zlakiem
Zamków Gotyckich
wybrane produkty turystyczne

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Pomorskiego
oraz
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Województwo
Warmińsko-Mazurskie


03 C - 11 M - 96 Y - 00 K

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

72 C - 11 M - 20 Y - 00 K

71 C - 06 M - 91 Y - 00 K

55 C - 44 M - 44 Y - 03 K
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Nakło
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Dobre Miasto
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Święta
Lipka

Ryn
Mrągowo

wybrane produkty turystyczne

Ruciane Nida
Szczytno
Wielbark
Myszyniec

Działdowo

Chorzele
Mława

Toruń

zlakiem
zamków gotyckich

Kętrzyn

Lidzbark
Warmiński

Dzierzgoń

Gniew

Człuchów

Bartoszyce

Przasnysz

Łomża

Olsztyn 2012

Stowarzyszenie gmin
„Polskie zamki gotyckie”
10-006 Olsztyn
ul. Pieniężnego 10
tel./fax 89 535 32 76
e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl
www.zamkigotyckie.org.pl
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Szlakiem
zamków
gotyckich
wypoczynek – nauka – historia

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. Przyczyną tego są nie tylko walory
geograficzne i przyrodnicze, ale także niezwykle intrygująca i barwna 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 zastała
złamana w XIII wieku w następstwie sprowadzenia przez księcia Konrada I Mazowieckiego Zakonu
Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Zakon wspierany przez zachodnioeuropejskie rycerstwo pokonał nie posiadające 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 obronnych. Na skutek rozwoju i  ekspansji terytorialnej zakonu krzyżackiego w jego granicach znajdywały 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 r., a w jego miejsce po sekularyzacji zakonu krzyżackiego powstały
Prusy Książęce, jako świeckie księstwo podległe polskiej Koronie. Wojny, konsekwencje zmian 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 od Rzeczypospolitej, by stać się potem, dzięki ogłoszeniu się przez księcia-elektora Fryderyka III
w 1701 roku królem w Prusiech, Królestwem Pruskim, które od 1871 roku weszło w skład Cesarstwa
Niemieckiego powstałego w wyniku działalności Ottona von Bismarcka na rzecz zjednoczenia Niemiec. Klęska militarna w I wojnie światowej sprawiła, że monarchia upadła, a Prusy od tej pory istniały
jako kraj związkowy, aż do likwidacji po klęsce III Rzeszy w drugiej wojnie światowej. Po jej zakończeniu, na mocy Traktatu Poczdamskiego, dawne Prusy podzielono pomiędzy Polskę i Związek Radziecki.
Dziś ziemie te zajmuje Polska, Rosja (Obwód Kaliningradzki) 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 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. Przetrwały do
naszych czasów w różnym stanie. Duża część została całkowicie zniszczona, po wielu pozostały
tylko ruiny lub fragmenty – każda z tych form stanowi 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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Szlakiem zamków, bitew i biesiad

Pakiety wycieczkowe
po zamkach Pomorza
oraz Warmii i Mazur

Rezerwacja, informacje o imprezach:

– 3-dniowa wycieczka własnym samochodem

Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim,
tel. 89 537 17 00, www.hotelkrasicki.pl

Podróżowanie szlakiem zamków, bitew i biesiad to wycieczka w przeszłość, śladami historii.
Dla kogo:

Będziecie odkrywcami tajemniczych miejsc, ciekawych wydarzeń i niezwykłych eventów.

oferta kierowana jest do zmotoryzowanych rodzin, podróżujących znajomych
i przyjaciół

Atrakcją tej podróży jest pobyt w czterogwiazdkowych hotelach w zamkach, które należą do

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

zrzeszenia Historycznych Hoteli w Polsce i w Europie. Komfortowe pokoje, restauracja, basen
i Spa w gotyckich wnętrzach zapewnią wygodę i wypoczynek podróżnym. Goście zwiedzą zamek i poznają jego historię. W restauracji spróbują zamkowych potraw i win.

Humoru i Satyry w sierpniu; Reszel – zamek i najstarsze w Polsce średniowieczne mosty;
Święta Lipka – perła polskiej architektury barokowej, koncerty organowe przez cały rok;

Bartoszyce
Lidzbark Warmiński
Reszel

Dobre Miasto
Jeziorany
Gietrzwałd

Olsztyn

Kętrzyn

Święta Lipka
Ryn

Opis oferty

Kętrzyn – zamek krzyżacki, obronny gotycki kościół św. Jerzego; Ryn – zamek krzyżacki,

1 dzień – Nidzica – zamek krzyżacki położony w centrum miasta na wzgórzu, na jego dziedzińcu

położony nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi, obok portu krzyżacki młyn wodny, w którym

w lipcu odbywa się Turniej rycerski; Pole bitwy pod Grunwaldem z Muzeum Bitwy, rekonstruk-

mieści się Gościniec Ryński Młyn – serwuje dania kuchni regionalnej i poleca pokoje go-

cja bitwy odbywa się w połowie lipca; Gietrzwałd – miejsce kultu maryjnego, tu w Karczmie

ścinne; Hotel Zamek Ryn**** – pobyt i nocleg w krzyżackim zamku. Goście zamieszkają

Warmińskiej można spróbować potraw regionalnych, a w okresie wakacyjnym w środy i piąt-

w komnatach zamkowych, jadać będą w restauracji Refektarz i wezmą udział w prawdziwej

ki odbywają się biesiady warmińskie; Olsztyn – zamek, którego administratorem był Mikołaj

biesiadzie rycerskiej przebierając się za damy i kawalerów w przygotowane stroje z epoki.

Kopernik; Lidzbark Warmiński – zamek biskupów warmińskich z XIV wieku, zaliczany do naj-

Biesiady odbywają się w okresie wakacji w czwartki i w niektóre soboty.

cenniejszych w Polsce zabytków architektury gotyckiej, pobyt i nocleg w Hotelu Krasicki****

Mrągowo

Szczytno

na przedzamczu zamku lidzbarskiego. Pobyt

3 dzień – Hotel Zamek Ryn – aktywnie

uatrakcyjni SPA, basen, rejs gondolą po rzece,

czas można tu spędzić na rowerach,

lekcja astronomii w obserwatorium.

na korcie tenisowym, na strzelnicy
łuczniczej, w kręgielni, na plaży, a wie-

Nidzica
Działdowo

Chorzele
Mława
Przasnysz

Łomża

2 dzień – Lidzbark Warmiński – zwiedzanie

czorem zabawa taneczna w Castle

Muzeum Warmińskiego z siedzibą w zamku,

Night Club. Do dyspozycji Gości ga-

rekonstrukcja bitwy napoleońskiej na począt-

binety SPA księżnej Anny, basen, ja-

ku czerwca, Imieniny Krasickiego, Czas na ser

cuzzi, sauny, winiarnia i wiele innych

i Koncert Muzyki Dawnej w lipcu, Wieczory

atrakcji w gotyckich wnętrzach.

Gościniec Ryński Młyn w Rynie,
tel. 87 429 70 00, www.rynskimlyn.pl
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Pakiety wycieczkowe
po zamkach Pomorza
oraz Warmii i Mazur

„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 PLN od osoby)

Styl gotycki dotarł do Polski w średniowieDla kogo:

czu, głównie za sprawą zakonu krzyżackie-

dla miłośników zamków i zwiedzania
w każdym wieku

go. Krzyżacy zbudowali tu zamki obronne,

Terminy:

które łączyła potęga ceglanej formy, wielość
pionowych elementów, wąskie i bardzo wy-

na życzenie klienta

sokie okna z kolorowymi witrażami, które
oszczędnie sączyły światło do monumen-

Organizator i rezerwacja:

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

Opis oferty
Trasa: Gniew – Malbork – Sztum – Kwidzyn – Nowe – Ostróda – Nidzica – Olsztyn – Lidzbark

Warszawy.
Lębork

Warmiński – Kętrzyn – Ryn

Gdynia

Trasę można Gdańsk
skrócić i modyfikować w zależności od życzeń.

1 dzień – wyjazd na trasę w kierunku Gniewu (zwiedzanie – 1 h), następnie Malbork (zwiedzanie

Braniewo

– 3 h), Sztum (bezpłatnie), obiadokolacja, nocleg.
Tczew

2 dzień – śniadanie, wyjazd na trasę, Kwidzyn

Starogard Gdański

(zwiedzanie – 2 h), Nowe, Ostróda, Nidzica

Gniew

(zwiedzanie – 1 h), obiadokolacja, nocleg.
3 dzień – śniadanie, wyjazd na trasę, Olsz-

Elbląg
Malbork
Dzierzgoń
Sztum

Kwidzyn
Tuchola

tyn (zwiedzanie – 1,5 h), Lidzbark Warmiński (zwiedzanie – 1,5 h), Kętrzyn (zwiedza-

Olsztyn

Iława

Brodnica

Bydgoszcz
Toruń

Reszel

Giżycko

Ryn

Mrągowo

Szczytno
Nidzica

Chełmno

nie – 0,5 h), obiadokolacja, nocleg.

Jeziorany

Grudziądz

Świecie

Kętrzyn

Dobre Miasto

Ostróda

Prabuty

Nowe

Lidzbark Warmiński

Chorzele
Przasnysz

Łomża

Biuro Usług Turystycznych „Mokotów”,
ul. Chełmska 50/54,
00-725 Warszawa, tel. 602 236 349,
e-mail: mokotow@bimtravel.pl,
www.bimtravel.pl
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Pakiety wycieczkowe
po zamkach Pomorza
oraz Warmii i Mazur

„Szlakiem zamków gotyckich”

2 dzień – śniadanie, przejazd do Elbląga i zwiedzanie Starego Miasta, w drodze do Ostródy – pochylnie i Muzeum Kanału Elbląskiego w Buczyńcu, w Ostródzie przewidziane jest

– 4-dniowa wycieczka autokarowa

zwiedzanie zamku krzyżackiego, następnie w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku
– projekcja filmu i oglądanie przebiegu bitwy na makiecie, kolejnym miejscem jest Park Etno-

Północna Polska jest regionem obfitującym w zabytki gotyckiej architektury obronnej wśród któDla kogo:

rych należy wymienić zamek w Malborku, największy z zamków krzyżackich. Obecnie w więk-

oferta skierowana jest do grup szkolnych
i dorosłych 50+

szości zamków znajdują się ekspozycje muzealne, w wielu z nich odbywają się turnieje i pokazy

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

graficzny w Olsztynku, obiadokolacja i nocleg.
3 dzień – śniadanie i zwiedzanie Olsztyna (zamek kapituły warmińskiej, Stare Miasto, plane-

walk rycerskich oraz inne imprezy historyczne. W niektórych obiektach urządzono hotele i re-

tarium), przejazd do Lidzbarka Warmińskiego – zamek jako historyczna rezydencja biskupów

stauracje (Malbork, Lidzbark Warmiński – na przedzamczu, Ryn).

