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Część Ziemi Mrągowskiej zajmuje Pusz-
cza Piska. Jest ona największym zwar-
tym kompleksem leśnym województwa. 
Z uwagi na wielkie bogactwo i różnorod-
ność świata roślin i zwierząt utworzono 
w jej północnej części Mazurski Park 
Krajobrazowy. Jest to jeden z najwięk
szych parków krajobrazowych w Polsce. 
Przez puszczę płynie słynny szlak kaja-
kowy Krutyni. W sercu lasów, nad rzeką 
położona jest wieś Krutyń.

3

14

4 - 32

38 - 45

46 - 49

2

Oto Ziemia Mrągowska www.it.mragowo.pl

Stolicą Ziemi Mrągowskiej jest Mrągowo. 
Ponad dwudziestodwutysięczne miasto 
położone jest pośród zieleni lasów i błęki-
tu wód jezior Pojezierza Mrągowskiego. 

Dzięki centralnemu położeniu Mrągowo 
to wspaniała baza do zwiedzania Mazur. 
Miasto dysponuje bogatą i różnorodną 
bazą noclegową na każdą kieszeń 

i wymagania. Więcej na str.         

Więcej na str.

Więcej na str.

Więcej na str. 

Piękne kamieniczki, parki posiadające 
swoją historię, aleje i kwieciste łąki okala-
jące miasto odbijają się w taflach jezior, 
z których jeziora Juno i Czos pojawiają 
się najczęściej we wspomnieniach tury-
stów
Krajobraz miasta wzbogacają wzgórza 
morenowe (Wzgórze Jaenicke, Góra 
Czterech Wiatrów) oraz bajkowe wąwozy 
(Słowiczy, Polski, Nikutowo).

Ziemia Mrągowska zajmuje środkową 
część Pojezierza Mazurskiego. Jest 
uznawana przez wielu za najpiękniejszy 
region Mazur. 
 W powiecie mrągowskim znajdują się 
dwa znane mazurskie miasta: Mrągowo 
oraz Mikołajki. Pierwsze to Festiwalowe 
Miasto, drugie to Stolica Żeglarstwa.

Mrągowo słynie z wielu imprez i wyda-
rzeń kulturalnych. Niewątpliwie najwięk-
szym jest Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Country, odbywający się co roku 
w ostatni weekend lipca. Podczas Festi-
walu Kultury Kresowej bawią się 
wszyscy, którym bliska jest kresowa nuta. 
Mazurska Noc Kabaretowa to najpopu-
larniejsza impreza kabaretowa w kraju.

Plac Unii Europejskiej to miejsce, gdzie 
odbywa się większość imprez: Akcje 
Wakacje, Dni Mrągowa, Festiwal Go-
lonki, Wieczór Cygański, Piknik Coun-
try w Mieście.

Odbywają się  tu warte polecenia imprezy 
o zasięgu ogólnopolskim: Festiwal Pio-
senki Żeglarskiej, Rajd Polski.

W sezonie letnim Mikołajki przeobrażają 
się w gwarne centrum turystyczne z roz-
brzmiewającą muzyką szantową. To raj 
dla wodniaków, żeglarzy i ludzi pragną-
cych aktywnie wypoczywać na jeziorach 
wśród urokliwych krajobrazów

Perła Mazur, Wenecja Północy – to inne 
nazwy Mikołajek. Miasto położone jest 
w przesmyku jezior Mikołajskiego i Tałt, 
na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. 

Mrągowo nad jeziorem Czos

Port w Mikołajkach

Mrągowski ratusz z 1825 roku



Założenie Mrągowa 

Krzysztof Celestyn Mrągowiusz
Pastor ewangelicki (1764 - 1855), filozof, ję-
zykoznawca, tłumacz. Zabiegał o zachowa-

nie w Prusach j. polskiego jako języka 
liturgicznego.
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Zabytkowe centrum Mrągowa

Istnieje parę hipotez odnośnie pochodze-
nia pierwotnej nazwy miasta – Sens-
burg. 

Od niemieckich słów „Sense”, czyli kosa 
oraz „Burg”, czyli zamek, dawniej ozna-
czające miejscowość, miasto. Hipoteza 
ta nawiązuje do legendy powstania herbu 
miejskiego. Kolejna wyjaśnia, że miejsco-
wość, czyli „Burg” leżała wśród jezior, 
czyli „Seen”. Pierwotna nazwa mogła 
brzmieć „Segensburg”, czyli Miasto Bło-
gosławione. Obecna nazwa „Mrągowo” 
została nadana w roku 1946 roku, by 
uczcić pamięć Krzysztofa Celestyna 
Mrongowiusza

W roku 1348 w miejscu, gdzie obecnie 
leży Mrągowo, Krzyżacy założyli strażnicę 
zabezpieczającą zamek w Szestnie (    ).

Obniżenie między dwoma pagórkami, 
przecięte kanałem łączącym jezioro Czos 
i jezioro Magistrackie idealnie nadawało 
się do tego typu budowy. Jadąc drogą 
w kierunku Szestna, trudno byłoby 
ominąć strażnicę, gdyż nie pozwalały na 
to okoliczne mokradła i trzęsawiska. 

