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Czyż można znaleźć lepszą formę promowania
kultury i historii danego regionu niż aktywny relaks i wypoczynek? Wiedza przekazana w formie
zabawy, warsztatów czy pokazów na długo zapada w pamięci, a ich animatorzy i gospodarze imprez są niewątpliwie skutecznymi ambasadorami
wartości i strategii rozwoju w obszarach swego
działania. Wdzięcznym i atrakcyjnym polem takich manewrów są miejscowości województw
warmińsko-mazurskiego
i pomorskiego. Przyczya
Wil i
ną tego są nie tylko walory geograficzne i przyrodnicze, ale także niezwykle intrygująca i barwna
Wilno
historia tych ziem, których losy, choć nierozerwalnie splatały się z historią Polski, były od niej
odmienne na przestrzeni wielu wieków.
W czasach, kiedy w Polsce umacniało się chrześcijaństwo, obszar leżący między dolnym Niemnem a dolną Wisłą zamieszkiwały pogańskie plemiona Prusów, Galindów, Jaćwingów, Skalowów.
Ich terytoria stały się celem podbojów i kolonizacji
wojsk polskich i litewskich. Niezłomność plemion
została złamana w XIII wieku na skutek sprowadzenia przez księcia Konrada I Mazowieckiego ZakoGrodno
nu Najświętszej
Marii Panny Domu Niemieckiego
w Jerozolimie. Zakon wspierany przez zachodnioeuropejskie rycerstwo pokonał nieposiadające własnej państwowości plemiona i założył tu państwo
krzyżackie stanowiące wówczas swoistą machinę
władzy opartą na służbie i  dyscyplinie zakonników, świetnej organizacji i gęstej sieci zamków

Ś
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liningradzki) i Litwa. Od ponad 60 lat budujemy tu nową społeczność, która po 1945
roku zastąpiła przedwojennych mieszkańców. Kolejny bowiem raz nastąpiła na tym
obszarze niemal całkowita wymiana ludności. Po raz pierwszy pogańskich Prusów
zastąpili osadnicy sprowadzani zarówno przez Krzyżaków, jak i Królestwo Polskie.
Przez wieki zamieszkiwali tu Polacy, Niemcy, Litwini, Żydzi, przybysze z Francji, Holandii i Szkocji, a nawet Tatarzy. Reprezentowali różne kultury, tradycje i religie. Wraz
z politycznymi przemianami zmieniały się relacje społeczne i narodowościowe. Trudne były losy polskich mieszkańców w okresie zaborów. Dziś jesteśmy spadkobiercami kultury minionych wieków, ogniwem w łańcuchu pokoleń odpowiedzialnym za
daną nam spuściznę, będącą cząstką europejskiego dziedzictwa kulturowego, którego
przekazanie następnym pokoleniom jest nadrzędnym obowiązkiem współczesnych.
Materialnym świadectwem burzliwej historii ziem pruskich są zabytki architektury

obronnych. Na skutek rozwoju i  ekspansji terytorialnej zakonu krzyżackiego w jego
granicach znalazły się ziemie: chełmińska, słupska, bytowska, tuchomska, michałowska, dobrzyńska, wiska i zawkrzańska, a także Pomorze Gdańskie, Kujawy,
Prusy, Inflanty i przejściowo Żmudź. Przez wieki trwały liczne wojny o panowanie
i wpływy na zdobytych obszarach między zakonem krzyżackim, Polską i Litwą. Historia wielokrotnie zmieniała tu układ sił. Potężne państwo krzyżackie upadło w 1525
roku, a w jego miejsce po sekularyzacji zakonu krzyżackiego powstały Prusy Książęce, jako świeckie księstwo podległe polskiej Koronie. Wojny oraz zmiany polityki
i koligacji rodowych sprawiły, że Królestwo Polskie traciło swą pozycję, a rosnące
w siłę Księstwo Pruskie stopniowo budowało silną i niezależną pozycję, uzyskując
najpierw w 1657 roku suwerenność, by dzięki ogłoszeniu się przez księcia-elektora
Fryderyka III w 1701 roku królem w Prusiech, stać się potem Królestwem Pruskim,
które od 1871 roku weszło w skład Cesarstwa Niemieckiego powstałego w wyniku
działalności Ottona von Bismarcka na rzecz zjednoczenia Niemiec. Klęska militarna
doznana w I wojnie światowej sprawiła, że monarchia upadła, a Prusy istniały od tej
pory jako kraj związkowy, aż do likwidacji po klęsce III Rzeszy w II wojnie światowej.
Po jej zakończeniu, na mocy Traktatu Poczdamskiego, dawne Prusy podzielono pomiędzy Polskę i Związek Radziecki. Dziś ziemie te zajmuje Polska, Rosja (obwód ka-

obronnej i religijnej. Zakon krzyżacki stworzył jeden z najpotężniejszych w Europie
systemów zamków. Wiele z nich zachowało się do dzisiaj. Zachowały się też zamki
biskupie budowane na Warmii. Zdobiące pejzaż gotyckie wieże kościołów i zamków
stanowią historyczny wizerunek tożsamości regionu, a zarazem dowód doskonałości
kunsztu architektów i budowniczych tych obiektów. Do naszych czasów przetrwały
w różnym stanie. Duża część została całkowicie zniszczona, po wielu pozostały tylko
ruiny lub fragmenty – każda z tych form stanowi jednak wartość historyczną. Te,
które zachowały się mimo zniszczeń i dewastacji, w większości odrestaurowano.
Nadano im nowe funkcje. Mieszczą się w nich muzea, biblioteki, archiwa i domy
kultury, a nawet hotele i restauracje. Dzięki temu obiekty można podziwiać, nie tylko
jako architektoniczne zabytki, ale uczestniczyć w atrakcyjnych programach oferowanych wszystkim zainteresowanym. Pokazy walk, inscenizacje historyczne, ścieżki edukacyjne, koncerty, wystawy muzealne, galerie, pomniki w połączeniu z bazą
hotelowo-gastronomiczną zaspokajają różny poziom wymagań. Niepodważalnym,
a kto wie czy nie głównym atutem regionu jest jego środowisko naturalne.
Zróżnicowany krajobraz, lasy, jeziora, rzeki, a także bogactwo zwierząt i ptaków
stanowią tło dla fascynujących spotkań z przyrodą, niecodzienną kulturą, historią
i zabytkami. Łączyć je można z wypoczynkiem, a szczególnie tym aktywnym, jak
rejsy żeglarskie, spływy kajakowe, wyprawy rowerowe. Znajdą tu dla siebie miejsce
i zajęcie wszyscy – indywidualni turyści i zorganizowane grupy, młodzi i starsi turyści, szukający atrakcji i potrzebujący ciszy. Zapraszamy więc wszystkich miłośników
zamków, przygód i zwiedzania na spotkania z kulturą i architekturą średniowiecza regionu Morza Bałtyckiego.
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– kraina Mikołaja Kopernika
Zapraszamy na 4-dniową wycieczkę po najpiękniejszych miejscach na Warmii, podczas
której poznamy postać Mikołaja Kopernika
– astronoma, lekarza, prawnika, ekonomistę
i dyplomatę. Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Mikołaja Kopernika. Przypada w nim bowiem 540 rocznica jego urodzin i 470. rocznica śmierci.

Dla kogo:
oferta skierowana jest do grup zorganizowanych z własnym autokarem lub
odbieranych z lotniska autokarem podstawionym przez Biuro Podróży Traveland
Gdynia

Elbląg
Malbork
Dzierzgoń

dański
Gniew

Braniewo
Orneta

Dobre Miasto
Jeziorany

Sztum
Gietrzwałd

Kwidzyn

Olsztyn

Nowe
Grudziądz

Świecie

Lidzbark
Warmiński

Iława
Nidzica

łmno
Brodnica
Toruń

Działdowo

Opis
oferty
Kętrzyn
Reszel
1 dzień – przyjazd do Lidzbarka WarmińskieŚwięta Lipka
go, historycznej
stolicy Warmii i zakwaterowaRyn
Mrągowo
nie w Hotelu Krasicki na przedzamczu zamku
biskupów warmińskich, zwiedzanie przedzamcza i Lidzbarka z przewodnikiem, spotkanie w bibliotece, w której znajduje się
Szczytno
replika dzieła Kopernika De revolutionibus orbium, rejs gondolą po rzece Łynie,
lekcja astronomii w obserwatorium astronomicznym.
Chorzele

Mława
Przasnysz

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Warmia

Pakiety wycieczkowe
po zamkach i innych
zabytkach architektonicznych

Frombork

P

Łomża

2 dzień – zwiedzanie zamku biskupów warmińskich, którego mieszkańcem był Mikołaj Kopernik (pełnił funkcję sekretarza i lekarza wuja Łukasza Watzenrode, piastującego w tym czasie funkcję biskupa warmińskiego); wycieczka po Świętej Warmii: Dobre Miasto – gotycka kolegiata; Olsztyn – zamek, którego administratorem
był Mikołaj Kopernik, wystawa
w Muzeum Warmii i Mazur pt.
„Mikołaj Kopernik – mieszkaniec zamku olsztyńskiego” oraz
umieszczona na ścianie krużganka tablica astronomiczna
wykonana własnoręcznie przez
Kopernika, stare miasto, planetarium; wyjazd do Gietrzwałdu

– zwiedzanie najsłynniejszego sanktuarium maryjnego na Warmii (obok
Lourdes i Fatimy, trzeciego w Europie
uznanego przez Kościół miejsca objawień), wieczorem Biesiada Warmińska z degustacją potraw regionalnych
i występem zespołu folklorystycznego
w Karczmie Warmińskiej.
3 dzień – wycieczka do Fromborka,
gdzie żył, administrował, tworzył i zmarł
Mikołaj Kopernik; Frombork – szpital św.
Ducha, Wieża Kopernika, Wzgórze Katedralne, Muzeum Kopernika, planetarium,
koncert organowy w katedrze (miejsce pochówku Kopernika); Orneta – gotycki kościół i ratusz; Braniewo – port morski (członek Hanzy i pierwsza stolica Warmii).
4 dzień – Kanał Elbląski wyjazd na – pochylnie statków; Malbork – stolica państwa
i siedziba wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Możliwa jest także wycieczka
do Torunia – rodzinnego miasta Mikołaja Kopernika.

CENA ZAWIERA:
noclegi w Hotelu Krasicki, śniadania
i obiadokolacje w restauracji, możliwość
korzystania z centrum wellness (sauny,
jacuzzi, basen, sala fitness), wieczorne
spotkania w sali klubowej z winiarnią,
przewodnik, wstępy do muzeum
i planetarium

TERMINY:
od maja do października,
w okresie od lipca do sierpnia „Biesiady
Warmińskie” odbywają się w piątki

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Biuro Podróży Traveland
ul. Dworcowa 48a
10-437 Olsztyn
tel. 89 539 01 01, fax 89 539 11 33
e-mail: traveland@traveland.com.pl
www.traveland.com.pl
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Rejza na bitwę
pod Grunwaldem

Pakiety wycieczkowe
po zamkach i innych
zabytkach architektonicznych

CENA ZAWIERA:
noclegi w Hotelu Zamek Ryn i Hotelu
Krasicki, śniadania i obiadokolacje
w restauracji lub udział w biesiadzie,
możliwość korzystania z centrum wellness
(sauny, jacuzzi, basen, sala fitness),
wieczorne spotkania w sali klubowej
z winiarnią, przewodnik, wstępy do
muzeum, udział w inscenizacji
„Bitwa pod Grunwaldem”

Zapraszamy na 4-dniową wycieczkę
autokarem, zorganizowaną na wzór
wypraw krzyżackich, zwanych rejzami,
połączoną ze zwiedzaniem zamków na
Szlaku Zamków Gotyckich, udziałem
w biesiadzie rycerskiej oraz inscenizacji
bitwy pod Grunwaldem.

Dla kogo:
oferta skierowana jest do grup zorganizowanych z własnym autokarem lub
odbieranych z lotniska autokarem podstawionym przez Biuro Podróży Traveland

Opis oferty
1 dzień (czwartek) – przyjazd i zakwaterowanie na zamku krzyżackim w Hotelu
Zamek Ryn, zwiedzanie zamku z przewodnikiem, udział w widowisku Biesiada Rycerska w strojach z epoki.

TERMINY:
lipiec–sierpień

2 dzień (piątek) – podróż po średniowiecznych zamkach, czyli zwiedzanie zamków w Kętrzynie, Reszlu i Lidzbarku Warmińskim, zakwaterowanie w Hotelu Krasicki na przedzamczu zamku biskupów warmińskich.

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Biuro Podróży Traveland
ul. Dworcowa 48a
10-437 Olsztyn
tel. 89 539 01 01, fax 89 539 11 33
e-mail: traveland@traveland.com.pl
www.traveland.com.pl

3 dzień – podróż do Grunwaldu na bitwę na Polach Grunwaldu, po drodze zwiedzanie zamku w Olsztynie, którego obroną przed Krzyżakami kierował Mikołaj Kopernik;
Gdynia

Lębork

Gdańsk
Frombork
Tczew
Starogard
Gdański

Elbląg
Malbork
Dzierzgoń

Gniew

Braniewo
Orneta

Dobre Miasto
Jeziorany

Sztum

Grudziądz

Iława

Grunwald

Brodnica
Toruń

Ryn

4 dzień – wyjazd do Malborka, zwiedzanie zamku wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego – arcydzieła architektury obronnej i rezydencjonalnej epoki średniowiecza, wpisanego w 1997 r. na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Szczytno
Nidzica

Chełmno
Bydgoszcz

Święta Lipka

Olsztyn

Nowe
Świecie

Reszel

Grunwald – zwiedzanie terenu bitwy, wizyta w muzeum i krótki film o bitwie, udział
w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem, zwiedzanie obozowiska wojsk polsko-litewskich i krzyżackich oraz jarmarku rzemiosła średniowiecznego.

Kętrzyn

Mrągowo

Gietrzwałd

Kwidzyn
Tuchola

Lidzbark
Warmiński

Działdowo

Chorzele
Mława
Przasnysz

Łomża
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Pakiety wycieczkowe
po zamkach i innych
zabytkach architektonicznych

P
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„Szlakiem zamków gotyckich”

CENA ZAWIERA:

– 4-dniowa wycieczka autokarowa

transport autokarem, ubezpieczenie NNW,
3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
pilot-przewodnik, w cenie nie są zawarte
bilety wstępu do obiektów (koszt około
30 zł od osoby)

Dla kogo:
dla miłośników zamków i zwiedzania
w każdym wieku

TERMINY:
na życzenie klienta

ORGANIZATOR I REZERWACJA:

Styl gotycki dotarł do Polski w średniowieczu, głównie za sprawą zakonu krzyżackiego. Krzyżacy zbudowali tu zamki obronne, które łączyła potęga ceglanej formy,
wielość pionowych elementów, wąskie i bardzo wysokie okna pokryte kolorowymi
witrażami, które oszczędnie sączyły światło do monumentalnych wnętrz.

Biuro Usług Turystycznych „Mokotów”
ul. Chełmska 50/54
00-725 Warszawa, tel. 602 236 349
e-mail: mokotow@bimtravel.pl
www.bimtravel.pl

Opis oferty
Trasa: Gniew – Malbork – Sztum – Kwidzyn – Nowe – Ostróda – Nidzica – Olsztyn
– Lidzbark Warmiński – Kętrzyn – Ryn
1 dzień – wyjazd na trasę w kierunku Gniewu (zwiedzanie – 1 h), następnie Malbork (zwiedzanie – 3 h), Sztum (bezpłatnie), obiadokolacja, nocleg.

Gdynia

Lębork

Gdańsk

2 dzień – śniadanie, wyjazd na trasę, Kwidzyn (zwiedzanie – 2 h), Nowe, Ostróda,
Nidzica (zwiedzanie – 1 h), obiadokolacja, nocleg.

Braniewo
Tczew
Starogard Gdański

3 dzień – śniadanie, wyjazd na trasę, Olsztyn (zwiedzanie – 1,5 h), Lidzbark Warmiński (zwiedzanie – 1,5 h), Kętrzyn (zwiedzanie – 0,5 h), obiadokolacja, nocleg.

Gniew
Kwidzyn

4 dzień – śniadanie, wyjazd w drogę powrotną przez Ryn (zwiedzanie – 1 h), powrót do Warszawy.

Elbląg
Malbork
Dzierzgoń
Sztum

Tuchola

Trasę można skracać i modyfikować w zależności od życzeń.

Jeziorany
Olsztyn

Iława

Brodnica
Toruń

Giżycko

Ryn

Mrągowo

Nidzica

Chełmno
Bydgoszcz

Reszel

Szczytno

Grudziądz

Świecie

Kętrzyn

Dobre Miasto

Ostróda

Prabuty

Nowe

Lidzbark Warmiński

Chorzele
Przasnysz

Łomża
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Pakiety wycieczkowe
po zamkach i innych
zabytkach architektonicznych

Dla kogo:
oferta skierowana jest do grup szkolnych
i dorosłych 50+

P
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„Szlakiem zamków gotyckich”

CENA ZAWIERA:

– 4-dniowa wycieczka autokarowa

3 noclegi, wyżywienie jak w programie,
na życzenie autokar, opieka pilota,
przewodnicy muzealni, ubezpieczenie
NNW, bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów

Północna Polska obfituje w zabytki gotyckiej architektury obronnej, wśród których
należy wymienić zamek w Malborku, największy z zamków krzyżackich. Obecnie
w większości obiektów znajdują się ekspozycje muzealne, w wielu z nich odbywają się turnieje i pokazy walk rycerskich oraz inne imprezy historyczne. W niektórych obiektach urządzono hotele i restauracje (Malbork, Lidzbark Warmiński, Ryn).
Opis oferty
Trasa: Malbork – Sztum – Kwidzyn – Elbląg – Ostróda – Grunwald – Olsztynek –
Olsztyn – Lidzbark Warmiński – Święta Lipka – Kętrzyn – Gierłoż – Ryn – Mrągowo
1 dzień – przyjazd do Malborka własnym autokarem lub pociągiem, zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku, zakwaterowanie, obiad,
wycieczka do zamków w Sztumie i Kwidzynie, po
drodze śluza w Białej Górze, oddzielająca Nogat
od Wisły, powrót do Malborka na kolację i nocleg.
2 dzień – śniadanie, przejazd do Elbląga i zwiedzanie starego miasta, w drodze do Ostródy – pochylnie i Muzeum Kanału Elbląskiego w Buczyńcu, w Ostródzie zwiedzanie zamku
krzyżackiego, następnie w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – projekcja filmu
i oglądanie
przebiegu bitwy na makiecie, kolejnym punktem jest Park
Gdynia
Lębork
Etnograficzny w Olsztynku,
obiadokolacja i nocleg.
Gdańsk
Braniewo
Tczew

Elbląg
Malbork
Dzierzgoń
Sztum

Starogard Gdański
Gniew
Kwidzyn
Tuchola

Jeziorany
Olsztyn

Iława

Brodnica
Toruń

Giżycko

Ryn

Mrągowo

Nidzica

Chełmno
Bydgoszcz

Reszel

Szczytno

Grudziądz

Świecie

Kętrzyn

Dobre Miasto

Ostróda

Prabuty

Nowe

Lidzbark Warmiński

Chorzele
Przasnysz

Łomża

TERMINY:
3 dzień – śniadanie i zwiedzanie Olsztyna (zamek kapituły warmińskiej, stare miasto, planetarium), przejazd do Lidzbarka Warmińskiego – zamek jako historyczna
rezydencja biskupów warmińskich, a następnie do Świętej Lipki – Sanktuarium
Maryjne (perła baroku), przyjazd do Kętrzyna, obiadokolacja, nocleg.

na życzenie klienta

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
4 dzień – śniadanie, zwiedzanie zamku i muzeum w Kętrzynie, przejazd do Gierłoży Wilczy Szaniec – kwatera główna Hitlera, w Rynie – zwiedzanie zamku krzyżackiego, obiad w Mrągowie, powrót do domu.
Program może zostać dostosowany do potrzeb każdej grupy w zależności od jej
liczebności, zakresu i jakości świadczeń.

Biuro Podróży „Butryn Travel”
ul. T. Kościuszki 5e, 82-200 Malbork
tel./fax 55 272 08 08, 55 647 35 25
e-mail: rezerwacja@noclegi.malbork.pl
biuro@autowakacje.pl
www.autowakacje.pl
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Pakiety wycieczkowe
po zamkach i innych
zabytkach architektonicznych

Dla kogo:
oferta skierowana jest do zmotoryzowanych rodzin, podróżujących znajomych
i przyjaciół

P

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Szlakiem zamków, bitew i biesiad
– 3-dniowa wycieczka własnym samochodem

Podróżowanie szlakiem zamków, bitew i biesiad to wycieczka w przeszłość, śladami historii. Będziecie odkrywcami tajemniczych miejsc, ciekawych wydarzeń
i niezwykłych eventów. Atrakcją tej podróży jest pobyt w czterogwiazdkowych hotelach w zamkach, należących do zrzeszenia Historycznych Hoteli w Polsce i Europie.
Komfortowe pokoje, restauracja, basen i SPA w gotyckich wnętrzach zapewnią wygodę i wypoczynek podróżnym. Goście zwiedzą zamki i poznają ich historię. W restauracji
spróbują zamkowych potraw i win.
Opis oferty
1 dzień – Nidzica – zamek krzyżacki położony w centrum miasta na wzgórzu, na
jego dziedzińcu w lipcu odbywa się turniej rycerski; pole bitwy pod Grunwaldem
z Muzeum Bitwy, rekonstrukcja bitwy odbywa się w połowie lipca; Gietrzwałd –
miejsce kultu maryjnego, tu w Karczmie Warmińskiej można spróbować potraw
regionalnych, a w okresie wakacyjnym w środy i piątki uczestniczyć w biesiadach
warmińskich; Olsztyn – zamek, którego administratorem był Mikołaj Kopernik;
Lidzbark Warmiński – zamek biskupów warmińskich z XIV wieku, zaliczany do najcenniejszych w Polsce zabytków architektury gotyckiej; pobyt i nocleg w Hotelu
Krasicki na przedzamczu zamku lidzbarskiego. Pobyt uatrakcyjni SPA, basen, rejs
gondolą po rzece, lekcja astronomii w obserwatorium.

2 dzień – Lidzbark Warmiński – zwiedzanie
Muzeum Warmińskiego na zamku, rekonstrukcja bitwy napoleońskiej na początku
czerwca, Imieniny Krasickiego, Czas na ser
i Koncert Muzyki Dawnej w lipcu, Wieczory
Humoru i Satyry w sierpniu; Reszel – zamek
i najstarsze w Polsce średniowieczne mosty; Święta Lipka – perła polskiej architektury barokowej, koncerty organowe przez
cały rok; Kętrzyn – zamek krzyżacki, obronny gotycki kościół św. Jerzego; Ryn
– zamek krzyżacki, położony nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi, obok portu krzyżacki młyn wodny, w którym mieści się Gościniec Ryński Młyn, serwujący dania
kuchni regionalnej i oferujący pokoje gościnne; Hotel Zamek Ryn – pobyt i nocleg
w krzyżackim zamku. Goście zamieszkają w komnatach zamkowych, jadać będą
w restauracji Refektarz i wezmą udział w prawdziwej biesiadzie rycerskiej, przebierając się w stroje z epoki.
3 dzień – Hotel Zamek Ryn – można tu
spędzić czas aktywnie na rowerach, korcie
tenisowym, strzelnicy łuczniczej, w kręgielni, na plaży, a wieczorem na zabawie
tanecznej w Castle Night Club. Do dyspozycji gości gabinety SPA Księżnej Anny,
basen, jacuzzi, sauny, winiarnia i wiele innych atrakcji w gotyckich wnętrzach.

REZERWACJA,
INFORMACJE O IMPREZACH:
Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim
tel. 89 537 17 00
www.hotelkrasicki.pl
Hotel Zamek Ryn w Rynie
tel. 87 429 70 00
www.zamekryn.pl
Karczma Warmińska w Gietrzwałdzie
tel. 89 512 34 23
www.karczma.pl
Gościniec Ryński Młyn w Rynie
tel. 87 429 70 00
www.rynskimlyn.pl

Biuro Podróży Traveland
ul. Dworcowa 48a
10-437 Olsztyn
tel. 89 539 01 01, fax 89 539 11 33
e-mail: traveland@traveland.com.pl
www.traveland.com.pl
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– 3-dniowa wycieczka autokarowa

Na terenie północnej Polski znajdują się zamki będące śladem obecności państwa
krzyżackiego na tym terenie. Największy z nich – zamek w Malborku – był siedzibą
wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego i stolicą państwa. Obecnie zamki oferują turystom nie tylko zwiedzanie ekspozycji muzealnych, ale także udział w wielu
imprezach historycznych typu turnieje, rekonstrukcje historyczne, warsztaty dawnych zawodów.

Dla kogo:
oferta skierowana jest do grup szkolnych
i dorosłych 50+
Gdynia
Gdańsk
Bytów

Braniewo

Kościerzyna
Tczew

Elbląg
Malbork

Starogard
Gdański
Gniew
Chojnice

Sztum
Kwidzyn

Tuchola
Grudziądz
Świecie

Toruń

Lidzbark Warmiński
Opis oferty
Kętrzyn Gierłoż
Reszel
Trasa: Dobre
Bytów
–
Malbork
–
Kwidzyn
– Toruń
– Gniew
Miasto
Giżycko
Świta Lipka

Ryn

1 dzień – wyjazd rano, przejazd
do Bytowa – wizyta na dziedzińcu zamku krzyżacMrągowo
Olsztyn
Ostróda
kiego; przejazd do Malborka – zwiedzanie z przewodnikiem zamku krzyżackiego;
Kwidzyna – zwiedzanie z przewodnikiem zamku kapituły pomezańIława przejazd doOlsztynek
Szczytno
skiej;Grunwald
przyjazd do Torunia, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Nidzica

Brodnica

Bydgoszcz

Bartoszyce

Jeziorany

Chełmno
Nakło

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

„Szlakiem zamków krzyżackich”

Pakiety wycieczkowe
po zamkach i innych
zabytkach architektonicznych

Lębork

P

3 dzień – śniadanie, przejazd do Gniewu – udział w lekcji historycznej na zamku
krzyżackim, wyjazd w drogę powrotną, powrót wieczorem.
Program możemy dowolnie zmodyfikować, przygotować kalkulację na wyjazd
z każdej miejscowości i dla każdej liczby uczestników we wskazanym terminie.
Istnieje możliwość organizacji dodatkowych posiłków oraz modyfikacji programu krajoznawczego.

CENA ZAWIERA:
transport zachodnim autokarem
klasy LUX (video/DVD, barek,
klimatyzacja, rozkładane fotele),
2 noclegi w Toruniu, wyżywienie:
2 śniadania i 2 obiadokolacje, opieka pilota,
opiekunowie gratis, ubezpieczenie NNW
do 10 000 zł, podatek VAT, programowe
bilety wstępu oraz wymagani lokalni
przewodnicy turystyczni

TERMINY:
na życzenie klienta

ORGANIZATOR I REZERWACJA:

Działdowo

Chorzele
2 dzień – śniadanie, zwiedzanie
z przewodnikiem Torunia, m.in. ruiny zamku krzyMława
Łomża w Żywym Muzeum Piernika, prożackiego, Krzywa
Wieża, Dom Kopernika, wizyta
Przasnysz
gram astronomiczny w planetarium, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.

