
Szlak czerwony Mikołajki - Mrągowo - Święta Lipka 

Trasa Mikołajki - Mrągowo (26 km) 

km km Opis 

0,0   Mikołajki.  

0,7   

Jedziemy na wschód ul. Mrągowską. Ścieżka pieszo–rowerowa. 
Przechodzimy pasami przy hotelu Gołębiewskim na drugą stronę drogi 

krajowej nr 16. Asfalt, po prawej hotel Gołębiewski. 

1,2   
Na rozwidleniu dróg asfaltowych kierujemy się szyldem „Nowe Sady 

2”, czyli skręcamy w lewo. Aż do Faszcz jedziemy asfaltem. 

3,2   Nowe Sady. 

9,3   Przed miejscowością Faszcze na skrzyżowaniu, skręcamy w prawo. 

9,5   

Po kilkudziesięciu metrach wjeżdżamy do miejscowości Faszcze. 
Jedziemy prosto, cały czas pozostając na drodze asfaltowej aż do 

Użranek. 

11,3   Cudnochy. 

12,8   Jora Wielka. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo.  

18,8   
Użranki. Na początku wsi od naszej drogi asfaltowej odchodzi ostro w 

prawo inna droga asfaltowa. Jedziemy prosto. 

19,0   

Docieramy do centrum wsi. Naprzeciwko widać remizę strażacką. 

Jedziemy w lewo. Po lewej stronie mijamy kościół katolicki w stylu 
neogotyckim. Jedziemy prosto.  

 22,0   

Rozwidlenie dróg szutrowych. Kierujemy się w prawo - kierunkowskaz 

Kosewo 3 km. Odtąd aż do Mrągowa będziemy jechać drogami 
szutrowymi. 

    
Docierając do Kosewa, mijamy po prawej stronie Szkołę Podstawową. 

Po chwili, także po prawej Pensjonat Hubertus. 

    
Docieramy do rozwidlenia dróg przez wiaduktem kolejowym. Skręcamy 

w prawo, kierujemy się południowym brzegiem j. Juksty 

    
Docieramy do drogi Nowego Probarku. W lewo bruk kierujący do drogi 

krajowej nr 16, Kierujemy się w prawo, na północ. 

    
Czerwonki. Rozwidlenie drób, kierujemy się w lewo, pod górkę 

brukiem. Po lewej agroturystyka "Stara Szkoła" 

    Mrągowo. Rozwidlenie dróg asfaltowych. Kierujemy się w lewo, w dół. 

    

Po ok. 200 m. skręcamy w lewo przy parkingu. Kierujemy się w dół w 

kierunku j. Czo i Festiwalowego Amfiteatru. Nad brzegiem jeziora 

rozciąga się wspaniała promenada, kierujemy się w lewo. 

    

Ekomarina w Mrągowie. Marina to przede wszystkim oferta 
turystyczna dla żeglarzy i kajakarzy. Przystań żeglarska wyposażona 

jest w bogatą infrastrukturę wodną, na którą składa się utwardzone 

nabrzeże, pływający pomost z trapami i odnogami cumowniczymi oraz 
slip z wyciągarką. Poza tym na terenie znajdują się nowoczesne 

Centrum Edukacji Ekologicznej, zaplecza dla ratowników oraz 
publiczne zaplecze socjalne w budynku bosmanatu. Odbywają się tutaj 

szkolenia z zakresu żeglarstwa, turystyki i ekologii dla dzieci i 
młodzieży z Mrągowa oraz turystów. 

http://it.mragowo.pl/ekomarina-w-mragowie,16,2236,pl.html


Mrągowska Ekomarina to także wspaniała propozycja dla rodzin z 
dziećmi. Na terenie zbudowano plac zabaw dla dzieci z bujakami na 

sprężynach, huśtawkami, przyrządami do zabaw z wodą, zestawy 
wspinaczkowe, zjazd linowy oraz park linowy ze skałkami, zjeżdżalnie. 

Ekomarina to także boiska sportowe: do siatkówki oraz koszykówki. 

    

Przed mostkiem na rzece Dajna istnieje możliwość zjechania ze szlaku 

i zwiedzenia Miasteczka w stylu Dzikiego Zachodu Mrongoville  by to 
zrobić należy skręcić w prawo, pod górkę. Jest ono odwzorowaniem 

miasteczka z Dzikiego Zachodu, z drugiej połowy XIX w. Tylko w 
Mrongoville są najdzielniejsi kowboje, najbardziej niebezpieczni 

bandyci, najpiękniejsze kobiety...! 

 


