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Baza noclegowa - Krosna Odrzańskiego i okolic  

Stan na: 17.01.2023   

NOCLEGI:  

  

Przedstawiamy kilka obiektów z Krosna Odrzańskiego oraz najbliższych okolic. Są to 

znakomite  miejsca na noclegi tranzytowe i wypadowe na wyjazdy np. do Niemiec lub na 

dalsze eksplorowanie atrakcji województwa lubuskiego. Mimo iż dołożyliśmy wszelkich 

starań, aby zebrać najbardziej aktualne informacje, faktyczna ilość miejsc oraz udogodnienia 

w danym obiekcie mogą się różnić w zależności od sezonu. Bieżące informacje o usługach 

znajdziecie Państwo na stronach internetowych lub fanpage’ach poszczególnych podmiotów.   

  

Pomocna będzie także baza turystyczna województwa lubuskiego – obiekty kategoryzowane 

(kliknij w poniższy link).  

  

http://lubuskie.pl/strona-glowna/zalatw-sprawe/menu-turystyka/kategoryzacja-

obiektowhotelarskich/   

  

KROSNO ODRZAŃSKIE - NOCLEGI DLA GRUP W POBLIŻU NIEMIEC  

  

Z Krosna Odrzańskiego bardzo dogodnie można dostać się do Niemiec, w tym przede 

wszystkim do Berlina, Poczdamu, Drezna, na Wyspę Tropikalną, do Szprewaldu, do Cottbus 

i na całe Dolne oraz Górne Łużyce. Oto kilka możliwości:   

  

a) drogą krajową nr 32 możemy udać się do przejścia drogowego w Gubinku, a dalej 

drogą federalna (Bundesstraβe) nr 97 do węzła autostradowego nr 6 „Rogossen” na 

autostradzie nr 15. To zaledwie 76 kilometrów do pokonania. Stamtąd do Cottbus 

mamy 35 km, do Berlina jest zaledwie jeszcze 155 km , do Poczdamu około 185 km 

zaś do Drezna ok. 150 km. Dalej można jechać bardzo wygodną trasą do Cottbus, 

Berlina, Poczdamu czy Drezna. Na trasie znajduje się wiadukt o wysokości 4 m, 

dlatego łatwo przejadą tam autobusy turystyczne.   

b) drogą krajową nr 29 możemy przez Cybinkę dojechać do autostrady A2 (węzeł 

Świecko), którą po stronie niemieckiej przechodzi w autostradę nr 12 w kierunku  

Berlina. Do przejścia w Świecku mamy zaledwie 49 kilometrów, a do Berlina około 

150 km, zaś do Poczdamu ok. 173 km.  
  

BAZA WYPADOWA W LUBUSKIE  

  

Z Krosna Odrzańskiego, jadąc drogą krajową nr 32, mamy zaledwie ok. 35 kilometrów do 

centrum Zielonej Góry, skąd możemy kontynuować jazdę wieloma trasami.   

  

Dopisek „Noclegi dla grup autokarowych” oznacza, że dany obiekt posiada minimum 40 

miejsc noclegowych, zaplecze gastronomiczne (minimum: śniadania i obiadokolacje) oraz 

miejsce na zaparkowanie autobusu.  
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Obiekty kategoryzowane:  

  

Kemping Kajaki kat. * 

Stary Zagór 41/2,  

66-626 Dąbie 

tel. kontaktowe 570 160 743 605 097 489 

www.caming-kajaki.pl 

zagorkajaki@gmail.com 

Ilość miejsc: 50 miejsc, obiekt sezonowy 

 

Hotel „Onyx” kat. *  

ul. Kresowa 122,  

66-620 Gubin  

tel. 68 359 83 01 lub 792 028 841 

e-mail: biuro@hotelonyx-gubin.pl 

www.hotelonyx-gubin.pl   

Ilość miejsc: 47 miejsc, w tym noclegi dla grup autokarowych  

 

CO TO JEST OBIEKT KATEGORYZOWANY? 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przypomina wszystkim przedsiębiorcom 

prowadzącym obiekty świadczące usługi hotelarskie, że nazwy rodzajów i oznaczenia 

kategorii obiektów hotelarskich: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, 

schronisko, schronisko młodzieżowe, podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane 

wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu art. 36 i 43 ust.1 ustawy z 

dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211 z późn. zm.). Także używanie nazw oraz oznaczeń 

graficznych takich jak np. „HOTELik”, „MOTELik”, „Usługi HOTELarskie”, a także 

„OTEL”, „WOTEL”, „HOTELiqs” itp., nawiązujących w sposób bezpośredni lub pośredni do 

nazw rodzajowych obiektów hotelarskich jest oczywistym naruszeniem  przepisów 

prawnych, gdyż ma na celu wprowadzenie potencjalnych klientów w błąd co do rodzaju 

obiektu świadczącego usługi hotelarskie. 