Biuro Podróży Exodos Artur Kwiatkowski
ul. Kaszubska 6a, 75-036 Koszalin
tel./fax 94 341 80 12, tel. 94 347 13 91
e-mail: exodos@exodos.pl
biuro@exodos.pl
www.exodos.pl
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Pakiety wycieczkowe
po zamkach i innych
zabytkach architektonicznych

Dla kogo:
oferta skierowana jest do dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym

P

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

„Średniowiecznym szlakiem”

CENA ZAWIERA:

– 1-dniowa wycieczka autokarowa do Szwajcarii Kaszubskiej

przejazd zachodnim autokarem
turystycznym (video/DVD, klimatyzacja,
rozkładane fotele), opieka pilota, opiekunowie
gratis, ubezpieczenie NNW do 10 000 zł,
podatek VAT, bilety wstępu,
przewodnicy turystyczni

Górujący nad Bytowem zamek został zbudowany przez Krzyżaków na przełomie
XIV i XV wieku. W zamku znajduje się obecnie m.in.: Muzeum Zachodniokaszubskie, hotel, restauracja, punkt informacji turystycznej. W okolicach miasta, położona
w malowniczej scenerii, Góra Lemana oferuje szereg atrakcji – aktywne zajęcia połączone z wypiekaniem chleba oraz zwiedzanie największego prywatnego skansenu
w Polsce.
Opis oferty
Wyjazd rano, Góra Lemana – osada Gotów (zwiedzanie połączone z pokazem
codziennego życia Gotów oraz własnoręcznym wypiekiem chleba – czas około 3
godz.), Bytów – zwiedzanie wnętrz zamku
krzyżackiego i rynku, powrót wieczorem.

TERMINY:
na życzenie klienta

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Program możemy dowolnie zmodyfikować, przygotować kalkulację na
wyjazd z każdej miejscowości i dla
każdej liczby uczestników we wskazanym terminie.
Istnieje możliwość organizacji posiłku oraz modyfikacji programu krajoznawczego.

Biuro Podróży Exodos Artur Kwiatkowski
ul. Kaszubska 6a, 75-036 Koszalin
tel./fax 94 341 80 12, tel. 94 347 13 91
e-mail: exodos@exodos.pl
biuro@exodos.pl
Braniewo
Bartoszyce
www.exodos.pl

Gdynia

Lębork

Gdańsk
Bytów

Kościerzyna
Tczew

Elbląg

Lidzbark Warmiński

Malbork

Gniew
Chojnice

Jeziorany

Sztum
Kwidzyn

Tuchola
Grudziądz
Świecie

Kętrzyn Gierłoż

Świta Lipka
Mrągowo

Szczytno

Grunwald
Nidzica
Działdowo

Chorzele
Mława

Toruń

Giżycko

Ryn

Olsztynek

Iława

Brodnica

Bydgoszcz

Olsztyn

Ostróda

Chełmno
Nakło

Reszel

Dobre Miasto

Starogard
Gdański

Przasnysz

Łomża
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Gdynia
Gdańsk
Braniewo

Starogard
Gdański

Dzierzgoń
Gniew

Chojnice

Elbląg
Malbork

Sztum
Prabuty
Kwidzyn

Tuchola
Grudziądz
Świecie

Nakło

Olsztynek
Szczytno

Grunwald
Nidzica
Brodnica

Bydgoszcz

Opis oferty
Oferta składa się z różnych pakietów
turystycznych dostosowanych do potrzeb turystów
indywidualnych, jak
Bartoszyce
i grup.
W skład pakietów turystycznych
Lidzbark
Warmiński
Kętrzyn
wchodzą: Reszel
zwiedzanieGierłoż
zamku
krzyżacGiżycko
Świta Lipka
Ryn z przewodnikiego
w Malborku
(także
Jeziorany
kiem w strojuMrągowo
krzyżackim), widowisko
Olsztyn
„Światło i dźwięk”, pokazy rycerskie na

Iława

Chełmno

Działdowo

Chorzele
Mława

Toruń

na życzenie klienta

Malbork kojarzy się zazwyczaj z potężną, średniowieczną warownią krzyżacką,
siedzibą wielkiego mistrza zakonu i stolicą państwa krzyżackiego, przeniesioną tutaj w 1309 roku z Wenecji. Zamek malborski – największy na terenie Polski zamek
gotycki, jeden z najwybitniejszych przykładów gotyckiego budownictwa został
w 1997 r. wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO.

oferta skierowana jest do grup zorganizowanych w każdym wieku, rodzin
z dziećmi oraz klientów indywidualnych

Tczew

TERMINY:

– wielka historia, większa przygoda!

Dla kogo:

Bytów

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Malbork

Pakiety wycieczkowe
po zamkach i innych
zabytkach architektonicznych

Lębork

P

Przasnysz

Łomża

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Canaria de Lux
ul. Chodkiewicza 33
82-200 Malbork, tel. 517 044 651
e-mail: canariadelux@onet.eu
turysta-malbork@wp.pl
www.canariadelux.pl
zamku, biesiada rycerska
z ogniskiem, zwiedzanie
zamku w Kwidzynie.
Dodatkowymi atrakcjami,
szczególnie dla rodzin
z dziećmi oraz wycieczek
szkolnych może być: Park
Dinozaurów, Jumpy Park,
rejsy po Nogacie, przystań żeglarska.
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Pakiety wycieczkowe
po zamkach i innych
zabytkach architektonicznych

Dla kogo:
oferta skierowana jest do wycieczek
szkolnych, grup turystycznych i turystów
indywidualnych
Gdynia
Gdańsk

Tczew

Starogard
Gdański

Elbląg
Malbork

Sztum

Dzierzgoń

Gniew
Prabuty
Kwidzyn
Grudziądz
Świecie

Bydgoszcz
Toruń

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Zapraszamy na weekend do
Kwidzyna
Kwidzyn to 39-tysięczne miasto o ponad 780-letniej historii, leżące nad rzeką Liwą
w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego. Jest to historyczna siedziba biskupstwa pomezańskiego, leżąca na Szlaku Zamków Gotyckich, ze
świetnie zachowaną katedrą i zamkiem mogącym poszczycić się najdłuższym
w Europie gdaniskiem (wieżą sanitarną). Jedną z atrakcji turystycznych jest krypta
wielkich mistrzów krzyżackich, w której można zobaczyć grobowce Wernera von
Orselna, Ludolfa Königa von Wattzau i Henryka von Plauena.
Bartoszyce

Nowa
Karczma

Nakło

P

Z myślą o osobach chcących poznać stolicę Dolnego Powiśla, historię oraz specyLidzbark Warmiński
Kętrzyn
ficzny klimat
tego miasta
Gierłożprzygotowaliśmy ofertę 3-dniowego pobytu w Kwidzynie
Reszel
Giżycko
Świta Lipka
i okolicy.
Ryn
Jeziorany
Mrągowo

Olsztyn
Opis
oferty
Ostróda
Ruciane Nida
Olsztynek
Pisz
Szczytno do Kwidzyna
1
dzień
–
przyjazd
i zakwaterowanie; spacer po mieście i zwiedzanie
Iława
zabytków Kwidzyna: kompleks katedry kwidzyńskiej połączonej z zamkiem kapituły
Wielbark
Nidzica
pomezańskiej; przykłady
Myszyniec zabytków reprezentujących styl neogotycki – pozostałoDziałdowo
Brodnica
ści ratusza,
Chorzeledawna synagoga, kościół św. Trójcy, dom parafialny, dwa byłe zespoły
Mława
koszarowe (w tym koszary Łomża
królewskiej szkoły podoficerskiej), budynek dworca,
Przasnysz

zespół mechanicznego młyna zbożowego,
budynek poczty, budynek biblioteki miejskiej; obiad; wypoczynek w centrum rekreacji i sportu: hala sportowo-widowiskowa
(do dyspozycji: basen, zjeżdżalnia, jacuzzi,
sala do squasha, siłownia, sala gimnastyczna); kolacja.
2 dzień – śniadanie, spacer po mieście i zwiedzanie zabytków Kwidzyna – krypta Wielkich Mistrzów Zakonu Krzyżackiego; Tabularium – sklep z pamiątkami, dawny szpital
św. Jerzego, budynek sądu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (dawne Gimnazjum Królewskie przy Placu Plebiscytowym), Zespół Szkół Społecznych, kaplica przy
ul. Basztowej, budynek biblioteki miejskiej, pałac rejencji (ul. Katedralna), kolacja.
3 dzień – śniadanie; teren rekreacyjno–wypoczynkowy „Miłosna” – przejażdżka
bryczką po mieście, zwiedzanie minizoo; obiad; warsztaty papiernicze (pokaz czerpania papieru) – dzieje powstania papieru i początków piśmiennictwa, barwienie papieru
techniką japońską, pisanie gęsim piórem, ręczne czerpanie papieru z masy papierowej, odciskanie pieczęci lakowych; ognisko
połączone z kolacją; powrót do domu.
W ramach pobytu proponujemy także: kurs
jazdy konnej, spływ kajakowy, wizytę w parku linowym, turniej w bocce na piasku, wycieczkę rowerową po szlaku mennonickim.

CENA:
kalkulacja indywidualna uzależniona od oczekiwań klienta (istnieje możliwość rozdzielenia
oferty i skorzystania z wybranych atrakcji)
TERMINY:
na życzenie klienta
ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Agencja Turystyczna Euro Travel
ul. Targowa 22/1b, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 275 75 57, 601 179 666
e-mail: biuroeurotravel@gmail.com
Biuro Turystyczne „Elżbieta”
ul. Targowa 11, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 275 98 60
e-mail: bt.elzbieta.kwidzyn@gmail.com
INFORMACJA TURYSTYCZNA:
Lokalna Organizacja Turystyczna
Ziemi Kwidzyńskiej „Liwa”
ul. Katedralna 18, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 279 58 12
e-mail: liwa@kwidzyn.pl
www.lot-liwa.pl
SKLEP Z PAMIĄTKAMI:
Sklep z pamiątkami – Tabularium
ul. Braterstwa Narodów 33
82-500 Kwidzyn
tel. 55 273 21 21
e-mail: tabularium@ckj.edu.pl

15 P o d r ó ż e

p o

d a w n y c h

– pakiety wycieczkowe po Mazurach Zachodnich
Mazury Zachodnie ze względu na swoje położenie geograficzne, tradycje historyczno-kulturowe i atrakcje turystyczne, utożsamiane są z terytoriami administracyjnymi obecnego powiatu ostródzkiego oraz niektórymi gminami powiatów: iławskiego
(Zalewo, Iława, Lubawa), olsztyńskiego (Olsztynek), a także elbląskiego (Pasłęk).

Dla kogo:
oferta skierowana do aktywnych
i zorganizowanych grup turystycznych,
Gdynia w każdym wieku

Tczew

gard
ński
Gniew
Kwidzyn

rudziądz

Elbląg
Malbork
Dzierzgoń
Sztum
Prabuty
Iława

Opis oferty
Bartoszyce Tajemnice starej Ostródy – zapraszamy na spacer po Ostródzie, w trakcie którego
odwiedzimy najciekawsze miejsca i opowiemy o nich niezwykłe historie. Dowiecie
Lidzbark Warmiński
Kętrzyn
Gierłoż
Reszel się Państwo
między innymi o zamku wybudowanym przez Zakon Szpitala NajświętGiżycko
Świta Lipka
Ryn Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, o pierwszym pokazie mody
szej Marii
Jeziorany
Coco Chanel w Prusach, o buddyzmie, który trafił do Europy dzięki ostródzianinowi.
Mrągowo
Ostróda
Olsztyn
Po spacerze
zaprosimy na odpoczynek przy degustacji dań regionalnych. Wycieczka
Ruciane
Nida
Olsztynek
Szczytno
trwa okołoPisz
2 godzin i jest realizowana po zgłoszeniu minimum 8 osób.
Nidzica

Brodnica

Działdowo

Wielbark

Chorzele
Mława

Toruń

Przasnysz

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Ostróda

Pakiety wycieczkowe
po zamkach i innych
zabytkach architektonicznych

Gdańsk

P

Południowa
część Mazur Zachodnich – zapraszamy na wycieczkę poza miasto, w trakMyszyniec
cie której zwiedzimy Pole Bitwy Grunwaldzkiej i muzeum, zabierzemy Państwa na spacer

na najwyższy szczyt w tej części Polski, leżący w obrębie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Następnie
zaproponujemy odpoczynek w miłej
atmosferze przy degustacji dań kuchni regionalnej. Wycieczka trwa około 4
godzin. Transport busem lub autokarem, w cenie bilet wstępu do Muzeum
Bitwy Grunwaldzkiej. Wycieczka jest
realizowana po zgłoszeniu 9 osób.
Wycieczka rowerowa po gminie Ostróda – proponujemy wycieczkę rowerową dookoła Jeziora Drwęckiego, po
okolicznych lasach na trasie Ostróda–
Piławki–Ostróda, w Piławkach przerwa
na kawę i ciasto, po powrocie do Ostródy zapraszamy na degustację potraw regionalnych. Długość trasy 22 km. Grupa od 4 do 12 osób. Wycieczka trwa około 4–5 godzin.
Wszystkie wycieczki prowadzone są przez licencjonowanego przewodnika turystycznego.

CENA:
kalkulacja indywidualna

TERMINY:
na życzenie klienta

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Zachodniomazurskie Stowarzyszenie
Przewodników Turystycznych
i Pilotów Wycieczek
ul. Radosna 10, 14-133 Stare Jabłonki

OSOBY DO KONTAKTU:
Piotr Lisowski
tel. 513 159 805,
e-mail: plisow@wp.pl;

Łomża

Krzysztof Kowalczyk
tel. 502 180 860,
e-mail: canis.kowalczyk@gmail.com
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Pakiety wycieczkowe
po zamkach i innych
zabytkach architektonicznych

P

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Perła kaliningradzkiego
wybrzeża i zamek Schaaken

Program wycieczki obejmuje spacer po
reprezentacyjnych uliczkach uzdrowiDla kogo:
ska w Swietłogorsku (niem. Rauschen),
oferta skierowana jest do turystów indypodczas którego można zobaczyć mawidualnych oraz grup turystycznych
kietę przedwojennego Königsbergu,
zwiedzić salę organową, podziwiać
kolorowy zegar Taurogi
słoneczny oraz rzeźbę
Mysowka
Jurbarkas
Rybaczij
„Nimfa” czy spacerować po
promenaSowietsk
Sławsknadmorskiej. Po zwiedzeniu Swiedzie
Donskoje
Golowkino
Krasnozamiensk
Chrabrowo
tłogorska Żilino
nastąpi
przejazd do zamku
Swietłogorsk
Bolszakowo
Schaaken (1270 r.), gdzie przewidziane
Primorsk
Dobrowolsk
jest zwiedzanie muzeum inkwizycji i maSwietłyj
Gwardiejsk
KALININGRAD
Bałtijsk
chin oblężniczych. NaNiestierow
życzenie zwiedzaŁaduszkin
Czerniachowsk
Znamiensk
Gusiew
jących – sesja fotograficzna w strojach
Mamonowo
Prawdinsk
Oziorsk
rycerskich,
a za dodatkową opłatą jazda
Bagrationowsk
Braniewo
Żeleznodorożnyj
Kryłowo strzelanie z łuku i kuszy.
konna,
Frombork
Górowo Iławeckie
Bartoszyce

Sępopol

Gołdap

CENA:
1200 rubli dla osób dorosłych,
1100 rubli  dla dzieci do lat 12

TERMINY:
przez cały rok, wyjazd w każdy wtorek,
w godz. od 10.00 do 16.00 (6 godzin)

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
„Junona”, Sp. z o.o., Kaliningrad
ul. Oktiabrskaja 8
tel. +7 4012 307 002
fax +7 4012 751 888
e-mail: unona1@kldtur.ru
www.kldtur.ru
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Pakiety wycieczkowe
po zamkach i innych
zabytkach architektonicznych

Dla kogo:
oferta skierowana jest do miłośników
historii i architektury zamkowej

P

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Zamki krzyżackie dawnych Prus Wschodnich:

CENA:

Tapiau – Waldau – Georgenburg – Insterburg – Ragnit
Zapraszamy Państwa do przeniesienia się
w czasy państwa dawnego zakonu krzyżackiego, którego dowodem obecności
są zamki zachowane do czasów współczesnych. W XIII i XIV w. zadaniem zamków była m.in. obrona tej części państwa
zakonnego przed licznymi wyprawami
litewskimi, były to także punkty etapowe
w krzyżackich wyprawach na Litwę. Z wybudowanych ponad 50 zamków przetrwały
tylko nieliczne. Pierwszym zamkiem na trasie z Kaliningradu jest Tapiau, dawna siedziba
komtura krzyżackiego, a późnej prokuratora. Pod koniec XVIII w. zamek został przeznaczony na więzienie i taką funkcję pełni również obecnie. Kolejnym zamkiem jest Waldau,
w którym w maju 1697 r. zatrzymali się rosyjscy posłowie, na których czele stał admirał
Lefort. Wtedy też do zamku przybył car Piotr I, żeby potwierdzić ceremonię spotkania z elektorem Rzeszy Niemieckiej. Kolejnym miejscem jest Czerniachowsk, w którym
przewidziany jest obiad na terenie stadniny Georgenburg. Następnym punktem jest zwiedzanie zamku Insterburg, którego założycielem był wielki mistrz krzyżacki Dietrich
von Altenburg. W swoich murach zamek
gościł także Henryka von Derby, przyszłego króla Anglii, znanego w historii jako
Henryk IV Lancaster. W obecnych ocalałych zabudowaniach mieści się muzeum,
które jest organizatorem licznych imprez
kulturalnych. Dodatkową atrakcją w drodze powrotnej do Kaliningradu może być
postój w zamku Ragnit – jeden z pierwszych wybudowanych przez Krzyżaków
zamków na terenie Prus Wschodnich.
Właśnie tutaj nakręcono wiele filmów historycznych o tematyce wojennej.

do uzgodnienia

TERMINY:
na życzenie klienta
ilość uczestników: od 10 osób
czas trwania: 8 godzin

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Tours
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incoming@baltma.ru

Taurogi
Mysowka

Jurbarkas

Rybaczij
Sowietsk
Sławsk
Ragnit

Donskoje
Swietłogorsk

Golowkino

Chrabrowo

Bolszakowo

Krasnozamiensk

Żilino

Primorsk

Dobrowolsk

Swietłyj
Bałtijsk

Gwardiejsk
KALININGRAD

Ładuszkin

Znamiensk

Mamonowo
Braniewo
Frombork

Czerniachowsk

Prawdinsk
Bagrationowsk

Górowo Iławeckie
Bartoszyce

Żeleznodorożnyj
Sępopol

Niestierow
Gusiew

Oziorsk
Kryłowo
Gołdap
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Zapraszamy do zamku Gniew

Turystyka kulturowa
i wypoczynek
w obiektach historycznych

Dla kogo:
oferta skierowana jest do miłośników
zamków i historii – rodzin z dziećmi, gości
indywidualnych oraz do grup
zorganizowanych
Gdynia

Lębork

Gdańsk
Braniewo

Bytów
Tczew
Starogard
Gdański

Dzierzgoń
Gniew

Chojnice

Elbląg
Malbork

Sztum
Prabuty
Kwidzyn

Tuchola
Grudziądz
Świecie

Ostróda
Iława

Nakło

Nidzica
Brodnica

Bydgoszcz
Toruń

Zamek w Gniewie to najpotężniejsza
twierdza zakonu krzyżackiego na lewym
brzegu Wisły, zbudowana na przełomie
XIII i XIV wieku jako siedziba konwentu i komtura. Za czasów państwa polskiego (1466–1772) zamek był siedzibą starostów. Starostwo gniewskie
należało do Radziwiłłów, Zamojskich
Bartoszyce
i Lubomirskich. Starostą gniewskim
Lidzbark Warmiński
był przyszły król Kętrzyn
Polski,Gierłoż
Jan III Sobieski, a po nim zamkiem zarządzała jego żona,
Reszel
Giżycko
Maria Kazimiera.
Obecnie organizowane
na zamku zajęcia edukacyjne, inscenizaŚwita Lipka
Ryn
Jeziorany
cje historyczne oraz turnieje rycerskie sprawiły, że zamek gniewski uznawany jest
Mrągowo
za jeden
Olsztyn z głównych ośrodków upowszechniania historii w Polsce. Przez cały rok
zamek obsługuje konferencje, zjazdy integracyjne, szkolenia, bankiety, biesiady
Olsztynek
historyczne
itp.
Szczytno

Grunwald

Chełmno

Działdowo

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Opis oferty Chorzele
Zamek
twierdza rycerzy-mnichów, siedziba królów, hetMława Gniew, potężna gotycka
Łomża
Przasnysz
manów i starostów, słynący z turniejów rycerskich, zaciętych bitew i wspaniałych spektakli zaprasza do swoich komnat. Naszym gościom oferujemy noclegi
w stylowym Pałacu Królowej Marysieńki oraz nowo odremontowanym Hotelu Rycerskim, który nabrał nowego blasku i finezji (łącznie 250 miejsc). Dodatkowo
zapewniamy także 150 miejsc w Dormitorium Zamkowym, wystrojem nawiązującym do ascetycznych celi braci zakonnych. W gościnnych murach zamku Gniew
wyprawić można wspaniały bankiet, urządzić konferencję, szkolenie czy wielce
atrakcyjną imprezę integracyjną. Wszystko to okraszone jest spektaklami historycznymi, podczas których rycerze kruszą kopie, husaria ściera się ze szwedzkimi
muszkieterami, a wino i miód, nie krew, leją się w obfitości.
O drżenie serca przyprawia spektakl „Wakacje z Duchami”. Jest to pierwsze tego
typu show w Polsce, z użyciem techniki multimedialnej, efektów pirotechnicznych
i wysokiej jakości dźwięku.

Pary planujące wspólne życie wyprawić mogą niezapomniane przyjęcie
weselne, poprzedzone ceremonią
ślubną w kaplicy zamkowej, z towarzyszeniem śpiewów gregoriańskich.
Specjalnie dla miłośników aktywnego
wypoczynku zamek Gniew proponuje
lekcje jazdy konnej, rekreacyjne rejsy
gondolą po Wiśle, przejażdżki powozem, wypożyczalnie rowerów, wycieczkę do
oddalonego o kilka kilometrów Muzeum Leśnego, gdzie prócz obserwacji dzikiej
zwierzyny można posłuchać ciekawych gawęd leśniczego.
Oferujemy także do dyspozycji nowo otwarty dziedziniec zamkowy jako przestrzeń
konferencyjno-teatralną o powierzchni 450 m² (w układzie teatralnym 400 miejsc).
Zamek w Gniewie czynny jest 365 dni w roku. Głównymi imprezami odbywającymi się na terenie zamku jest „Turniej Rycerski” – uznany przez CNN za jedną z pięciu najważniejszych imprez historycznych na świecie oraz „Vivat Vasa”/„Bitwa pod
Gniewem”.

CENA:
kalkulacja indywidualna

TERMINY:
dowolne, na życzenie klienta

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Zamek Gniew Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 3, 83-140 Gniew
tel. 58 535 21 62
e-mail: marketing@zamek-gniew.pl
www.zamek-gniew.pl
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Turystyka kulturowa
i wypoczynek
w obiektach historycznych

P

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Wakacyjny Kalejdoskop
w Hotelu Krasicki

CENA ZAWIERA:
noclegi w gotyckiej lub barokowej
części hotelu, śniadania, obiadokolacje
w restauracji, możliwość korzystania
z biblioteki, centrum wellness (sauny,
jacuzzi, basen, sala fitness), rejs gondolą
rzeką Łyną z przystani hotelowej, Mini
Klub dla dzieci, Akademię Kulinarną, lekcję
astronomii, warsztaty wędkarskie, rodzinny
turniej piłki siatkowej, zawody kajakowe

Oferta wakacyjna Hotelu Krasicki położonego w bajkowej scenerii zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Jest to doskonała baza do poznania całego regionu Warmii. Polecamy wycieczki fakultatywne do najciekawszych
miejsc: Orneta, Frombork, Dobre Miasto, Olsztyn, Reszel, Święta Lipka, Stoczek
Klasztorny, Pieniężno, Górowo i Żywkowo – bociania wieś.

Dla kogo:
oferta skierowana jest do
gości indywidualnych oraz
rodzin z dziećmi

Opis oferty
Chcąc zadowolić nawet najbardziej wymagających gości, przedstawiamy pakiety
wakacyjne, gdzie każdy znajdzie rozrywkę odpowiadającą jego pasjom i zainteresowaniom. Każdy tydzień poświęcony jest innej formie rozrywki. Rozpoczynając
od propozycji: Tydzień z Siatkówką, przez Rodzinną Olimpiadę Sportową, Międzynarodową Letnią Szkołę Muzyki Dawnej, Tydzień Auto-Moto, do oferty Tydzień
z Kulturą, Tradycją i Sztuką Warmińską. Poszukiwaczom tajemnic oferujemy zwiedzanie przedzamcza oraz Muzeum Warmińskiego w dawnym zamku biskupów
warmińskich, jak również zwiedzanie miasta od lat określanego „perłą Warmii”.

na fosie, kurs masażu i wizażu, projekcje
filmów i bajek, wieczorne spotkania w sali
klubowej z winiarnią

TERMINY:
lipiec–sierpień

ORGANIZATOR I REZERWACJA:

Braniewo

Bartoszyce
Lidzbark Warmiński

albork

Reszel

Dobre Miasto
Jeziorany

Sztum

Kwidzyn

Olsztyn

Ostróda

Kętrzyn

Miłośników nauki zabierzemy w kosmiczną podróż wprost z naszego obserwatorium astronomicznego, by następnie wylądować w bibliotece Cafe i spędzić wieczór przy książce oraz filiżance gorącej czekolady. Polecamy rejs gondolą po rzece
Łynie, wędrówkę doliną rzeki Symsarny, wycieczkę rowerową po okolicach Lidzbarka i spływ kajakowy.