Terminy:
na życzenie klienta

warmińskich, a następnie do Świętej Lipki – sanktuarium Maryjne (perła baroku), przyjazd do
Kętrzyna, obiadokolacja, nocleg.

Opis oferty
Trasa: Malbork – Sztum – Kwidzyn – Elbląg – Ostróda – Grunwald – Olsztynek – Olsztyn

Organizator i rezerwacja:

4 dzień – śniadanie, zwiedzanie zamku i muzeum w Kętrzynie, przejazd do Gierłoży – „Wilczy

– Lidzbark Warmiński – Święta Lipka – Kętrzyn – Gierłoż – Ryn – Mrągowo

Szaniec” – kwatera główna Hitlera, w Rynie – zwiedzanie zamku krzyżackiego, obiad w Mrągowie, powrót do domu.

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

Cena zawiera:

Lębork

śluza w Białej Górze oddzielająca Nogat od Wisły, powrót do Malborka na kolację i nocleg.

ProgramGdynia
jest szkieletem wycieczki i może zostać dostosowany do potrzeb każdej grupy
w zależności
od jej liczebności, zakresu i jakości świadczeń.
Gdańsk
Braniewo
Tczew

Elbląg

Malbork

Lidzbark Warmiński
Reszel

Dobre Miasto
Sztum

Tuchola

Kwidzyn

Jeziorany

Dzierzgoń

Gniew

Prabuty

Nowe

Ostróda

Brodnica
Toruń

Ryn

Mrągowo

Szczytno

Grunwald

Chełmno

Święta Lipka

Gierłoż

Olsztynek

Iława

Grudziądz

Bydgoszcz

Olsztyn

Kętrzyn

Działdowo

Chorzele
Mława
Przasnysz

Łomża

„Butryn Travel” Biuro Podróży, ul. T. Kościuszki 5e,
82-200 Malbork,
tel./fax 55 272 08 08, 55 647 35 25,
e-mail: rezerwacja@noclegi.malbork.pl,
biuro@butryntravel.com,
www.autowakacje.pl
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„Szlakiem zamków krzyżackich”

Pakiety wycieczkowe
po zamkach Pomorza
oraz Warmii i Mazur

– 3-dniowa wycieczka autokarowa

Na terenie północnej Polski znajdują się zamki będące dowodem obecności państwa krzyżackieDla kogo:

go na tym terenie. Największy z nich zamek w Malborku był siedzibą wielkiego mistrza zakonu

oferta kierowana jest do grup szkolnych
i dorosłych 50+

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.

Gdańsk
Bytów

Braniewo
Kościerzyna
Tczew

Elbląg

Dobre Miasto

Starogard
Gdański
Gniew
Chojnice

Tuchola
Grudziądz
Świecie
Chełmno

Nakło

Jeziorany

Sztum
Kwidzyn

Olsztyn

Ostróda

Bytowa – wizyta na dziedzińcu zamku

Kętrzyn Gierłoż
Reszel
Świta Lipka

Ryn

Mrągowo

Szczytno

Grunwald

krzyżackiego, przejazd do Malborka
–
Giżycko

zwiedzanie z przewodnikiem zamku

krzyżackiego, przejazd do Kwidzyna
– zwiedzanie z przewodnikiem zamku
kapituły pomezańskiej, przyjazd do Torunia, zakwaterowanie, obiadokolacja,

Olsztynek

Iława

nocleg.

Nidzica

Działdowo
Brodnica Krzywa Wieża,
Toruń

Program możemy dowolnie zmodyfikować, przygotować kalkulacje na
wyjazd z każdej miejscowości i dla

czego.

2 dzień – śniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem Torunia, m.in.: ruiny zamku krzyżackiego,

Bydgoszcz

gę powrotną, powrót wieczorem.

Istnieje możliwość organizacji dodatkowych posiłków oraz modyfikacji programu krajoznaw-

1 dzień – wyjazd rano, przejazd do

Bartoszyce
Lidzbark Warmiński

Malbork

na zamku krzyżackim, wyjazd w dro-

zanym terminie.

Trasa: Bytów – Malbork – Kwidzyn – Toruń – Gniew

Gdynia

Gniewu – udział w lekcji historycznej

Chorzele
Dom Kopernika,
wizyta w Żywym Muzeum Piernika, program astronomiczny

Mława
w planetarium; zwiedzanie
przewidziane w krzyżackich
strojach pod przewodnictwem jednego
Łomża
Przasnysz

Cena zawiera:
transport zachodnim autokarem kl. 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 PLN, podatek VAT,
programowe bilety wstępu oraz wymagani lokalni
przewodnicy turystyczni

każdej liczby uczestników we wska-

Opis oferty
Lębork

3 dzień – śniadanie, przejazd do

z zakonników; czas wolny, obiadokolacja, nocleg.

Terminy:
na życzenie klienta

Organizator i rezerwacja:
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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„Średniowiecznym szlakiem”

Pakiety wycieczkowe
po zamkach Pomorza
oraz Warmii i Mazur

– 1-dniowa wycieczka autokarowa do Szwajcarii Kaszubskiej

Program możemy dowolnie zmodyfikować,
przygotować kalkulacje na wyjazd z każdej
miejscowości i dla każdej liczby uczestników
we wskazanym terminie.

Górujący nad Bytowem zamek został zbudowa-

Istnieje możliwość organizacji posiłku oraz

Dla kogo:

ny przez Krzyżaków na przełomie XIV i XV wieku.

modyfikacji programu krajoznawczego.

oferta kierowana jest do dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym

Na zamku obecnie znajdują się, m.in.: Muzeum
Zachodnio-Kaszubskie, hotel, restauracja, punkt

Cena zawiera:
przejazd zachodnim autokarem turystycznym
(video/DVD, klimatyzacja, rozkładane fotele), opieka
pilota, opiekunowie gratis, ubezpieczenie NNW do
10.000 PLN, podatek VAT, bilety wstępu, przewodnicy turystyczni

Terminy:

informacji turystycznej. W okolicach miasta,
położona w malowniczej scenerii Góra Lemana

na życzenie klienta

oferuje szereg atrakcji – aktywne zajęcia połąGdynia

Lębork

czone z wypiekaniem chleba oraz zwiedzanie

Bytów

Braniewo
Kościerzyna
Tczew

Opis oferty

Elbląg

Lidzbark Warmiński

Dobre
Miasto
Giżycko
Gotów oraz
własnoręcznym
wypiekiem chleba – czas
około 3 h), Bytów – zwiedzanie wnętrz
Świta Lipka

Gniew

Ryn
zamku krzyżackiego Jeziorany
i rynku, powrót wieczorem.

Sztum
Kwidzyn

Tuchola
Grudziądz
Świecie

Mrągowo

Olsztynek

Iława

Szczytno

Grunwald
Nidzica
Brodnica

Bydgoszcz

Olsztyn

Ostróda

Chełmno
Nakło

Bartoszyce

wyjazd rano, Góra Lemana – osada
Gotów
połączone z pokazem codziennego życia
Kętrzyn (zwiedzanie
Gierłoż
Reszel

Malbork

Starogard
Gdański

Chojnice

Organizator i rezerwacja:

największego prywatnego skansenu w Polsce.

Gdańsk

Działdowo

Chorzele
Mława

Toruń

Przasnysz

Łomża

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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Turystyka kulturowa
i wypoczynek
w obiektach historycznych

Wakacje na Warmii Krasickiego
Oferta wakacyjna na lato w hotelu Krasicki w Lidz-

Dla kogo:

barku Warmińskim. Bajkowo położony w widłach

oferta skierowana jest do gości
indywidualnych oraz rodzin z dziećmi

rzek Łyny i Symsarny, hotel Krasicki**** oferuje
swoim Gościom 122 pokoje dające ogółem 250
miejsc noclegowych oraz profesjonalne sale bankietowo-szkoleniowe z pełnym wyposażeniem

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 z Kopernikiem, warsztaty wędkarskie, rodzinny turniej piłki
siatkowej, zawody kajakowe na fosie, kurs masażu
i wizażu, projekcje filmów i bajek, wieczorne spotkania w sali klubowej z winiarnią

multimedialnym. Lidzbark Warmiński stanowi

Braniewo

doskonałą bazę do poznawania całego regionu –

Bartoszyce
Lidzbark Warmiński
Reszel

Dobre Miasto
Jeziorany
Olsztyn

Ostróda

– Wilczy Szaniec), spływy kajakowe, wycieczki
rowerowe, strzelectwo.
Opis oferty
Chcąc zadowolić nawet najbardziej wymagających gości przedstawiamy pakiet wakacyjny, gdzie
każdy znajdzie rozrywkę odpowiadającą jego pasjom – poszukiwaczom tajemnic oferujemy zwie-

Chorzele

dzanie przedzamcza oraz Muzeum Warmińskiego, w dawnym zamku biskupów warmińskich, jak
również miasta od lat określanego „Perłą Warmii”. Miłośników nauki i literatury zabierzemy w po-

Mława
Przasnysz

Terminy:
lipiec – sierpień

Klasztorny, Żywkowo – Bociania Wieś, Gierłoż

Mrągowo

Nidzica
Działdowo

miejsc (Frombork, Olsztyn, Święta Lipka, Stoczek

Święta Lipka

Szczytno

Grunwald

polecamy wycieczki fakultatywne do ciekawych

Kętrzyn

Olsztynek

wa

nica

Cena zawiera:

Łomża

dróż w kosmos wprost z naszego obserwatorium astronomicznego na przedzamczu, by następnie wylądować w bibliotece „Cafe” i spędzić wieczór przy książce i filiżance gorącej czekolady.
Nie zapomnieliśmy również o sportowcach – oddajemy do waszej dyspozycji gondole na rzece
Łynie, dolinę rzeki Symsarny, organizujemy wycieczki rowerowe i spływy kajakowe.

