Siedem Ogrodów
Łowicz Wałecki
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Siedem Ogrodów znajduje się na skraju Łowicza
Wałeckiego (na północy wsi). Dojazd z Mirosławca:
z drogi krajowej nr 10 (za Mirosławcem w kierunku
Szczecina). We wsi po minięciu kościoła, na
skrzyżowaniu skręcić w prawo, czyli na północ, ta
droga wiedzie prosto do Siedmiu Ogrodów.
Siedem Ogrodów to przepiękny zakątek na skraju
gminy Mirosławiec, czyli gospodarstwo
agroturystyczne, zarządzane przez państwa
Grażynę i Zdzisława Kugiel. To miejsce, w którym
siódemka pojawia się w różnych odmianach. Jest tu
siedem ogrodów, siedem sztuk, siedem domków,
siedem bankietów, alejek, tematów, zwierząt,
siedem bajek. To magiczny świat, pełen
fascynujących atrakcji. Wystarczy przekroczyć
bramę ogrodów, by poczuć bajkowy klimat.
W Siedmiu Ogrodach niemal co miesiąc powstaje
coś nowego, kolejna atrakcja dla zwiedzających. W
Siedmiu Ogrodach można odpocząć wśród
przepięknej roślinności, zwiedzić domek Baby Jagi,
wiatrak, pradawną chatynkę – dziuplę w ogromnym
pniu, odkryć tajemne przejścia, zaprzyjaźnić się z
tutejszym ptactwem. Można wejść na „Miłosną
Górkę”, posiedzieć nad tajemniczym stawkiem,
pogadać z echem w studni. Tu warto nie tylko zjeść
pyszny, upieczony w tutejszym piecu chleb z
uwędzoną również w tradycyjny sposób wędliną, ale
i uczestniczyć w warsztatach pieczenia i wędzenia
poznając przy okazji tajniki tradycyjnego
przyrządzania zdrowej i smacznej żywności. Tu
każdego, niezależnie od wieku, czeka świetna
zabawa, ciekawa nauka a przede wszystkim –
fantastyczna biesiada pozwalająca na poznanie
niecodziennych smaków i aromatów. Jest też tu
Szkoła Twórczości 7 Sztuk, w której każdy może
odkryć i rozwinąć talenty. Organizowane są
warsztaty: malarskie, rzeźbiarskie, decoupage,
ceramika, zdobienia tkanin, witrażu, robótek
ręcznych (nauka haftu, szydełkowania, robótki na
drutach) oraz gotowania a także pokazy wypieku
chleba w piecu chlebowym, wędzenia wędlin.
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Dodaj do planu podróży

Siedem Ogrodów to również miejsce koncertów,
plenerów malarskich i uprawiania innych sztuk
wszelakich, w tym kulinarnych.
Tu przyjeżdżają artyści by odpocząć, za miejsce do
odpoczynku odpłacają się koncertami,
namalowanymi obrazami, napisanymi wierszami.
Bo taki jest klimat Siedmiu Ogrodów.
Gospodarstwo uznane jako HIT TURYSTYKI
WIEJSKIEJ, a także należy do Ogólnopolskiej Sieci
Zagród Edukacyjnych. Ponadto oferuje liczne
możliwości twórczego spędzania czasu na
warsztatach artystycznych oraz kulinarnych.
Laureat konkursu AGRO-EKO-TURYSTYCZNE
„ZIELONE LATO".
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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