Święta Lipka
Mrągowo

Olsztynek

Iława

Szczytno

Grunwald
Nidzica
Brodnica

Działdowo

Chorzele
Mława
Przasnysz

Łomża

Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe
ZAMEK
Hotel Krasicki Lidzbark Warmiński
Pl. Zamkowy 1/7
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 537 17 00, fax 89 537 17 01
e-mail: hotel@hotelkrasicki.pl
www.hotelkrasicki.pl
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Turystyka kulturowa
i wypoczynek
w obiektach historycznych

Dla kogo:
oferta skierowana jest do rodzin z dziećmi, gości indywidualnych oraz do grup
zorganizowanych

Braniewo

Bartoszyce
Lidzbark Warmiński
Reszel
Jeziorany
Olsztyn

Ostróda

Święta Lipka

Giżycko

Ryn

Mrągowo

Olsztynek

a

ca

Kętrzyn Gierłoż

Szczytno

Grunwald
Nidzica
Działdowo

Chorzele
Mława
Przasnysz

Łomża

P

r u s a c h

Biesiada rycerska
w hotelu Zamek Ryn
Hotel Zamek Ryn – organizator Biesiad Rycerskich mieści się w XIV-wiecznym
gotyckim zamku krzyżackim, niegdyś siedzibie komtura krzyżackiego. W czteroskrzydłowym zamku znajdują się komnaty hotelowe, restauracja Refektarz, gabinety SPA, a w gotyckich podziemiach:
basen, sauny, winiarnia i nocny klub.
W zbrojowni mieści się strzelnica łucznicza, kręgielnia, sala fitness, stoły do bilarda.
Obok zamku jest kort tenisowy, plaża nad
jeziorem z wypożyczalnią sprzętu i ścieżki
rowerowe wokół jeziora. W starym młynie
mieści się Gościniec Ryński Młyn. W oczekiwaniu na wieczorną biesiadę goście mogą
wraz z przewodnikiem zwiedzić zamkowe
komnaty, podziemia i okolice zamku, poznając historię zamku i Rynu.
Opis oferty
Biesiady Rycerskie odbywają się na zadaszonym zamkowym dziedzińcu udekorowanym w krzyżackie chorągwie. Pod wielkim baldachimem i wiszącymi żelaznymi
żyrandolami, przy długich stołach suto nakrytych może zasiąść jednocześnie 600
osób. Goście przebierają się w średniowieczne stroje: tuniki dla rycerzy, suknie dla
dam i stroje dla dzieci. Kucharze uroczyście wnoszą pieczone prosię, zamkowe
potrawy i wyroby. Podają do stołu przystawki i dania gorące, a na specjalne zamówienie rozlewają wino do rycerskich toastów. Na udekorowanych stołach znajduje
się mnóstwo surówek, sałatek, wyrobów jarskich i mięsnych, wędzonych wędlin,
ryb, ciast i owoców.
Biesiada Rycerska na zamkowym dziedzińcu przeniesie Państwa do barwnych czasów średniowiecza. Zabawę poprowadzi komtur krzyżacki w otoczeniu uzbrojonych
zakonnych rycerzy. Chętni wezmą udział w konkursach ubierania zbroi i nauce średniowiecznych tańców. Piękne stroje, widowiskowe pokazy walk i wspólna zabawa
z opowieściami o dawnych wiekach w tle, pozwolą poczuć się rycerzem, damą lub
paziem. Biesiada trwa trzy godziny z kolacją i pełnym programem.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

CENA ZAWIERA:
imprezę z pełnym programem
i bogatą kolacją oraz stroje dla gości

TERMINY:
w okresie wakacji biesiady
rycerskie będą odbywały się
od 4 lipca do 29 sierpnia
w czwartki o godz. 18.00
oraz w niektóre soboty

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Mazurskie Centrum
Kongresowo-Wypoczynkowe „Zamek Ryn”
Hotel Zamek Ryn
Plac Wolności 2, 11-520 Ryn
tel. 87 429 70 00, fax 87 429 70 01
e-mail: rezerwacje@zamekryn.pl
rezerwacje online: www.zamekryn.pl

21 P o d r ó ż e

p o

d a w n y c h

Turystyka kulturowa
i wypoczynek
w obiektach historycznych

Dla kogo:
oferta skierowana jest do turystów
indywidualnych, a także do rodzin
z dziećmi

P

r u s a c h

Zamkowe wakacje odkrywców
w hotelu Zamek Ryn
Serdecznie zapraszamy do spędzenia niezwykłych wakacji odkrywców – w samym sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w imponującym zamku krzyżackim.
Opis oferty
Pakiet wakacyjny obejmuje 3 do 7 noclegów w zamkowych komnatach, pyszne
posiłki (śniadania i obiadokolacje) w formie bogatych bufetów przygotowanych
przez zamkowego szefa kuchni, które pozwolą przenieść się w prawdziwie średniowieczne klimaty, zajęcia Akademii Kulinarnej zamku w Rynie, możliwość korzystania z urządzeń rekreacyjnych hotelu (basen, sauny, jacuzzi), kort tenisowy
(1 h), plac zabaw dla dzieci, rowery turystyczne (3 h), program dla dzieci i program dla rodzin (bardzo atrakcyjne i ciekawe
zajęcia z animatorami), zwiedzanie zamku
z przewodnikiem, Biesiada Rycerska w każdy
czwartek (ze specjalnym programem i średniowiecznymi strojami dla gości), koncerty
szantowe w Gościńcu Ryński Młyn, zabawa
w klubie nocnym, plaża nad jeziorem Ołów
i wiele innych atrakcji.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

CENA ZAWIERA:
noclegi, wyżywienie, atrakcje

TERMINY:
turnusy 4-, 5-, 6- lub 7-dniowe
w okresie od lipca do sierpnia

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Mazurskie Centrum
Kongresowo-Wypoczynkowe „Zamek Ryn”
Hotel Zamek Ryn
Plac Wolności 2, 11-520 Ryn
tel. 87 429 70 00, fax 87 429 70 01
e-mail: rezerwacje@zamekryn.pl
rezerwacje online: www.zamekryn.pl
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Zapraszamy do Bytowa i okolic

Turystyka kulturowa
i wypoczynek
w obiektach historycznych

CENA:

– 3-dniowa wycieczka po Bytowie i okolicach – I wariant

kalkulacja indywidualna

Bytów to piękne, liczące ponad 650 lat miasto położone na Pojezierzu Bytowskim,
będącym częścią malowniczych Kaszub. Główną atrakcją turystyczną miasta jest
zamek krzyżacki wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku. Na zainteresowanie zasługują m.in.: wieża gotycka z XIV w., kościół św. Katarzyny, cerkiew św. Jerzego i wiele innych atrakcji. Ziemia bytowska, bogata w przepiękny krajobraz, obfita
w nietypową faunę i florę, oferuje turystom wiele urokliwych zakątków, bogactwo
lasów i czystość jezior. Wytyczone szlaki piesze, rowerowe i kajakowe pozwalają
poznać piękno lokalnej przyrody.

Dla kogo:
oferta skierowana jest do osób chcących
poznać piękno przyrody i historię Kaszub
– wycieczek szkolnych, grup turystycznych i turystów indywidualnych

Gdynia

Lębork

P

TERMINY:
na życzenie klienta

SZCZEGÓŁY OFERTY:
Punkt Informacji Turystycznej
ZAMEK w Bytowie
ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów
tel. 59 833 74 10, 796 000 043

Gdańsk
Bytów

Braniewo
Opis oferty
Kościerzyna
Tczew
Starogard
Gdański
Gniew

Chojnice

Tuchola
Grudziądz
Świecie
Chełmno

Nakło

Bydgoszcz

Bartoszyce

1 dzień –Lidzbark
przyjazd
do Bytowa; zakwaterowanie w hotelu w zabytkowym zamku;
Warmiński
Kętrzyn Gierłoż
Reszel krzyżacki,
zwiedzanie Bytowa: zamek
Muzeum Zachodniokaszubskie, wieża goDobre Miasto
Giżycko
Świta Lipka
tycka z XIV w., Jeziorany
rynek miasta,
kościół
św.
Katarzyny, zabytkowe kamienice przy
Ryn
ul. Jana Pawła, Poczta Konna,
zabytkowe kamienice przy ul. Drzymały, plac KroMrągowo
Olsztyn
feya, cerkiew św.
Jerzego, XIX-wieczny most kolejowy nad rzeką Borują, zabytkoOstróda
wy młyn z XVII
w. (opcja zwiedzania z przewodnikiem lub bez); obiad; wypoczynek
Olsztynek
Iława
Szczytno
w centrum
Grunwald rekreacji i sportu (do dyspozycji wiele atrakcji: basen, zjeżdżalnia, woNidzica
dospad, jacuzzi, sauna, siłownia, solaDziałdowo
rium, sala do gry w rykoszet); kolacja.
Chorzele
Brodnica

Elbląg

Mława
Toruń

Przasnysz

REZERWACJA:
Punkt Informacji Turystycznvej
ZAMEK w Bytowie
ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów
tel. 58 822 68 39
e-mail: it@fundacjaparasol.org

Łomża

2 dzień – śniadanie; poznanie atrakcji turystycznych ziemi bytowskiej: Płotowo
– zwiedzanie Muzeum Szkoły Polskiej;
Rekowo – spacer ścieżką „Atrakcje
przyrodnicze okolic Rekowa i Płotowa”,
wejście na najwyższe wzniesienie na
Pojezierzu Bytowskim – Górę Siemierzycką (256 m n.p.m.) i na usytuowaną
na niej wieżę widokową, z której można
podziwiać przepiękną panoramę ziemi
bytowskiej; Piaszno – wypiek chleba

w gospodarstwie agroturystycznym, zwiedzanie wioski Gotów, kamiennych kręgów i kurhanów liczących setki lat; kolacja.
3 dzień – śniadanie, pokaz walk rycerskich, nauka strzelania z łuku, gry i zabawy,
tańce średniowieczne, obiad, powrót do domu.
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Zapraszamy do Bytowa i okolic

Turystyka kulturowa
i wypoczynek
w obiektach historycznych

– 3-dniowa wycieczka po Bytowie i okolicach – II wariant
Bytów to piękne, liczące ponad 650 lat miasto położone na Pojezierzu Bytowskim,
będącym częścią malowniczych Kaszub. Główną atrakcją turystyczną miasta jest
zamek krzyżacki wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku. Na zainteresowanie zasługują m.in.: wieża gotycka z XIV w., kościół św. Katarzyny, cerkiew św. Jerzego i wiele innych atrakcji. Ziemia bytowska, bogata w przepiękny krajobraz, obfita
w nietypową faunę i florę, oferuje turystom wiele urokliwych zakątków, bogactwo
lasów i czystość jezior. Wytyczone szlaki piesze, rowerowe i kajakowe pozwalają
poznać piękno lokalnej przyrody.

Dla kogo:
oferta skierowana jest do miłośników
aktywnego wypoczynku, lubiących ruch
i kontakt z przyrodą – wycieczek szkolnych, grup turystycznych i turystów
indywidualnych

Opis oferty
1 dzień – przyjazd do Bytowa; zakwaterowanie w hotelu w zabytkowym zamku;
zwiedzanie Bytowa: zamek krzyżacki, Muzeum Zachodniokaszubskie, wieża gotycka
z XIV w., rynek miasta, kościół św. Katarzyny, zabytkowe kamienice przy ul. Jana
Pawła, Poczta Konna, zabytkowe kamienice przy ul. Drzymały, plac Krofeya, cerkiew
św. Jerzego, XIX-wieczny most kolejowy nad rzeką Borują, zabytkowy młyn z XVII w.
(opcja zwiedzania z przewodnikiem lub bez); obiad; wycieczka piesza lub rowerowa unikatową ścieżką przyrodniczą „Szlakiem Bytowskich Jezior Lobeliowych”;

Gdynia

Lębork

Gdańsk
Bytów

Braniewo
Kościerzyna
Tczew

Elbląg

Bartoszyce
Lidzbark Warmiński

Jeziorany

Gniew
Chojnice

Kętrzyn Gierłoż

Świta Lipka

Giżycko

Ryn

Mrągowo

Olsztynek

Iława

Szczytno

Grunwald
Nidzica

Chełmno
Bydgoszcz

Olsztyn

Ostróda

Tuchola
Grudziądz
Świecie

Nakło

Reszel

Dobre Miasto

Starogard
Gdański

Brodnica

Działdowo

Chorzele
Mława

Łomża

wypoczynek w centrum rekreacji i sportu (do
dyspozycji wiele atrakcji: basen, zjeżdżalnia,
wodospad, jacuzzi, sauna, siłownia, solarium,
sala do gry w rykoszet); kolacja.
2 dzień – śniadanie; spływ kajakowy Słupią
„Papieskim Szlakiem Kajakowym” od Soszycy do Gałąźni Małej (możliwość skrócenia
odcinka Soszyca – Jezioro Głębokie, w zależności od stopnia zaawansowania osób,
istnieje również opcja zwiedzenia elektrowni
wodnej w Gałąźni Małej, będącej jedną z najstarszych w Europie); obiad; pokaz walk rycerskich na zamkowym dziedzińcu, nauka
strzelania z łuku, gry i zabawy, tańce średniowieczne; ognisko połączone z kolacją.
3 dzień – śniadanie; wycieczka piesza lub rowerowa z Tuchomia wiodąca przez:
Piaszno – zwiedzanie wioski Gotów, kamiennych kręgów i kurhanów liczących
setki lat; Rekowo – przejazd ścieżką „Atrakcje przyrodnicze okolic Rekowa i Płotowa” do najwyższego wzniesienia na Pojezierzu Bytowskim – Góry Siemierzyckiej
(256 m n.p.m.), wejście na wieżę widokową, z której można podziwiać przepiękną
panoramę ziemi bytowskiej; powrót do domu.

CENA:
kalkulacja indywidualna

TERMINY:
na życzenie klienta

SZCZEGÓŁY OFERTY:
Punkt Informacji Turystycznej
ZAMEK w Bytowie
ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów
tel. 59 833 74 10, 796 000 043

REZERWACJA:
Punkt Informacji Turystycznvej
ZAMEK w Bytowie
ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów
tel. 58 822 68 39
e-mail: it@fundacjaparasol.org
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Turystyka kulturowa
i edukacyjna

Dla kogo:
oferta skierowana jest do
zorganizowanych grup polskich,
anglojęzycznych i niemieckojęzycznych
(w tym grup odbieranych przez
organizatora z lotniska w Warszawie lub
Gdańsku) oraz klientów indywidualnych

P

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Nadbałtycki szlak gotyku
i legend

mek, starówka, kościół św. Gertrudy, Dom Perkuna), przejazd do Wilna i zwiedzanie (stare miasto z Ostrą Bramą, katedra z królewskimi sarkofagami, zamek
górny (Baszta Gedymina), kościoły św. Ducha i św. Anny, pomnik A. Mickiewicza,
cmentarz na Rossie, obiadokolacja, nocleg w Wilnie.

Zapraszamy na 5-dniową wycieczkę autokarową na spotkanie z kulturą
i architekturą regionu Morza Bałtyckiego, przebiegającą przez obszar trzech
państw sąsiadujących ze sobą – Polski, obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, Litwy.

5 dzień – na Litwie/w Polsce: śniadanie, powrót do Polski, po drodze zwiedzanie
zamku w Trokach, obiad.
Wycieczka realizowana jest w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Program jest ramowy. Szczegóły dostępne na stronie organizatora www.krainawegorapy.pl

CENA ZAWIERA:
transport autokarem o podwyższonym
standardzie, zakwaterowanie:
4 noclegi, pokoje 2- i 3-osobowe
z łazienkami,  wyżywienie (4 śniadania,
4 obiadokolacje, 1 obiad),
opiekę doświadczonego licencjonowanego
pilota wycieczek na całej trasie,
usługi licencjonowanych przewodników
lokalnych podczas zwiedzania
ubezpieczenie KL i NNW

Opis oferty
1 dzień – w Polsce/w Rosji: zamek
krzyżacki w Malborku lub zespół katedralny we Fromborku, przejazd do Rosji, obiadokolacja, nocleg w Kaliningradzie.

TERMINY:
na życzenie klienta

2 dzień – w Rosji: śniadanie, zwiedzanie Kaliningradu – szlak twierdzy Königsberg (Brama Frydlandzka, muzeum V Fortu, III Fort, Baszta Der Dohna), Muzeum
Światowego Oceanu (okręt wojenny „Witeź” i łódź podwodna „B-413”), Muzeum
Bursztynu w baszcie Der Dohna, wyspy z kościołem katedralnym i grobem Kanta,
wzgórze zamkowe, Plac Zwycięstwa, Plac Teatralny z pomnikiem F. Schillera, obiadokolacja, nocleg w Kaliningradzie.

ORGANIZATOR I REZERWACJA:

3 dzień – na Litwie: śniadanie, przejazd na Litwę, Mierzeja Kurońska, Neringa,
Nida na Półwyspie Kurskim, Góra Czarownic, tzw. Sahara litewsk”, Kłajpeda (stare miasto, plac teatralny,
Muzeum Morskie z Delfinarium), obiadokolacja,
nocleg w Kłajpedzie lub
Pałądze.

Taurogi
Mysowka
Sławsk

Donskoje
Swietłogorsk

Sowietsk

Golowkino

Chrabrowo

Bolszakowo

Żilino

Primorsk
KALININGRAD

Bałtijsk

Gwardiejsk

Ładuszkin
Mamonowo
Braniewo
Frombork

Krasnozamiensk

Dobrowolsk

Swietłyj

4 dzień – na Litwie: śniadanie, przejazd do Kowna
i zwiedzanie (katedra, za-

Jurbarkas

Rybaczij

Czerniachowsk
Niestierow
Gusiew

Znamiensk
Prawdinsk
Bagrationowsk
Żeleznodorożnyj

Górowo Iławeckie
Bartoszyce

Sępopol

Oziorsk
Kryłowo
Gołdap

Mazurskie Biuro Turystyki
KRAINA WĘGORAPY
ul. 11-ego Listopada 16/6
11-600 Węgorzewo
tel. 518 211 807
e-mail: poczta@krainawegorapy.pl
www.krainawegorapy.pl
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Dla kogo:
oferta skierowana jest do miłośników
zabytków, zwiedzania i poznawania
historii Malborka

Każdy, kto dawno nie był w Malborku, przyjeżdżając dziś do tego pięknego krzyżackiego zamku, z pewnością zauroczy się wieloma nowymi atrakcjami, a już na pewno
nie zapomni widoku pięknego centrum z pomnikiem króla Kazimierza Jagiellończyka
na środku placu. Tańcząca w rytm muzyki kolorowa fontanna, wokół niej elementy
małej architektury i liczne restauracyjki – to wszystko tworzy niesamowity klimat
Malborka, kojarzonego do niedawna wyłącznie z największym zamkiem w Europie.

Gdynia

Lębork

Gdańsk

Opis oferty
Bartoszyce
1 dzień
– przyjazd do Malborka oraz zakwaterowanie w wybranej bazie noclegoLidzbark Warmiński
wej (różneKętrzyn
formy zakwaterowania – hotele, pokoje gościnne, zajazdy, pola biwaGierłoż
Reszel
Giżycko schronisko).
kowe, domy
wycieczkowe,
Świta Lipka
Ryn
Jeziorany
Zwiedzanie zamku malborskiego – największej twierdzy Europy (czas zwiedzania
Mrągowo
zależy od grupy, do 3 h) lub w okresie od 16 września do 14 kwietnia zapraszamy
Olsztyn
do zamku na nocne zwiedzanie, czyli podróż po zamku w towarzystwie przewodniOlsztynek
ka wSzczytno
stroju krzyżackim. Nocne zwiedzanie obejmuje tereny zamkowe (dziedzińce,
Grunwald
Nidzica
tarasy, krużganki) oraz najpiękniejsze wnętrza, daje możliwość obejrzenia zamku
Działdowo
w niezwykłej,
nocnej iluminacji. Czas zwiedzania – 1,5 h.
Chorzele
architektury obronnej i rezydencjonalnej średnioMława Zamek w Malborku jest arcydziełem
Łomża
Przasnysz
wiecza.
To największy gotycki zespół zamkowy na świecie! W roku 1997 został wpisany na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Eksponuje
dla turystów wystawy stałe, m.in. bogate zbiory bursztynu, militariów, rzeźby gotyckiej oraz wystawy czasowe. Na szczególną uwagę
zasługują „Bursztynowe
konteksty” – znana i wielokrotnie pokazywana na
całym świecie malborska
kolekcja bursztynu, prezentowana w nowoczesnej aranżacji uzupełnionej o multimedia.

Braniewo
Tczew
Starogard
Gdański

Elbląg
Malbork
Dzierzgoń

Gniew

Sztum
Prabuty
Kwidzyn

Tuchola
Grudziądz
Świecie

Iława

Chełmno
Brodnica

Bydgoszcz
Toruń

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Zwiedzamy Malbork

Turystyka kulturowa
i edukacyjna

w

nice

d a w n y c h

Muzeum prowadzi działalność edukacyjną, zapewniając dzieciom naukę poprzez
zabawę, a młodzieży lekcje muzealne prowadzone metodami aktywnymi. Ciekawą,
niekonwencjonalną i oryginalną propozycją spotkań z zamkiem i jego historią są
gry historyczne powiązane z warsztatami
parateatralnymi, filmowymi czy turniejami
rycerskimi.
Obiad w wybranej restauracji w mieście.
Spacer po Malborku – plac miejski z fontanną i pomnikiem króla Kazimierza Jagiellończyka, miniaturka zamku w skali 1:30 lub
przejażdżka kolejką turystyczną po mieście.
W Centrum Turystyki (przy deptaku) można
otrzymać materiały informacyjne o mieście.
Powrót do hotelu na kolację.
2 dzień – po śniadaniu zwiedzanie wybranych zabytków wg planu Malborka: kościół św. Jana Chrzciciela, kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (dawny
kościół św. Jerzego), Brama Mariacka, Brama Garncarska, ratusz staromiejski,
dawny Szpital Jerozolimski, Młyn Górny przy ul. Konopnickiej, budynek dworca
PKP wraz z peronem I i budynkiem ekspedycji towarowej, kaplica kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Jagiellońskiej nr 105, zespół budynków poczty przy
ul. Poczty Gdańskiej i ul. 17 Marca, wieża ciśnień przy pl. Słowiańskim, budynek
Szkoły Horst-Wessel Schule przy ul. 17 Marca 4, wodociągowa wieża ciśnień przy
ul. Dworcowej, wyposażenie ruchome kościoła parafialnego św. Józefa w Kałdowie, budynek Szkoły Łacińskiej nad Nogatem (w trakcie przebudowy), Malbork
Welcome Center – Centrum Turystyki w Malborku.
W okolicach Malborka można też zwiedzić: pałac w Waplewie, zamek w Sztumie, kościół
w Starej Kościelnicy, cmentarz mennonicki w Stogach, dom podcieniowy w Bystrze.
Po zwiedzaniu zapraszamy na „Zamkowe Kameralia” – wyjątkowy cykl koncertów
muzyki klasycznej i jazzowej odbywający się na zamku w Malborku. Raz w miesiącu wybitnie uzdolnieni artyści z kraju i zagranicy prezentują swój repertuar i talent
muzyczny podczas pełnych emocji koncertów.

CENA:
1 nocleg, wyżywienie, atrakcje

TERMINY:
przez cały rok
lub od 16 września do 14 kwietnia
w przypadku nocnego zwiedzania

REZERWACJA ATRAKCJI:
Malbork Welcome Center
– Centrum Turystyki w Malborku
ul. Kościuszki 54, 82-200 Malbork
tel. 55 647 47 47
e-mail: cit@mwc.malbork.pl
www.visitmalbork.pl
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Dla kogo:
oferta skierowana jest do grup zorganizowanych (także dzieci i młodzieży) powyżej
5 osób, zainteresowanych historią
i dziedzictwem kulturowym regionu,
tradycyjnym rękodziełem i rzemiosłem
Bartoszyce
Lidzbark Warmiński
Reszel

Dobre Miasto
Jeziorany
Olsztyn

Ostróda

a

ica

Kętrzyn

Święta Lipka

Gierłoż

Giżycko

Ryn

Mrągowo

Szczytno

Grunwald
Nidzica
Działdowo

Chorzele
Mława
Przasnysz

Łomża

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Kętrzyn – miastem aktywnego
wypoczynku

Turystyka kulturowa
i edukacyjna

Braniewo

P

Kętrzyn, dawniej zwany Rastenburg, to malownicze miasto o bogatej, sięgającej średniowiecza
historii. Atrakcją jest zachowany
układ średniowiecznego miasta
otoczonego murami obronnymi
z gotycką bazyliką św. Jerzego
i XIV-wiecznym zamkiem krzyżackim oraz pochodzące z przełomu
XIX i XX w.centrum miasta. Kętrzyn
to nie tylko miasto majestatycznych, średniowiecznych zabytków,
to także miejsce, gdzie można wypoczywać z dala od zgiełku dużych miast. Zespół rekreacyjno-sportowy z basenem, kortami i boiskami do piłki siatkowej, amfiteatr z letnimi koncertami i kinem
plenerowym, nowoczesne kino, liczne kawiarnie i restauracje, różnorodna baza
noclegowa to atuty tego miasta, leżącego na szlakach turystycznych między Warmią a Mazurami.

Opis oferty
Oferta 2-, 3-dniowa obejmuje
zorganizowane zajęcia edukacyjne na zamku w Kętrzynie (muzeum, galeria „Konik Mazurski”)
oraz zwiedzanie miasta. Proponujemy, w zależności od wieku i umiejętności uczestników,
udział w warsztatach wykonywania papieru czerpanego, warsztatach garncarskich i tkackich, organizację „biegu z historią”. W czasie przerw pomiędzy
warsztatami zapraszamy do zwiedzenia muzeum i miasta oraz wejścia na wieżę widokową gotyckiej bazyliki św. Jerzego. Chętnym proponujemy wieczorne zwiedzanie zamku,
w kopiach strojów historycznych i spotkanie na dziedzińcu przy zamkowym grillu.
W czasie pobytu w Kętrzynie atrakcją może być także wizyta w „Stadzie Ogierów”
z możliwością przejażdżek bryczkami. Istnieje także możliwość zorganizowania wycieczek do Muzeum Mazurskiego w Owczarni, do Giżycka wraz z rejsem statkiem po
mazurskich jeziorach, do Gierłoży ze zwiedzaniem wojennej kwatery Hitlera i Parku
Miniatur Warmii i Mazur, do Mamerek do wojennej kwatery Naczelnego Dowództwa
Wojsk Lądowych z czasów II wojny światowej. Polecamy także poznanie malowniczo położonego zamku krzyżackiego w Bezławkach, zamku biskupów warmińskich
w Reszlu oraz sanktuarium w Świętej Lipce, zwanego „perłą baroku”, gdzie można
wysłuchać koncertu muzyki organowej.

CENA:
kalkulowana indywidualnie

TERMINY:
oferta całoroczna

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
warsztaty i zajęcia edukacyjne,
zwiedzanie muzeum i miasta
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Plac Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 32 82
www.muzeum.ketrzyn.pl
wycieczki po najciekawszych
miejscach regionu
– PTTK w Kętrzynie
Prezes PTTK – Jan Ostrowski
tel. 601 236 940,
przewodnik turystyczny
po Warmii i Mazurach
– Krzysztofa Jasowicz
tel. 506 984 706
dodatkowe informacje o Kętrzynie:
www.it.ketrzyn.pl
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Dla kogo:
oferta skierowana jest do miłośników
zamków i historii – rodzin z dziećmi,
gościBraniewo
indywidualnych oraz grup zorganiBartoszyce
zowanych
Lidzbark Warmiński
Reszel

Kętrzyn
Ryn

Jeziorany
Olsztyn
Ostróda

Olsztynek
Grunwald

Mrągowo
Szczytno

Nidzica

Działdowo

P

Myszyniec

Chorzele
Mława
Przasnysz
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Zamek w Nidzicy zaprasza

Turystyka kulturowa
i edukacyjna

Malbork

Brodnica

p o

Potężna twierdza z XIV wieku,
strzegąca granicy zakonu, została zbudowana z kamienia
polnego i cegły. Jako najdalej wysunięty punkt na mapie
państwa zakonnego zabezpieczała jego południową graniGiżycko
cę. Siedziba krzyżackich prokuratorów, wójtów i komtura.
W XVII wieku Nidzica znajdoPisz wała się na drugim miejscu
w ilości przeprowadzonych procesów o czary w Prusach Książęcych, było ich
tutaj aż 23. W latach 1830–1945 na zamku mieścił się sąd i więzienie. Zamek
zniszczony w 1945 roku, został odbudowany w latach 1959–1965, z przeznaczeŁomża
niem na ośrodek kultury, bibliotekę, schronisko, restaurację. Obecnie jest również
siedzibą bractwa rycerskiego oraz pracowni rzeźby.
Opis oferty
Zapraszamy Państwa do zwiedzania zamku w Nidzicy wraz z krzyżackim przewodnikiem. Dodatkowo dla grup zorganizowanych istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć edukacyjnych i pokazów rycerskich z interaktywną prezentacją oręża
rycerskiego, z wystrzałami z hakownic i bombard, omówieniem elementów zbroi,
stroju i broni. Proponujemy także
udział w średniowiecznych zabawach plebejskich (rzut toporem,
strzelanie z łuku, rzut młotem,
włócznią, wyścigi na nartach itp.).
Zamek w Nidzicy jest również
miejscem potyczek rycerskich,
odbywających się corocznie tydzień przed inscenizacją „Bitwy

pod Grunwaldem”. W trakcie lipcowego turnieju, przypadającego na Dni Miasta
(www.nok.nidzica.pl), przeprowadzana jest nocna inscenizacja palenia grodu. Turnieje rycerskie organizowane są również w okresie zimy (wstęp bezpłatny).
Warte uwagi i charakterystyczne dla zamku w Nidzicy są także zawody czołowych
siłaczy polskich. Średniowieczna oprawa, ciemna noc, prześwietlana pochodniami
oraz moc tryskająca z siłaczy – to składowe dobrze spędzonego czasu w trakcie
„Strong Knights’s Night”(wstęp bezpłatny).
Zapraszamy Państwa do zwiedzania z przewodnikiem źródeł rzeki Łyny oraz
innych rezerwatów przyrody na terenie gminy Nidzica. Szczególnie atrakcyjny
o każdej porze roku jest rezerwat Łyny – największej rzeki województwa warmińsko-mazurskiego. Wysokie, sięgające do 40 m zbocza doliny podcięte są licznymi
kotłami źródliskowymi o charakterze wierzysk. W zboczach wąwozu w wyniku

CENA:
kalkulacja indywidualna

TERMINY:
na życzenie klienta

ORGANIZATOR I REZERWACJA:

dużych, okresowych opadów, a także działalności wód roztopowych powstało 12
jarów poprzecznych, w których zachodzi zjawisko erozji wstecznej, polegające
na sukcesywnym cofaniu się źródeł. Rezerwat graniczy z ostoją żółwia błotnego w Orłowie. W pobliżu jeziora znajduje się także miejsce spoczynku żołnierzy,
poległych w największej bitwie frontu wschodniego, podczas I wojny światowej,
zwanej drugą bitwą pod Tannenbergiem. Na terenie powiatu znajduje się wiele elementów obronnych m.in.: wały szwedzkie i fragment Pozycji Olsztyneckiej.

całoroczne zwiedzanie zamku
– Nidzicki Ośrodek Kultury (zamek)
ul. Zamkowa 2, 13-100 Nidzica
tel. 89 625 03 70
www.it.nidzica.pl
www.nok.nidzica.pl

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia Garncarskiej Wioski w Kamionce oraz Destylarni Z. Kozuba i Synowie w Jabłonce.

lekcje historyczne
oraz pokazy rycerskie (na życzenie klienta)
– informacje na stronach
www.rycerze.org  
www.it.nidzica.pl
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Średniowieczne obwarowania
miejskie w Lęborku

Turystyka kulturowa
i edukacyjna

CENA:
wstęp do baszt i na prezentację w muzeum
jest bezpłatny

Lębork leży na trasie Pomorskiej Drogi św. Jakuba, która jest częścią sieci europejskiej prowadzącej do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Zarówno pielgrzymi,
jak i turyści powinni obrać sobie za cel Lębork – minione wieki zostawiły w mieście
wiele cennych i interesujących zabytków z okresu średniowiecza i wieków późniejszych. Szczególnie ciekawe są średniowieczne obwarowania miejskie, które
dzięki unijnemu dofinansowaniu odzyskały dawny blask, a turysta ma możliwość
przeżycia interesującej podróży w czasie.