Organizator i rezerwacja:
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe
„ZAMEK” Sp. z o.o.,
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

Wakacje z księżną Anną
w hotelu Zamek Ryn****
Serdecznie zapraszamy do spędzenia niezapo-

Dla kogo:

mnianych wakacji z księżną Anną w Rynie – w sa-

oferta kierowana jest do turystów
indywidualnych a także do rodzin
z dziećmi

mym sercu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich,
w imponującym gotyckim zamku krzyżackim.
Opis oferty
W pakiecie wakacyjnym zawarte są: 5 do 7 noclegów w zamkowych komnatach, pyszne posiłki

Bartoszyce
Lidzbark Warmiński
Reszel
Jeziorany
Olsztyn

(śniadania i obiadokolacje) w formie bogatych
Kętrzyn Gierłoż

Święta Lipka

bufetów, przygotowanych przez zamkowego szeGiżycko

szlachecka, chłopska), zajęcia Akademii Kuli-

Mrągowo

narnej zamku w Rynie, możliwość korzystania
z urządzeń rekreacyjnych Hotelu (basen, sauny,

Olsztynek

jacuzzi), kort tenisowy (1 h), plac zabaw dla dzie-

Szczytno

ald

ci, rowery turystyczne (3 h), program dla dzieci

Nidzica

wo

fa kuchni, które pozwolą przenieść się w prawdziwie średniowieczne klimaty (kuchnia zamkowa,

Ryn

i program dla rodzin (bardzo atrakcyjne i ciekawe

Chorzele
Mława
Przasnysz

zajęcia z animatorami), zwiedzanie zamku z przeŁomża

wodnikiem, Biesiada Rycerska w każdy czwartek (ze specjalnym programem i średniowiecznymi strojami dla gości), w każdy piątek Degustacja wina z sommelierem, w każdą sobotę ekscytujący wieczór w Castle Casino, Mazurska Kolacja Grillowa w Karczmie Rycerskiej, codzienna
zabawa w klubie nocnym, plaża na jeziorem Ołów i wiele innych atrakcji.

Cena zawiera:
noclegi, wyżywienie, atrakcje

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

Organizator i rezerwacja:
Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe
„Zamek Ryn” sp. z o.o. 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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Turystyka kulturowa
i wypoczynek
w obiektach historycznych

Biesiada rycerska w hotelu Zamek Ryn****

Cena zawiera:
imprezę z pełnym programem i bogatą kolacją,
oraz stroje dla gości

Hotel Zamek Ryn organizator biesiad rycerskich
Dla kogo:

mieści się w XIV-wiecznym gotyckim zamku

oferta kierowana jest do rodzin z dziećmi,
gości indywidualnych oraz do grup
zorganizowanych

krzyżackim, niegdyś siedzibie komtura krzyżac-

Terminy:
w okresie wakacji biesiady rycerskie będą odbywały
się od 5 lipca do 23 sierpnia w czwartki o godz. 18.00
oraz w niektóre soboty

kiego. W czteroskrzydłowym zamku znajdują
się komnaty hotelowe, restauracja Refektarz,
gabinety SPA, a w gotyckich podziemiach: basen, sauny, winiarnia i nocny klub. W zbrojowni

Lidzbark Warmiński
Reszel
Jeziorany
Olsztyn

fitness, stoły do bilarda. Obok zamku jest kort
Kętrzyn Gierłoż

Święta Lipka

tenisowy, plaża nad jeziorem z wypożyczalnią

Mrągowo

rym młynie mieści się Gościniec Ryński Młyn. Goście w oczekiwaniu na wieczorną biesiadę

Biesiada rycerska na zamkowym dzie-

mogą, wraz z przewodnikiem, zwiedzić zamkowe komnaty, podziemia i okolice zamku poznając

dzińcu przeniesie Państwa do czasów

historię zamku i Rynu.

średniowiecza. Zabawę poprowadzi
komtur krzyżacki w otoczeniu uzbro-

Szczytno
Nidzica

wo

sprzętu i ścieżki rowerowe wokół jeziora. W sta-

Giżycko

Ryn

Olsztynek

wald

Organizator i rezerwacja:

mieści się strzelnica łucznicza, kręgielnia, sala

Bartoszyce

Chorzele
Mława
Przasnysz

Łomża

Opis oferty

jonych zakonnych rycerzy. Chętni

Biesiady rycerskie odbywają się na zadaszonym zamkowym dziedzińcu, udekorowanym w krzy-

wezmą udział w konkursach ubiera-

żackie chorągwie. Pod wielkim baldachimem i wiszącymi żelaznymi żyrandolami, przy długich

nia zbroi i nauce średniowiecznych

stołach suto nakrytych może zasiąść jednocześnie sześćset osób. Goście przebierają się w śre-

tańców. Piękne stroje, widowiskowe

dniowieczne stroje: tuniki dla rycerzy, suknie dla dam i stroje dla dzieci. Kucharze uroczyście

pokazy walk i wspólna zabawa z opo-

wnoszą pieczone prosię, zamkowe potrawy i wyroby. Podają do stołu przystawki i dania gorące,

wieściami o dawnych wiekach w tle,

a na specjalne zamówienie rozlewają wino do rycerskich toastów. Na udekorowanych stołach

pozwolą poczuć się rycerzem, damą

znajduje się mnóstwo surówek, sałatek, wyrobów jarskich i mięsnych, wędzonych wędlin, ryb,

lub paziem. Biesiada trwa trzy godziny

ciast i owoców.

z kolacją i pełnym programem.

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe
„Zamek Ryn” sp. z o.o. Hotel Zamek Ryn****,
Plac Wolności 2, 11-520 Ryn,
tel. 87 429 70 00, fax 87 429 70 01,
e-mail: hotel@zamekryn.pl,
www.zamekryn.pl
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Turystyka kulturowa
i wypoczynek
w obiektach historycznych

Zapraszamy do zamku krzyżackiego
w Bytowie

Cena:
kalkulacja indywidualna

Dla wszystkich miłośników zamków, którzy
Dla kogo:

chcą przenieść się w czasy średniowiecza:

dla wycieczek szkolnych oraz grup
turystycznych i osób indywidualnych

walk rycerskich, kiedy walczono siłą, siekierą

Terminy:
dowolne, na życzenie klienta

i kuszą, zamek w Bytowie będzie doskonałym miejscem do odwiedzenia. Wzniesiony

Szczegóły oferty:

przez Krzyżaków na przełomie XIV i XV wie-

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

ku. W 1402 roku, gdy oddano go do użytku,
był jednym z najnowocześniejszych zamków
krzyżackich. Przez wieki pełnił różne funkcje.
Dziś jest pięknie odrestaurowanym obiektem, w którym zlokalizowane zostały Muzeum Zachod-

Rezerwacja:

nio-Kaszubskie, miejska biblioteka, informacja turystyczna, hotel i restauracja oraz dwa bractwa
rycerskie. W murach średniowiecznej warowni odbywają się także różne imprezy kulturalne or-

nauka strzelania z łuku, nauka

ganizowane przez Bytowskie Centrum Kultury.

tańca średniowiecznego, gry
i zabawy dla dzieci.

Gdynia

Lębork

Gdańsk
Bytów

1 dzień – przyjazd do Bytowa własnym środkiem

Kościerzyna
Starogard
Gdański
Gniew

na most kolejowy z XIX wieku

obiadokolacja w zamkowej restauracji. Bartoszyce

nad rzeką Borują (most należy

Elbląg

Grudziądz
Świecie

Kętrzyn Gierłoż
2 dzień – śniadanie, zwiedzanie zamku oraz Muzeum
Reszel
Dobre Miasto
Giżycko
Zachodnio-Kaszubskiego, które mieści się wewnątrz
Świta Lipka
Ryn
Jeziorany

niejszych pomorskich zabyt-

murów zamkowych, następnie przejście do gotyc-

powrotnej zwiedzanie miasta,

Mrągowo
kiej wieży pokościelnej i powrót do
zamku na obiad;
Olsztyn

obiad w zamkowej restauracji

Bydgoszcz

Olsztynek

Iława

Szczytno

Grunwald
Nidzica

Chełmno
Nakło

do najciekawszych i najpięk-

Lidzbark Warmiński

po obiedzie Ostróda
przewidziany jest pokaz walk rycerskich,

Tuchola

3 dzień – śniadanie, przejście

komunikacji, zakwaterowanie w hotelu w zamku,
Braniewo

Tczew

Chojnice

Opis oferty

Brodnica

Działdowo

Chorzele

ków kolejowych), w drodze

i powrót do domu.

PIT ZAMEK w Bytowie,
ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów,
tel. 59 833 74 10, 796 000 043,
e-mail: it@bytowiak.pl
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Turystyka kulturowa
i edukacyjna

Malbork – jeden dzień to za mało!

8 potraw. Uczestnicy podzieleni są na
2-osobowe grupy. Zapewnione: receptury, fartuchy, dyplomy. Zajęcia mogą odbywać się także w języku angielskim.

Każdy, kto dawno nie był w Malborku, przyjeżdżając dziś do tego pięknego krzyżackiego zamDla kogo:

ku, z pewnością zauroczy się wieloma nowymi atrakcjami, a już na pewno nie zapomni widoku

Smak Gothicu – to marka mająca na celu

oferta kierowana jest do dzieci i młodzieży. Pozwala aktywnie spędzić czas wolny
w Malborku – dowiedzieć się o historii
największej twierdzy gotyckiej, nauczyć
sztuki kulinarnej wielkiego mistrza,
podziwiać krajobraz miasta z wycieczkowego rejsu oraz czynnie uczestniczyć
w wybranej atrakcji

wspaniałego centrum z pomnikiem króla Kazimierza Jagiellończyka na środku placu. Tańcząca

przywrócenie produktów spożywczych

w rytm muzyki kolorowa fontanna, wokół niej elementy małej architektury i liczne restauracyjki

opartych na 700-letniej tradycji kulinarnej.

– to wszystko tworzy niesamowity klimat Malborka, kojarzonego do niedawna wyłącznie z naj-

W ofercie m.in.: powidła śliwkowe, any-

większym zamkiem w Europie. Warto tu zajrzeć, choćby po to, by się o tym przekonać i stwier-

żowe cukierki, kruche ciasteczka, nalew-

dzić, że „Jeden dzień to za mało” to nie tylko marketingowe hasło.

ka wiśniowa, bakalie w miodzie, zabawki
ręcznie robione, porcelana inspirowana

Opis oferty

zamkowymi witrażami. Wszystkie produk-

1 dzień – przyjazd do Malborka oraz zakwaterowanie w wybranej bazie noclegowej (różne for-

ty w pięknych opakowaniach, z motywami

my zakwaterowania – hotele, pokoje gościnne, zajazdy, pola biwakowe, domy wycieczkowe,

nawiązującymi do warowni nad Nogatem.

schronisko).
Akademia Gotowania Króla Maciusia I (wiek 3–13 lat) – w trakcie zajęć dzieci osobiście przy-

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

gotują makaron, chleb, podpłomyki i czekoladki. Zajęcia mają za zadanie pokazanie i nauczenie

Malborka:

dzieci zdrowego jedzenia. Dzieci dostają dyplomy ukończenia akademii.

