
FOLWARK TOPORZYSKO 
tu może zdarzyć się wszystko 



blisko koni 
blisko natury 
blisko Ciebie 

 
z dala od hałasu 

z dala od obowiązków 
z dala od nudy 



Poznaj Folwark Toporzysko, 
urocze miejsce położone pośród morza wiekowych 
lasów Podbabiogórza. 
 
 
Tutaj najważniejszymi lokatorami są konie, 

niecierpliwie wyczekujące gości. 
 

Za sąsiadów mamy majestatyczną Babią 
Górę i tuzin innych szczytów,  

na które prowadzą malownicze turystyczne 
szlaki. 

 
Oddychamy świeżym powietrzem  

i napawamy się ciszą, której nie mąci żadna 
cywilizacja. 



Jesteśmy miejscem dla ludzi z pasją. 

Sami, od podstaw, stworzyliśmy  przestrzeń 
dającą multum  możliwości wszystkim tym, 

którzy mają pomysł, hobby, zainteresowania. 
 

Zapraszamy na naukę jeździectwa, treningi, 
egzaminy i jazdy w terenie. Nieważne, ile masz 
lat i jakie doświadczenie – dostosujemy się do 

Ciebie. 
 

Organizujemy  imprezy integracyjne i 
okolicznościowe. Powiedz tylko, czego 
potrzebujesz, a my  się tym zajmiemy. 



Rustykalnie i naturalnie. 

Folwark jest stałym elementem krajobrazu 
Podbabiogórza. 

Ośrodek w całości wykonany z drewna idealnie 
wpisuje się w tutejszą okolicę. 

 
Jesteśmy w pełni ekologiczni i żyjemy w pełnej 

zgodzie z otaczającą nas przyrodą. Ta rewanżuje się 
nam swoimi malowniczymi widokami, odwiedzającą 

nas dziką zwierzyną, czystym powietrzem. 
 

Tutaj w Folwarku czuć, że wszystko jest na swoim 
miejscu. Wszystko do siebie pasuje. Wszystko tworzy 

idealną całość. 



Smakuj każdy dzień. 

Pozytywnej energii do cieszenia się każdą chwilą pobytu  
u nas dostarczą Ci zdrowe posiłki. Serwujemy je cztery razy  

w ciągu dnia.  
 

Wykorzystujemy tylko lokalne składniki, pochodzące 
najczęściej od zaprzyjaźnionych gospodarstw. Dbamy  

o różnorodność posiłków i uwzględnimy Twoje 
indywidualne życzenia. 

 
Umiejętności naszych kucharek zyskały już należną im 

sławę. Znakiem rozpoznawczym  ich talentu jest 
legendarne ciasto drożdżowe, racuchy i naleśniki. 



Po sąsiedzku z przyrodą. 

U nas to słońce zapuka w Twoje okno, delikatnie budząc 
Cię ze snu. Wieczorem ukołyszą Cię tysiące pradawnych 

drzew, otaczające nas Folwark. 
 

Dookoła nie uświadczysz dróg, szumu cywilizacji, 
uciążliwych hałasów. Jesteśmy coraz rzadziej spotykaną 

ostoją spokoju, do której żadne przeszkadzacze nie 
mają wstępu. 

 
I jeszcze długo mieć nie będą. 



Miło wszędzie, miło wszystkim. 

Zadbamy o Ciebie, ale i Twoich milusińskich. Kochamy  
i szanujemy czworonogi. Sami nie potrafimy bez nich żyć. 

 
Dlatego w Folwarku Toporzysko mile widziane są również 

domowe zwierzęta. Jesteśmy pewni, że i one będą wniebowzięte 
z pobytu u nas. 

 
Zawsze chcieliśmy stworzyć miejsce przyjazne dla wszystkich. 

Sprawdź, czy się nam udało. 



Folwark końmi stoi. 

Ponad 50 świetnie utrzymanych, zadbanych i doświadczonych 
koni. 

 
Profesjonalny hipodrom z podłożem kwarcowym i krytą 

ujeżdżalnię. 
 

Dziesiątki kilometrów szlaków jeździeckich i możliwość 
treningu niezależnie od pory roku bądź pogody. 

 
Liczne imprezy jeździeckie, w tym m.in. Hubertus, zawody oraz 

młodzieżowa Toporiada. 



Szykuj się na jazdę. 

Dla dzieci mamy oprowadzanie na kucyku.  
Chętnym dajemy możliwość nauki jazdy konnej od 

podstaw.  
Wprawieni jeźdźcy skorzystają z jazd w teren, rajdów oraz 

jazd indywidualnych lub treningach sportowych.  
 

U nas można również zdać egzamin na odznaki jeździeckie 
PZJ lub wziąć udział w kursach instruktorskich (IRR, ISP  

i Hipoterapii). 



Superkadra.  

Czekają na Ciebie specjaliści: instruktorzy, trenerzy  
i szkoleniowcy, dla których jeździectwo jest życiową pasją. 

 
Jak mało kto, rozumieją zachowanie koni i potrafią 

bezbłędnie dopasować zwierzę do Twoich umiejętności. 
 

Widzą więcej niż inni: przy ich współpracy wyeliminujesz 
popełniane błędy, zdobędziesz nowe umiejętności oraz 

odkryjesz jeszcze większą przyjemność z jazdy. 
 

Trzeba jeszcze wspomnieć, że nie ma drugich tak  
szeroko uśmiechniętych i przyjaźnie nastawionych 

instruktorów jak u nas. 





















Do zobaczenia  
w Folwarku Toporzysko! 

Rezerwacja i pytania: 

• sekretariat@toporzysko.pl 

• tel. 18 287 38 32 

 

Zajrzyj na 

• toporzysko.pl 

• facebook.com/toporzysko 