Dla kogo:
dla turystów indywidualnych i grup turystycznych

Lębork

P

Gdynia

TERMINY:
zwiedzanie – dowolne, po uprzednim
kontakcie z muzeum; inscenizacje
historyczne odbywają się w okresie od
wiosny do jesieni

Gdańsk

Bytów

Kościerzyna
Starogard
Gdański

Chojnice

Tuchola

Opis
oferty
Braniewo
Bartoszyce
warto przejść się wzdłuż unikalnych, średniowiecznych obwarowań
Elbląg W LęborkuLidzbark
Warmiński
Kętrzyn
Tczew
Malbork
miejskich. Lęborskie obwarowania
wzniesione zostały w XIV wieku, po uzyskaniu
Gierłoż
Reszel
Dobre Miasto
Giżycko
Sztum
Świta Lipka
przez Lębork praw
miejskich.
Zachowały
się liczne fragmenty murów i baszt, które
Ryn
Jeziorany
Gniew
w latach 2010–2011 zostały
zrewitalizowane wraz z 3 basztami i przyległymi do
Mrągowo
Prabuty
Olsztyn
murów uliczkami.
Baszty zaadaptowane zostały na cele kulturalne i są dostępne
Ostróda
Kwidzyn
Olsztynek
bezpłatnie dla turystów, po uprzednim kontakcie z Muzeum. W Muzeum bezpłatnie
Iława

Grudziądz
Świecie

Nakło

Nidzica
Brodnica

Bydgoszcz

Szczytno

Grunwald

Chełmno

Działdowo

Chorzele
Mława

Toruń

prezentowany jest film w technologii 3D o średniowiecznym systemie obronnym
Lęborka. W tej historycznej scenerii organizowane są wiosną i latem inscenizacje,
m.in. pokazy artylerii historycznej, łucznictwa, średniowiecznej kuchni, festiwal
rzemiosł dawnych, noc z duchami. W basztach eksponowane są militaria – kopie
starej broni, uzbrojenia, sprzęty codziennego użytku z wieków średnich, stare rękodzieło i rzemiosło oraz czasowe wystawy prac lokalnych twórców.

Przasnysz

Łomża

Zwiedzanie obwarowań całorocznie; baszty – po uprzednim kontakcie z Muzeum.
W Muzeum można bezpłatnie wypożyczyć audioprzewodniki w językach polskim,
angielskim, niemieckim i litewskim.

WYPOŻYCZALNIA
AUDIOPRZEWODNIKÓW
W MUZEUM:
wypożyczalnia czynna jest w godzinach
funkcjonowania muzeum i jest dostępna dla
wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem
Lęborka. Regulamin wypożyczalni znajduje
się na stronie www.muzeum.lebork.pl

ORGANIZATORZY:
Miasto Lębork, Muzeum w Lęborku,
ul. Młynarska 14/15,
tel. 59 86 22 414
e-mail: biuro@muzeum.lebork.pl
www.muzeum.lebork.pl
INFORMACJA TURYSTYCZNA:
Centrum Informacji Turystycznej
„Brama Kaszubskiego Pierścienia”
al. Niepodległości 6,
tel. 59 84 20 134
e-mail: lebork@kaszubskipierscien.pl
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Turystyka kulturowa
i edukacyjna

Dla kogo:
dla miłośników zamków i zwiedzania
w każdym wieku

P

r u s a c h

Malbork – jeden dzień to za mało!
Każdy, kto dawno nie był w Malborku, przyjeżdżając dziś do tego pięknego krzyżackiego zamku, z pewnością zauroczy się wieloma nowymi atrakcjami, a już na
pewno nie zapomni widoku pięknego centrum z pomnikiem króla Kazimierza Jagiellończyka na środku placu. Tańcząca w rytm muzyki kolorowa fontanna, otoczona elementami małej architektury i licznymi restauracyjkami – to wszystko
tworzy niesamowity klimat Malborka, kojarzonego do niedawna wyłącznie z największym zamkiem w Europie. Warto tu zajrzeć, choćby po to, by się o tym przekonać i stwierdzić, że „Jeden dzień to za mało” to nie tylko marketingowe hasło.
Opis oferty
1 dzień – przyjazd do Malborka oraz zakwaterowanie w wybranej bazie noclegowej
(różne formy zakwaterowania – hotele, pokoje gościnne, zajazdy, pola biwakowe,
domy wycieczkowe, schronisko).
Akademia Gotowania Króla Maciusia I (wiek 3–13 lat) – w trakcie zajęć dzieci
osobiście przygotują makaron, chleb, podpłomyki i czekoladki. Zajęcia mają za
zadanie pokazanie i nauczenie dzieci zdrowego jedzenia. Dzieci dostają dyplomy
ukończenia akademii.

Gdynia

Lębork

Lub dla starszych dzieci/młodzieży do wyboru:
Akademia Gotowania Wielkich Mistrzów na zamku – zajęcia 3–4 h, oparte na Bytów
recepturach Traktatu o dobrym jedzeniu z XIII w. i listach zakupowych z przełomu
XIV i XV w. Uczestnicy osobiście przygotowują ok. 8 potraw. Uczestnicy podzieleni
są na 2-osobowe grupy. Zapewnione: receptury, fartuchy, dyplomy. Zajęcia mogą
odbywać się także w języku angielskim.
Chojnice
Smak Gothicu – to marka mająca na celu przywrócenie produktów spożywczych
opartych na 700-letniej tradycji kulinarnej. W ofercie m.in.: powidła śliwkowe, anyżowe cukierki, kruche ciasteczka, nalewka wiśniowa, bakalie w miodzie, ręcznie robione
zabawki, porcelana inspirowana zamkowymi witrażami. Wszystkie produkty w piękNakło
nych opakowaniach, z motywami nawiązującymi do warowni nad Nogatem.

Gdańsk
Braniewo
Tczew
Starogard
Gdański

Dino Park – pierwszy na Pomorzu Park Ruchomych Dinozaurów gwarantujący
wspaniałą zabawę dla każdego. Powierzchnia 4,5-hektarowego parku mieści:
ścieżkę edukacyjną, muzeum skamieniałości, kino 5D, krainę zabaw, minizoo.
Jumpy Park – malborski park linowy oferuje jedną z najdłuższych, liczącą 1200 m
tras w Polsce. Każdy, bez obaw, bez względu na wiek, może spróbować sił, zapewniając sobie przy tym niezapomnianą zabawę, wysiłek i adrenalinę.

Malbork

Lidzbark War

Dzierzgoń
Gniew

Jezi

Sztum
Prabuty

Olszt

Kwidzyn

Tuchola
Grudziądz
Świecie

Grunwald

Nidzica
Brodnica

Bydgoszcz

Olsztynek

Iława

Chełmno

Działdowo
Mława

Toruń

Po wybranej Akademii uczestnicy oferty mogą skorzystać z wybranej przez siebie
atrakcji Malborka:

Elbląg
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Przystań zlokalizowana jest w rejonie parku miejskiego nad rzeką Nogat, w bliskiej odległości od zamku
krzyżackiego i centrum miasta. Jest
ważnym punktem na szlaku wodnym
Pętli Żuławskiej. Na przystani zostały
wybudowane pomosty pływające wraz
z trapami dojściowymi i odnogami
cumowniczymi. Pomosty umożliwiają
jednoczesne cumowanie 24 jachtów
lub żaglówek. W obrębie przystani jest
bosmanat, zaplecze sanitarne i kuchnia. Istnieje możliwość wypożyczenia
kajaków i rowerów wodnych.
Obiadokolacja – w wybranej przez
uczestników restauracji (duży wybór
lokali gastronomicznych: restauracji,
pizzerii, barów).
2 dzień – po śniadaniu rejs Malbork–Biała Góra. Czas trwania 3 h. Rejs odbywa się wodami malowniczej rzeki Nogat, jednej z najważniejszych rzek na Żuławach. Podczas rejsu uczestnicy poznają historię regionu i podziwiają naturalne piękno unikatowego krajobrazu. Na trasie rejsu znajdują się m.in. zamek
w Malborku, rezerwat przyrody i dwie śluzy, w tym okazała w Białej Górze.
W nowo powstałej przystani żeglarskiej (OSiR Malbork) można wypożyczyć rowery wodne i skutery.
Po rejsie obiad w wybranej restauracji w mieście oraz spacer po Malborku – plac
miejski z fontanną i pomnikiem króla Kazimierza Jagiellończyka, miniaturka zamku
w skali 1:30 lub przejażdżka kolejką turystyczną po mieście.
W Centrum Turystyki (przy deptaku) można otrzymać materiały informacyjne
o mieście.
Powrót do hotelu na kolację.

CENA ZAWIERA:
2 noclegi, wyżywienie, atrakcje

TERMINY:
od maja do września

ORGANIZATOR I REZERWACJA:

3 dzień – śniadanie w hotelu, zwiedzanie zamku malborskiego – największej twierdzy Europy (czas zwiedzania zależy od grupy, do 3 h), powrót do domu.
Muzeum eksponuje dla turystów wystawy stałe, m.in.: bogate zbiory bursztynu
prezentowane w nowoczesnej aranżacji na ekspozycji pt. „Bursztynowe konteksty”, wystawę militariów, ceramiki, mebli, numizmatów, detalu architektonicznego,
malarstwa i tkanin oraz rzeźby gotyckiej, a także kilka wystaw czasowych.

Malbork Welcome Center
– Centrum Turystyki w Malborku
ul. Kościuszki 54, 82-200 Malbork
tel. 55 647 47 47
e-mail: cit@mwc.malbork.pl
www.visitmalbork.pl
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i edukacyjna

Dla kogo:
oferta skierowana jest do turystów
indywidualnych oraz grup turystycznych
zainteresowanych historią, wielkimi
bitwami w historii Europy

P
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Wojna i pokój

CENY:
1500 rubli dla dorosłych,
1200 rubli dla dzieci do lat 12

Opis oferty
Trasa: Kaliningrad – Bagrationowsk – Prawdinsk – Żeleznodorożnyj – Oziersk –
Gusiew – Kaliningrad

TERMINY:
przez cały rok, wyjazd w każdy pierwszy
i ostatni poniedziałek miesiąca,
w godz. od 10.00 do 20.00 (max 10 godzin)

Program wycieczki po obecnym obwodzie kaliningradzkim proponuje zwiedzanie
miejsc historycznych, związanych z wojną siedmioletnią, epoką napoleońską,
pierwszą i drugą wojną światową. Zapraszamy do odwiedzenia miejsc znanych
z kart podręczników historii, jak: bitwa pod Pruską Iławą, bitwa pod Frydlandem, bitwa pod Gąbinem itd. Niezwykle ciekawym osiągnięciem techniki sprzed
pierwszej wojny światowej jest Kanał Mazurski – nieukończona droga wodna łącząca Wielkie Jeziora Mazurskie z Bałtykiem poprzez rzeki Łynę i Pregołę. Kanał
obecnie przebiega przez terytorium dwóch państw: Polski i Federacji Rosyjskiej
i nie jest udostępniony dla żeglugi.

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
„Junona” Sp. z o.o.
Kaliningrad, ul. Oktiabrskaja 8  
tel. + 7  4012  307 002  
fax  +7  4012 751 888
e-mail:  unona1@kldtur.ru
www.kldtur.ru

Taurogi
Mysowka

Jurbarkas

Rybaczij
Sławsk

Donskoje
Swietłogorsk

Chrabrowo

Sowietsk

Golowkino
Bolszakowo

Żilino

Primorsk

Krasnozamiensk

Dobrowolsk

Swietłyj
KALININGRAD

Bałtijsk
Ładuszkin

Gwardiejsk

Czerniachowsk

Znamiensk

Niestierow
Gusiew

Mamonowo
Braniewo
Frombork

Prawdinsk
Oziorsk
Bagrationowsk
Żeleznodorożnyj
Kryłowo
Górowo Iławeckie
Bartoszyce
Sępopol

Gołdap
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Forty i twierdze Königsbergu

Turystyka kulturowa
i edukacyjna

Dla kogo:
oferta skierowana jest do turystów indywidualnych i grup turystycznych

Rybaczij
Donskoje
Chrabrowo

Primorsk
Swietłyj
KALININGRAD

Bałtijsk

Braniewo
Frombork

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie fortów nr 3 i nr 5, jak również innych
obiektów obronnych dostępnych na terenie miasta.
Taurogi
Königsberg założony był jako
miasto-twierdza i takim pozostawał przez długie lata.
Mysowka
Jurbarkas
Od zamku
królewskiego, stanowiącego serce miasta, rozchodziły się liczne urząSowietsk
Sławsk
dzenia obronne, które łączyły w sobie łańcuchy fortów, redut, bram i miejskich
Golowkino
Krasnozamiensk
Żilino Pokażemy Państwu XIX-wieczne pozostałości miejskiej fortyfikacji
umocnień.
Bolszakowo
obronnej: bastionyDobrowolsk
Wrangel, Oberteich, Grolman, jak również twierdzę Kronprinz.

Gwardiejsk

Ładuszkin
Mamonowo

CENA:
800 rubli dla dorosłych,
700 rubli dla dzieci do lat 12.

Opis oferty
Trasa: Piesza wycieczka turystyczna po fortach obecnego Kaliningradu.

Swietłogorsk

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Czerniachowsk
Niestierow
Gusiew

Znamiensk
Prawdinsk
Bagrationowsk
Żeleznodorożnyj

Górowo Iławeckie
Bartoszyce

Sępopol

Oziorsk
Kryłowo
Gołdap

TERMINY:
przez cały rok, wyjazd w każdą środę,
w godz. od 10.00 do 17.00 (5 godzin)

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
„Junona” Sp. z o.o.,
Kaliningrad, ul. Oktiabrskaja 8
tel. +7 4012 307 002
fax +7 4012 751 888
e-mail: unona1@kldtur.ru
www.kldtur.ru
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Legendy starego miasta

CENA:
400 rubli dla dorosłych,
350 rubli dla dzieci do lat 12

Opis oferty
Trasa: Wioska rybacka – Katedra –
Muzeum Brama Frydlandzka – Dworzec Południowy

Dla kogo:
oferta skierowana jest do turystów
indywidualnych oraz grup turystycznych

Piesza wycieczka turystyczna po centrum miasta Kaliningrad.
Program wycieczki obejmuje zwiedzanie zabytków historycznych miasta:
katedra na Wyspie Kanta, grób Kanta,
spacer po wiosce rybackiej, mosty
starego miasta: Miodowy, Wysoki,
Drewniany. Atrakcją Muzeum Brama
Frydlandzka jest trójwymiarowy film
starego miasta, pozwalający gościom
na przeniesienie się starego Königsbergu. Natomiast miłośników dróg kolejowych zainteresują eksponaty niewielkiego
Muzeum Kolejowego, które znajduje się na torach zapasowych obok Dworca Południowego. Muzeum liczy dwie lokomotywy, dawne wagony i pociąg elektryczny.
Taurogi
Mysowka

Jurbarkas

Rybaczij
Sławsk

Donskoje
Swietłogorsk

Sowietsk

Golowkino

Chrabrowo

Bolszakowo

Żilino

Primorsk

Dobrowolsk

Swietłyj
KALININGRAD

Bałtijsk

Gwardiejsk

Ładuszkin
Mamonowo
Braniewo
Frombork

Krasnozamiensk

Czerniachowsk
Niestierow
Gusiew

Znamiensk
Prawdinsk
Bagrationowsk
Żeleznodorożnyj

Górowo Iławeckie
Bartoszyce

Sępopol

Oziorsk
Kryłowo
Gołdap

TERMINY:
przez cały rok, w każdą niedzielę miesiąca,
w godz. od 13.00 do 16.30
(max 4,5 godziny)

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
„Junona” Sp. z o.o., Kaliningrad
ul. Oktiabrskaja 8, Kaliningrad
tel. +7 4012 307 002
fax +7 4012 751 888
e-mail: unona1@kldtur.ru
www.kldtur.ru
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Dla kogo:
oferta skierowana jest do turystów
indywidualnych i grup turystycznych
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r u s a c h

Szlakiem bursztynowym

CENA:
1200 rubli dla dorosłych,
1100 rubli dla dzieci do lat 12

Opis oferty
Trasa: Kaliningrad – Bałtijsk – Jantarnyj – Kaliningrad

TERMINY:

Program wycieczki obejmuje wyjazd do Bałtijska (niem. Pillau) – najbardziej na zachód położonego miasta Federacji Rosyjskiej i bazy Marynarki Wojennej Floty Bałtyckiej. W Bałtyjsku przewidziany jest spacer głównymi ulicami miasta, zwiedzanie
twierdzy Pillau, cerkwi prawosławnej św. Jerzego, pomnika Piotra I, czynnej latarni
morskiej. Po drodze do Bałtijska zaplanowany jest postój w Jantarnym, gdzie znajduje się odkrywkowa kopalnia bursztynu. Można ją obserwować ze specjalnego
tarasu widokowego, a następnie samodzielnie poszukiwać bursztynu w basenie
z tzw. niebieską gliną.

przez cały rok, wyjazd w każdy czwartek,
w godz.  od 10.00 do 16.00 (6 godzin)

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
„Junona” Sp. z o.o.
Kaliningrad, ul. Oktiabrskaja 8
tel. +7 4012 307 002
  fax +7 4012 751 888
e-mail: unona1@kldtur.ru
www.kldtur.ru

Taurogi
Mysowka

Jurbarkas

Rybaczij
Sławsk

Donskoje
Swietłogorsk
Yantarny
Primorsk

Mamonowo
Braniewo
Frombork

Golowkino

Chrabrowo

Krasnozamiensk

Bolszakowo Żilino
Dobrowolsk

Swietłyj
Bałtijsk Ładuszkin

Sowietsk

KALININGRAD

Gwardiejsk

Czerniachowsk
Niestierow
Gusiew

Znamiensk
Prawdinsk
Bagrationowsk
Żeleznodorożnyj

Górowo Iławeckie
Bartoszyce

Sępopol

Oziorsk
Kryłowo
Gołdap
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Historia Königsbergu
– Kaliningradu

Turystyka kulturowa
i edukacyjna

Dla kogo:
oferta skierowana jest do turystów
indywidualnych oraz grup turystycznych
Taurogi
Mysowka

Jurbarkas

Rybaczij
Sławsk

Donskoje
Chrabrowo

Sowietsk

Golowkino

Krasnozamiensk

Opis oferty
Trasa: Katedra – Brama Brandenburska – Baszta Der Dohna – Brama
Frydlandzka – Litowskij Wał – Baszta
Wrangel – Amalienau (jedyna ocalała
z wojny dzielnica starych niemieckich
pałacyków i willi)

Poglądowa wycieczka po obecnym KaPrimorsk
liningradzie obejmuje zwiedzenie wielu
Dobrowolsk
Swietłyj
Gwardiejsk
miejsc związanych z historią i kulturą
Czerniachowsk
KALININGRAD
Bałtijsk
Niestierow
Ładuszkin
miasta. Podczas wycieczki zobaczycie
Znamiensk
Gusiew
Mamonowo
Państwo niepowtarzalne oblicze miaPrawdinsk
Oziorsk
Bagrationowsk
Braniewo
sta, w którym przeplata się współczeŻeleznodorożnyj
Kryłowo
Frombork
Górowo Iławeckie
sność i niemiecka architektura z XVIII
Gołdap
Bartoszyce
Sępopol
i XIX w. Na Wyspie Kanta będziecie podziwiać niepowtarzalny symbol miasta – Katedrę oraz grób I. Kanta. Zobaczycie
także prowadzące do miasta bramy, przez które wjeżdżali dawniej królowie Prus
(m.in. Sackheimska, Królewska, Rosgarteńska) i wiele innych zabytków.
Swietłogorsk

Bolszakowo

Żilino

CENA:
500 rubli dla dorosłych,
400 rubli dla dzieci do 12 lat

TERMINY:
przez cały rok, wyjazd w każdy piątek
w godz. od 14.00 do 17.00  (max 3 godziny)

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
„Junona” Sp. z o.o.
Kaliningrad, ul. Oktiabrskaja 8
tel. +7 4012 307 002  
fax +7 4012 751 888
e-mail: unona1@kldtur.ru
www.kldtur.ru
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Morski Königsberg – Kaliningrad
– wycieczka do Muzeum Światowego Oceanu

Opis oferty
Człowiek zawsze pasjonował się wszystkim, co tajemnicze i niezwykłe. MieszkańDla kogo:
cy Kaliningradu mają to szczęście, że 20 minut drogi od miasta znajduje się Morze
oferta skierowana jest do miłośników
Bałtyckie. Stąd więc, Kaliningrad często nazywany jest „Zachodnią Bramą Rosji”.
niezwykłych wycieczek
Można się o tym przekonać, uczestnicząc w programie „Drogą morską od KönigsTaurogi
bergu do Kaliningradu”,Jurbarkas
przygotowaMysowka
Rybaczij
nym Sowietsk
przez Muzeum Światowego OceSławsk
Donskoje
anu. Jest to jedno z głównych muzeów
Golowkino
Krasnozamiensk
Chrabrowo
Swietłogorsk
Żilino
Rosji,
zdobywca
wielu nagród, np.
Bolszakowo
Primorsk
Grand Prix XI Ogólnorosyjskiego
FestiDobrowolsk
Swietłyj
Gwardiejsk
walu
„Intermuzeum – 2008”, dyplomu
Czerniachowsk
KALININGRAD
Bałtijsk
Niestierow
Ładuszkin
i honorowej odznaki
„Za wychowanie
Znamiensk
Gusiew
Mamonowo
patriotyczne” oraz nagrody „Podwodny
Prawdinsk
Oziorsk
Bagrationowsk
Braniewo
Żeleznodorożnyj świat 2010” za wkład w rozwój podKryłowo
Frombork
Górowo Iławeckie
wodnej archeologii.
Gołdap Muzeum jako jedyne w kraju posiada wybrzeże floty historyczBartoszyce
Sępopol
nej. Przy głównym budynku stoją przycumowane statki naukowo-poszukiwawcze
„Witaź” (umieszczony w rejestrach rekordów Guinnessa) i „Kosmonauta Wiktor
Pacajew”, trawler oraz bojowy okręt podwodny B-413 typu Tango. Także tutaj
można zwiedzić jedyny w kraju rybacki statek-muzeum CPT-129. Podczas pobytu
w Muzeum będziecie Państwo mieli okazję wejść do wnętrza łodzi podwodnej, być
w ładowni statku „Kosmonauta Wiktor Pacajew”. Prócz tego na pokładzie kutra
turystycznego odbędziecie Państwo rejs po rzece Pregole, podczas którego przepłyniecie obok zabytkowego budynku dawnej giełdy, stylizowanej dzielnicy „Rybnaja dierewnia”, czyli wioska rybacka,
barwnego domku w którym nocował
baron Münchhausen. Minąwszy słynną
Katedrę na Wyspie Kanta z mauzoleum
tego wybitnego filozofa, przepłyniecie
Państwo pod mostami, rozsławionymi
dzięki wybitnemu matematykowi Leonardowi Euler.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

CENA:
do uzgodnienia

TERMINY:
na życzenie klienta,
ilość uczestników: od 10 do 60 osób,
czas trwania wycieczki: 4–5 godzin

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Tours
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incoming@baltma.ru
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„Bryza” – gra edukacyjna

Unikatowość obwodu kaliningradzkiego zmusza do zastanowienia nad
Dla kogo:
możliwościami zachowania tej nieoferta skierowana jest do młodzieży
powtarzalnej spuścizny. Obecne tutaj
szkolnej, zainteresowanej ekologią,
krajoznawstwem, sportem i fotografiką
Taurogi
obiekty kulturowe i przyrodnicze poMysowka
Jurbarkas
siadają swoisty potencjał sprzyjający
Rybaczij
Sowietsk
rozwojowi wszystkich sfer osobowości
Sławsk
Donskoje
Golowkino
Krasnozamiensk
człowieka. Poznanie dziedzictwa kulChrabrowo
Swietłogorsk
Żilino
Bolszakowo
turowego i przyrodniczego zapewnia
Primorsk
Dobrowolsk
ścisły związek teraźniejszości z przeszłością i przyszłością, charakteryzujący się
Swietłyj
Gwardiejsk
Czerniachowsk
KALININGRAD
Bałtijsk
licznymi dramatycznymi,
tragicznymi i tajemniczymi faktami, które miały miejsce
Niestierow
Ładuszkin
Znamiensk
Gusiew
na tym obszarze.
Głównym celem oferty jest działanie na rzecz ochrony terenów
Mamonowo
Prawdinsk
Oziorsk
przyrodniczych,
poprzez wskazanie ich problemów, poszerzenie wiedzy o ekologii
Bagrationowsk
Braniewo
Żeleznodorożnyj
Kryłowo
i kulturze oraz krzewienie aktywnego trybu życia, także dbanie o duchowość, moFrombork
Górowo Iławeckie
Gołdap
Bartoszyce
Sępopol
ralność i patriotyczne
wychowanie młodzieży.
Opis oferty
Mierzeja Kurońska to unikatowy, lekko „zaburzony” przez działalność człowieka
obszar, powstały na skutek wzajemnego oddziaływania na siebie morza, wiatru
i człowieka. Obszar ten charakteryzuje się również ciągłym formowaniem
krajobrazu leśnego mierzei z niedużymi
nadmorskimi osadami, wyróżniającymi
się bogactwem przyrodniczym, historycznych, społecznym. Krajobraz Mierzei Kurońskiej odzwierciedla zmiany
środowiska naturalnego i społecznego.
Chcąc zachować naturalność mierzei,
człowiek musi postępować rozważnie
i wybierać korzystne dla środowiska
formy działalności.

CENA ZAWIERA:
nocleg, wyżywienie, transport,
bilety wstępów, usługi fotograficzne,
opieka pilota

TERMINY:
od września do maja

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
1 dzień – spotkanie grupy,
obiad, zakwaterowanie, spacer, zwiedzanie ogrodu botanicznego założonego w 1805 r.
przez Johanna Georga Scheffnera zasłużonego działacza
społecznego i pruskiego poetę,
kolacja, turniej „Co?, Gdzie?,
Kiedy?”, „Kalendarz przyrody”.
2 dzień – śniadanie, turniej ekologiczno-poznawczy „O czym śpiewają piaski”
oraz quiz „Pomożemy przyrodzie Mierzei Kurońskiej” w Muzeum Przyrody Mierzei
Kurońskiej, obiad, sesja fotograficzna z postaciami ze słowiańskiej mitologii wykonanymi z drewna i gliny, powrót do Kaliningradu, kolacja, przygotowanie wystawy
fotograficznej, podsumowanie wyników, wręczenie nagród.
3 dzień – śniadanie, wycieczka do kaliningradzkiego zoo, obiad, pożegnanie.
Organizator zastrzega możliwość zmiany programu nienaruszające ilości zaproponowanych usług.