Dino Park – pierwszy na Pomorzu Park Ruchomych Dinozaurów gwarantujący wspaniałąLębork

Gdynia

zabawę dla każdego. Powierzchnia 4,5-hektarowego parku mieści: ścieżkę edukacyjną, muLub dla starszych dzieci/młodzieży do

Gdańsk

zeum skamieniałości, kino 5D, krainę zabaw, mini zoo.

Braniewo

Bytów

wyboru:

Jumpy Park – malborski park linowy oferuje jedną z najdłuższych, liczącą 1200 m tras
Akademia Gotowania Wielkich Mistrzów na

w Polsce. Każdy bez obaw, bez względu na wiek może spróbować sił, zapewniając sobie

zamku – zajęcia 3–4 h, oparte na recep-

przy tym niezapomnianą zabawę, wysiłek i adrenalinę.

turach Traktatu o dobrym jedzeniu z XIII w.

Machiny Oblężnicze – wystawa jest największą tego typu kolekcją na świecie. Wszystkie

i listach zakupowych z przełomu XIV i XV w.

machiny zostały zrekonstruowane z najwyższą dbałością o szczegóły i przy zastosowaniu
Chojnice

Uczestnicy osobiście przygotowują ok.

oryginalnych średniowiecznych technik rzemieślniczych.

Tczew
Starogard
Gdański

Elbląg

Lidzba

Malbork
Dzierzgoń

Gniew

Sztum
Prabuty
Kwidzyn

Tuchola
Grudziądz
Świecie

Ostróda

Grunwald

Chełmno
Nakło

Bydgoszcz

Ols

Iława

Brodnica

Działdowo
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Mini golf – wspaniały
sposób na spędzenie czasu wolnego na świeżym

Cena zawiera:
2 noclegi, wyżywienie, atrakcje

powietrzu dla wszystkich
niezależnie od wieku i kondycji fizycznej.
Obiadokolacja – w wybra-

Terminy:
od maja do września

nej 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.
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 nabyć bezpłatne materiały informacyjne
o mieście.
Powrót do hotelu na kolację.
3 dzień – śniadanie w hotelu, zwiedzanie zamku malborskiego – największej twierdzy Europy
(czas zwiedzania zależy od grupy, do 3 h), powrót do domu.

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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Gniew – „Podróż w przeszłość”

Turystyka kulturowa
i edukacyjna

Jedyne takie miejsce na ziemi, gdzie historia
Dla kogo:

współistnieje z kulturą, edukacją i emocjonują-

dla grup młodzieżowych, realizowany
przez doświadczonych odtwórców,
skupionych przy Fundacji „Europejski Park
Historyczny w Zamku Gniew”
Gdynia

cą rozrywką. Średniowieczne mury zamczyska
jącą „Podróż w przeszłość”. Tylko zamek Gniew
gwarantuje niezapomniany nocleg w komnatach
dawnych mnichów-rycerzy, mogących przyjąć
150 młodych gości.

Braniewo
Tczew
Starogard
Gdański

Bartoszyce

Lidzbark Warmiński

Opis oferty

Malbork

a

Grudziądz
Świecie

Świta Lipka

W interesujący iMrągowo
atrakcyjny sposób przedstawiamy dzieje oręża, obyczajów oraz kultury średnioOlsztyn i nowożytnej Polski i Europy.
wiecznej

Ostróda

atrakcje: „Wędrówka po warsztatach dawnych rzemieślników”

Olsztynek

Iława
Grunwald

Chełmno
Brodnica

cz

Kętrzyn Gierłoż

Ryn
Jeziorany „Lekcja Żywej Historii”
atrakcje:

Sztum
Prabuty
Kwidzyn

Reszel

1 dzień – wyżywienie (obiad, kolacja),
Giżycko nocleg w zamkowych komnatach

Dzierzgoń
Gniew

Działdowo

Pod opieką
mistrza odwiedzamy warsztaty: drukarski, garncarski, tkacki, mennicę, praktykujemy
Szczytno

także u
Nidzica

kata w męczennicy i ćwiczymy w zamkowej strzelnicy.

atrakcje: „Wakacje z Duchami”
Chorzele

Niespotykane widowisko multimedialne ukazujące dzieje gniewskiej warowni i jej mieszkańców.
Mława

Toruń

kalkulacja indywidualna

Terminy:
dowolne, na życzenie klienta

i jego załoga zapewnią swoim gościom fascynu-

Gdańsk

Elbląg

Cena:

Przasnysz

Łomża

2 dzień – wyżywienie (śniadanie, obiad)
atrakcje: zwiedzanie zamku z przewodnikiem oraz turniej rycerski czyli grupowe zajęcia integracyjne oparte o średniowieczne gry, zabawy i ćwiczenia rycerskie.

Organizator i Rezerwacja:
Zamek  Gniew Sp. z o.o.,
ul. Zamkowa 3, 83-140 Gniew,
Biuro Marketingu i Sprzedaży,
tel. 58 535 25 37, fax 58 535 21 62,
e-mail: bort@zamek-gniew.pl,
zamek@zamek-gniew.pl,
www.zamek-gniew.pl

30

s z l a k i e m

z a m k ó w

INFORMACJE PRAKTYCZNE

g o t y c k i c h

Grunwald – Łyna – Nidzica

Turystyka kulturowa
i edukacyjna

wisko 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.

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w StęDla kogo:

Braniewo
oferta kierowana jest do rodzinBartoszyce
z dziećmi,
gości indywidualnych
oraz
do
grup
Lidzbark Warmiński zorganizowanych w każdym wieku
Kętrzyn Gierłoż
Reszel
Dobre Miasto
Giżycko
Świta Lipka
Ryn
Jeziorany

Elbląg

zierzgoń

Ostróda

Brodnica

Grunwaldzkich z przewodnikiem, zajęcia
edukacyjne i pokazy rycerskie (wprowadzenie w realia epoki, realistyczne ukazanie
poszczególnych elementów życia rycerskiebroni i oręża, omówienie elementów stroju,

Olsztynek
Grunwald

czasu z historią i przyrodą. Zwiedzanie Pól

go poprzez interaktywną prezentację replik

Olsztyn

Iława

barku zaprasza do spędzenia wolnego

Rezerwat
Szczytno
Łyny

zbroi i broni średniowiecznej, elementów

Nidzica

skie (rzut toporem, łucznik, rzut młotem,

Działdowo

Chorzele

wyposażenia obozowego), zabawy plebejbieg w workach, dyby, wybijanie monety), pokazy walk (od 2 do 10 rycerzy – walka na miecze
jedno- i półtoraręczne, topory, buzdygany), pokazy artylerii (wystrzał z hakownicy i bombardy)

Mława
Przasnysz

Łomża

– to tylko niektóre z dostępnych atrakcji. Dodatkowym elementem programu jest: zwiedzanie Pól
z pochodniami, zabawa przy ognisku także w specjalnych strojach, zespoły muzyczne, teatry
ognia, kuchnia średniowieczna, pieczenie podpłomyków oraz pokazy jazdy konnej.
Dodatkowo proponujemy także zwiedzanie pobliskich źródeł Drwęcy lub Łyny. Szczególnie atrakcyjny o każdej porze roku jest rezerwat Łyny – największej rzeki w województwie warmińsko-mazurskim. Wysokie, sięgające do 40 m zbocza doliny podcięte są licznymi kotłami źródliskowymi o charakterze wierzysk. W zboczach wąwozu w wyniku dużych, okresowych opadów,
a także działalności wód roztopowych powstało 12 jarów poprzecznych, w których zachodzi zja-

Cena:
od 350 – do 5000 PLN, zgodnie z ustalonym
indywidualnie programem
Terminy:

Całodzienny wyjazd warto zakończyć zwiedzaniem zamku w Nidzicy. Położony na wysokim
wzgórzu, na wschód od miasta otoczony moczarami i bagnami rzeki Nidy, zabezpieczał od
południa państwo zakonne. Gotycka twierdza o wymiarach 62 × 44 metry została zbudo-

całorocznie (także zimą kulig po
Polach Grunwaldu wraz z ogniskiem)

wana na przełomie XIV i XV w. z cegły na wysokiej kamiennej podmurówce. Na poddaszu,
w grubości murów, obiegają zamek krużganki obronne, zarówno od strony zewnętrznej jak
i od strony dziedzińca. Zamek stanowi jeden z najwspanialszych przykładów gotyckiego budownictwa warownego.

Organizator i Rezerwacja:
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku,
Stębark 1, 14-107 Gierzwałd,
tel. 89 647 22 28,
e-mail: informacja@muzeumgrunwald.pl,
www.muzeumgrunwald.pl
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Kętrzyn – miastem aktywnego wypoczynku

Turystyka kulturowa
i edukacyjna

W czasie pobytu w Kętrzynie atrakcją może
być także wizyta w „Stadzie Ogierów” z możliwością przejażdżek bryczkami. Istnieje

Cena:
kalkulowana indywidualnie

także możliwość zorganizowania wycieczek
Kętrzyn, dawniej zwany Rastenburg, to

do Muzeum Mazurskiego w Owczarni, do

Dla kogo:

malownicze miasto o bogatej, sięgają-

Giżycka wraz z rejsem statkiem po mazur-

oferta skierowana jest do grup zorganizowanych (także dzieci i młodzieży)
powyżej 5 osób, zainteresowanych historią i dziedzictwem kulturowym regionu,
tradycyjnym rękodziełem i rzemiosłem

cej średniowiecza historii. Atrakcją jest

skich jeziorach, do Gierłoży ze zwiedzaniem

zachowany układ średniowiecznego

wojennej kwatery Hitlera i Parku Miniatur

miasta otoczonego murami obronnymi

Warmii i Mazur, do Mamerek do wojennej

z gotycką bazyliką św. Jerzego i XIV-

kwatery Naczelnego Dowództwa Wojsk

-wiecznym zamkiem krzyżackim oraz

Lądowych z czasów II wojny światowej.

pochodzące z przełomu XIX i XX w.

