie powiatu konińskiego. \V serwisie dostępne są, oferty hoteli. 
oSrodkóv..• wypoczynkowych. pensjonatdw. domów nodeg:O\'l)'Ch. kwater 
piy.yatnych or.u. gospod.arstw agrorurystyu:nych. \\!szędzle z.apewnlOna 

m!Ja ł fnchowa obsługa. komfort ł go~clnnośc.. l.ap<aszan'y ~!! 



• • 



Kościół i Klasztor 
Pobernardyński 

Ntnog~kl KQSdeił sw, JA.n.i Ch1zclcleła I Pięciu Stad Męcz.ennlków wzn)eSIC)nO w IS 18 skryw.,. włele 
petetek arch.ltełtł\Jry I ł:t.tukl wkra.lnef, m.ln.: ołtan. główny 1. płaskonei!>ą „OSt.-\tńlA \1Jlcae1u·. drogę 
krzytow"„ pdtnort"1ltsilllł0wy nag1obell z. 1605, ru:tby Sw. Jadwigi I iw. MlłtOl.\j<\/ ok. I SSO/ na łuku tęczy. 
relikwłe N~lu Bf.\CI M~n1ków Of.U muz.eum misyjne. 





Sl.awe zyskMo d1łc'kl 

www .lłchen.pl 



Ostodek znajdoje ~w Nad~ GiodDK. 
)ego gtowną Ideą jest prawadz..enae eduk.Kjl l"'~nei . 
W ,e<tnet z l2b zgtomadzono rudkle ok.uy I.luny, 
floty. Ofa.t przyrody nleotywłonej. t~poz.yq;i 
umo!łlwla pos.z.er2enle wiedzy na te11\d.t Ol.lWlł-\(tf 
na.s przyrody. Gospoda1ze upras.taJ<\ 1ównle.t dO 
chntkl grodzieckiej. 
hnp://gtodnec.lasypanMwowe.poznan.pl 

~~~~~~~~--'--~~ ...... ~~~~~~ 



Ośrodki wypoczynkowe 
Nad IHk>tA•nl o wyaokk':I ays,tośd wód tozmleszaone są 
na.nie otrocUcJ wypoaynkowo-1ektco\cylne Ot.u 
f)el\J.jOl"l.lły, kt61c OJ)IÓ(.ł. "odtgów I wytywłen&a o 
wysokim s.1.1 nct.\1 dz.le, 01'-e1 t.4' wypotyuenle sprz:iętu 
plywAl~ao.. COIOrOW'le b.\dt sezonowe usługJ or.u: 
ucr~g łnnych 11tr &kcll. 





Skansen 
Archeologiczny 
w Mrówkach 
l"olotony ~ b1zegJe1n łt.rJot a 

~w-.-..-"" \Wczyn Oobae ,..._.,,., 
JtoJ:kowe 8'odzlsko OłO<lOne test fos.\.. 
Tworzy je: 21~konSO'UOWo\na paUsadit 
piędoboc:z.N 1o1o·leta str.unłcu or.u 
Polzjeml.a....._ Zrełwnslruowany grOd 
i:n.ii;cture s.ę ™ er .u.ee n.t~lego 
1.11.\ku płeSl.t>:go. któty włed.zle 
ł Wlkzyna do Przytezlel'U., 

Sk.ł.nsen Arctwologkzny 
62·550 Mrówki_ ul. Ki ty 26 
1~1 (0. 18) 11 41-40 



„Szlak Wodny Warta-Gopło" 

Najw~ .a.trak.q(' powl.łtu kónll\-.1 lt'go s.t.tiil"IO'ńla rynnowe febO'A. Za~ 
do upc<l.wi.a.nła. sport0vo- \\Odn)'Ch w tym ~ I legial'SokJCh wędrOY.oek 
oraz. ~.linia To~ miC-:SCr w L ... ope gdzie. w grudNU ~af4 Się 
_a.g,uy~ 