KMRK, 236039 Kaliningrad
ul. Moriechodnaja 3
tel./faks: +7 401 2 578 263
Organizator KROO „Szturwał”
e-mail: kmrkprofkom@mail.ru
tel. + 79218525073 (Sołowjowa Olga)
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Wycieczka po mieście z aparatem fotograficznym
„Podróż z Königsbergu do Kaliningradu”

Turystyka kulturowa
i edukacyjna

CENA ZAWIERA:
wyżywienie, transport, bilety wstępów,
usługi fotograficzne, opieka pilota,
przewodnik turystyczny

Dla kogo:
Opis oferty
Głównym celem oferty jest spacer po
historycznych miejscach Kaliningradu – Königsbergu, pozytywne emocje,
poznanie atmosfery miasta i obecnych
mieszkańców. Oferta przygotowana
jest dla amatorów posiadających aparat
fotograficzny, także w telefonie komórkowym. Po wykonaniu wszystkich zdjęć przy pomocy doświadczonego fotografa
będziecie mogli Państwo ocenić wykonane zdjęcia.

Dworzec Południowy, muzealny
tramwaj, college KMRK, obiad, interaktywna gra „Foto Cross”, kolacja,
omówienie zdjęć, podsumowanie
wyników, nagrody dla zwycięzców.

1 dzień – spotkanie grupy, obiad, zakwaterowanie, wycieczka po mieście: szpiTaurogi
tal św. Gieorgija,
manufaktura bursztynu, magazyny portowe do przechowywaMysowka
Jurbarkas
nia smoły, dwupoziomowy
most, Brama Friedrichsburska, budynek pierwszej
Rybaczij
Sowietsk
Königsberskiej stacji pomp, tereny bySławsk
Donskoje
Golowkino
Krasnozamiensk
łego Dworca Wschodniego, pozostaChrabrowo
Swietłogorsk
Żilino
Bolszakowo
łości pierścieniowego wału ziemnego
Primorsk
Dobrowolsk
z XVII w., Kaliningradzki College RyboSwietłyj
Gwardiejsk
Czerniachowsk
KALININGRAD
Bałtijsk
łówstwa i Przetwórstwa Rybnego, koNiestierow
Ładuszkin
Znamiensk
Gusiew
lacja, konkurs fotografii w amatorskiej
Mamonowo
Prawdinsk
Oziorsk
pracowni fotograficznej „Foto-casting
Bagrationowsk
Braniewo
Żeleznodorożnyj
Kryłowo
na pamiątkę”.
Frombork
Górowo Iławeckie

Organizator zastrzega zmiany programu nie naruszające ilości zaproponowanych usług.

oferta skierowana jest do
młodzieży zainteresowanej historią,
krajoznawstwem, fotografiką

Bartoszyce

Sępopol

Gołdap

2 dzień – śniadanie, wycieczka autobusowa i piesza po mieście „Legendy
i mity starego miasta” trasą: Wioska
Rybacka, Katedra i Muzeum Kanta,
Most Miodowy, Most Drewniany, Domek Mostowy, Brama Frydlandzka,

3 dzień – śniadanie, wycieczka do
Muzeum Światowego Oceanu: okręt
podwodny „Б-412”, obiad, pożegnanie z grupą.

TERMINY:
od września do maja

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
KMRK, 236039 Kaliningrad
ul. Moriechodnaja  3
tel./faks: +7 401 2 578 263
Organizator KROO „Szturwał”
e-mail: kmrkprofkom@mail.ru
tel. + 79218525073 (Sołowjowa Olga)
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Celau – nieznane zakątki
obwodu kaliningradzkiego

Opis oferty
Jeżeli jesteście Państwo zmęczeni praDla kogo:
cą w biurze, a w głowie kłębi się myśl
oferta skierowana jest do miłośników
„Ech, moje życie – jesteś jak zamknięta
historii i unikalnych zjawisk
przyrodniczych
puszka! A wrzuć ją w błoto!”, ten program przygotowany jest specjalnie dla
was. Zapraszamy Państwa do wyjątkowego miejsca, do kompleksu bagien
wyżynnych Celau. Poczujecie magię
miejsca, zadziwiającego i nieznanego powszechnie zakątka obwodu kaliningradzkiego. Wycieczka z Kaliningradu w kierunku Prawdinska, znanego nie tylko z bitew
napoleońskich, ale także wyjątkowego miejsca dla miłośników przyrody i ekologów. Są to błota Celau, spuścizna okresu polodowcowego, których wiek datuje się
na około 10 tysięcy lat. Błota występują w rejonie prawdinskim i zajmują obszar 23
kilometrów kwadratowych! Celau – to tzw. torfowiska oligotroficzne (torfowiska
wysokie), porosłe miękkim kobiercem białego mchu torfowego (torfowca), który
z każdym rokiem zwiększa grubość. Jest to niewyobrażalny ekosystem, bowiem
korzenie drzew rosną do góry, a miejscowa roślinność zjada owady. To właśnie
tutaj znajdują się najczystsze czerwone jeziora torfowe, przefiltrowane przez grubą gąbkę mchu i żyją zwierzęta zapisane w Czerwonej Księdze (księga gatunków
zagrożonych publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej ZaTaurogi
sobów). Także tutaj nie ma osad ludzkich! Przyzwyczajeni do miejskiego zgiełku
Mysowka
Jurbarkas
Rybaczij
odkryjecie
Państwo
naturalną
Sowietsk
Sławsk
Donskoje
przestrzeń
bagien, poczujecie
Golowkino
Krasnozamiensk
Chrabrowo
Swietłogorsk
Żilino stulecia, zapisane
pod
nogami
Bolszakowo
Primorsk
w siedmiowarstwowej
torfoDobrowolsk
Swietłyj
Gwardiejsk
wej
księdze, gdzie każdy miCzerniachowsk
KALININGRAD
Bałtijsk
Ładuszkin
limetr torfowców toNiestierow
jeden rok
Znamiensk
Gusiew
Mamonowo
z życia bagna! Na koniec wyPrawdinsk
Oziorsk
Bagrationowsk
Braniewo
Żeleznodorożnyj cieczki przewidziany jest obiad
Kryłowo
Frombork
Górowo Iławeckie
oraz zwiedzanie
Prawdinska.
Gołdap
Bartoszyce
Sępopol

INFORMACJE PRAKTYCZNE

CENA:
do uzgodnienia

TERMINY:
od marca do września
ilość uczestników: od 10 osób
czas trwania: 8 godzin

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Tours  
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incoming@baltma.ru

40 P o d r ó ż e

p o

Turystyka kulturowa
i edukacyjna

d a w n y c h

P

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Pod niebem Swietłogorska

Opis oferty
Historia zagospodarowania Rauschen (ros. Swietłogorsk, niem. Rauschen, pol.
Dla kogo:
Ruszowice) jako uzdrowiska i centrum turystycznego rozpoczęła się w połowie
oferta skierowana jest do miłośników
XIX w., kiedy to wizyta króla Prus Fryderyka Wilhelma IV stała się bodźcem do
historii, architektury i morza
Taurogi
zagospodarowania
przybrzeżnej strefy Rauschen. Od 1946 r. miasto nosi nazwę
Mysowka
Jurbarkas
Rybaczij
Swietłogorsk. Miasto stało się modne i otrzymało status popularnego uzdrowiska.
Sowietsk
Sławsk
Proponujemy Państwu dwie trasy zwiedzania miasta. Pierwsza z nich opiera się
Donskoje
Golowkino
Krasnozamiensk
Chrabrowo
na jegoŻilino
walorach architektonicznych. W Rauschen żyli i pracowali bowiem tacy
Swietłogorsk
Bolszakowo
architekci i rzeźbiarze, jak: Gering, Honn, Brachert, Kukuk, Wichman. Wycieczka
Primorsk
Dobrowolsk
rozpoczyna
się
przy
nowym budynku dworca kolejowego, przy którym znajduje
Swietłyj
Gwardiejsk
KALININGRAD
Bałtijsk
się
zabytkowy, jeden
z piękniejszych budynków miasta, były pensjonat „Widok na
Niestierow
Ładuszkin
Czerniachowsk
Znamiensk
Gusiew
Morze,” często też nazywany „Domkiem Myśliwskim”. Dom ten, zaprojektowany
Mamonowo
Prawdinsk
Oziorsk
przez Geringa,
należał do burmistrza Rauschen, Karla von Strenge. Natomiast nad
Bagrationowsk
Braniewo
Żeleznodorożnyj
Kryłowo
urwistym brzegiem morza znajduje się willa, która należała do architekta Geringa.
Frombork
Górowo Iławeckie
Gołdap
Bartoszyce
Sępopol
Prawie niewidoczna wśród brzóz i sosen stoi willa „Mojmann”, niegdyś należąca
do profesora fizyki, wykładowcy Albertyny, Franca Mojmanna. W samym centrum
miasta stoi willa „Chartmann” z zachowanymi kratownicowymi frontami. Rodzina
Chartmannów posiadała restaurację „Zejesztern” na promenadzie. Lokal ten cieszy
się ogromną popularnością również i dziś. Zobaczymy także dom wypoczynkowy
„Tannenhof”, willę „Rosenhaus” i najcenniejszą budowlę w stylu szachulcowym
(mur pruski) – salę koncertową Swietłogorska, umiejscowioną w dawnym kościele katolickim. Czeka na nas także stary
„kurhaus”, czyli dom wypoczynkowy,
w którym odpoczywał Tomasz Mann.
Wycieczkę zakończymy w Otradnom,
dawnej willi Bracherta, a obecnie muzeum sławnego rzeźbiarza. Druga trasa
zaprezentuje Państwu walory przyrodnicze tego miejsca. Będzie to wycieczka
do arboretum, gdzie najważniejszym
drzewem jest sosna. Występuje także

magnolia i hortensja północnoamerykańska, dziewczęca winorośl trójlistkowa
Wicza, która oplata wieżę ciśnień, symbol starego Rauschen a dzisiejszego Swietłogorska. Rośnie także stożkowaty dąb, topola Wilsona, ciepłolubny orzech oraz
forsycja japońska. W centrum miasta znajduje się park, w którym rosną drzewa liściaste (niemiecki Larchenpark). Ostatnim punktem wycieczki jest Muzeum Leśne,
gdzie można poznać wiele ciekawostek dotyczących zielonej szaty Swietłogorska.

CENA:
do uzgodnienia
Dodatkowo: przejażdżka na rowerach,
siatkówka plażowa, piłka nożna,
wieczory przy ognisku nad brzegiem
morza, catering, paintball

TERMINY:
przez cały rok,
ilość uczestników: nieograniczona,
czas trwania: na życzenie klienta

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Tours
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incoming@baltma.ru
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Turystyka kulturowa
i edukacyjna

Dla kogo:
oferta skierowana jest do miłośników
historii i architektury małych miast

P

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Zapomniana prowincja: Prawdinsk
– Żeleznodorożnyj – Dobrowolsk
Opis oferty
W obwodzie kaliningradzkim znajdują
się również małe miasteczka ze specyficznym klimatem. Pierwszym z nich,
do którego zapraszamy jest Prawdinsk
(niem. Friedland, pol. Frydland). Choć
niewielki, jest on miejscem wielu atrakcji
historycznych i przyrodniczych. Miasto,
założone przez Krzyżaków w 1312 r.
i otoczone murami obronnymi, jako
nieliczne nie posiadało zamku obronnego. Pomimo to często znajdowało się
w centrum ważnych wydarzeń historycznych. Właśnie tutaj w 1807 r. rozegrała się jedna z ważniejszych bitew wojen
napoleońskiej. Kolejne miasto – Żeleznodorożnyj (niem. Gerdauen, pol. Gierdawy) –
rozwinęło się wokół zamku, zbudowanego przez Krzyżaków w XIV w. Właśnie tutaj
najlepiej zachowała się niemiecka architektura. Spacerując brukowanymi ulicami,
przeniesiecie się Państwo w czasy XIX-wiecznego pruskiego miasta. Po obiedzie
przewidziane jest zwiedzanie Dobrowolska (niem. Pillkallen, pol. Pilkały), któremu
prawa miejskie nadał król Pruski Fryderyk I w 1725 r. Na uwagę zasługuje pomnik
upamiętniający mieszkańców
Pillkallen, którzy zginęli w czasie wojny francusko-pruskiej
(1870–1871). Tylko tutaj można zwiedzić jedyne w swoim
rodzaju autorskie muzeum
Czeczulińskiego, prostego robotnika, operatora koparki,
który od 1952 r. kolekcjonował
wszystko, co niemieckie.

CENA:
do uzgodnienia

TERMINY:
na życzenie klienta,
ilość uczestników: do 10 osób,
czas trwania: 8 godzin

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Tours
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incoming@baltma.ru

Taurogi
Mysowka

Jurbarkas

Rybaczij
Sławsk

Donskoje
Swietłogorsk

Chrabrowo

Sowietsk

Golowkino

Krasnozamiensk

Bolszakowo Żilino

Primorsk

Dobrowolsk

Swietłyj
Bałtijsk Ładuszkin

KALININGRAD

Gwardiejsk

Czerniachowsk

Znamiensk

Niestierow
Gusiew

Mamonowo
Braniewo
Frombork

Prawdinsk
Oziorsk
Bagrationowsk
Żeleznodorożnyj
Kryłowo
Górowo Iławeckie
Bartoszyce
Sępopol

Gołdap
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r u s a c h

Klucze do Königsbergu

Turystyka kulturowa
i edukacyjna

– quiz po bramach starego miasta

Opis oferty
Dawne bramy Königsbergu, jako drzwi do przeszłości, zapraszają Państwa do
Dla kogo:
przeniesienia się kilka wieków wstecz, do dawnej stolicy Prus Wschodnich. Miejoferta skierowana jest do miłośników
sce gier przygodowych, które proponujemy, to bramy starego Königsbergu. Grupa
historii, quizów i gier przygodowych
dzieli się na drużyny, a każda z drużyn otrzymuje zadanie, którego zwieńczeniem
jest rozwiązanie zagadki dawnego miasta. Zachowane do czasów obecnych bramy
miejskie wznoszone były w połowie XIX w. Zbudowano je w stylu neogotyckim,
udekorowanoTaurogi
licznymi rzeźbami i bareliefami (płaskorzeźbami). Bramy do dziś są
Mysowka
Rybaczij
architektoniczną ozdobą Jurbarkas
miasta. Dlatego proponujemy Państwu poznanie tajemSowietsk
Sławsk
nic kilku z nich. Kamień węgielny Bramy Królewskiej został położony w 1843 r.
Donskoje
Golowkino
Krasnozamiensk
Chrabrowo
w obecności
króla
Fryderyka Wilhelma IV. Brama była rozpoczęciem budowy druSwietłogorsk
Żilino
Bolszakowo
giego wału umocnień miasta. Ekspozycja obecnego tutaj muzeum poświęcona jest
Primorsk
Dobrowolsk
tzw. wielkiemu poselstwu Piotra I. Wzniesiona w latach 1852–1855 Brama RosSwietłyj
Gwardiejsk
Czerniachowsk
KALININGRAD
Bałtijsk
garteńska razem z Niestierow
Bramą Królewską pretendują do tytułu najpiękniejszych bram
Ładuszkin
Znamiensk
Gusiew
miasta. Łączą w
sobie potęgę budowli obronnej z lekkością gotyckich świątyń.
Mamonowo
Prawdinsk
Oziorsk
Brama
Frydlandzka zakończyła budowę drugiego wału umocnień. Obecnie znajduBagrationowsk
Braniewo
Żeleznodorożnyj
Kryłowo
je się tutaj muzeum poświęcone historii dawnego Königsbergu.
Frombork
Górowo Iławeckie
Bartoszyce

Sępopol

Gołdap

INFORMACJE PRAKTYCZNE

CENA ZAWIERA:
do uzgodnienia, dodatkowo obiad
lub kolacja w restauracjach miasta

TERMINY:
na życzenie klienta,
ilość uczestników: od 20 do 70 osób,
czas trwania wycieczki: od 4 do 6 godzin

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Tours
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incoming@baltma.ru
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Turystyka kulturowa
i edukacyjna

d a w n y c h

P

r u s a c h

Kuchnia wschodniopruska, cóż to takiego?
– kulinarne mistrzostwa

Opis oferty
Niezły program może również zaoferować kuchnia! Zawodowy mistrz kulinarny
Dla kogo:
pomoże Państwu odnaleźć się w kuchennych sytuacjach. Podczas wykonywania
oferta skierowana jest do wielbicieli
zadań przesiąkniecie duchem przywódcy, poznacie także dania i tajniki kuchni prukuchni i niezwykłych sztuk kulinarnych
Taurogi
skiej. Na kuchnię
wschodniopruską duży wpływ wywarły kuchnia bałtycka i słoMysowka
Jurbarkas
Rybaczij
wiańska. Stąd więc jest tak bliska mieszkańcom obecnego Kaliningradu. CiekaSowietsk
Sławsk
wą tematyką kuchenną mogą być dania rybne, np. faszerowany sandacz; dania
Donskoje
Golowkino
Krasnozamiensk
Chrabrowo
mięsne,Żilino
np. roladki z mięsa dzika; a także desery z twarogu (strucla) oraz dania
Swietłogorsk
Bolszakowo
z jagód i owoców. Czy chcecie nauczyć się przygotowywać te potrawy? Jeśli tak,
Primorsk
Dobrowolsk
Swietłyj
proponujemy szkolenie typu mistrzów kulinarnych w pięciu restauracjach: w reGwardiejsk
Czerniachowsk
KALININGRAD
Bałtijsk
stauracji
„Usadźba”Niestierow
w Kaliningradzie, w restauracji „Altrimo” w osadzie Rybaczij
Ładuszkin
Znamiensk
Gusiew
na Mierzei Kurońskiej, w restauracji „Dolce Vita” w Kaliningradzie, w restauracji
Mamonowo
Prawdinsk
Oziorsk
Bagrationowsk
hotelu „Relais & Chateaux Schloss” w osadzie Jantarnyj i w safari park „MuszBraniewo
Żeleznodorożnyj
Kryłowo
kino” koło Kaliningradu. Będziecie Państwo mogli odbyć tutaj kurs, uczestniczyć
Frombork
Górowo Iławeckie
Gołdap
Bartoszyce
Sępopol
w procesie przygotowania dań tradycyjnej, pruskiej kuchni, zapisać przepisy oraz
poznać kulinarne tajemnice od prowadzących zajęcia szefów kuchni.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

CENA:
do uzgodnienia

TERMINY:
na życzenie klienta,
ilość uczestników: od 10 do 200 osób,
czas szkoleń: 12 godzin

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Tours
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incoming@baltma.ru
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Turystyka kulturowa
i edukacyjna

d a w n y c h

P

r u s a c h

Bałtijsk (Pillau)

– najbardziej zachodnie miasto Rosji

Opis oferty
Bałtijsk (niem. Pillau, pol. Piława) to najbarDla kogo:
dziej wysunięte na zachód miasto Federacji
oferta skierowana jest do miłośników
Rosyjskiej, położone na Mierzei Wiślanej po
historii i morskich parad
obu stronach Taurogi
Cieśniny Piławskiej, u wejścia do
Mysowka
Jurbarkas
Rybaczij
Zalewu Wiślanego. W swoich dziejach miasto
Sowietsk
Sławsk
wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk. Było
Donskoje
Golowkino
Krasnozamiensk
Chrabrowo
zajęte przez wojska szwedzkie, niemieckie i roSwietłogorsk
Żilino
Bolszakowo
syjskie. Współczesna historia Bałtijska też nosi
Primorsk
Dobrowolsk
Swietłyj
barwy militarne, bowiem tutaj znajduje się baza Marynarki Wojennej Floty BałtycGwardiejsk
Czerniachowsk
KALININGRAD
kiej. Wzdłuż brzeguNiestierow
przycumowane są statki flagowe (flagowce) i niszczyciele.
Bałtijsk Ładuszkin
Znamiensk
Gusiew
Szczególną rangę Bałtijska podkreśla fakt, że do miasta obcokrajowiec może trafić
Mamonowo
Prawdinsk
Oziorsk
Bagrationowsk
tylko po otrzymaniu specjalnej przepustki. Pillau nawet w okresie, kiedy należał do
Braniewo
Żeleznodorożnyj
Kryłowo
Królestwa Prus, utrzymywał ścisłe kontakty z Rosją. Car rosyjski Piotr I trzykrotnie
Frombork
Górowo Iławeckie
Gołdap
Bartoszyce
Sępopol
odwiedził miasto. W Bałtijsku wzniesiono jeden z piękniejszych pomników cara,
którego wysokość monumentu wynosi sześć i pół metra. W czasie wojny siedmioletniej, kiedy Prusy zostały zajęte przez wojska rosyjskie, w Piławie wybudowano
pierwszą prawosławną cerkiew. W Bałtijsku wzniesiono także sześciometrowy
pomnik cesarzowej Elżbiety Piotrowny, na którym monarchini przedstawiona jest
jako amazonka. Jest to największy na świecie pomnik kobiety amazonki.
Zapraszamy Państwa na coroczne święto wojennej floty Federacji Rosyjskiej,
której główną atrakcją jest uroczysta parada floty morskiej. Jest to fantastyczne
i niezapomniane wydarzenie. Nie jest bowiem codzienną okazją podziwiać parady
okrętów wojennych,
sprzętu wojskowego, defiladę oficerów
floty i marynarzy.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

CENA:
do uzgodnienia

TERMINY:
na życzenie klienta,
ilość uczestników: do 100 osób

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Tours
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incoming@baltma.ru
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Turystyka kulturowa
i edukacyjna

d a w n y c h

P

r u s a c h

Arcydzieła pruskich fortyfikacji

– od króla Fryderyka Wilhelma III do czasów obecnych

Opis oferty
Obwód kaliningradzki jest prawdziwym
Dla kogo:
skarbem dla miłośników historii. Na jego
oferta skierowana jest do miłośników
terenie miało miejsce wiele wydarzeń
historii i architektury obronnej
Taurogi
znanych w historii
Europy: wojny naMysowka
Jurbarkas
Rybaczij
poleońskie, działania pierwszej i drugiej
Sowietsk
Sławsk
wojny światowej. Do naszych czasów
Donskoje
Golowkino
Krasnozamiensk
Chrabrowo
przetrwało
Swietłogorsk
Żilino wiele budowli obronnych
Bolszakowo
związanych z tymi wydarzeniami, np.
Primorsk
Dobrowolsk
Swietłyj
betonowe schrony, forty, wały obronne,
Gwardiejsk
Czerniachowsk
KALININGRAD
Bałtijsk
twierdze.
Zapraszamy
Państwa do poNiestierow
Ładuszkin
Znamiensk
Gusiew
znania historii miasta nie tylko poprzez
Mamonowo
Prawdinsk
Oziorsk
Bagrationowsk
typowe zwiedzanie zabytków, ale także
Braniewo
Żeleznodorożnyj
Kryłowo
poprzez aktywny udział w bezpośredFrombork
Górowo Iławeckie
Gołdap
Bartoszyce
Sępopol
nim szturmie na Königsberg! Oto nasza
propozycja. Przeglądowa wycieczka po
Kaliningradzie zakończy się w forcie nr
V, gdzie na jednym z dziedzińców odbędzie się rekonstrukcja historyczna. Uczestnicy klubu wojenno-historycznego przedstawią inscenizację wydarzenia z drugiej wojny światowej, po którego zakończeniu
będzie można obejrzeć broń, umundurowanie i wyposażenie żołnierzy tamtych
czasów. Następnym punktem będzie Muzeum Bramy Frydlandzkiej (XIX w.), które
szczyci się trójwymiarowym filmem o mieście, pozwalające gościom przenieść się
do dawnego Königsbergu. Na obiad
lub kolację zapraszamy do restauracji Słoneczny Kamień mieszczącej się
w Bramie Rosgarteńskiej (XIX w.). Także
w byłym poniemieckim fortyfikacyjnym
budynku znajduje się piwiarnia Reduit
i restauracja z kuchnią bawarską Zötler.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

CENA:
do uzgodnienia

TERMINY:
na życzenie klienta,
ilość uczestników: nieograniczona,
czas trwania: 6 godzin

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Tours
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incoming@baltma.ru
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oferta skierowana jest do miłośników
historii

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Wojny napoleońskie
w Prusach Wschodnich

Turystyka kulturowa
i edukacyjna

Dla kogo:

P

Opis oferty
Obwód kaliningradzki jest skarbnicą dla miłośników historii. Miejsce to było świadkiem m.in. wojny cesarza Napoleona Bonaparte prowadzonej z królestwem Prus
oraz Rosją w latach 1806–1807. Na szlaku napoleońskim w Prusach Wschodnich
proponujemy Państwu rozpocząć zwiedzanie od Bagrationowska (niem. Preussisch
Eylau, pol. Iława Pruska), kojarzonego
w historii z bitwą pod Iławą Pruską, rozegraną 7 i 8 lutego 1807 r. pomiędzy
wojskami francuskimi, dowodzonymi
przez samego Napoleona, a armią rosyjską, wspomaganą przez korpus pruski. W lokalnym muzeum znajdują się
pamiątki historyczne związane z tym
wydarzeniem. Kolejnym miejscem jest
Prawdinsk (niem. Friedland, pol. Frydland), gdzie w dniu 14 czerwca 1807 r. miała miejsce bitwa wojsk rosyjskich i francuskich dowodzonych przez Napoleona.
Wzmiankę o tym historycznym wydarzeniu można znaleźć na Łuku Triumfalnym
w Paryżu i na sarkofagu Napoleona w Kościele Inwalidów w Paryżu. Kolejnym
miastem jest Sovietsk (niem. Tilsit, pol. Tylża), gdzie w 1807 r. zostały zawarte
dwa porozumienia między cesarstwem Francji a Imperium Rosyjskim i królestwem
Prus. Królowi pruskiemu
Fryderykowi Wilhelmowi III
Taurogi
Mysowka
towarzyszyła
żona królowa
Jurbarkas
Rybaczij
Sowietsk
Luiza, od której imienia zoSławsk
Donskoje
Golowkino
stał
nazwany most wznieKrasnozamiensk
Chrabrowo
Swietłogorsk
Żilino
Bolszakowo
siony w 1907 r. w setną
Primorsk
Dobrowolsk
rocznicę
zawartego ukłaSwietłyj
Gwardiejsk
Czerniachowsk
du pokojowego. Obecnie
KALININGRAD
Niestierow
Bałtijsk Ładuszkin
Znamiensk
na
moście utworzone jest
Gusiew
Mamonowo
Prawdinsk
przejście graniczne między
Oziorsk
Bagrationowsk
Braniewo
Żeleznodorożnyj
Rosją a Litwą.
Kryłowo

Frombork

Górowo Iławeckie
Bartoszyce

Sępopol

Gołdap

CENA:
do uzgodnienia

TERMINY:
na życzenie klienta,
ilość uczestników: nieograniczona,
czas trwania: 8 godzin

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Tours  
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incoming@baltma.ru
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Turystyka kulturowa
i edukacyjna
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P

r u s a c h

Königsberg – Kaliningrad

Opis oferty
Zapraszamy na wycieczkę do miasta z ponad ośmiowiekową historią. Kaliningrad
Dla kogo:
(dawniej Königsberg) jest sercem obwodu kaliningradzkiego, wcześniej był stolicą
oferta skierowana jest do miłośników
Prus Wschodnich. Miasto zostało założone przez Krzyżaków w 1255 r., weszło
historii
Taurogi
w skład państwa
krzyżackiego, stając się stolicą diecezji sambijskiej. W 1312 r.
Mysowka
Jurbarkas
Rybaczij
zbudowany najpierw drewniany, a potem murowany zamek stał się rezydencją
Sowietsk
Sławsk
wielkiego marszałka Zakonu. Podczas wojny trzynastoletniej, tj. od 1457 r., KróleDonskoje
Golowkino
Krasnozamiensk
Chrabrowo
wiec (Königsberg)
został siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego. W 1525 r. ostatSwietłogorsk
Żilino
Bolszakowo
ni wielki mistrz Albrecht Hohenzollern dokonał sekularyzacji państwa zakonnego.
Primorsk
Dobrowolsk
Swietłyj
Powstało wtedy państwo świeckie – Księstwo Pruskie ze stolicą w Królewcu, któGwardiejsk
Czerniachowsk
KALININGRAD
Bałtijsk
re
po koronacji Fryderyka
Niestierow I w 1701 r. stało się siedzibą króla Prus. Podczas wyŁaduszkin
Znamiensk
Gusiew
cieczki odwiedzicie Państwo Katedrę, gdzie przy jednej ze ścian spoczywa wybitny
Mamonowo
Prawdinsk
Oziorsk
Bagrationowsk
mieszkaniec miasta z epoki oświecenia, urodzony w Królewcu, filozof Immanuel
Braniewo
Żeleznodorożnyj
Kryłowo
Kant. Zapraszamy także do Muzeum Bursztynu. Jest to jedyne takie muzeum w RoFrombork
Górowo Iławeckie
Gołdap
Bartoszyce
Sępopol
sji, gdzie prezentowane są unikatowe okazy bałtyckiego kamienia szlachetnego.
W 1945 r. po drugiej wojnie światowej w wyniku konferencji poczdamskiej jedna
trzecia części Prus Wschodnich wraz ze stolicą znalazła się w granicach ZSRR,
a w 1946 r. nazwę miasta Königsberg i przyległych jego okolic zmieniono na Kaliningrad i obwód kaliningradzki.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