 

Zgodnie z art. 60¹ § 4 p. 2 oraz 2a kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2022 r., poz. 2151), kto 

świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów 

hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,  kto świadcząc usługi hotelarskie, używa 

oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu 

hotelarskiego, kto wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie 

niezgłoszonym do ewidencji, kto świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej 

wstrzymanie ich świadczenia podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny. 

Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii następuje na 

wniosek przedsiębiorcy złożony w Wydziale Turystyki  i Sportu w Departamencie 

Infrastruktury  Społecznej,  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. 

Podgórna 7, pok. 306 (budynek Starostwa), 65-057 Zielona Góra. Dodatkowe informacje na 

temat wymogów formalnych można uzyskać pod nr tel. 68 45 65 253/589, tel./fax 68 45 65 

253. Inne obiekty hotelarskie, w których przedsiębiorcy świadczą usługi hotelarskie, lecz nie 

podlegają zaszeregowaniu (kategoryzacji), należy zgłaszać do ewidencji urzędu gminy, 

właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu. 
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Inne obiekty, w tym gospodarstwa agroturystyczne:  

  

Restauracja/Kawiarnia „Kuźnia Smaku” 

Pokoje gościnne  

ul. Boh. Wojska Polskiego 42  

66-600 Krosno Odrzańskie   

tel. 68 383 55 71 lub 691 40 70 70 

e-mail: kuzniasmaku@wp.pl  

Dolne Miasto  

Ilość miejsc: 24 miejsca, pokoje 2 i 3 osobowe 

   

Pokoje gościnne  

ul. Słubicka 30a  

66-600 Krosno Odrzańskie  

tel. 533 980 345  

www.facebook.com/Noclegi-Krosno-Odrzańskie-412082719330404/    

Ilość miejsc: 40 miejsc, pokoje 2,3 i 4 osobowe 

  

Pole namiotowe OSiR  

ul. Pocztowa 27 (Stadion Miejski)  

66-100 Krosno Odrzańskie  

tel. 68 383 54 26 lub 506 289 657 

www.osirkrosno.pl 

www.facebook.com/osirkrosno  

 

Pole namiotowe  

Kąpielisko letnie nad Jeziorem Glibiel  

OSiR Krosno Odrzańskie  

66-600 Łochowice tel. 68 383 54 08 

www.osirkrosno.pl/obiekty/kapielisko.html   

www.facebook.com/osirkrosno  

  

„U Władka” Agroturystyka 

ul. Nadrzeczna 6 - Osiecznica   

66-600 Krosno Odrzańskie  

tel. 68 383 57 63 lub 605 859 872  

e-mail: e.miodowska@interia.pl  

Ilość miejsc: brak danych 

 

Noclegi „Tanie spanie” 

ul. Słoneczna 1  

66-600 Krosno Odrzańskie 

tel. kom. 602 427 974  

https://www.facebook.com/people/Tanie-Spanie-Hostel-

KrosnoOdrz%C5%84skie/100021050133339/  

Ilość miejsc: brak danych 
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Dom „Na Ludowo” 

Pokoje gościnne  

ul. Główna 7 A  

66-615 Brzeźnica  

tel. 505 975 903  

e-mail: wubet@wp.pl   
https://dom-na-ludowo.business.site/  

https://www.facebook.com/DomNaLudowo    

Ilość miejsc: 4 pokoje 

 

Pokoje gościnne 

Zajazd Dąbie 

ul. Zielonogórska 4  

65-615 Dąbie  

tel. 500 168 295  
https://www.facebook.com/wes.ogrord/ 

e-mail: kontakt@wesolyogrod.pl 

Ilość miejsc: brak danych 

  

Ośrodek Wypoczynkowy Dąbie TEMAR s.c.  

tel. 500 067 226 lub 502 388 316 

e-mail: Dabie@temarsc.pl  

www.kompleksdabie.pl    

Noclegi dla grup autokarowych (dojazd z Dąbia, drogą wojewódzką nr 288 /kierunek 

Nowogród Bobrzański/ i dalej za drogowskazami ośrodka) 

Pole campingowe czynne w sezonie od kwietnia do października.  