Polecamy także poznanie malowniczo poło-

centrum miasta. Kętrzyn to nie tylko

żonego zamku krzyżackiego w Bezławkach,

miasto majestatycznych, średniowiecznych zabytków, to także miejsce, gdzie można wypo-

zamku biskupów warmińskich w Reszlu

czywać z dala od zgiełku dużych miast. Zespół rekreacyjno-sportowy z basenem, kortami i bo-

oraz sanktuarium w Świętej Lipce, zwane-

iskami do piłki siatkowej, amfiteatr z letnimi koncertami i kinem plenerowym, nowoczesne kino,

go „perłą baroku”, gdzie można wysłuchać

liczne kawiarnie i restauracje, różnorodna baza noclegowa to atuty tego miasta, leżącego na

koncertu muzyki organowej.

Bartoszyce
Lidzbark Warmiński
Reszel

Dobre Miasto
Jeziorany
Olsztyn

Kętrzyn

Święta Lipka

Gierłoż

Giżycko

Ryn

Mrągowo

szlakach turystycznych między Warmią i Mazurami.
Szczytno

wald

Opis oferty

Nidzica

owo

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 umiejęt-

Chorzele
Mława
Przasnysz

Łomża

ności 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.

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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Podróż w czasie

Turystyka kulturowa
i edukacyjna

a przyległe do murów uliczki zyskały
nowy, współgrający ze średniowiecz-

– wzdłuż lęborskich obwarowań

nymi murami wizerunek. Realizacja

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

tego zadania znacząco podniosła
atrakcyjność turystyczną Lęborka.

Dla kogo:
dla turystów indywidualnych
i grup turystycznych

Baszta nr 24 przy ul. Derdowskiego –
prezentowane są tutaj repliki średniowiecznych strojów, broni, uzbrojenia

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

i przedmiotów codziennego użytku.
Lębork

Gdynia

Organizatorzy:

Baszta nr 32 przy ul. Korczaka – mieści: salę kominkową, komnatę rycerską z replikami

Gdańsk
Bytów

Braniewo
Kościerzyna
Tczew
Starogard
Gdański
Gniew

Chojnice

Lidzbark Warmiński

Malbork

Chełmno

Jeziorany
Prabuty

Olsztyn

Ostróda
Iława

Bractwa Rycerskiego.
Kętrzyn

Świta Lipka

Gierłoż

Giżycko

Ryn

Mrągowo

rękodzieła i rzemiosła oraz wystawy lokalnych artystów.
W tej historycznej scenerii organizowane są inscenizacje, m.in. pokazy artylerii historycznej,
łucznictwa, średniowiecznej kuchni, festiwal rzemiosł dawnych, noc

Dzięki unijnemu dofinansowaniu
odzyskały one swój dawny blask, a turysta ma możliwość przeSzczytno

z duchami, które przenoszą widzów

życia interesującej podróży
Nidzica w czasie.

w dawne czasy.

Grunwald

Działdowo

Chorzele

oferty

Mława

Toruń

Baszta nr 27 przy ul. Basztowej – odbudowana wg stanu z XIX w. mieści wystawę zanikającego

Będąc w Olsztynek
Lęborku warto przejść się wzdłuż unikalnych średniowiecznych obwarowań miejskich.

BrodnicaOpis

Bydgoszcz

Reszel

Dobre Miasto

Kwidzyn

Tuchola
Grudziądz
Świecie

Nakło

Elbląg

Sztum

uzbrojenia, sprzęt codziennego użytku z wieków średnich, jest także siedzibą Lęborskiego

Bartoszyce

W muzeum przy ul. Młynarskiej 14/15

Łomża
Lęborskie obwarowania miejskie zostały wzniesione w XIV
wieku, po uzyskaniu przez Lębork praw
Przasnysz

prezentowany jest film w technologii

miejskich. Do dziś zachowały się liczne fragmenty murów oraz baszt. W ramach rewitalizacji prze-

3D, na temat systemu obronnego śre-

prowadzonej w latach 2010–2011 wraz z murami zrekonstruowane zostały również trzy baszty,

dniowiecznego Lęborka.

Miasto Lębork, Muzeum w Lęborku,
ul. Młynarska 14/15, 84-300,
tel. 59 86 22 414,
biuro@muzeum.lebork.pl,
www.muzeum.lebork.pl
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Szlak rękodzieła i rzemiosła

Turystyka kulturowa
i edukacyjna

– na „Szlaku Dziedzictwa Kulturowego”
Na obszarze działania Lokalna Grupa Działania

oferta kierowana
jest do zorganizowanych
Bartoszyce
grup liczących min. 5 osób, zaintereLidzbark
Warmiński
sowanych
dziedzictwem kulturowym,
Kętrzyn
Gierłoż
Reszel i rzemiosłem
tradycyjnym rękodziełem
Dobre Miasto
Giżycko
Świta Lipka
Ryn
Jeziorany
Olsztyn

Olsztynek

udział w pokazach, prezentacjach i warsztatach,
poczęstunek mazurski w „Garncarskiej Wiosce”,
obiad w karczmie regionalnej,
upominek „baba pruska”

„Brama Mazurskiej Krainy” – powiaty: działdow-

Dla kogo:

niewo

Cena zawiera:

ski, nidzicki, szczycieński funkcjonuje klaster
społeczno-turystyczny „Szlak Dziedzictwa Kulturowego”. Serdecznie zapraszamy na mazurską
wanie ciekawych miejsc. Na szlaku rękodzieła
mieślnicze, ciekawostki kultury i tradycji.

Ruciane Nida
Szczytno

Małdaniec
Wielbark
Piwnice
Wielkie
Działdowo Kamionka
Chorzele
Grunwald
Nidzica

Mława
Przasnysz

Opis oferty

Rozogi

Jednodniowa wycieczka trwająca 6 godzin, w czasie której uczestnicy odwiedzą 4 miejsca znaj-

Myszyniec

dujące się na Szlaku Dziedzictwa Kulturowego:
Łomża

od kwietnia do listopada

wieś, smakowanie regionalnych potraw i poznai rzemiosła czekają tradycyjne pracownie rze-

Mrągowo

Terminy:

Kamionka k. Nidzicy – pracownia garncarska i kuźnia,
izba regionalna, prezentacja nt. garncarstwa na Mazurach,
pokaz toczenia na kole garncarskim, udział w warsztatach

Szczegóły oferty:
www.garncarskawioska.pl

Właściciel produktu:
Klaster: Szlak Dziedzictwa Kulturowego,
Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej
Krainy”, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica,
tel. 89 625 43 37, www.lgdbmk.pl

ceramicznych;
Piwnice Wielkie k. Wielbarka – tradycje „bab pruskich” – prezentacja oraz własnoręczne lepienie baby pruskiej, tradycje
wytwarzania przetworów z grzybów;
Małdaniec k. Szczytna – wizyta w pracowni witraży – wykład nt. historii witrażu i technik, zwiedzanie galerii witraży;
Rozogi – wizyta w karczmie regionalnej „Tusinek” – pokaz
produktów lokalnych, regionalny obiad.

Organizator i Rezerwacja:
Przedsiębiorstwo Społeczne
„Garncarska Wioska” sp. z o.o.,
Kamionka 5, 13-100 Nidzica,
tel. 666 028 991,
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
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Wakacje w hotelu „Omega” w Olsztynie

Turystyka kulturowa
i edukacyjna

Cena zawiera:
2 noclegi, wyżywienie, bilety wstępu do Zamku
kapituły warmińskiej (wejście do muzeum i na
wieżę) wraz z przewodnikiem, masaż (do wyboru
jeden z trzech wymienionych w ofercie)

Serdecznie zapraszamy do spędzenia wakacji
Dla kogo:

w otoczeniu lasów i jezior, w Olsztynie – stolicy

oferta kierowana jest do turystów
indywidualnych i rodzin z dziećmi

Warmii i Mazur, w luksusowym hotelu Omega***.

Terminy:

Opis oferty
Braniewo

Bartoszyce
Lidzbark Warmiński
Reszel

Dobre Miasto
Jeziorany

Ostróda

nica

Olsztynek

z widokiem na jezioro, 2 śniadania i 2 obiadoko-

Kętrzyn

Święta Lipka

Olsztyn

lacje przygotowane przez naszego szefa kuchni.
Ryn

Mrągowo

Grunwald

komponowanych potraw. Nasi goście mogą korzy-

na panorama miasta. Warto odwiedzić gotycką Bazylikę Archikatedralną p.w. św. Jakuba

stać z bezpłatnych atrakcji oferowanych przez hotel: plac zabaw dla dzieci na świeżym powietrzu,

Starszego na Starym Mieście, w każdą niedzielę można wysłuchać koncertów organowych.

w trampolinę i dmuchany zamek, wypożyczalnia kijów do nordic walkingu, wypo-

Zapraszamy również do wzięcia udziału w OLA (Olsztyńskim Lecie Artystycznym) odbywa-

życzalnia rowerów turystycznych, stół do tenisa. Wieczorem natomiast można poczuć dreszczyk

jącym się na jednej z najbardziej malowniczych scen Olsztyna, jaką jest położony u stóp go-

emocji w hotelowym kasynie „HIT Casino”.

tyckiego zamku amfiteatr, a także na uliczkach i placach Starego Miasta. Po wyczerpującym

Dzięki doskonałej lokalizacji hotelu, obok

dniu nie ma nic lepszego niż relaks

pięknego jeziora Ukiel, goście mogą oddać

w hotelowym gabinecie masażu

się przyjemnemu wypoczynkowi na plaży

i fizjoterapii „Lazuriss”. W naszej

miejskiej, pod czujnym okiem ratownika.

ofercie znajdą Państwo do wyboru

Istnieje również możliwość wypożyczenia

jeden z trzech masaży: masaż kla-

sprzętu wodnego na plaży miejskiej. Zwie-

syczny pleców, masaż twarzy, szyi

dzanie z przewodnikiem zamku kapituły

i dekoltu lub masaż relaksacyjny

warmińskiej, w której mieszkał znany pol-

pleców z zastosowaniem olejków

ski astronom, matematyk i medyk Mikołaj

aromaterapeutycznych.