CENA:
do uzgodnienia
Dodatkowo: zwiedzenie muzeów,
rejs kutrem po Pregole, obiad lub kolacja
w restauracji miasta

TERMINY:
na życzenie klienta,
ilość uczestników: nieograniczona
czas trwania: 3 godziny

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Tours
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incoming@baltma.ru
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P

Kaliningrad

Turystyka kulturowa
i edukacyjna

– historia z okien tramwaju

Opis oferty
Historię obecnego miasta należy poznać poprzez wydarzenia siedmiowiekowej
Dla kogo:
historii Königsbergu. Pierwsze, niemieckie, cywilne lotnisko Devau powstało
oferta skierowana jest do miłośników
w Königsbergu. Także tutaj znajdują się linie tramwajowe najstarsze w całej obechistorii
nej Rosji. W maju 1881 r. w związku z dynamicznym rozwojem miasta, konieczne
było zorganizowanie transportu miejskiego. W Königsbergu została oddana do
użytku pierwsza konna linia tramwajowa, której właścicielami były spółki akcyjne.
W maju 1895 r. na ulicach miasta pojawiły się pierwsze tramwaje. Obecnie w Rosji wąskotorówka zachowała się tylko w dwóch miastach i Kaliningrad jest jednym z nich. Zapraszamy na wycieczkę tramwajem wraz z przewodnikiem ulicami
historycznej części miasta. Pierwsza trasa rozpoczyna się w Muzeum Kolejnictwa (obok Dworca Południowego), w którym można zobaczyć parowozy z lat 40.
ubiegłego wieku. Następnie tramwaj
Taurogi
podąży do centrum miasta i dalej przez
Mysowka
Jurbarkas
Rybaczij
Plac Centralny do Muzeum Bursztynu
Sowietsk
Sławsk
Donskoje
w baszcie obronnej Der Dohna, a naGolowkino
Krasnozamiensk
Chrabrowo
Swietłogorsk
Żilino
stępnie do Bramy Rosgarteńskiej i baBolszakowo
stionu Oberteich. Kolejnymi przystanPrimorsk
Dobrowolsk
Swietłyj
kami są: Galeria Sztuki, Katedra i grób
Gwardiejsk
Czerniachowsk
KALININGRAD

Bałtijsk

Ładuszkin
Mamonowo
Braniewo
Frombork

Niestierow
Gusiew

Znamiensk
Prawdinsk
Bagrationowsk
Żeleznodorożnyj

Górowo Iławeckie
Bartoszyce

Sępopol

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Oziorsk
Kryłowo
Gołdap

Immanuela Kanta. Trasę kończy dzielnica Rybacka Osada. Druga trasa tramwajowa rozpoczyna się w centrum i prowadzi do historycznej części miasta, w której
zachowały się ślady dawnej świetności Königsbergu: niemieckie wille (pałacyki),
brukowane ulice, wiekowe drzewa. Z okien tramwaju zobaczycie Państwo także
Katedrę, Sobór Katedralny Chrystusa Zbawiciela, pomnik Piotra I, pomnik Schillera, kaliningradzkie zoo, Centralny Park Kultury i Wypoczynku oraz dawny kościół
królowej Luizy, w którym obecnie ma siedzibę Teatr Lalek.

CENA:
do uzgodnienia
Dodatkowo: wycieczka wieczorem,
catering w tramwaju

TERMINY:
na życzenie klienta,
ilość uczestników: od 10 do 30 osób,
czas trwania: 2 godziny

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Tours
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incoming@baltma.ru
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Miasto Immanuela Kanta

Opis oferty
Na pytanie, kto był najwybitniejszym mieszkańcem miasta, zdecydowana więkDla kogo:
szość jednogłośnie odpowie: „Oczywiście Immanuel Kant!”. Ten wybitny filozof
oferta skierowana do miłośników historii
(1724–1804) już od ponad 200 lat jest głównym symbolem miasta, w którym
i filozofii
przeżył prawie całe swoje życie i które często nazywane jest „miastem Kanta”.
Taurogi
Niestety, większość budynków związanych z jego życiem albo zostało rozebranych
Mysowka
Jurbarkas
Rybaczij
jeszcze
w
XIX
w.,
jak
np.
dom
filozofa, albo stały się „ofiarami” działań wojennych,
Sowietsk
Sławsk
Donskoje
jak np. Albertyna – uniwersytet powstały dzięki królowi Polski Zygmuntowi AuguGolowkino
Krasnozamiensk
Chrabrowo
Swietłogorsk
Żilino w 1560 r. obdarzył go takimi samymi przywilejami, jakie posiadała
stowi,
który
Bolszakowo
Primorsk
Akademia Krakowska.
Pomimo to w mieście obecnych jest wiele miejsc poświęDobrowolsk
Swietłyj
Gwardiejsk
conych
wybitnemu filozofowi, których odwiedzenie można połączyć z wycieczką
Czerniachowsk
KALININGRAD
Bałtijsk
Niestierow
Ładuszkin
po Kaliningradzie. W
jednej z baszt Katedry znajduje się Muzeum Immanuela KanZnamiensk
Gusiew
Mamonowo
ta, w którym zgromadzono mnóstwo eksponatów związanych z życiem i twórczoPrawdinsk
Oziorsk
Bagrationowsk
Braniewo
Żeleznodorożnyj ścią uczonego. Przy jednej ze ścian Katedry znajduje się kamień upamiętniający
Kryłowo
Frombork
Górowo Iławeckie
miejsce pierwszego
budynku Albertyny, postawiony w 450-lecie Uniwersytetu
Gołdap
Bartoszyce
Sępopol
w Königsbergu. Na uniwersytecie tym Kant uczył się, wykładał i przez kilka lat był
rektorem. Obecnie jedną z głównych osobliwości tego miejsca jest grób Immanuela Kanta. Znajduje się on przy jednej ze ścian Katedry ocalałej w czasie bombardowań miasta w 1944 r. Podążając przez historyczne centrum miasta, będziecie
Państwo przejeżdżać obok ruin zamku królewskiego. Obok, na ulicy Księżnej (Prinzessinstrasse) znajdował się dom Immanuela Kanta. Tutaj mieszkał aż do śmierci,
pisał prace naukowe, przy
kolacji spotykał się z przyjaciółmi, stąd wyruszał na
swoje codzienne spacery.
Przy Muzeum Światowego
Oceanu jest jeszcze jedno
miejsce związane z Kantem – granitowa ławka,
upamiętniająca
miejsce,
gdzie podobno filozof lubił

odpoczywać podczas spacerów. Kolejny przystanek to Paradeplatz (Plac Defilad)
z pomnikiem Kanta przed Uniwersytetem, któremu w 2005 r. na 750-lecie miasta
nadano imię wybitnego niemieckiego filozofa. Ciekawostką jest, że pomnik uczonego pojawił się nie tylko na swoim tradycyjnym miejscu, ale również na dawnym postumencie. Zwyczajem Immanuela Kanta było spożywanie obiadu w gronie
swoich studentów. Stąd więc proponujemy Państwu kontynuowanie tej tradycji
i zjedzenie obiadu razem ze studentami – członkami Klubu Kanta, podczas którego
młodzież bardzo chętnie podzieli się z Państwem ciekawostkami z życia filozofa.

CENA:
do uzgodnienia

TERMINY:
na życzenie klienta,
ilość uczestników: do 10 do 200 osób,
czas trwania: od 4 godzin

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Turs  
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incomie@baltma.ru
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Kaliningrad

CENA ZAWIERA:

– 1-dniowa wycieczka autokarowa

Zapraszamy na 1-dniową wycieczkę do
Kaliningradu (dawniej Königsberg, KróDla kogo:
lewiec). Miasto zostało założone przez
oferta skierowana jest do grup
Krzyżaków w 1255 roku, weszło w skład
turystycznych oraz turystów
indywidualnych w każdym wieku
państwa krzyżackiego. W 1312 roku
zbudowany tutaj
– najpierw drewniany,
Taurogi
Mysowka
a potem murowany – zamek
Jurbarkas stał się
Rybaczij
Sowietsk wielkiego marszałka Zakonu.
rezydencją
Sławsk
Donskoje
Golowkino Podczas wojny
trzynastoletniej, tj. od
Krasnozamiensk
Chrabrowo
Swietłogorsk
Żilino
Bolszakowo
1457 roku Królewiec (Königsberg) zoPrimorsk
Dobrowolsk
stał siedzibą wielkiego
mistrza krzyżacSwietłyj
Gwardiejsk
Czerniachowsk
kiego.
W 1525 roku ostatni wielki mistrz,
KALININGRAD
Bałtijsk
Niestierow
Ładuszkin
Znamiensk
Albrecht Hohenzollern
dokonał sekulaGusiew
Mamonowo
Prawdinsk
ryzacjiOziorsk
państwa zakonnego. Powstało
Bagrationowsk
Braniewo
Żeleznodorożnyj
wtedy państwo świeckie Księstwo Pruskie ze stolicą w Królewcu, które po koronaKryłowo
Frombork
Górowo Iławeckie
Bartoszyce
Sępopol
cji Fryderyka IGołdap
w 1701 roku stało się siedzibą króla Prus. Wybitnym mieszkańcem
miasta z epoki oświecenia jest urodzony w Królewcu filozof Immanuel Kant. W 1945
roku w wyniku konferencji poczdamskiej jedna trzecia części Prus Wschodnich wraz
ze stolicą znalazła się w granicach ZSRR, a w 1946 roku nazwę miasta Königsberg
i przyległych jego okolic zmieniono na Kaliningrad i obwód kaliningradzki.
Opis oferty
Wyjazd z Olsztyna, przekroczenie granicy w Bezledach, przejazd od Kaliningradu,
zwiedzanie miasta z przewodnikiem: katedra i grób Immanuela Kanta (naprzeciwko grobowca stoi rzeźba księcia Albrechta, ostatniego wielkiego mistrza zakonu
krzyżackiego i założyciela Uniwersytetu,
w którym później studiował i uczył studentów Immanuel Kant); Muzeum
Światowego Oceanu (główne muzeum
morskie w kraju, które posiada bogatą

transport autokarem, ubezpieczenie
NNW, obiad, pilot-przewodnik,
bilety wstępu do muzeów

TERMINY:
na życzenie klienta

kolekcję statków, przy głównym budynku stoją przycumowane statki naukowo-poszukiwawcze „Witiaź” i „Kosmonauta Wiktor Pacajew”, trawler oraz bojowy
okręt podwodny B-413 typu tango); dawne miejskie fortyfikacje obronne: Brama
Rosgarteńska, Brama Królewska, Brama Frydlandzka; Baszta Der Dohna w której
obecnie mieści się Muzeum Bursztynu (w 28 salach zebrane są unikatowe kawałki
bałtyckiego kamienia szlachetnego, a waga największego samorodka w kolekcji
wynosi 4 280 g); Cerkiew Chrystusa Zbawiciela (główny prawosławny kościół
obwodu kaliningradzkiego i jeden z największych w Rosji), czas wolny (1,5 godz.),
powrót do Olsztyna.

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Grajan Tour Sp. z o.o. Grażyna Pietrzak
ul. Kościuszki 20/2, 10-504 Olsztyn
tel. 89 534 24 14
e-mail: biuro@grajan.pl
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Kaliningrad

– 1-dniowa wycieczka autokarowa

Zapraszamy na 1-dniową
wycieczkę do KaliningraDla kogo:
du (dawniej Königsberg,
oferta skierowana jest do grup
Królewiec). Miasto zostaturystycznych oraz turystów
indywidualnych w każdym wieku
ło założone przez KrzyżaTaurogi
ków w 1255 roku, weszło
Mysowka
Jurbarkas
Rybaczij
w skład państwa krzyżacSowietsk
Sławsk
Donskoje
kiego. W 1312 roku zbuGolowkino
Krasnozamiensk
Chrabrowo
Swietłogorsk
dowany tutaj – najpierw
Żilino
Bolszakowo
drewniany a potem muroPrimorsk
Dobrowolsk
Swietłyj
wany
– zamek stał się rezydencją wielkiego marszałka Zakonu. Podczas wojny
Gwardiejsk
Czerniachowsk
KALININGRAD
Bałtijsk
Niestierow
trzynastoletniej, tj. od
1457 roku Królewiec (Königsberg) został siedzibą wielkiego
Ładuszkin
Znamiensk
Gusiew
mistrza krzyżackiego. W 1525 roku ostatni wielki mistrz, Albrecht Hohenzollern
Mamonowo
Prawdinsk
Oziorsk
Bagrationowsk
Braniewo
Żeleznodorożnyj dokonał sekularyzacji państwa zakonnego. Powstało wtedy państwo świeckie –
Kryłowo
Frombork
Górowo Iławeckie
Księstwo Pruskie ze stolicą w Królewcu, które po koronacji Fryderyka I w 1701
Gołdap
Bartoszyce
Sępopol
roku stało się siedzibą króla Prus. Wybitnym mieszkańcem miasta z epoki oświecenia jest urodzony w Królewcu filozof Immanuel Kant. W 1945 roku w wyniku
konferencji poczdamskiej jedna trzecia części Prus Wschodnich wraz ze stolicą
znalazła się w granicach ZSRR, a w 1946 roku nazwę miasta Königsberg i przyległych okolic zmieniono na Kaliningrad i obwód kaliningradzki.
Opis oferty
Wyjazd z Olsztyna; przekroczenie
granicy w Bezledach; przejazd od
Kaliningradu; zwiedzania miasta
z przewodnikiem: katedra i grób
Immanuela Kanta (naprzeciwko
grobowca stoi rzeźba księcia Albrechta, ostatniego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego i założyciela Uniwersytetu, w którym

później studiował i uczył studentów Immanuel Kant); Muzeum
Światowego Oceanu (główne
muzeum morskie, posiada bogatą kolekcję statków, przy
głównym budynku stoją przycumowane statki naukowo-poszukiwawcze „Witiaź” i „Kosmonauta Wiktor Pacajew”, trawler oraz
bojowy okręt podwodny B-413
typu tango); obiad w restauracji; Muzeum Bursztynu (znajduje się w historycznym
budynku – baszcie obronnej Der Dohna, gdzie w 28 salach zebrane są unikatowe kawałki bałtyckiego kamienia szlachetnego, a waga największego samorodka
w kolekcji wynosi 4 280 g); czas wolny (1,5 godz.); powrót do Olsztyna.

CENA ZAWIERA:
transport autokarem, ubezpieczenie
od NNW, obiad, pilot-przewodnik,
bilety wstępu do muzeów

TERMINY:
na życzenie klienta

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Biuro Podróży „Mazur-Tourist”
Leszek Korejwo
ul. Kołobrzeska 1, 10-442 Olsztyn
tel. 89 522 14 97, 522 14 99
fax 89 522 14 98
e-mail: travel@mazur-tourist.com.pl
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Obwód kaliningradzki

Turystyka kulturowa
i edukacyjna

– 3-dniowa wycieczka autokarowa
Obwód kaliningradzki należy do grona podmiotów Federacji Rosyjskiej o najszybszym tempie rozwoju gospodarczego. Różni się od innych regionów kraju nie tylko
swoją unikalną lokalizacją geopolityczną, bliskością do morza i krajów Unii Europejskiej, rozwiniętą infrastrukturą turystyczną, pozycją w specjalnej strefie ekonomicznej, lecz również przemysłowym wydobyciem i obróbką bursztynu.

Dla kogo:
oferta skierowana jest do grup
turystycznych oraz turystów
indywidualnych w każdym wieku

CENA ZAWIERA:
2 noclegi, wyżywienie jak w programie,
transport autokarem, ubezpieczenie od
NNW, obiad, pilot-przewodnik,
bilety wstępu do muzeów

TERMINY:

Taurogi
Mysowka

Jurbarkas

Rybaczij
Donskoje
Swietłogorsk

Chrabrowo

Golowkino

Opis oferty
Sowietsk
Sławsk
1 dzień – wyjazd z Olsztyna, przekroczenie granicy w Bezledach, przejazd od KaKrasnozamiensk
liningradu,
Żilinozakwaterowanie, kolacja, nocleg.

Bolszakowo
Primorsk

ORGANIZATOR I REZERWACJA:

Dobrowolsk

2Czerniachowsk
dzień – śniadanie, zwiedzania miasta z przewodnikiem: dawne miejskie fortyfikaKALININGRAD
Bałtijsk
cje obronne: BramaNiestierow
Rosgarteńska, Brama Królewska, Brama Frydlandzka, Baszta
Ładuszkin
Znamiensk
Gusiew
Der Dohna, w której obecnie mieści się Muzeum Bursztynu (w 28 salach zebrane
Mamonowo
Prawdinsk
Oziorsk
Bagrationowsk
Braniewo
Żeleznodorożnyj są unikatowe kawałki bałtyckiego kamienia szlachetnego, a waga największego
Kryłowo
Frombork
Górowo Iławeckie
samorodka w kolekcji wynosi 4 280 g); obiad w restauracji; dalsze zwiedzanie
Gołdap
Bartoszyce
Sępopol
miasta z przewodnikiem: Cerkiew Chrystusa Zbawiciela (główny prawosławny kościół obwodu kaliningradzkiego i jeden z największych w Rosji), katedra i grób Immanuela Kanta (naprzeciwko grobowca stoi rzeźba księcia Albrechta, ostatniego
wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego i założyciela Uniwersytetu, w którym później studiował i uczył studentów Immanuel Kant); Muzeum Światowego Oceanu
(główne muzeum morskie w kraju, które posiada bogatą kolekcję statków, przy
głównym budynku stoją przycumowane statki naukowo-poszukiwawcze „Witiaź”
i „Kosmonauta Wiktor Pacajew”, trawler oraz bojowy okręt podwodny B-413 typu
tango); czas wolny, kolacja i nocleg w hotelu;
Swietłyj

na życzenie klienta

Gwardiejsk

3 dzień – śniadanie, wyjazd z przewodnikiem na trasę: Jantarnyj (zwiedzanie kombinatu obróbki bursztynu i widok na kopalnię odkrywkową bursztynu, ponieważ
jest to czynny zakład górniczy, nie ma możliwości chodzenia po jego terytorium);
Swietłogorsk (popularna miejscowość uzdrowiskowa położona nad Morzem Bałtyckim), obiad, powrót do Olsztyna.

Biuro Podróży „Mazur-Tourist”
Leszek Korejwo
ul. Kołobrzeska 1, 10-442 Olsztyn
tel. 89 522 14 97, 522 14 99
fax 89 522 14 98
e-mail: travel@mazur-tourist.com.pl
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Międzynarodowy Spływ Kajakowy
Węgorapa–Angrapa (Polska–Rosja)
Zapraszamy na wielką przygodę do miejsc wyjątkowych, pięknych, nieznanych. Od
spokojnych nurtów Sapiny, przez meandry wielkiej pętli tajemniczej Węgorapy i aleje
nieodkrytych dzikich Mazur, aż po wody rosyjskiej Angrapy, płynącej w głębokim kanionie, zapierającej dech w piersiach ciszą, spokojem i szumem wiatru w sitowiu.
Opis oferty
1 dzień – dzień przyjazdu na Mazury – przyjazd do miejsca noclegowego, zakwaterowanie uczestników spływu, obiadokolacja, nocleg, dla chętnych możliwy krótki
etap spływu rzeką Sapiną.
2 dzień – Sapina i Puszcza Borecka –
śniadanie, uroczyste otwarcie spływu,
krótka autokarowa wycieczka krajoznawcza z przewodnikami (Puszcza
Borecka), wodowanie kajaków, spływ
rzeką Sapiną, obiad na brzegu rzeki,
po zakończeniu spływu powrót do
ośrodka noclegowego i możliwość
wzięcia udziału w zajęciach rękodzielniczych zakończonych konkursem z nagrodami na wykonanie pamiątki ze spływu, uroczysta obiadokolacja, nocleg.

syjskiej (17 km) rzeką Angrapą (jest to
nazwa Węgorapy po stronie rosyjskiej),
obiad na brzegu rzeki, zakończenie III
etapu spływu, zwiedzanie Ozierska
z przewodnikiem (Muzeum, założenia
architektoniczne miasta, pomniki), uroczysta obiadokolacja, nocleg.
5 dzień – Czerniachowsk (niem. Insterburg, pol. Wystruć) – śniadanie, przejazd
autokarami na IV etap spływu na trasie: Oziersk–Czerniachowsk, obiad w Czerniachowsku, zwiedzanie Czerniachowska z przewodnikiem (ruiny zamku krzyżackiego, gotycki zamek biskupów sambijskich Georgenburg – stadnina koni, zabudowa
mieszkalna z przełomu XIX i XX w., domy mieszkalne z XVII–XVIII w., kościoły, cerkwie, stary ratusz, wieża ciśnień i stary dworzec), wyjazd z Czerniachowska do
Polski, powrót do ośrodka noclegowego w Polsce.
Każdy z uczestników otrzymuje pamiątkową koszulkę i czapeczkę spływu.
Podczas spływu prowadzone są konkursy z nagrodami (rękodzielniczy, ekologiczny
oraz zbieranie śmieci z rzek i jezior).

transport autokarem na terenie Polski
i Rosji, zakwaterowanie: (4 noclegi,
pokoje wieloosobowe z łazienkami),  
wyżywienie (4 śniadania, 4 obiady,
4 kolacje), wynajem i transport kajaków
z pełnym osprzętem (1 kajak na 2 osoby),
opiekę ratowników podczas spływu, usługi
licencjonowanych przewodników lokalnych
podczas zwiedzania, wszystkie bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów, wszystkie
materiały i narzędzia do warsztatów
rękodzielniczych, koszulki z logo
imprezy i materiały reklamowe, nagrody
w konkursach, koszty wizy rosyjskiej,
ubezpieczenie KL i NNW – TU Europa

TERMINY:

Obsługa spływu w języku polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim.
Program jest ramowy. Szczegóły dostępne na stronie organizatora od stycznia:
www.krainawegorapy.pl.

czerwiec, długi weekend Bożego Ciała

Zapraszamy do odwiedzenia strony:
https://www.youtube.com/watch?v=46fS-M-UNSo

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Taurogi

3 dzień – Węgorapa i dzikie Mazury – śniadanie, przejazd autokarami na II etap
spływu (rzeka Węgorapa), obiad i prezentacja produktów regionalnych na brzegu
rzeki, autokarowa wycieczka z przewodnikiem po terenie dzikich Mazur (Lasy Skaliskie lub Góry Klewińskie), powrót do ośrodka noclegowego, pisemny konkurs
ekologiczny z nagrodami, obiadokolacja przy muzyce, nocleg.

Mysowka

Jurbarkas

Rybaczij
Sławsk

Donskoje
Swietłogorsk

Sowietsk

Golowkino

Chrabrowo

Bolszakowo

Żilino

Primorsk
KALININGRAD

Bałtijsk

Gwardiejsk

Ładuszkin
Mamonowo
Braniewo
Frombork

Krasnozamiensk

Dobrowolsk

Swietłyj

4 dzień – Oziersk (niem. Darkehmen, pol. Darkiejmy) – śniadanie, przejazd autokarami na III etap spływu, odprawa celna i graniczna polska, odprawa celna
i graniczna rosyjska (na brzegu rzeki Angrapy), tart do III etapu po stronie ro-

CENA ZAWIERA:

Czerniachowsk
Niestierow
Gusiew

Znamiensk
Prawdinsk
Bagrationowsk
Żeleznodorożnyj

Górowo Iławeckie
Bartoszyce

Sępopol

Oziorsk
Kryłowo
Gołdap

Mazurskie Biuro Turystyki
KRAINA WĘGORAPY
ul. 11 Listopada 16/6
11-600 Węgorzewo
tel. 518 211 807  
e-mail: poczta@krainawegorapy.pl  
www.krainawegorapy.pl

54 P o d r ó ż e

p o

d a w n y c h

Dla kogo:
oferta skierowana do leniuchów
i aktywnych w każdym wieku, lubiących
miejsca niezwykłe i niezadeptane,
z ciekawą przeszłością, ale i z wartko
płynącą teraźniejszością
Gdynia
Gdańsk

Bytów

Braniewo
Nowa
Karczma

Tczew

Starogard
Gdański

Elbląg
Malbork

Nowe
Gniew

Dzierzgoń
Sztum

Kwidzyn
Chojnice

Nakło

Prabuty

Tuchola
Grudziądz
Świecie

Iława

Chełmno
Brodnica

Bydgoszcz
Toruń

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Na ryby, grzyby,
konie i paralotnie do Nowego

Turystyka aktywna

Lębork

P

Nowe to malowniczo położone miasto o bogatej historii i ciekawej teraźniejszości,
znajdujące się w granicach województwa kujawsko-pomorskiego. W mieście zachował się średniowieczny układ urbanistyczny z cennymi zabytkami sakralnymi
i militarnymi. Nowe posiada także ofertę dla osób interesujących się przyrodą,
gdyż teren gminy łączy w sobie uroki niziny satrowicko-nowskiej z Wisłą oraz
chłód jezior i lasów otuliny Borów Tucholskich. Dzisiejszy krajobraz to także efekt
pracy naszych przodków: przydrożna aleja lip oraz dęby w Trylu i Mątawach, parkowe założenia dworskie w Kończycach, Milewie i Milewku. Osoby, które zamierzają spędzić aktywnie czas w końskim siodle, z wędką w ręku czy uprawiając
Bartoszyce
paralotniarstwo,
będą mogły sprawdzić, jak szybko potrafi bić ich tętno.
Lidzbark Warmiński
Dobre Miasto
Opis

Reszel

Kętrzyn

Gierłoż

Giżycko
oferty
Świta Lipka
Jeziorany
Oferujemy
pobyt w Ryn
Gospodarstwie Agroturystycznym Siedlisko w Osinach –
Mrągowo
położonym
w odległości około 12 km od Nowego, połączony ze zwiedzaniem
Olsztyn
Ruciane Nida
Olsztynek zabytków na terenie Nowego, wraz z udziałem w imprezach historycznych i kulPisz
Szczytno
turalnych odbywających się na tereGrunwald
Wielbark
Nidzica
nie miasta. Gospodarstwo położne
Myszyniec
Działdowo
w lesie nad jeziorem Łąkosz oferuje
Chorzele
turystom nocleg w 5 domkach wraz
Mława
Łomża
Przasnysz
z wyżywieniem. Gospodarstwo ma
własną plażę z wypożyczalnią sprzętu wodnego. Pobyt w gospodarstwie
będzie okazją do wielu wycieczek pieszych i rowerowych. Okoliczne lasy
pełne są grzybów, a jezioro obfituje
w ryby. Z „Siedliskiem” współpracuje,
także godne polecenia, Gospodarstwo
Agroturystyczne „Huzar” z Nowego.
Na terenie gospodarstwa funkcjonuje
stadnina koni, w której można skorzystać z lekcji jazdy konnej. Na terenie

gospodarstwa istnieje możliwość noclegu, organizowane są kolonie w siodle
oraz kilkukrotnie w ciągu roku rajdy konne, których ukoronowaniem jest „Jesienny Bieg Hubertusa”. Dla odważnych Nadwiślańskie Stowarzyszenie Aktywni proponuje loty tandemowe z klifu nadwiślańskiego i pasa startowego w Przynach.