Baza noclegowa w domkach wolnostojących  

Ilość miejsc: 132 miejsca pojedyncze, 155 miejsc z podwójnymi i piętrowymi łóżkami. 

 

Kompleks Wypoczynkowy Kołatka TEMAR s.c.  

Kołatka, 66-627 Bobrowice  

tel. 509 044 949 lub 504 148 403  

e-mail: Kolatka@temarsc.pl www.komplekskolatka.pl   

Noclegi dla grup autokarowych (dojazd z Dychowa w kierunku Bronkowa, a dalej za 

drogowskazami) 

Pole campingowe czynne w sezonie od kwietnia do października.  

Baza noclegowa w domkach wolnostojących  

Ilość miejsc: 133 miejsca pojedyncze, 171 miejsc z podwójnymi i piętrowymi łóżkami.  

 

Ośrodek Wypoczynkowy  

Park Magnolia  

Bronków 66-626 Dychów  

e-mail: park@magnolia-park.pl 

www.magnolia-park.pl   

tel. 68 391 33 74, 607 826 851, 783 072 585  

Ilość miejsc: 10 „góralskich” domków czteroosobowych i pole namiotowe. 

Noclegi dla grup autokarowych  

https://dom-na-ludowo.business.site/
https://www.facebook.com/DomNaLudowo
https://www.facebook.com/wes.ogrord/
mailto:kontakt@wesolyogrod.pl
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Stary Młyn w Brzeźnicy 

Agroturystyka Aleksandra Wiktorska-Łaska 

Brzeźnica, ul Młyńska 1 

66-615 Dąbie  

tel. 501 722 189  

www.starymlynwbrzeznicy.pl      

kontakt@starymlynwbrzeznicy.pl 

www.facebook.com/StaryMlynwBrzeznicy/   

Ilość miejsc: 20 miejsc 

 

Center Angelos Pokoje gościnne 

Bronków 23,  

66-627 Bronków  

tel. 68 383 47 94  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100038889942355 

globetrotter@xl.wp.pl  

Ilość miejsc: Do 40 miejsc: 3 domki (duży domek całoroczny 14 miejsc),(2 małe domki całoroczne po 

6 miejsc noclegowych) i 8 pokoi ( 2 pokoje 3 osobowe z łazienkami ,6 pokoi dwu osobowych z 

łazienkami) 

 

Zajazd STARY MŁYN  

Pokoje gościnne  

Szklarka Radnicka 2c  

66-600 Krosno Odrzańskie tel. 511 130 718 

www.starymlyn.org  

www.facebook.com/starymlynzajazdbar/    

Idealny dla wielbicieli wędkowania oraz miłośników przyrody  

Ilość miejsc: brak danych 

  

Gospodarstwo Agroturystyczne ,,U Reni" 

Renata i Mariusz Dominikowscy 

Struga 

66-630 Bytnica 

tel. 68 391 70 09 

kom. 501 303 536 

e-mail: mariusz.d7@poczta.onet.pl  

Ilość miejsc: brak danych 

 

Pałac Brzeźnica  

Pokoje gościnne – Apartamenty 

ul. Bobrzańska 1  

66-615 Brzeźnica  

tel. 605 037 721                       

www.palacbrzeznica.pl   

e-mail: info@palacbrzeznica.pl  

www.facebook.com/palacbrzeznica/   

Ilość miejsc: brak danych 

http://www.starymlynwbrzeznicy.pl/
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Łowisko rodzinne ADMAR  

Pokoje gościnne (domki)  

(koło stacji Circle K, 300 metrów w stronę Brzeźnicy)   

66-615 Dąbie   

tel.: +48 506 197 349 lub +48 506 197 295  

www.lowiskodabie.pl  

www.facebook.com/%C5%81owisko-rodzinne-Admar-305826872835993/   

Na łowisku znajdują się dwa domki drewniane 8 i 6 osobowe 

  

Ośrodek ANAPAUSIS  

Ośrodek Wypoczynkowy  

(domki nad jeziorem, gastronomia,  pomost, sauna typu bania, w pobliżu Gryżyński Park 

Krajobrazowy, sala restauracyjna na 60 osób -przeszklona z pięknym widokiem na jezioro)  

Gryżyna 51 66-630 Bytnica  

tel. 68 391 50 94 tel. kom. 660 533 909  

e-mail: biuro@anapausis.pl www.anapausis.pl   

https://www.facebook.com/KompleksKonferencyjnoWypoczynkowyAnapausis  

Ośrodek posiada 150 miejsc noclegowych w domkach oraz pokojach 2 osobowe (5 szt.)  

i 1 apartamencie dla  5 osób. Noclegi dla grup autokarowych Pole campingowe  

Z Krosna Odrzańskiego dojazd pojazdami osobowymi najlepiej przez Bytnicę lub z Zielonej 

Góry przez Kije.  

