
Gospodarstwo Agro-Edukacyjne "Kolorowe Ranczo" s.c. Ewa Wieczorek, 
Iwona Szewczuk 
Łabunie Reforma 21 
22-437 Łabunie 

Telefony kontaktowe: 
1. (+48)792992580 
2. (+48)500173449 
E-mail:koloroweranczo@gmail.com  

Gospodarstwo Agro Edukacyjne "Kolorowe Ranczo" jest położone niedaleko Zamościa(ok. 
14 km) w miejscowości Łabunie Reforma. Całość jest ogrodzona i położona malowniczo przy 
samej krawędzi lasu z dala od dróg i jakiegokolwiek przemysłu. 
Nasze gospodarstwo to wymarzone miejsce do zabawy nauki i rozrywki na świeżym 
powietrzu, a czas spędzony u nas z pewnością zaprocentuje zdrowiem i dobrym 
samopoczuciem. Poprzez obserwację zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie 
pragniemy rozbudzić w dzieciach potrzebę kontaktu z naturą. 
 
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do aktywnego kontaktu z przyrodą. 
  
Zapraszamy Państwa do organizowania na naszym terenie różnych uroczystości rodzinnych i 
okazjonalnych dla Was i Waszych dzieci. Zorganizujemy Waszym dzieciom niezapomniane 
chwile podczas szalonych zabaw urodzinowych, imieninowych lub innych. 
Zapraszamy młodzież szkolną i gimnazjalną do korzystania z rajdów. Dysponujemy pięknym 
hektarowym lasem i wielką polaną.  I las i polana czekają na Wasze buty. 
Zapraszamy też do korzystania z naszego terenu indywidualnie: na ogniska, pikniki i 
wypoczynek na świeżym powietrzu. Spędzicie Państwo u nas przyjemnie i spokojnie czas z 
dala od zgiełku miasta, a Wasze dzieciaki wyszaleją się do woli. Cennik usług 
indywidualnych do uzgodnienia w zależności od potrzeb i oczekiwań poszczególnych gości. 
Dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, proponujemy bogatą ofertę edukacyjną. W 
ramach zdobywania nowych doświadczeń opowiemy w sposób poglądowy o ekologicznych 
metodach uprawy roślin, pokażemy jak dawniej w domowych warunkach wyrabiano chleb, 
ciasto i masło, w jaki sposób prano, prasowano i oświetlano domy. 
 
Dzieci aktywnie uczestniczą w życiu naszego gospodarstwa poprzez karmienie i pielęgnację 
zwierząt, wykonywanie prac w ogrodzie zgodnie z porą roku i zmianami w przyrodzie. 
Zapewniamy również niezapomniane chwile podczas zabaw z małymi zwierzętami 
mieszkającymi w gospodarstwie, zabawy na placu zabaw, ognisko, pieczenie kiełbasek i 
ziemniaków. 
  
Ranczo przyjmuje gości w godzinach 10.00-21.00 
  
Serdecznie zapraszamy na naszą stronę www.koloroweranczo.pl. 
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