CENY I ZAKRES USŁUG
uzależniony od oczekiwań klienta

TERMINY:
dowolne, na życzenie klienta

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Gospodarstwo Agroturystyczne Siedlisko
Krystyna Gałecka
Osiny, 86-170 Nowe
tel. 606 36 20 85
e-mail: biuro@twojesiedlisko.pl
www.twojesiedlisko.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne Huzar
Barbara i Marcin Lewandowscy
Kniatek 24, 86-170 Nowe
tel. 605 211 018
e-mail: kalen75@wp.pl
www.huzarnowe.cba.pl
Nadwiślańskie Stowarzyszenie Aktywni
ul. Komierowskiego 14, 86-170 Nowe
tel. 600 027 382
e-mail: administrator@aktywninowe.pl
www.aktywninowe.pl

INFORMACJA O IMPREZACH,
ZABYTKACH:
Centrum Kultury Zamek
tel. 52 33 27 350
www.gminanowe.pl
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„Olsztyn. Aktywnie!” to propozycja dla wszystkich chcących aktywnie spędzić
czas w Olsztynie i okolicy.

Dla kogo:
dla wszystkich, poszczególne dyscypliny
i spotkania oferują rekreację o różnych
stopniach trudności
Braniewo

Bartoszyce
Lidzbark Warmiński
Reszel

Dobre Miasto
Jeziorany

Olsztynek

Kętrzyn

Święta Lipka

Olsztyn
Ostróda

Ryn

Mrągowo
Szczytno

Grunwald

Brodnica

r u s a c h

„Olsztyn. Aktywnie!”

Turystyka aktywna

bork

P

Myszyniec

Działdowo

Chorzele
Mława
Przasnysz

Opis oferty
„Olsztyn. Aktywnie!” to pakiet kilkudziesięciu dyscyplin rekreacyjnych uprawianych przez uczestników w malowniczych plenerach Olsztyna i okolic pod okiem
instruktorów i przewodników. Aktywny wypoczynek jest połączony z elementem
Giżycko krajoznawczym. Oferowane dyscypliny to: kajakarstwo, rajdy rowerowe krótkie
(rodzinne) i długie (zaawansowane),
kolarstwo grawitacyjne, nordic walking,
marszobiegi, spacery z przewodnikiem,
Pisz
smocze łodzie, nurkowanie (spacery podwodne), golf, parki linowe, joga
i pilates, tai chi, pływanie, żeglarstwo,
strzelectwo, jazda konna, boks, paintŁomża
ball, spinning, pływanie dla niemowląt,
wspinaczka skałkowa, taniec (zumba,
zumbatomic), fitness (kettlebells), indoor cycling, maraton siłowy, trening funkcjonalny i parki rozrywki.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

CENA ZAWIERA:
oferta jest ogólnodostępna
i w zdecydowanej większości dyscyplin
bezpłatna

TERMINY:
marzec–grudzień

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Urząd Miasta Olsztyna
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
tel. 89 527 31 11, www.aktywnie.olsztyn.eu
Osoba do kontaktu:
Andrzej Kocięcki
Biuro Promocji Urzędu Miasta Olsztyna
tel. 89 527 94 83
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Turystyka aktywna

Dla kogo:
oferta skierowana jest dla tych, którzy
chcą aktywnie spędzić czas wolny w Malborku, a także zapoznać się z miastem –
stolicą dawnego państwa krzyżackiego

P

Aktywnie w Malborku

W Centrum Turystyki (przy deptaku) można otrzymać materiały
informacyjne o mieście.

Każdy, kto dawno nie był w Malborku, przyjeżdżając dziś do tego pięknego krzyżackiego zamku, z pewnością zauroczy się wieloma nowymi atrakcjami, a już na
pewno nie zapomni widoku pięknego centrum z pomnikiem króla Kazimierza Jagiellończyka na środku placu. Tańcząca w rytm muzyki kolorowa fontanna, otoczona elementami małej architektury i liczne restauracyjki – to wszystko tworzy
niesamowity klimat Malborka, kojarzonego do niedawna wyłącznie z największym
zamkiem w Europie.

2 dzień – po śniadaniu zwiedzanie zamku malborskiego – największej twierdzy
Europy (czas zwiedzania zależy od grupy, do 3 godz.). Muzeum eksponuje dla
turystów wystawy stałe, m.in. bogate zbiory bursztynu prezentowane w nowoczesnej aranżacji na ekspozycji pt. „Bursztynowe konteksty”, wystawę militariów,
ceramiki, mebli, numizmatów, detalu architektonicznego, malarstwa i tkanin oraz
rzeźby gotyckiej, a także kilka wystaw czasowych.
Po zwiedzaniu można skorzystać z różnych ciekawych atrakcji:
1) Dino Park – pierwszy na Pomorzu Park Ruchomych Dinozaurów gwarantujący
wspaniałą zabawę dla każdego. Powierzchnia 4,5-hektarowego parku mieści:

Gdańsk
Braniewo
Tczew
Starogard
Gdański

Elbląg
Malbork
Dzierzgoń

Gniew

Sztum
Prabuty
Kwidzyn

Tuchola
Grudziądz
Świecie

Iława

Chełmno
Brodnica

Bydgoszcz
Toruń

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Gdynia

Lębork

w

nice

d a w n y c h

Opis
oferty
Bartoszyce
Lidzbark Warmiński
1 dzień – przyjazd do Malborka oraz zakwaterowanie w wybranej bazie n oclegoKętrzyn Gierłoż
Reszel
wej (różne
formy zakwaterowania
– hotele, pokoje gościnne, zajazdy, pola biwaGiżycko
Świta Lipka
Ryn
Jeziorany
kowe, domy wycieczkowe,
schronisko).
MiłośnicyMrągowo
aktywnego spędzania czasu mają do wyboru:
Olsztyn
1) ściankę wspinaczkową o powierzchni ok. 100 m² (szerokość 11 m, wysokość
Olsztynek
5,5–10,5 m), nad amatorami wspinaczki czuwają instruktorzy;
Szczytno
Grunwald
2) korty tenisowe o ceglanej nawierzchni i hala sportowa, na której znajdują się
Nidzica
specjalne boiska z nawierzchnią syntetyczną;
Działdowo
Chorzele
3) lodowisko, które funkcjonuje od listopada do marca (wymiary 20×40 m, poMława
Łomża
zwala
Przasnyszna jednoczesne korzystanie z jego nawierzchni 100 osobom);
4) Jumpy Park – oferta kierowana do miłośników sportów ekstremalnych. Każdy,
bez względu na wiek może spróbować sił, zapewniając sobie przy tym niezapomnianą zabawę, wysiłek i adrenalinę. To jedna z najdłuższych, licząca 1200 m,
tras w Polsce. Specjalne przeszkody o różnych poziomie trudności;
5) kajaki – na nowej przystani żeglarskiej można wypożyczyć kajaki, rowery wodne;
6) baseny – w hotelu Majewski, w Heldruku oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4; obiadokolacja – w wybranej przez uczestników restauracji (duży
wybór lokali gastronomicznych: restauracji, pizzerii, barów);
7) spacer po Malborku – plac miejski z fontanną i pomnikiem króla Kazimierza
Jagiellończyka, miniaturka zamku w skali 1:30 lub przejażdżka kolejką turystyczną po mieście, powrót do hotelu na kolację.

ścieżkę edukacyjną, muzeum skamieniałości, kino 5D, krainę zabaw, minizoo.
2) Machiny Oblężnicze – wystawa jest największą tego typu kolekcją na świecie.
Wszystkie machiny zostały zrekonstruowane z najwyższą dbałością o szczegóły
i przy zastosowaniu oryginalnych średniowiecznych technik rzemieślniczych.
3) Minigolf – wspaniały sposób na spędzenie czasu wolnego na świeżym powietrzu dla wszystkich niezależnie od wieku i kondycji fizycznej.
Obiadokolacja w wybranej przez uczestników restauracji (duży wybór lokali gastronomicznych: restauracji, pizzerii, barów).

CENA:
1 nocleg, wyżywienie, atrakcje

TERMINY:
od maja do września,
natomiast w przypadku lodowiska
– od listopada do marca,
zwiedzanie zamku przez cały rok

REZERWACJA ATRAKCJI:
Malbork Welcome Center
– Centrum Turystyki w Malborku
ul. Kościuszki 54, 82-200 Malbork
tel. 55 647 47 47
e-mail: cit@mwc.malbork.pl
www.visitmalbork.pl

ytów

hojnice

akło
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Dla kogo:
dla aktywnych w każdym wieku
Gdynia
Gdańsk
Braniewo
Nowa
Karczma

Tczew

Starogard
Gdański

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

„Międzynarodowy Sztumski
Bieg Solidarności”

Turystyka aktywna

Lębork

P

d a w n y c h

Elbląg
Malbork

Sztum jest położony w województwie pomorskim, w odległości 14 km od Malborka. Miasto jest usytuowane na przesmyku między połączonymi niegdyś dwoma
jeziorami, Sztumskim i Barlewickim, które wraz z pobliskimi lasami tworzą wyjątkowy kompleks przyrodniczo-krajobrazowy. Doskonale położony i ufortyfikowany
zamek sztumski stanowił bazę wypadową dla wojsk krzyżackich udających się
na wyprawy wojenne na Litwę. W czasach krzyżackich zamek był również letnią
Bartoszyce
rezydencją
wielkiego mistrza.
Lidzbark Warmiński
Dobre Miasto

Reszel

Kętrzyn

Gierłoż

Giżycko

Świta Lipka
Opis
oferty
Ryn
Jeziorany
Gniew
Sztum
Dla amatorów
aktywnej
rekreacji Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum po
Mrągowo
Olsztyn
Prabuty
raz kolejny w Ruciane
dniu 3Nidamaja organizuje Międzynarodowy Bieg Solidarności. Jest to
Ostróda
Kwidzyn
Olsztynek
Pisz sportowych organizowanych na Powiślu. NajważniejSzczytno
jedna z największych
imprez
Grudziądz
szym punktem
programu jest Bieg Główny na 10 km. Różnorodność tras i dystanGrunwald
Świecie
Wielbark
Nidzica
sów pozwala naMyszyniec
wspólny bieg zarówno wyczynowcom, jak i amatorom w wieku
Chełmno
Działdowo
Brodnica
od kilku
do kilkudziesięciu lat.
Chorzele
Bydgoszcz
Dzierzgoń

Mława
Toruń

Przasnysz

Łomża

Dla osób korzystających z usługi zaplanowano weekendowy pobyt w Pensjonacie Iskra wraz z pełnym wyżywieniem, wycieczkę po zamkach krzyżackich Malbork–Sztum–Kwidzyn oraz przejażdżkę bryczką po okolicznych szlakach leśnych.
Szczegółowe informacje o biegu oraz zapisy dostępne są na stronie: zantyr.pl.

CENA ZAWIERA:
udział w imprezie jest bezpłatny,
pozostałe usługi kalkulowane są
indywidualnie

TERMINY:
maj

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
Stajnia Iskra Jakub Gossa, Sztumskie Pole,
ul. Łąkowa 19
82-400 Sztum;
Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR
Sztum, ul. Sienkiewicza 54
82-400 Sztum  

OSOBY DO KONTAKTU:
Ryszard Mazerski, tel. 608 038 472
Jakub Gossa, tel. 504 025 326

REZERWACJE NOCLEGU:
Stajnia Iskra Jakub Gossa, Sztumskie Pole
ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztum  
e-mail: kontakt@stajniaiskra.com.pl
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Letnia Stolica Kociewia

Turystyka aktywna

CENA:
kalkulacja indywidualna

Serdecznie zapraszamy do spędzenia wakacji w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „Borówno Wielkie”. Jest to miejsce bardzo spokojne, które zapewnia turystom udany wypoczynek, a także niezapomniane wrażenia. W 2012 roku ośrodek
został zwycięzcą w plebiscycie „Gazety Kociewskiej” i otrzymał tytuł „Letniej Stolicy Kociewia 2012”.

Dla kogo:
oferta skierowana do turystów
indywidualnych oraz grup
zorganizowanych (np. biwaki szkolne)
Lębork

TERMINY:
na życzenie klienta,
w sezonie turystycznym
od 1 maja do 30 września

Gdynia
Gdańsk

Opis oferty
Bartoszyce
Ośrodek położony jest w sosnowym lesie, na terenie bezpośrednio przylegającym
Lidzbark Warmiński
Kętrzyn
do linii brzegowej
jeziora
Borówno Wielkie, 2 km od Skarszew, 12 km od StaroGierłoż
Reszel
Dobre Miasto
Giżycko
gardu Gdańskiego,
24Lipka
km od Tczewa i 35 km od Kościerzyny. Położenie sprawia,
Świta
Ryn
Jeziorany
że jest on jednym spośród najliczniej odwiedzanych przez turystów ośrodkiem na
Mrągowo
Olsztyn
Kociewiu,
z największym ogólnodostępnym kąpieliskiem i plażą. Jezioro Borówno
Ruciane Nida
Olsztynek
Pisz
Wielkie ma całkowitą
17,5 ha, I klasę czystości wód, maksySzczytno łączną powierzchnię

Braniewo
Nowa
Karczma
Elbląg
Skarszewy Tczew
Kościerzyna
Malbork
Starogard
Dzierzgoń
Gdański
Sztum
Gniew
Prabuty
Kwidzyn
Ostróda

Tuchola
Grudziądz
Świecie

Iława

Grunwald
Nidzica

Chełmno
Nakło

Brodnica

Bydgoszcz

Działdowo

Wielbark
Myszyniec
Chorzele

Mława
Toruń

Przasnysz

Łomża

ORGANIZATOR I REZERWACJA:

malną głębokość 24 m. Pełna oferta ośrodka dostępna jest w sezonie turystycznym od 1 maja do 30 września.
Ośrodek oferuje noclegi w domkach letniskowych. W ofercie dostępne są domki
6-, 5-, 4-, 3- i 2-osobowe. Ośrodek posiada łącznie 100 miejsc noclegowych,
z pełnym węzłem sanitarnym i aneksem kuchennym. W sezonie na terenie ośrodka czynne są sklepy i bary. Dodatkowo można korzystać z kąpieliska strzeżonego
przez ratowników WOPR, ze sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne, łódki) oraz
rekreacyjnego (rowery i gokarty).
Co roku w ostatnią sobotę czerwca na terenie ośrodka odbywa się powiatowa impreza rekreacyjno-kulturalna „Otwarcie Lata na Kociewiu”.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wybickiego 10, 83-250 Skarszewy
tel. 58 588 07 00
e-mail: gosir@gdansk.home.pl
www.gosir-skarszewy.pl
http://borowno.wix.com/borownowielkie
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CENA:

– wśród jezior na sportowo

oferta kierowana jest do wszystkich
chętnych aktywnych osób, rodzin
Gdynia
z dziećmi, Lębork
młodzież z klubów
sportowych, osób 50+ Gdańsk

kalkulowana indywidualnie, w cenę
wliczone: wyżywienie, noclegi, wstęp
do parku atrakcji, na siłownię, saunę,
wypożyczenie sprzętu sportowego

Serdecznie zapraszamy do Człuchowa – miasta, które chlubi się już ponad 665-letnią historią, położonego w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego. Lasy i jeziora znajdujące się w mieście stanowią raj dla turystów lubiących
zarówno aktywny wypoczynek, jak też spokój i ciszę.

Dla kogo:

TERMINY:

Opis oferty
Ośrodek Sportu i Bartoszyce
Rekreacji w Człuchowie oferuje noclegi na polu namiotowym
Elbląg
Lidzbark Warmiński
i w domkach
kempingowych.
KętrzynDoskonała lokalizacja nad Jeziorem Rychnowskim
Gierłoż
Reszel
zachęca
do korzystania z plaży orazGiżycko
nowoczesnego parku wodnego, na terenie
Dobre Miasto
Świta Lipka
Dzierzgoń
Ryn
Jeziorany
którego znajdują
się minibasen dla najmłodszych oraz zjeżdżalnie w formie rynMrągowo
ny, rury i ślizgawki
wielotorowej.
Do dyspozycji wszystkich amatorów aktywnych
Olsztyn
Ostróda
Ruciane Nida
zabaw
dostępny jest także park linowy, który jest doskonałą formą zabawy nie
Olsztynek
Pisz
Szczytno
Iława
tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych! Jest to świetny pomysł zarówno na szkolną
Grunwald
Wielbark wypad za miasto. Park linowy składa się z 3 oddzielnych
wycieczkę,
Nidzicajak i rodzinny
Myszyniec
etapów
Działdowo o zróżnicowanym stopniu trudności: trasa dziecięca (16 przeszkód), trasa

maj–sierpień

Braniewo

Bytów
Nowa
Kościerzyna Karczma

Tczew
Malbork

Starogard Gdański Sztum
Gniew

Chojnice

Kwidzyn

Tuchola
Grudziądz
Świecie

Nakło

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Człuchów

Turystyka aktywna

Człuchów

P

Brodnica

Bydgoszcz

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Szkolna 1, 77-300 Człuchów
tel./fax 59 83 42 553
e-mail: osir5@wp.pl
http://www.osir.czluchow.pl

Chorzele

Mława
Toruń

ORGANIZATOR I REZERWACJA:

Przasnysz

Łomża

OSOBA DO KONTAKTU:
średnia (19 przeszkód) i trasa trudna (27 przeszkód). Przy parku linowym znajduje się także Mini-Golf (jedyny w Polsce spełniający standardy World Minigolf
Federation), który składa się z 18 stanowisk o zróżnicowanym stopniu trudności
pokonywania przeszkód.
Jeżeli chcesz odpocząć oraz miło spędzić swój urlop wypoczynkowy – niezależnie
czy sam, z rodziną czy przyjaciółmi, a może we dwoje – zapraszamy serdecznie
do nas.

Igor Bodziak
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
tel./fax 59 83 42 553
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Dla kogo:
dla turystów indywidualnych i grup
turystycznych, w tym także do osób
wykluczonych z tradycyjnie pojmowanego ruchu turystycznego, tj. do osób
starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin
z dziećmi

Chojnice

Lębork leży na turystyczno-pielgrzymkowej trasie, reaktywowanej w ramach
unijnego projektu „RECReate – Pomorska Droga św. Jakuba. Droga jest częścią sieci europejskiej, prowadzącej do
Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Grunwald

Nidzica

Chełmno
Brodnica

Bydgoszcz

Działdowo

Chorzele
Mława

Toruń

Przasnysz

WŁAŚCICIEL PRODUKTU
/ INFORMACJE:
Gmina Miasto Lębork – Beneficjent
Wiodący projektu „RECReate –
rewitalizacja europejskiego szlaku
kulturowego na obszarze Południowego
Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba”,
www.re-create.pl

Opis oferty
Szlak rozpoczyna się Kretindze na
Litwie, prowadzi przez wojewódzLębork
Gdynia
two pomorskie, zachodniopomorskie
Gdańsk
i w Rostocku w Niemczech łączy się z europejską siecią. W Lęborku znajduje
Braniewo
Bartoszyce
się Sanktuarium św.
Jakuba Apostoła z relikwiami Świętego Jakuba. W Muzeum
Kościerzyna
Elbląg
Lidzbark Warmiński
Kętrzyn bezpłatne audioprzewodniki (w językach: polskim,
Tczew
w Lęborku można wypożyczyć
Malbork
Gierłoż
Reszel
Dobre Miastoniemieckim, litewskim),Giżycko
Starogard
angielskim,
z którymi można przejść miejski odcinek
Sztum
Świta Lipka
Gdański
Ryn
Jeziorany
Drogi św. Jakuba, zwiedzić najciekawsze miejsca i zabytki miasta. Szczegółowe
Gniew
Prabuty
informacje oOlsztyn
szlaku, jegoMrągowo
etapach, atrakcjach turystycznych oraz bazie gastronoOstróda
Kwidzyn
Olsztynek
miczno-noclegowej
dostępne są w przewodniku turystycznym „Pomorska Droga
Tuchola
Iława
Grudziądz
św. Jakuba”, także Szczytno
w jego interaktywnej wersji www.re-create.pl/mapa/.
Świecie

Nakło

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Pomorska Droga św. Jakuba

Turystyka aktywna

Bytów

P

Łomża

WYPOŻYCZALNIA
AUDIOPRZEWODNIKÓW
W MUZEUM:
wypożyczalnia czynna jest w godzinach
funkcjonowania muzeum i jest dostępna dla
wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem
Lęborka.  Regulamin wypożyczalni
znajduje się na stronie
www.muzeum.lebork.pl

INFORMACJA TURYSTYCZNA:
Centrum Informacji Turystycznej
„Brama Kaszubskiego Pierścienia”
al. Niepodległości 6, tel. 59 84 20 134
e-mail: lebork@kaszubskipierscien.pl
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Turystyka aktywna

Dla kogo:
oferta skierowana jest do turystów
indywidualnych oraz grup turystycznych

P

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Mierzeja Kurońska

CENA:

– droga przez wydmy

950 rubli dla dorosłych,
850 rubli dla dzieci do lat 12
Opis oferty
Trasa: Kaliningrad – Mierzeja Kurońska
– Kaliningrad

TERMINY:
przez cały rok, wyjazd w każdą sobotę,
w godz.  od 10.00 do 16.00  (6 godzin)

Program wycieczki obejmuje zwiedzanie Mierzei Kurońskiej – jednej z głównych atrakcji turystycznych obwodu
kaliningradzkiego. Piaszczysty półwysep od otwartego Bałtyku oddziela
Zalew Kuroński, w połowie długości
przecina ją granica państwowa między
obwodem a Litwą. Atrakcją mierzei są
przede wszystkim wydmy, dochodzące
nawet do 40 m wysokości (najwyższe
wydmy Europie), częściowo porośnięte trawą lub sosnowym lasem. Na terenie mierzei utworzono park narodowy,
znajdują się trzy osady: Lesnoje, Rybaczij, Morskoje. W 2000 r. Mierzeja Kurońska
została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
„Junona” Sp. z o.o.
Kaliningrad, ul. Oktiabrskaja 8
tel. +7 4012  307 002
fax  +7 4012 751 888
e-mail: unona1@kldtur.ru
www.kldtur.ru

Taurogi
Mysowka

Jurbarkas

Rybaczij
Sławsk

Donskoje
Swietłogorsk

Sowietsk

Golowkino

Chrabrowo

Bolszakowo

Żilino

Primorsk

Dobrowolsk

Swietłyj
KALININGRAD

Bałtijsk

Gwardiejsk

Ładuszkin
Mamonowo
Braniewo
Frombork

Krasnozamiensk

Czerniachowsk
Niestierow
Gusiew

Znamiensk
Prawdinsk
Bagrationowsk
Żeleznodorożnyj

Górowo Iławeckie
Bartoszyce

Sępopol

Oziorsk
Kryłowo
Gołdap

62 P o d r ó ż e

p o

d a w n y c h

Dla kogo:
oferta skierowana jest do miłośników historii i unikalnych zjawisk przyrodniczych

Mysowka
Rybaczij
Sławsk

Swietłogorsk

Sowietsk

Golowkino

Chrabrowo

Polessk

Bolszakowo Żilino

Gwardiejsk

Czerniachowsk

imorsk
Swietłyj
KALININGRAD
Ładuszkin

onowo

Znamiensk
Prawdinsk
Bagrationowsk
Żeleznodorożnyj

Górowo Iławeckie
Bartoszyce

Sępopol

r u s a c h

Kaliningradzkie Niderlandy

Turystyka aktywna

skoje

P

Oziorsk
Kryłowo

Opis oferty
Proponujemy Państwu poznanie unikatowego „królestwa wód” – pływanie
kanałami w rejonach poleskim i sławskim, a także wizytę w „Holandii kaliningradzkiej”. Wyjeżdżając z Kaliningradu, pierwszym przystankiem będzie
Taurogi
Polessk, gdzie głównym zabytkiem jest
Jurbarkas
XIV-wieczny pokrzyżacki zamek Labiau. Rosyjska nazwa Polessk pochoKrasnozamiensk
dzi od otaczających miasto lasów, błot
i kanałów. Po obiedzie nastąpi główny
Dobrowolsk
cel wycieczki – „Holandia kaliningradzNiestierow
ka”.
Są to tzw. polderowe ziemie (deGusiew
presje), formowane na przestrzeni wielu wieków przez rzeki, kanały i morza.
W obwodzie kaliningradzkim występują w rejonach polesskim i sławskim. Także
Gołdap
rozlewające wody rzeki Niemen tworzyły i tworzą ten unikalny krajobraz. Począwszy od XVI w. ludzie osuszali te ziemie przy pomocy tam, kanałów i przepompowni.
Dziś obszar depresji zajmuje około 106 tys. ha. W rejonie polesskim zaproponujemy Państwu różne formy wypoczynku – łowienie ryb, polowanie, także wycieczkę
rowerową ze wsi Gołowkino do Matrosowa (niem. Gilge) wzdłuż kanału, zakończoną obiadem. W odnowionej restauracji w dawnej niemieckiej posiadłości Gilde czeka na Państwa smakowita kuchnia, gościnny personel, malowniczy pejzaż
i Kanał Polesski (niem. Großer Friedrichsgraben). Dodatkową atrakcją może być
zorganizowany spływ kajakowy, rozpoczynający się przy Orlinym (Orlim) moście
– Adlerbryuk w Polessku, wybudowany w 1919 r. Po odbiciu od brzegu płyniemy
do Kanału Polesskiego (Großser Fridrihsgraben), którego długość wynosi 18 km.
Przebieg trasy wodnej: Polessk – Kanał Polesski – Krasnoje – Gołowkino – Matrosowo – posiadłość „Gilge” – Zalew Kuroński – Polessk. Po zakończeniu spływu
grupa wraca do Kaliningradu.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

CENA:
do uzgodnienia
Dodatkowo: jazda na rowerach,
wędkarstwo, nordic walking, zbieranie
grzybów i jagód, spływ kajakowy,
pływanie na kutrze, zwiedzanie muzeum
„Vandvinkel”

TERMINY:
od maja do września,
ilość uczestników: od 10 osób,
czas trwania: 8 godzin

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Tours
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incoming@baltma.ru
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Wieczór w parku safari Muszkino
– golf, jelenie, łowienie ryb i inne atrakcje!

Opis oferty
Park safari „Muszkino” to dawna nieDla kogo:
miecka posiadłość „Morren”, o któoferta skierowana jest do miłośników
rej pierwsza wzmianka ukazała się
zwierząt i aktywnego wypoczynku na
łonie natury
w 1507 r. Muszkino położone jest
25 km od Kaliningradu. Obecnie jest to
Taurogi
odrestaurowana posiadłość z komforMysowka
Jurbarkas
Rybaczij
towymi apartamentami, salą bankietoSowietsk
Sławsk
Donskoje
wą, rycerską i myśliwską. Jest to doskonałe miejsce do spotkań biznesowych, połąGolowkino
Krasnozamiensk
Chrabrowo
Swietłogorsk
czonychŻilino
z polowaniem na dzikie zwierzęta, ptaki, łowieniem w stawach zarybionych
Bolszakowo
karpiami lustrzanymi (lustrzeniami), bądź pstrągów w pobliskiej rzece Zwonkiej. AlePrimorsk
Dobrowolsk
Swietłyj
je
bukowe
w
pobliskim
parku leśnym są idealnym miejscem do spacerów lub jazdy
Gwardiejsk
Czerniachowsk
KALININGRAD
Bałtijsk
Niestierow
na rowerze. Dla zainteresowanych
proponujemy udział w zawodach strzeleckich. InŁaduszkin
Znamiensk
Gusiew
struktor pomoże Państwu pokonać tremę, pokaże broń i nauczy posługiwać się nią.
Mamonowo
Prawdinsk
Oziorsk
Bagrationowsk
Braniewo
Żeleznodorożnyj Warto również dołączyć do pasjonatów golfa i już po kilku lekcjach rozegrać pierwKryłowo
Frombork
Górowo Iławeckie
szą partię. Na specjalnym polu treningowym pod okiem trenera można popracować
Gołdap
Bartoszyce
Sępopol
nad uderzeniami piłki. Natomiast ci, którzy wolą bezpośrednie obcowanie z przyrodą
i chcą poznać zwyczaje i nawyki jeleni, będą mogli karmić z ręki ich młode, które
urodzą się w sezonie. Po łowieniu ryb lub polowaniu proponujemy spacer po lesie lub jazdę na rowerze. Możecie także Państwo skorzystać z opalanej drewnem
prawdziwej rosyjskiej „bani”, czyli łaźni. Znajdziecie Państwo tutaj wszystko, co jest
niezbędne do komfortowego wypoczynku!