 

Autokary – Ważne /Dojazd do Gryżyny/: z uwagi na niski wiadukt (3,5 m), dojazd 

autokarem od strony Krosna Odrzańskiego przez Bytnicę, może być utrudniony.   
  

Autokary wyższe mogą dojechać a) od DK nr 92 (stara dwójka pomiędzy Torzymiem  

a Świebodzinem) z Poźrzadła przez Toporów (tu wiadukt o wysokości 3,7 m), Niedźwiedź   

i Węgrzynice b) ze Świebodzina – wylotowa do Ołoboku – Niesulic, w Ołoboku skręcamy   

w kierunku wsi Rokitnica, kontynuujemy do wsi Węgrzynice a stamtąd już do Gryżyny. 

Dalej są tablice prowadzące do ośrodka.   

  

Aulichówka 

Pokoje gościnne – agroturystyka  

Gryżyna 13, 66-630 Bytnica  

tel. 68-3915084 lub 684 141 864  

e-mail: info@gryzyna.pl  

www.gryzyna.pl  

www.facebook.com/HolidayHomeGryzyna/   

20 miejsc 

Szczegóły dojazdu – patrz Gryżyna  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.lowiskodabie.pl/
http://www.lowiskodabie.pl/
http://www.facebook.com/%C5%81owisko-rodzinne-Admar-305826872835993/
http://www.facebook.com/%C5%81owisko-rodzinne-Admar-305826872835993/
http://www.facebook.com/%C5%81owisko-rodzinne-Admar-305826872835993/
http://www.facebook.com/%C5%81owisko-rodzinne-Admar-305826872835993/
http://www.facebook.com/%C5%81owisko-rodzinne-Admar-305826872835993/
http://www.facebook.com/%C5%81owisko-rodzinne-Admar-305826872835993/
http://www.facebook.com/%C5%81owisko-rodzinne-Admar-305826872835993/
http://www.facebook.com/%C5%81owisko-rodzinne-Admar-305826872835993/
http://www.anapausis.pl/
http://www.anapausis.pl/
https://www.facebook.com/KompleksKonferencyjnoWypoczynkowyAnapausis
http://www.gryzyna.pl/
http://www.gryzyna.pl/
http://www.facebook.com/HolidayHomeGryzyna/
http://www.facebook.com/HolidayHomeGryzyna/


Baza noclegowa - Krosno Odrzańskie – stan na 17.01.2023 r.  - strona 7 z 7  

  

Ośrodek Hodowli i Rekreacji Konnej  

Rancho Gryżyna  

Gryżyna 22 66-630 Bytnica  

tel: 68 391 50 20 

www.ranchogryzyna.pl   

e-mail: ranchogryzyna@interia.pl  

www.facebook.com/ranchogryzyna/  

Szczegóły dojazdu – patrz Gryżyna  

Ilość miejsc: brak danych 

 

Rancho „U Johna”  

Agroturystyka i Jazda konna  

Tarnawa Krośnieńska 29  

66-627 Bobrowice  

tel. 68 383 27 70 lub 694 675 056  

www.facebook.com/Rancho-u-Johna-113208308877175/   

Domek holenderski dla 6 osób i camping dla 4 osób 

  

Stadnina i Szkoła Jazdy Konnej „Boguśka”  

Gostchorze 34A  

66-600 Krosno Odrzańskie  

tel.  691 150 201  

www.facebook.com/Szko%C5%82a-Jazdy-Konnej-Bogu%C5%9Bka-427646323961862/   

Ilość miejsc: brak danych  

 

Nasza baza stale się poszerza. Nie ma jeszcze Państwa obiektu   

w tym wykazie? Chcecie być w nim obecni? Dane lub ilość miejsc 

oraz struktura pokoi się zmieniły, Nic prostszego,  

z przyjemnością uzupełnimy nasz spis. Wystarczy napisać pod 

adres: j.wnorowski@krosnoodrzanskie.pl (proszę nie zapomnieć 

w mailu podać swój numer telefonu do kontaktu).  
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