Chorzele
Przasnysz

Kopernik, dziedzińca i muzeum wraz wejściem na wieżę, z której rozpościera się przepięk-

nej, kładąc szczególny nacisk na świeżość i jakość

Myszyniec

Mława

Organizator i Rezerwacja:

Giżycko
Oferujemy dania kuchni europejskiej oraz regional-

Pisz
wyposażony

Szczytno

Działdowo

pobyty 3-dniowe w okresie od lipca
do początku września

Pakiet wakacyjny zawiera 2 noclegi w pokojach

Łomża

Omega Hotel,
ul. Sielska 4A, 10-802 Olsztyn,
tel. 89 522 05 00, fax 89 522 05 31,
e-mail: rezerwacje@omegahotel.pl,
www.omegahotel.pl
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Spływ kajakowy rzeką Łyną

Turystyka aktywna

Łyna jest rzeką rozpoczynającą swój bieg w okolicach
Dla kogo:

Nidzicy. Wraz z dorzeczem: Marózką, Dadajem, Ko-

oferta kierowana do osób aktywnych,
preferujących wypoczynek poza
uczęszczanymi szlakami.

śną, Pisą Warmińską i Wadągiem tworzy największą
sieć szlaków kajakowych na Warmii i Mazurach.
Szlak kajakowy Łyny łączy w sobie możliwość obco-

Cena zawiera:
nowoczesny kajak polietylenowy, indywidualne
przygotowanie trasy spływu, mapę, transport
uczestników i kajaków do miejsca rozpoczęcia
i odbiór po zakończeniu spływu, ubezpieczenie NNW

Terminy:
od maja do października

wania z dziką przyrodą oraz zwiedzania średniowiecznych zabytków Warmii. Górny bieg to malownicze jeziora oraz lasy Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, gdzie

Łyna

Braniewo

Lidzbark Warmiński
Łyna

Reszel

Dobre Miasto
Jeziorany

Ostróda

rzeka tworzy malownicze przełomy. Dalej na swojej

Bartoszyce

Łyna

Grunwald
Nidzica
Działdowo

Kętrzyn

Święta Lipka
Mrągowo

Olsztyn
Olsztynek

trasie kajakarze mijają między innymi Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński z imponującymi budowlami sakralnymi oraz zamkami.
Giżycko

Opis oferty
W zależności od stopnia doświadczenia kajakarzy oraz czasu, którym dysponują, planowana
jest indywidualna trasa. Uczestnicy spływu odbierani są z wyznaczonego miejsca i wraz z ka-

Szczytno

Pisz

rozpoczęcia. Na szlaku kajako-

Wielbark

wym Łyny nie ma rozbudowanej infrastruktury turystycznej,

Chorzele
Mława
Przasnysz

jakami przewożeni do punktu

Łomża

uczestnicy nocują w wyznaczonych miejscach pod namiotami. W przypadku złej pogody
istnieje możliwość transportu
na nocleg w domkach.

Organizator i Rezerwacja:
Biuro Podróży Mazury PTTK,
ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn,
tel. 89 527 40 59,
e-mail: info@mazurypttk.pl,
www.mazurypttk.pl
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„Olsztyn. Aktywnie!”

Turystyka aktywna

Projekt „Olsztyn. Aktywnie!” to propozycja dla wszystkich chcących aktywnie spędzić czas
Dla kogo:

w Olsztynie i okolicy. Mieszkańcy i turyści uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach w wy-

dla wszystkich, także dla osób 50+

branych dyscyplinach, gdzie pod opieką instruktorów, przewodników PTTK łączą rekreację

Cena zawiera:
udział w projekcie jest częściowo płatny

Terminy:
cyklicznie od marca do października

i edukację. „Olsztyn. Aktywnie!” to familijność, ogólnodostępność, wysoka jakość merytoryczna,
Braniewo

Bartoszyce
Lidzbark Warmiński
Reszel

Dobre Miasto
Jeziorany

Święta Lipka

Olsztyn
Ostróda

nica

Olsztynek

Kętrzyn

budowanie społeczności ludzi aktywnych, innowacyjność (trasy na GoogleMaps, ślady GPS).

Organizator i Rezerwacja:

W ramach projektu „Olsztyn. Aktywnie!” oferujemy kilkanaście dyscyplin rekreacyjnych, m.in.:

Urząd Miasta Olsztyna,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

kajakarstwo, rajdy rowerowe krótkie (rodzinne), rajdy rowerowe długie (zaawansowane), koRyn

Mrągowo

Giżycko
larstwo

„spacery podwodne”, golf, parki linowe, joga, pilates, tai chi, kolarstwo górskie, pływanie, żeglarstwo i strzelectwo.
Pisz

Szczytno

Grunwald
Myszyniec

Działdowo

Chorzele
Mława
Przasnysz

grawitacyjne, nordic walking, marszobiegi, spacery z przewodnikiem, smocze łodzie,

Łomża

Koordynacja projektu: PTTK w Olsztynie,
ul. Staromiejska 1/13, 10-950 Olsztyn,
tel./fax 89 527 36 65,
www.olsztyn.aktywnie.eu
Osoba do kontaktu:
PTTK / Marian Jurak, tel. 607 280 160
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Skarszewy

Turystyka aktywna

Cena zawiera:

– wakacje w pięknym zakątku

nocleg, wyżywienie, wycieczki (dla koloni
i obozów młodzieżowych)

Serdecznie zapraszamy do spędzenia wakaDla kogo:

cji w Ośrodku Wypoczynkowym Borówno

oferta kierowana jest do indywidualnego
turysty, całych rodzin, w szczególności dla zorganizowanego wypoczynku
młodzieżowego

w świerkowym lesie, nad jeziorem Borówno

Lębork

Wielkie „Okrąglak”. Ośrodek położony jest

które zapewnia turystom udany wypoczy-

Opis oferty

zeum Hymnu Narodowego w Będominie, „krzywy domek” w Szymbarku), zwiedzanie zamku

Bartoszyce
Ośrodek Wypoczynkowy
zlokalizowany jest nad uroczym jeziorem Borówno Wielkie, pod pa-

Joanitów w Skarszewach oraz izby pamięci poświęconej gen. Józefowi Wybickiemu, twórcy

rasolem
kilkudziesięcioletnich
sosen tworzących korzystny mikroklimat. Posiada własną plaLidzbark
Warmiński

hymnu narodowego. Podczas pobytu młodzi koloniści mają również możliwość zdawania

Gierłoż kąpieliskiem (czterech ratowników, I klasa czystości
Reszel
żę piaszczystą i trawiastą
ze strzeżonym

na kartę pływacką i „żółty czepek”, poznania tajników hodowli koni, a także skorzystania

Lipka pomorskim 150 m od zakwaterowania), oprócz tego boisko
wody, najczystsze
jezioroŚwita
w woj.
Ryn
Jeziorany

z nauki jazdy konnej w pobliskim Bolesławowie.

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

Kętrzyn

Dobre Miasto

Giżycko

do siatkówki, piłki nożnej, koszykówki, stół do ping-ponga, stół bilardowy i telewizor. Ośrodek
Mrągowo

Ostróda
Iława

mieści się wOlsztyn
doskonałym punkcie komunikaRuciane Nida
cyjnym:
Olsztynek 2 km od Skarszew, 12 km od StaroSzczytno

Pisz

gardu Gdańskiego, 24 km od Tczewa, 35 km
Grunwald
od Kościerzyny,
Nidzica

55 km
do Wdzydz, 33 km
Wielbark

do Gdańska oraz do 42 km Malborka.
MyszyniecDo-

Chełmno
Brodnica

Bydgoszcz
Toruń

Organizator i Rezerwacja:

nek, a także niezapomniane wrażenia.

Gdańsk

Grudziądz
Świecie

cały okres wakacyjny

Wielkie. Jest to miejsce bardzo spokojne,

Gdynia

Tuchola

Terminy:

Działdowo

skonałe ulokowanie
daje możliwość wyjazdu
Chorzele

na wycieczki
Mławaw piękne okolice. Na każdego Łomża
Przasnysz
uczestnika obozu młodzieżowego
czeka wiele atrakcji, m.in.: konkursy z nagrodami, wycieczki autokarowe (choćby Trójmiasto, Mu-

Ośrodek Wypoczynkowy
Borówno Wielkie k. Skarszew
„Okrąglak” Aleksandra Ernst,
83-250 Skarszewy,
tel. 58 588 25 94, 605 780 280, 607 984 666,
e-mail: skarszewy7@wp.pl
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Turystyka aktywna

Dla kogo:

Gdańsk

Tczew

Starogard
Gdański

„Maxim” to kameralny hotel w centrum Kwidzyna. Położony w spokojnej okolicy, gwarantuje

dendrologiczny Nadleśnictwa Kwidzyn

gościom relaks i udany wypoczynek.

zajmujący powierzchnię 3,5 ha. Dla

Malbork
Dzierzgoń

Grudziądz
Świecie

po Szlaku Mennonickim w Dolinie Kwi-

numentalnego
zespołu zamkowo-katedralnego oraz Starego Miasta, wraz z pozostałościami
Bartoszyce

dzyńskiej, prowadzącym przez cmen-

W krypcie katedry można zobaczyć jedyne na świecie odnalezione szczątki

tarze mennonickie oraz pozostałości

Gierłoż
trzech wielkichReszel
mistrzów krzyżackich
oraz celę błogosławionej Doroty. Spacerkiem po szlaku

kultury materialnej Mennonitów. Tury-

rozpoczynającym
sięLipka
na Placu Plebiscytowym, przy ulicy Słowiańskiej można poznać wszystŚwita

stom szukającym wrażeń proponujemy

kie najciekawsze zabytkowe budynki Kwidzyna. Kolejną propozycją spędzenia wolnego czasu

spływ kajakowy rzeką Liwą oraz paint-

Ryn

Mrągowo

Olsztyn
Olsztynek

Pisz

Szczytno

Nidzica
Działdowo

ball i park linowy.

Ruciane Nida

Cena zawiera:
śniadania, obiadokolacje, nocleg, parking, Internet,
dostęp do tarasu i altany grillowej oraz atrakcji na
terenie hotelu (sauna, jacuzzi, bilard); na dodatkowe
zamówienia współorganizujemy spływy kajakowe
rzeką Liwą oraz zwiedzanie miasta

prowadzi naukę hafciarstwa krzyżykowego, według wzoru „białego haftu powiślańskiego”. Zajęcia

Terminy:
dowolne, na życzenie klienta

Organizator i Rezerwacja:
Hotel „Maxim” Sp. z o.o,
ul. Słowiańska 10, 82-500 Kwidzyn,
tel./fax 55 279 63 18, 55 279 00 80,
e-mail: pensjonat.maxim@wp.pl,
reception.maxim@wp.pl,
www.maxim-kwidzyn.pl

Hotel dostosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Myszyniec
Chorzele
Przasnysz

Zachęcamy także do udziału w zajęciach warsztatowych w pracowni haftu artystycznego, która
organizowane są we wsi Pastwa, położonej w odległości 12 km od Kwidzyna.