INFORMACJE PRAKTYCZNE

CENA:
do uzgodnienia

TERMINY:
na życzenie klienta,
ilość uczestników: od 10 do 200 osób,
czas zwiedzania: 12 godzin

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Tours  
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incoming@baltma.ru
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Georgenburg

– historia hodowli koni

Opis oferty
Najstarsza na terenie Prus Wschodnich
Dla kogo:
stadnina koni Georgenburg znajduje
oferta skierowana jest do miłośników
się na przedmieściu Czerniachowska,
historii i konnych przejażdżek
Taurogi
w osadzie Majowka, położonej 80 km
Mysowka
Jurbarkas
na wschód od Kaliningradu. Historia
Rybaczij
Sowietsk
stadniny sięga XVIII w., kiedy w PruSławsk
Golowkino
Krasnozamiensk
Chrabrowo
sach Wschodnich przy murach zamku
Żilino
Bolszakowo
Polessk
Georgenburg wybudowano państwowe
Dobrowolsk
stajnie. Do 1945 r. w Georgenburgu
Gwardiejsk
Czerniachowsk
LININGRAD
wyhodowano ponad 500 rasowych
Niestierow
Znamiensk
Gusiew
ogierów. Hodowla ogierów w PruPrawdinsk
Oziorsk
sach Wschodnich była uważana za
agrationowsk
Żeleznodorożnyj
Kryłowo
jedno z lepszych prywatnych przedaweckie
Gołdap
Bartoszyce
Sępopol
siębiorstw, którego sława rozeszła się
także poza granicami kraju. W stadninie hodowano przede wszystkim rasy
koni pełnokrwistych i półkrewek. Obecnie w Georgenburgu hoduje się trzy rasy
koni: holsztyńska, hanowerska i trakeńska. Stadnina koni posiada pomieszczenia
na 310 miejsc, 2 maneże (dwie ujeżdżalnie), 2 place, shpringarten, kompleks hotelowy, restaurację i letnią kawiarnię. Obecnie stadnina koni jest elitarnym ośrodkiem, w którym odbywają się wyścigi konne najwyższej klasy. Proponujemy Państwu bezpośredni kontakt z końmi i lekcje jazdy konnej. Obok stadniny znajduje
się krzyżacki zamek Georgenburg. Jest to najlepiej zachowany zamek w obwodzie
kaliningradzkim. Zbudowany w 1337 r. na wysokim brzegu rzeki Imstra (Imsrė),
kilka kilometrów na zachód od obecnego miasta. Do sekularyzacji Prus zamek
był własnością biskupów sambijskich, następnie księcia Albrechta Hohenzollerna. W połowie XIX w. zamek kupili pochodzący ze Szkocji Simpsonowie, którzy
zapoczątkowali hodowlę koni rasowych. W roku 1899 r. zamek i stadninę kupiło
państwo pruskie.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

CENA:
do uzgodnienia
Dodatkowo: zwiedzenie muzeum
hodowli koni, jazda konna, lekcje jazdy
konnej, karmienie koni, obiad w restauracji  
na terenie Georgenburga, udział
w międzynarodowym turnieju
w konkursie CSI*** (wrzesień)

TERMINY:
na życzenie klienta,
ilość uczestników: od 10 osób

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Tours
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incoming@baltma.ru
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Na Bałtyku zawsze bierze!

Opis oferty
Akwen Morza Bałtyckiego należy do
Dla kogo:
najmniej zasolonych mórz na świecie.
oferta skierowana jest do miłośników
Efektem tego jest obfitość ryb w tym rewędkarstwa i aktywnego wypoczynku na
łonie przyrody
jonie, nie tylko morskich, ale także słodkowodnych, jak np. okoń, leszcz, lipień,
Taurogi
sieja. Także u ujścia rzek można spotkać
Mysowka
Jurbarkas
Rybaczij
jazgarza, kiełbia, płoć, szczupaka, sanSowietsk
Sławsk
Donskoje
dacza, jaź, jelec. Na większych głębokoGolowkino
Krasnozamiensk
Chrabrowo
Swietłogorsk
ściach,Żilino
przy większym zasoleniu występuje dorsz, różne gatunki śledzia, makrela,
Bolszakowo
byczki, kilka, żyworodna ryba bieługa. Żyją także gatunki łososiowatych: pstrągi,
Primorsk
Dobrowolsk
Swietłyj
lipienie
i
łososie
bałtyckie.
Zalew Kuroński i Kaliningradzki są idealnym miejscem
Gwardiejsk
Czerniachowsk
KALININGRAD
Bałtijsk
Niestierow efektywny połów ryb słodkowodnych na Bałtyku ma
do wędkowania. Najbardziej
Ładuszkin
Znamiensk
Gusiew
miejsce latem, gdy temperatura wody jest stała. Dobre połowy zaczynają się o 2,
Mamonowo
Prawdinsk
Oziorsk
Bagrationowsk
Braniewo
Żeleznodorożnyj 3 tygodnie wcześniej niż w innych rejonach. Morskie wędkowanie w obwodzie
Kryłowo
Frombork
Górowo Iławeckie
kaliningradzkim jest zajęciem niezwykle pasjonującym. Zazwyczaj są to połowy
Gołdap
Bartoszyce
Sępopol
dorsza, ale także trafia się turbot i flądra. Do rzadkości należy złapanie łososia mor-

CENA:
do uzgodnienia
Dodatkowo: zupa (ucha) ze świeżo
złowionej ryby, na pokładzie statku
dostępna jest rosyjska łaźnia
(russkaja bania)

TERMINY:
od czerwca do września,
ilość uczestników: od 15 do 40 osób
czas trwania: od 6 do 8 godzin
skiego. Ryby łowi się na niedużych głębokościach (20–50 m), co oznacza, że na
miejsce połowu, które znajduje się w odległości 10 mil od brzegu, można dostać
się w krótkim czasie. Połów trwa około 6–8 godzin. Statek przepływa z miejsca
na miejsce, przy pomocy echosondy przeprowadzane są poszukiwania ławicy.
Statki proponowane przez naszą firmę są różnej wielkości, w zależności od liczby
uczestników, od niedużych kutrów morskich (botów) do statków do połowu tuńczyka dla 15 osób na pokładzie. Wszystkie statki posiadają zezwolenie na pływanie
i połów ryb. Wyposażone są w urządzenia nawigacyjne i koła ratunkowe. Połów
odbywa się przy pomocy spinningu z multyplikatorem. Często stosowana jest
także metoda połowu – jigging z silikonowymi kalmarami. Całe wyposażenie do
połowu możecie Państwo wypożyczyć. Łowić ryby mogą nie tylko prawdziwi wędkarze, ale również miłośnicy przygód, ponieważ „morski spacer” sam w sobie jest
bardzo ciekawy. Można wykąpać się w morzu i spróbować zupy (uchy) ze świeżej
ryby. Nie polecamy tej wycieczki dla tych, którzy cierpią na chorobę morską.

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Tours
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incoming@baltma.ru
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Niezapomniany dzień

– wycieczka po Parku Narodowym na Mierzei Kurońskiej

Opis oferty
Park Narodowy „Mierzeja Kurońska” to unikatowy pomnik przyrody, oddzielający
Dla kogo:
Morze Bałtyckie od Zalewu Kurońskiego. Powstał 6-7 tys. lat temu z małych piaszoferta skierowana jest do miłośników
czystych wysepek. Obecnie Mierzeja Kurońska znajduje się na liście światowego
morza i ciekawych zjawisk
przyrodniczych
dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Jej główną atrakcją są piaszczyste wydmy. ZaTaurogiornitologicznej, która kontynuuje tradycje niemieckiego ośrodka,
praszamy do stacji
Mysowka
Jurbarkas
Rybaczij
założonego w 1901 r. przez
Johannesa Thienemanna. W tym wyjątkowym miejscu
Sowietsk
Sławsk
będziecie Państwo upajać się zapachem sosnowego lasu, widokiem piaszczystych
Donskoje
Golowkino
Krasnozamiensk
Chrabrowo
plaż, które
ciągną
się tutaj dziesiątki kilometrów. Proponujemy Państwu udział
Swietłogorsk
Żilino
Bolszakowo
w programach ekologicznych i sportowych na terenie Parku Narodowego. Możecie
Primorsk
Dobrowolsk
Państwo wziąć udział w zajęciach integracyjnych, których program zakłada odwieSwietłyj
Gwardiejsk
Czerniachowsk
KALININGRAD
Bałtijsk
dzenie
kilku punktów,
gdzie w każdym z nich uczestnicy odpowiadają na pytania
Niestierow
Ładuszkin
Znamiensk
Gusiew
i wykonują otrzymane
zadania. Po zrealizowaniu wspólnych zadań przechodzą do
Mamonowo
Prawdinsk
Oziorsk
kolejnego etapu. Wędrując po wyznaBagrationowsk
Braniewo
Żeleznodorożnyj
Kryłowo
czonej trasie od jednego obiektu do
Frombork
Górowo Iławeckie
Gołdap
Bartoszyce
Sępopol
drugiego, grupy realizują różne zadania,
rozwiązują zagadki, poznają osobliwości rezerwatu. Zadaniem Państwa może
być także wykonanie sprzętów potrzebnych do przebywania na Mierzei Kurońskiej, jak np. ławka, budka dla szpaków
z logo waszej grupy. Dla usportowionej
grupy proponujemy realizację programu „Wesołe starty”. Drużyna ma za
zadanie wymyślić nazwę i logo, ustalić hasło oraz wybrać kapitana, a także
wykazać się zręcznością, prędkością
i duchem walki w biegach (wyścigach).
Przewidziane są konkursy dla kapitanów drużyn, konkursy piosenki, maratony taneczne itd. Proponujemy również

udział w programie ekologicznym pt. „Czystość uratuje świat”, którego celem jest
zbiórka śmieci na wyznaczonym terenie leśnym lub plaży. Dzięki temu możecie
Państwo wnieść wkład w ratowanie przyrody na Ziemi.

CENA:
do uzgodnienia
Dodatkowo:  wycieczka po Mierzei
Kurońskiej połączona ze zwiedzeniem stacji
ornitologicznej, wydm Efa, tańczącego  
lasu, zwiedzenie Muzeum Leśnego,
siatkówka plażowa, jazda na skuterach,
zakupy wędzonej ryby, zbieranie grzybów
i mistrzostwa kuchni w przygotowaniu
zupy grzybowej

TERMINY:
od maja do września,
ilość uczestników: od 10 osób,
czas trwania: od 6 do 8 godzin

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Turs  
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
incomie@baltma.ru
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Turystyka aktywna

Dla kogo:
oferta skierowana do miłośników
przyrody i miejsc historycznych

P

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Puszcza Romincka – Krasnolesie,
Czistyje Prudy, Jezioro Wisztynieckie
Opis oferty
Na terenie obwodu kaliningradzkiego znajduje się wiele miejsc o szczególnych
walorach przyrodniczych, a przykładem jest Jezioro Wisztynieckie oraz Puszcza
Romnicka. Na zwiedzanie wyruszamy wczesnym rankiem. Pierwszym miejscem
będzie Krasnyj Les – Czerwony Las (niem. Groß-Rominten, pol. Rominty Wielkie),
największy kompleks leśny za czasów państwa pruskiego. Także za czasów państwa krzyżackiego było to miejsce, gdzie urządzano łowy dla wielkich mistrzów,
możnowładców i rycerzy. W XVIII w. Krasnyj Les – Czerwony Las został rezerwatem przyrody. Za panowania cesarza Wilhelma II Rominy uzyskały status okręgu
łowieckiego i na ich terenie zbudowano dla cesarza pałacyk myśliwski, w którym
gościli m.in. car Mikołaj II i hrabia S.J. Witte. Niedaleko od Puszczy Romnickiej
znajduje się pensjonat „Dwór Zaets”. Panuje tu niepowtarzalna atmosfera dawnej osady pruskiej, unosi się aromatyczny zapach dworskiej kuchni. Mieszkańcy
obwodu kaliningradzkiego często przyjeżdżają do tego uroczego miejsca, by
nacieszyć się niepowtarzalną atmosferą i spróbować pysznego domowego
jedzenia. Odwiedzający mogą tutaj spędzić czas w siodle, w kajaku, a nawet
w rosyjskiej bani. Kolejnym punktem
wycieczki będzie osada Czistyje Prudy
(Czyste Stawy), gdzie w XVIII w. w niewielkiej luterańskiej świątyni odprawiał
msze Kristijonas Donelaitis, litewski
ksiądz luterański i  najwybitniejszy poeta litewski tego wieku. Na rosyjsko-litewskiej granicy znajduje się „Europejski Bajkał” – Jezioro Wisztynieckie,
niepowtarzalny kompleks przyrodniczy,
słynący z „bobrowych miasteczek”,
niespotykanej fauny i licznych źródeł.

CENA:
do uzgodnienia

TERMINY:
na życzenie klienta

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Turs
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incomie@baltma.ru

Taurogi
Mysowka

Jurbarkas

Rybaczij
Sławsk

Donskoje
Swietłogorsk

Sowietsk

Golowkino

Chrabrowo

Polessk

Krasnozamiensk
Bolszakowo Żilino

Primorsk

Dobrowolsk

Swietłyj
Bałtijsk Ładuszkin
Mamonowo
Braniewo
Frombork

KALININGRAD

Gwardiejsk

Czerniachowsk

Gusiew

Niestierow

Znamiensk
Prawdinsk
Bagrationowsk
Żeleznodorożnyj

Górowo Iławeckie
Bartoszyce

Sępopol

Oziorsk

Chistye Prudy

Kryłowo
Gołdap
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Turystyka aktywna

d a w n y c h

P

r u s a c h

W królestwie piasków i ptaków

INFORMACJE PRAKTYCZNE

CENA ZAWIERA:
do uzgodnienia

Opis oferty
Pobyt na Mierzei Kurońskiej to niezapomniany kontakt z przyrodą. Sosnowe bory,
Dla kogo:
czyste, piaszczyste plaże oraz spokój od miejskiego zgiełku – to wszystko czeoferta skierowana jest do miłośników
ka na turystów w tym niezwykłym miejscu. Odwiedzicie także Państwo jedną ze
morza i ciekawych zjawisk
przyrodniczych
starszych stacji ornitologicznych w Europie, gdzie będziecie mogli zaobrączkować
ptaka, wejść na punkt widokowy na jednej z wydm, usłyszeć głos śpiewających
piasków. Pod koniec XIX w. Mierzeję Kurońską odwiedził znany niemiecki ornitolog
doktor Johannes Thienemann, który w 1901 r. założył tutaj ośrodek ornitologiczny. Uczony
odkrył, że Mierzeja Kurońska jest uczęszczaną trasą przelotu ptaków.
Taurogi
Mysowka
Jurbarkas
Wycieczka rozpoczyna
się od wizyty w stacji ornitologicznej „Fringilla”, ulubionego
Rybaczij
Sowietsk
miejsca odwiedzin turystów zwiedzających Mierzeję Kurońską. Funkcję przewodSławsk
Donskoje
Golowkino
ników pełnią
tutaj ornitolodzy. Pod ich nadzorem będziecie mogli Państwo samoKrasnozamiensk
Chrabrowo
Swietłogorsk
Żilino
Bolszakowo dzielnie zaobrączkować jednego z ptaków, który trafił do sieci. Inną atrakcją będzie
Primorsk
Dobrowolsk
obiad pod gołym
niebem na wybrzeżu Mierzei Kurońskiej. Menu to obowiązkowa
Swietłyj
Gwardiejsk
Czerniachowsk
zupa rybna (ucha) z sandacza i różnorodne rybne przysmaki. Po obiedzie przewiKALININGRAD
Bałtijsk
Niestierow
Ładuszkin
Znamiensk
dziana jest
wycieczka po parku narodowym, zakończona wejściem na punkt wiGusiew
Mamonowo
Prawdinsk
dokowy wydmy Efta, skąd rozciąga się przepiękny widok na białe i szare wydmy,
Oziorsk
Bagrationowsk
Braniewo
Żeleznodorożnyj
Kryłowo Mierzeję Kurońską, las i Morze Batyckie. Patrząc na południe, między punktem
Górowo Iławeckie
Frombork
Gołdapa Zalewem, znajduje się góra Starosielska. Według legend na górze
Bartoszyce
Sępopol
widokowym
była pogańska twierdza, w której zachodniobałtyckie plemiona Kurszów oddawały hołd
swoim pogańskim bogom. Przechodząc
350 m. dalej, po drewnianym pomoście wejdziemy na drugą platformę widokową, skąd
zobaczymy brzeg Zalewu Kurońskiego, porośniętą posadzonym lasem wydmę Efta i osadę Morskoje z malowniczymi domkami o dachach z czerwonej dachówki. Wycieczkę
zakończycie Państwo na plaży, grając w siatkówkę, piłkę nożną lub kąpiąc się w morzu.

TERMINY:
od maja do września,
ilość uczestników: od 10 osób,
czas trwania: 8 godzin

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Spółka Bałtma Tours  
Kaliningrad, prospekt Mira 94
tel. +7 401 2 931 931
e-mail: incoming@baltma.ru
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Dla kogo:
oferta skierowana jest do turystów
indywidualnych, grup zorganizowanych,
osób, które interesują się dawną
i tradycyjną muzyką i tańcem, miłośników
historii, osób lubiących aktywny
wypoczynek połączony z uczestnictwem
w wydarzeniach kulturalnych

Braniewo

Bartoszyce
Lidzbark Warmiński
Reszel

Dobre Miasto
Jeziorany
Olsztyn

Kętrzyn

Święta Lipka

Gierłoż

Giżycko

Ryn

Nidzica
Działdowo

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Latem każdego roku na „Jarmark średniowieczny św. Jakuba” przybywają do Kętrzyna rycerze, kupcy i rzemieślnicy. Przez
kilka lipcowych dni i wieczorów, wokół
dawnego krzyżackiego zamku położonego
między Warmią a Mazurami, przewija się
różnobarwny tłum kuglarzy i muzykantów.
Zobaczysz tu pracę tkaczek i garncarzy, kowali i odlewników, powroźnika i tokarza, spróbujesz smaku dawnych regionalnych potraw. Poznasz pracę pisarza w sciptorium, a u mincerza wybijesz pamiątkową monetę.
W cieniu zamkowego dziedzińca usłyszysz pieśni pielgrzymów, obejrzysz przedstawienia teatralne, a wokół zamku zobaczysz różnobarwny tłum kuglarzy i muzykantów. Walki
rycerzy i wieczorne zabawy przy dźwiękach dawnych instrumentów tworzą niepowtarzalny klimat średniowiecznego widowiska.

Mrągowo

Szczytno

Grunwald

P

Jarmark średniowieczny
na św. Jakuba w Kętrzynie

Eventy
oraz
atrakcje jednodniowe

Ostróda

a

p o

Chorzele
Mława
Przasnysz

Łomża

Opis oferty
W czasie jarmarku w ciągu dnia odbywają się
pokazy dawnych rzemiosł, koncerty muzyki
dawnej i tradycyjnej, zajęcia dla dzieci. Każdy
chętny może spróbować nauczyć się trudnej
sztuki tkania na warsztacie, wykonywania na
bardku plecionych tasiemek, kręcenia powrozów czy toczenia naczyń na kole, będącym
kopią średniowiecznego koła garncarskiego.
Wieczorami na zamkowym dziedzińcu prezentowane są spektakle teatralne oparte na motywach dawnych legend i opowieści, odbywają
się koncerty muzyki średniowiecznej i tradycyjnej. Dzień często kończy zabawa taneczna
z tańcami średniowiecznymi i tradycyjnymi
z różnych krajów Europy.

CENA:
udział w warsztatach, spektaklach
i koncertach jest bezpłatny

TERMINY:
koniec lipca

ORGANIZATOR:
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Plac Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn
tel.  89 752 32 82
www.muzeum.ketrzyn.pl
www.jarmark.ketrzyn.pl
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Dla kogo:
oferta skierowana jest do bractw
rycerskich biorących czynny udział
w turnieju, Lębork
miłośników historii
Gdyniaw każdym
wieku, rodzin z dziećmi
Gdańsk

Bytów
Tczew
Malbork

Starogard Gdański Sztum

Kwidzyn

Tuchola
Grudziądz
Świecie

Nakło

Elbląg

Dzierzgoń

Turniej rycerski „O miecz Konrada Wallenroda” w Człuchowie to trzydniowa impreza obfitująca w zawody dla bractw rycerskich, połączona z inscenizacją bitwy o człuchowski zamek i pokazem kultury średniowiecza. Celem imprezy jest
pogłębienie świadomości historycznej na temat dziejów XIV i XV w. Możliwość
zobaczenia na własne oczy „jak to kiedyś bywało”, poznania dorobku kulBraniewo
tury materialnej epoki średniowiecza,
Bartoszyce
porozmawiania z rycerzem, rzemieślLidzbark Warmiński
Kętrzyn
Gierłoż
Reszel
nikiem, zrobienie zdjęcia w rycerskim
Dobre Miasto
Giżycko
Świta Lipka
obozowisku.
Ryn
Jeziorany

Gniew

Chojnice
Człuchów

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Turniej rycerski
„O miecz Konrada Wallenroda”

Eventy
oraz
atrakcje jednodniowe

Nowa
Kościerzyna Karczma

P

d a w n y c h

Ostróda

Olsztynek

Ruciane Nida

Grunwald
Nidzica
Działdowo

Wielbark
Myszyniec
Chorzele

Mława
Toruń

Przasnysz

Główną atrakcją jest inscenizacja bitwy o człuchowski zamek wypełniona
hukiem armat, hakownic i strzałami
z łuków. Od 2013 r. dodatkową atrakcją jest zwiedzanie znajdującego się
Łomża
w zamku Muzeum Regionalnego.

TERMINY:
impreza odbywa się w sierpniu,
a co pięć lat (2013, 2018) – w czerwcu

ORGANIZATOR:
Komturia Człuchowska
ul. Rynek 2/2, 77-300 Człuchów
e-mail: komturia.czluchowska@gmail.com

Pisz

Szczytno

Iława

Brodnica

Bydgoszcz

Mrągowo

Olsztyn

CENA:
wstęp na turniej i inscenizację
jest bezpłatny

OSOBA DO KONTAKTU:
komtur Błażej Kapelski
tel. 663 378 415
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Dla kogo:
impreza jest ogólnodostępna
Bartoszyce
Lidzbark Warmiński

bork

Reszel

Dobre Miasto
Jeziorany

Ostróda

Olsztynek

Kętrzyn

Święta Lipka

Olsztyn

Ryn

Mrągowo

Grunwald

Brodnica

Myszyniec
Chorzele
Mława
Przasnysz

W grudniowej atmosferze świąt
Bożego Narodzenia olsztyńską
starówkę wypełniają kramy
i wystawcy ze specjalnie dobranym asortymentem: rękodziełem, przysmakami i ozdobami
Giżycko
świątecznymi. To prawdziwy
„ogród świątecznych przyjemności” zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających turystów.
Pisz

Szczytno

Działdowo

r u s a c h

Warmiński Jarmark Świąteczny

Eventy
oraz
atrakcje jednodniowe

Braniewo

P

Opis oferty
Impreza nawiązuje swoim klimatem i charakterem do najpiękniejszych jarmarków Europy, z których słyną głównie Austriacy i Niemcy. W zamyśle organizatora ma być „magnesem”, który przyciągnie klientów wystawiającym swe wyŁomża
roby przedsiębiorcom – wytwórcom produktów regionalnych z województwa
warmińsko-mazurskiego. Wspomniane produkty regionalne to m.in. artykuły
kulinarne, słodycze, alkohole, rękodzieło i sztuka ludowa, ozdoby choinkowe,
zabawki, odzież, biżuteria, wyroby ekologiczne (np. świeczki z wosku pszczelego), itp. Wymiar wydarzenia wzmacniają liczne atrakcje towarzyszące, m.in.
pokazy iluminacji i rzeźbienia w lodzie, karuzela wenecka i kolej św. Mikołaja,
koncerty, występy teatrów.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

CENA ZAWIERA:
oferowane atrakcje są bezpłatne,
istnieje możliwości zakupu produktów
przez klientów indywidualnych

TERMINY:
grudzień

ORGANIZATOR I REZERWACJA:
Urząd Miasta Olsztyna
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
tel. 89 527 31 11
www.jarmark.olsztyn.eu

OSOBA DO KONTAKTU:
Krzysztof Otoliński
p.o. dyrektora Biura Promocji Urzędu
Miasta Olsztyna
tel. 89 534 99 11
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Ideą Festiwalu Trzech Kultur jest
podkreślenie wzajemnych relacji jakie nawiązały się pomiędzy
trzema nacjami zamieszkującymi ziemię dzierzgońską, tj. polską, ukraińską i niemiecką, które
Bartoszyce
utworzyły nową, charakterystyczKętrzyn
ną dla Powiśla kulturę. Przesłanie
Gierłoż
Reszel
Giżycko
festiwalu nie skupia się jedynie na
Świta Lipka
Ryn
Jeziorany
tych narodowościach. Impreza promuje dialog międzynarodowy i jego pozytywne
Mrągowo
Olsztynoddziaływanie na rozwój społeczeństwa.

Dla kogo:
festiwal jest kierowany do wszystkich
grup społecznych, bez względu na wiek
Gdynia
czy pochodzenie
Gdańsk
Braniewo
Tczew
Starogard
Gdański

Elbląg
Malbork
Dzierzgoń

Sztum
Gniew
Prabuty

jnice

Kwidzyn

Tuchola
Grudziądz
Świecie

Ostróda

Grunwald
Nidzica
Brodnica

Bydgoszcz

Ruciane Nida

Szczytno

Iława

Chełmno

Działdowo
Mława

Toruń

INFORMACJE PRAKTYCZNE

r u s a c h

Festiwal Trzech Kultur

Eventy
oraz
atrakcje jednodniowe

Lębork

P

Pisz

Opis oferty
Wielbark
Festiwal Trzech Kultur to impreza jednodniowa, która odbywa się w drugiej połoMyszyniec
wie sierpnia na terenie Wzgórza Zamkowego w Dzierzgoniu. W czasie jego trwania
Chorzele
prezentują się zaproszone
zespoły wokalno-artystyczne przedstawiające kulturę
Łomża
Przasnysz
swojego
kraju. Występy i zabawy trwają od rana do późnych godzin nocnych.

CENA:
wstęp bezpłatny

TERMINY:
sierpień
ORGANIZATOR:
Dzierzgoński Ośrodek Kultury,
ul. Krzywa 16, 82-440 Dzierzgoń,
tel. 55 276 26 47,
www.dokdzierzgon.pl
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Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”
ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn, Polska
tel./fax +48 89 535 32 76
e-mail: zamkigotyckie@hotmail.com
www.zamkigotyckie.org.pl

Ministerstwo Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego
236007, ul. D. Donskogo 1, Kaliningrad, Rosja
tel. +7 4012 599 140
www.tourismkaliningrad.ru

Kaliningradzka Regionalna Organizacja
Pozarządowa „Szturwał”
ul. Morechodnaja 3, Kaliningrad, Rosja
tel. +7 4012 57 82 63
e-mail: kmrk@onet.eu

Źródła zdjęć:
urzędy miast oraz muzea z 16 gmin członkowskich Stowarzyszenia (Bytów, Człuchów,
Dzierzgoń, Gniew, Kętrzyn, Kwidzyn, Lębork, Lidzbark Warmiński, Malbork, Nidzica, Nowe,
Olsztyn, Ostróda, Ryn, Skarszewy, Sztum); „Junona” Sp. z o.o. Kaliningrad;
Centrum Informacji Turystycznej Obwodu Kaliningradzkiego, Kaliningrad; Wladimir Goussev;
Margarita Kapłunowa; Olga Sołowjowa