Wielbark

Mława
Toruń

Kętrzyn

Jeziorany

Iława

Brodnica

oszcz

bryczkami. Kolejną atrakcją jest ogród

samochodem polecamy przejażdżkę

Prabuty
Ostróda

cer z dziećmi po Mini Zoo, przejazdy

Turysta podczas pobytu w Kwidzynie może udać się na zwiedzanie miasta, zaczynając od mo-

Giżycko

Gniew
Kwidzyn

„Miłosna” oferujący jazdę konną, spa-

Opis oferty

murów
obronnych.
Lidzbark
Warmiński

Elbląg

Sztum

jest teren rekreacyjno-eypoczynkowy

osób podróżujących rowerami albo

dla rodzin z dziećmi oraz dla osób 50+
Gdynia

Nowa
Karczma

Aktywny pobyt w hotelu „Maxim”
w Kwidzynie

Łomża

Informacje na temat 
zwiedzania miasta:
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kwidzyńskiej „Liwa”,
ul. Katedralna 18, 82-500 Kwidzyn,
tel. 55 279 58 12,
email: liwa@kwidzyn.pl,
www.lot-liwa.pl
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Zapraszamy na weekend do Sztumu

Turystyka aktywna

Cena zawiera:
śniadania, obiadokolacje, nocleg, parking,
atrakcje na terenie pensjonatu oraz wycieczkę
„Szlakiem Zamków” – na indywidualne zamówienia

Gmina Sztum położona jest w województwie pomorskim, w odległości 14 km od Malborka.
Dla kogo:

Sztum usytuowany jest na przesmyku między połączonymi niegdyś dwoma jeziorami, Sztum-

dla rodzin z dziećmi oraz osób 50+

skim i Barlewickim, które wraz z pobliskimi lasami tworzą wyjątkowy kompleks przyrodniczo-

Terminy:

-krajobrazowy. Doskonale położony i ufortyfikowany zamek sztumski stanowił bazę wypadową

dowolne, na życzenie klienta

dla wojsk krzyżackich, udających się na wyprawy wojenne na Litwę. W czasach krzyżackich

ork

zamek był również letnią rezydencją wielkiego mistrza zakonu.

Gdynia
Gdańsk

Opis oferty

Braniewo
Nowa
Karczma

Tczew

Lidzbark Warmiński

Kętrzyn
oferujący przestawienia
teatralne, występy grup cyrkowych, kabaretowych oraz pantonimę.

Malbork
Dzierzgoń

Gniew

Bartoszyce

W ostatnia niedzielę lipca na Bulwarze Zamkowym odbywa się Festiwal Teatrów Ulicznych,

Elbląg

Starogard
Gdański

Festiwal
Dobre Miasto

Kwidzyn

Ostróda

Grudziądz
Świecie

Brodnica

szcz

Działdowo

czasie proponujemy weekendowy pobyt w Pensjonacie „Iskra” wraz z pełnym wyżywieniem
i zakwaterowaniem oraz atrakcjami na terenie

Mrągowo

pensjonatu, takimi jak: nauka jazdy konnej dla

Ruciane Nida
Pisz

dzieci i dorosłych pod opieką wykwalifikowanych
instruktorów od poziomu podstawowego po sko-

Wielbark

ki włącznie, treningi w ujeżdżalni, poznanie życia

Myszyniec

w stadninie koni w środku lasu, przejazdy wozem

Chorzele
Mława

Toruń

Ryn

Szczytno

Grunwald
Nidzica

Chełmno

Świta Lipka

Olsztyn
Olsztynek

Gierłoż

Reszel

odbywa się w godzinachGiżycko
popołudniowych. Turystom odwiedzającym Sztum w tym

Jeziorany

Sztum
Prabuty

Organizator i Rezerwacja:

Przasnysz

konnym po okolicznych lasach, ognisko lub grill.
Łomża

Dla zainteresowanych historią zamków dawnego
państwa krzyżackiego możemy współorganizować wycieczkę „Szlakiem Zamków” (Malbork –
Sztum – Kwidzyn).

Stajnia Iskra Jakub Gossa,
Sztumskie Pole, ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztum,
tel. 504 025 326,
e-mail: kontakt@stajniaiskra.com.pl,
www.stajniaiskra.com.pl
Informacja na temat Festiwalu Teatrów Ulicznych:
scksztum.pl
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Na weekend do Prabut

Turystyka aktywna

się Rowerowym Szlakiem Zamków
Gotyckich, który na terenie gminy Prabuty przebiega przez Prabuty – Jezioro Sowica – Jakubowo – Cieszymowo

Gmina Prabuty położona jest w województwie pomor-

(trasa o długości 18,5 km). W sezonie

Dla kogo:

skim. Prabuty to miasto o bogatej, wywodzącej się ze

letnim zapraszamy także do udziału

dla aktywnych w każdym wieku, lubiących
spędzać czas zwiedzając ruiny zamkowe,
mury obronne, zabytkowe fontanny,
kościoły i katedry

średniowiecza historii, w którym pod koniec XIII wieku

w Turnieju Rycerskim o Pierścień Bi-

rozpoczęto budowę zamku i założono osadę. Zamek

skupa Pomezańskiego „Zakute Łby”

w połowie XIV wieku był jedną z najwspanialszych re-

oraz w Międzynarodowym Plenerze

zydencji biskupów pomezańskich, na terenie państwa

Rzeźbiarsko-Malarskim w Rodowie.

Gdynia

krzyżackiego. Do czasów obecnych z zamku zachowały się jedynie pozostałości fundamentów,

Gdańsk

piwnice zachodniego skrzydła oraz mury obronne.

Braniewo
Tczew
Starogard
Gdański

Elbląg

Bartoszyce
Lidzbark Warmiński

Malbork

Reszel
Dzierzgoń

Jeziorany

Sztum
Gniew
Kwidzyn Prabuty

Grudziądz
ecie

Grunwald
Nidzica
Brodnica

Działdowo

Opis oferty
Giżycko

Ryn

„Figlówka”, położonym w odległości około 10 km
terenie gminy Prabuty wraz z udziałem w imprezach

Ruciane Nida
Pisz

historycznych, odbywających się na terenie miasta
w sezonie wakacyjnym. Gospodarstwo agroturystyczne, położne w lesie, niedaleko jeziora Orkusz,

Wielbark

oferuje turystom nocleg w komfortowych pokojach,

Myszyniec

zapewnia także pełne wyżywienie. Pobyt w gospo-

Chorzele
Przasnysz

Oferujemy pobyt w Gospodarstwie Agroturystyczym
od Prabut, połączony ze zwiedzaniem zabytków na

Mrągowo

Mława
Toruń

Gierłoż

Szczytno

Iława

Chełmno

Świta Lipka

Olsztyn

Ostróda

Kętrzyn

Łomża

darstwie będzie okazją do wielu wycieczek szlakami
rowerowymi, celem poznania lokalnych zabytków
(gotycka Brama Kwidzyńska, ruiny zamku biskupów
pomezańskich, zabytkowe wodociągi z początku XVIII
wieku, fontanna Rolanda itd.) Turyści mogą także udać

Cena zawiera:
nocleg, wyżywienia, współorganizujemy
zwiedzanie z przewodnikiem

Terminy:
dowolne, na życzenie klienta

Organizator i Rezerwacja:
Gospodarstwo Agroturystyczne „Figlówka”,
Laskowice 56, 82-550 Prabuty,
tel. 55 278 38 76, 502 370 382,
www.figlowka.pl
Informacja o imprezach, zabytkach,
trasach rowerowych:
tel. 55 278 23 19,
www.prabuty.pl
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Na ryby, grzyby, konie i paralotnie
do Nowego

Turystyka aktywna

jeziorem Łąkosz, oferuje turystom nocleg w 5
domkach wraz z wyżywieniem. Gospodarstwo
posiada własną plażę z wypożyczalnią sprzętu
wodnego. Pobyt w gospodarstwie będzie oka-

Nowe to malowniczo położone miasto

zją do wielu wycieczek pieszych i rowerowych,

Dla kogo:

o bogatej historii i ciekawej teraźniejszości,

okoliczne lasy pełne są grzybów a jezioro obfi-

dla leniuchów i aktywnych w każdym
wieku, lubiących miejsca niezwykłe
i niezadeptane, z ciekawą przeszłością,
ale i z wartko płynącą teraźniejszością

znajdujące się w granicach województwa

tuje w ryby. Z „Siedliskiem” współpracuje, także

kujawsko-pomorskiego. W mieście zacho-

godne polecenia Gospodarstwo Agroturystyczne

wał się średniowieczny układ urbanistyczny

„Huzar” z Nowego. Na terenie gospodarstwa

z cennymi zabytkami sakralnymi i militarny-

funkcjonuje stadnina koni, w której można sko-

mi. Nowe posiada także ofertę dla osób in-

rzystać z lekcji jazdy konnej. Na terenie gospodar-

teresujących się przyrodą, gdyż teren gminy

stwa istnieje możliwość noclegu, organizowane

łączy w sobie uroki niziny sartowicko-now-

są kolonie w siodle oraz kilkukrotnie w ciągu roku

chłód
jezior i lasów otuliny Borów Tucholskich. Dzisiejszy krajobraz to także
Kętrzyn

rajdy konne, których ukoronowaniem jest „Je-

efekt pracy naszych przodków: przydrożna
Dobre Miasto
Giżycko aleja lip oraz dęby w Trylu i Mątawach oraz parkowe
Świta Lipka
założenia
dworskie
w Kończycach,
Ryn Milewie i Milewku. Osoby, które zamierzają spędzić aktywnie
Jeziorany

sienny Bieg Hubertusa”. Dla odważnych Nadwi-

czas w końskim siodle, z wędką w ręku czy uprawiając paralotniarstwo będą mogły sprawdzić

tandemowe z klifu nadwiślańskiego i pasa starto-

Olsztyn potrafi bić ich tętno.
jak szybko

wego w Przynach.

ębork

Gdynia
Gdańsk
Braniewo

Nowa
Karczma

Tczew

Starogard
Gdański

Elbląg
Malbork

Nowe
Gniew

Lidzbark
skiej zWarmiński
Wisłą oraz

Dzierzgoń

Mrągowo

Prabuty

Olsztynek

chola
Grudziądz
Świecie

Iława

Brodnica
Toruń

Opis oferty

Grunwald
Oferujemy
Nidzica

Chełmno

goszcz

Gierłoż

Reszel

Sztum
Kwidzyn

Bartoszyce

Działdowo

Ruciane Nida

Szczytno

Pisz

pobyt
w Gospodarstwie AgroturyWielbark

Myszyniec – położonym
stycznym Siedlisko w Osinach

w odległości
około 12 km od Nowego, połączony
Chorzele
zeMława
zwiedzaniem zabytków na terenieŁomża
Nowego,
Przasnysz

wraz z udziałem w imprezach historycznych
i kulturalnych, odbywających się na terenie
miasta. Gospodarstwo, położone w lesie, nad

Ceny i zakres usług
uzależniony od oczekiwań klienta

ślańskie Stowarzyszenie Aktywni proponuje loty

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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Eventy
oraz
atrakcje jednodniowe

Turniej rycerski „O miecz
Konrada Wallenroda” w Człuchowie

Dla kogo:

Turniej rycerski „O miecz Konrada Wallenroda” w Człuchowie to zawody dla bractw rycerskich,
połączone z inscenizacją bitwy o człuchowski zamek i pokazem kultury średniowiecza. Celem

oferta skierowana jest dla każdego –
Lębork
Gdynia
bractw rycerskich, które biorą czynny
udział w turnieju, miłośników
historii
Gdańsk
w każdym wieku, rodzin z dziećmi

imprezy jest pogłębienie świadomości historycznej na temat dziejów XIV i XV w. Możliwość zo-

Tczew
Malbork

Starogard Gdański Sztum
Gniew

Chojnice
Człuchów

Kwidzyn

Tuchola
Grudziądz
Świecie

Nakło

Braniewo

Bartoszyce
średniowiecza, porozmawiania
z rycerzem, rzemieślnikiem, zrobienie zdjęcia w rycerskim oboElbląg

zowisku, obejrzenie
inscenizacji
Lidzbark
Warmiński z towarzyszącym jej szczękiem oręża i hukiem wystrzałów.

DzierzgońOpis

Reszel

Dobre Miasto

oferty

Jeziorany

Świta Lipka

Gierłoż

Giżycko

Ryn

Mrągowo
bojowy na miecze jednoi półtoraręczne,
turniej gier średniowiecznych i zapasy rycerskie, bieg
Olsztyn
Ostródabieg giermków, zwiedzanie obozowiska
Ruciane iNida
dam,
kramów rzemieślniczych, inscenizację, biesiadę
Olsztynek
Pisz

Szczytno

Iława
Grunwald
Nidzica
Działdowo

Wielbark
Myszyniec
Chorzele

Mława
Toruń

Kętrzyn

Oferta (3-dniowa) zawiera, m.in.: zapisy na turnieje, rozstawienie obozu, turniej łuczniczy, turniej

Brodnica

Bydgoszcz

Terminy:
sierpień

baczenia na własne oczy „jak to kiedyś bywało”, poznania dorobku kultury materialnej epoki

Bytów
Nowa
Kościerzyna Karczma

Cena:
udział w imprezie jest bezpłatny, kosztem są jedynie
własne zakupy – strzały z łuku do tarczy, pamiątki,
średniowieczne smakołyki itp.

Przasnysz

Łomża

Organizator:
Stowarzyszenie Komturia Człuchowska,
ul. Kochanowskiego 8, 77-310 Debrzno,
komtur – Michalina Kobylińska, tel. 781 085 026,
www.czluchow.pl
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Turniej rycerski „Noc Komtura”
w Dzierzgoniu

Eventy
oraz
atrakcje jednodniowe

Turniej rycerski „Noc Komtura” w Dzierzgoniu to spotkanie z kulturą średniowieczną.

Dla kogo:

konstruujące epokę wieków średnich oraz
publiczność przybyła na turniej. Impreza
ma na celu przybliżenie wiedzy o średniowieczu, historii, obyczajach i kulturze materialnej epoki. Spotkanie takie umożliwia

Gdańsk

zobaczenie z bliska replik elementów uzbro-

Braniewo

Starogard
Gdański

Bartoszyce

jenia, także ich przymierzenie. Turniej daje

Elbląg

Kętrzyn się życiu codziennemu w średniowiecznym obozie. Podczas turnieju będzie
możliwość przyjrzenia

Malbork

Grudziądz
e

Jeziorany
pracę

Świta Lipka

Ryn
rzemieślników średniowiecznego
rzemiosła oraz nauczyć się tańca dawnego. Ciekawym

widowiskiem
jest inscenizacja wieczornej bitwy.
Mrągowo

Olsztyn

Ostróda

Grunwald
Nidzica
Brodnica

Ruciane Nida

Szczytno
Opis oferty

Iława

ełmno

Pisz

Impreza rozpoczyna się przemarszem rycerstwa przybyłego do miasta. Średniowieczny pochód,
Wielbark
maszerując
ulicami miasta, zaprasza wszystkich na Wzgórze Zamkowe – miejsce turnieju. PodMyszyniec

czas turnieju odbywają się potyczki rycerskie w szrankach, turniej na machinach fechmistrza

Działdowo
Mława

Toruń

Gierłoż

Reszel

Giżycko trudną sztukę fechtunku i łucznictwa. Uczestnicy mogą poznać
można oglądać walki, podziwiać

Dzierzgoń

Sztum
Gniew
Prabuty
Kwidzyn

Terminy:
lipiec

Jej uczestnikami są bractwa rycerskie, re-

oferta kierowana jest do bractw rycerskich
biorących udział w wydarzeniu, a także do
każdego, kto chciałby przyjrzeć się zmaganiom, poznać ducha tamtej epoki
lub spróbować niektórych form
ówczesnego życia
Gdynia

Tczew

Cena:
udział w turnieju jest bezpłatny

Chorzele
Pagińskiego,
turniej pokazowych walk pieszych, bieg dam, bieg rycerski, turnieje łucznicze i inŁomża
scenizacja bitwy. Prezentowane
są pokazy tańca dawnego, a w obozach toczy się codzienne
Przasnysz

życie. Każdy może spróbować strzelania z łuku, przymierzyć hełm, nauczyć się średniowiecznego tańca.

Organizator:
Dzierzgoński Ośrodek Kultury,
ul. Krzywa 16, 82-440 Dzierzgoń,
tel. 55 276 26 47,
www.dokdzierzgon.pl
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Jarmark średniowieczny
na św. Jakuba w Kętrzynie

Eventy
oraz
atrakcje jednodniowe

Latem każdego roku na „Jarmark średniowieczny św. Jakuba” przybywają do Kętrzyna rycerze, kupcy
Dla kogo:

i rzemieślnicy. Przez kilka lipcowych dni i wieczorów, wokół dawnego krzyżackiego zamku położonego

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

między Warmią i Mazurami przewija się różnobarwny tłum kuglarzy i muzykantów. Zobaczysz tu pracę

Lidzbark Warmiński
Reszel

nych 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.

Dobre Miasto
Jeziorany
Olsztyn

W czasie trwania jarmarku w ciągu dnia odbyKętrzyn

Święta Lipka

wają się pokazy dawnych rzemiosł, koncerty
Gierłoż

Giżycko

Ryn

muzyki dawnej i tradycyjnej, zajęcia dla dzieci.
Każdy chętny może spróbować nauczyć się trudnej sztuki tkania na warsztacie, wykonywania na

Mrągowo

bardku plecionych tasiemek, kręcenia powrozów
czy toczenia naczyń na kole, będącym kopią średniowiecznego koła garncarskiego. Wieczorami,

Szczytno

ald

na zamkowym dziedzińcu prezentowane są spek-

Nidzica

wo

takle teatralne oparte na motywach dawnych legend i opowieści, odbywają się koncerty muzyki

Chorzele
Mława
Przasnysz

Łomża

Terminy:
koniec lipca

tkaczek i garncarzy, kowali i odlewników, powroźnika i tokarza, spróbujesz smaku dawnych regional-

Opis oferty
Bartoszyce

Cena:
udział w warsztatach, spektaklach
i koncertach jest bezpłatny

średniowiecznej i tradycyjnej. Dzień często kończy zabawa taneczna z tańcami średniowiecznymi i tradycyjnymi z różnych krajów Europy.

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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Rejsy Kanałem Elbląskim

Eventy
oraz
atrakcje jednodniowe

Kanał Elbląski jest zaliczany do ewenementów
Dla kogo:

w skali światowej. Statki pokonują prawie 100

oferta kierowana jest dla osób w każdym
przedziale wiekowym z udogodnieniami
dla osób 50+

metrową różnicę poziomów wody pomiędzy
a także tereny bezpośrednio do niego przyległe
nionego krajobrazu. Kanał, który w 2010 roku
obchodził 150 rocznicę otwarcia do dziś dzień
funkcjonuje w niezmienionej formie. Decyzją

Elbląg

rii”, aspiruje też do wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas rejsu, oprócz

ł
na
El
sk
i

Prabuty

Giżycko
dę, której piękno
zachwyca wszystkich odwiedzających nasze strony.
Ryn

Jeziorany

blą

Sztum

światowej klasy zabytku sztuki hydrotechnicznej, będą też mieli Państwo okazję podziwiać przyro-

Dobre Miasto

Ka

Dzierzgoń

Prezydenta RP został uznany „Pomnikiem Histo-

Bartoszyce
Lidzbark Warmiński

Malbork

Ostróda

Olsztyn

Opis oferty
Trasa: Ostróda – Elbląg w całości lub na wybranych odcinkach

Olsztynek

Pisz

Iława

Udział w rejsie pozwala dokładnie prześledzić operację dokowania statków na wózkach, wziąć

Grunwald
Nidzica
Brodnica

Terminy:
od maja do września

Ostródą a Elblągiem. Rejon Kanału Elbląskiego,
i najbliższa jego okolica stanowią obszar chro-

Braniewo

Cena ZAWIERA:
rejs statkiem w zależności od rodzaju przebiega
po kanale przez 2 śluzy i 5 pochylni

udział w „przejażdżce statkiem po trawie”, jak również zapoznać się z pionowym przemieszczaniem statku za pomocą śluz. Z pokładu statku można obserwować środowisko przyrodnicze.

Działdowo

Statki zabierają maks. 65 osób i dysponują dwoma pokładami. Górny, otwarty zapewnia dosko-

Mława
Przasnysz

Łomża

nały widok i opalanie się, natomiast pokład dolny to obszerne pomieszczenie chroniące przez
słońcem lub deszczem.

Organizator:
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie,
ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda,
tel./fax 89 646 42 46,
e-mail: info@zegluga.com.pl,
www.zegluga.com.pl

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
www.prot.gda.pl

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna
www.mazury.travel
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