Nie zachował się dokument lokacyjny, co 
nie pozwala określić dokładnej daty założe-
nia. Na jednej z pieczęci miasta figuruje rok 
1348. Obecnie uznaje się jednak, że jest to 
data zbudowania wieży strażniczej. Dopiero 
z czasem w pobliżu strażnicy powstała 
osada. W latach 1404-1407 wielki mistrz 
krzyżackikrzyżacki Konrad von Jungingen nadał miej-
scowości prawa miejskie.

Centrum Mrągowa przed II wojną światową
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W roku 1513 Wielki Mistrz Krzyżacki Al-
brecht Hohenzollern przychylił się proś-
bie mrągowskich mieszczan i przełożył 
datę jarmarku św. Marcina z 11 listopada 
na bardziej dogodny termin 6 grudnia. 
Odtąd jarmark ten nazywano jarmar-
kiem św. Mikołaja. Odbywał się oczywi
ście na Rynku. Obecnie tradycja jest 
kontynuowana na pl. Unii Europejskiej.

Mrągowo podobnie jak wiele innych 
miast regionu przeżywało wzloty i upadki. 
Niszczone było przez liczne pożary, dzie-
siątkowane przez epidemię i inne katakli-
zmy

W pobliżu rynku był kościół parafialny ist-
niejący już od 1409 roku, prawdopodob-
nie drewniany na fundamentach z kamie-
nia. W miejscu tym znajduje się obecnie 
kościół ewangelicki

Mieszkańcy miasta zajmowali się uprawą 
roli, hodowlą koni, bydła, trzody chlewnej 
i owiec oraz rybołówstwem. Rzemiosło 
nie odgrywało jeszcze większej roli.

W centrum miasta znajdował się mały 
kwadratowy rynek z ratuszem. Wokół 
rynku wytyczono działki pod zabudowę 
domów z podcieniami. 

W mieście były cztery studnie oraz 
browar miejski, który być może mieścił 
się w miejscu obecnego banku, gdyż 
często w średniowieczu browar z karcz-
mą budowano przy ratuszu. Późniejsza 
restauracja w tym miejscu byłaby konty-
nuacją tradycji.

W tym roku miasto prawie doszczętnie 
spłonęło. Zniszczeniu uległ ratusz i praw-
dopodobnie wszystkie akta miejskie, 
gdyż tylko tym można tłumaczyć brak ar-
chiwaliów z XVI i XVII wieku.

Widokówka z początku XX wieku przedstawiają-
ca ul. Kościelną z parafią po lewej i kościołem 
ewangelickim

Jedno z najstarszych przedstawień miasta. 
Ul. Mały Rynek w roku 1899

Plan założenia Mrągowa



Ciekawostki

Obecnie historyczny ratusz jest siedzibą 
Urzędu Stanu Cywilnego. Na parterze znaj-
duje się oddział Muzeum Warmii i Mazur, 
które każdy turysta powinien zwiedzić.
Więcej na str.

Mrągowskie muzeum
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W dniu 18 czerwca 1812 roku na dwu-
dniowy odpoczynek zatrzymał się w Mrą-
gowie wicekról Włoch Eugeniusz Be-
auharnais, adoptowany syn Napoleona. 
Jego oddział liczył 7000 żołnierzy. 
Wojsko to brało udział w kampanii prze-
ciwko Rosji. Z wicekrólem przybył bawar
ski artysta Albrecht Adam.

Albrecht Adam pobyt w Mrągowie uwiecznił 
na miedziorycie, którego reprodukcja do roku 
1945 wisiała w miejskim ratuszu. Na obrazie 
widać Mrągowo przed pożarem z roku 1822.  
W centrum Rynku z lewej jest wartownia 
miejska – obecna Strażnica 
Bośniacka.

Pożary nawiedzały Mrągowo w latach 
1520, 1568, 1656 (najazd tatarski), 1698 
i ostatni w roku 1822.

Miał największy wpływ na obecny obraz 
centrum miasta nad Czosem. 

Nie spłonął kościół ewangelicki, budy-
nek parafialny, Strażnica Bośniacka, 
„Apteka pod Orłem”, kasa miejska i 
karczma, czyli obecna siedziba Banku. 
Od tego czasu kuźnie i piece ze wzglę-
dów bezpieczeństwa można było stawiać 
wyłącznie poza miastem. W tym celu wy
tyczono nową ulicę Ogrodową (Garten 
strasse), obecną ul. Roosevelta.

Po pożarze na Wielkim Rynku zbudowa-
no ratusz. Kamień węgielny wmurowano 
uroczyście 3 sierpnia 1822 roku, w dniu 
urodzin króla pruskiego. Budowę zakoń-
czono dokładnie trzy lata później w 1825 
roku. W siedzibie magistratu mieścił się 
także sąd. Miasto uzyskało reprezenta
cyjny budynek, w którym m. in. odbywały 
się uroczystości. Jest to obecnie jeden 
z najstarszych mazurskich ratuszy! 

Na szczycie znajduje się flaga w kształ-
cie głowy niedźwiedzia. Widać na niej 
herb miasta, czyli łapę niedźwiedzia oraz 
dwie daty 1824 (zbudowanie ratusza) 
oraz 1908. W tym roku odnowiono budy-
nek oraz zbudowano miedzianą wieżycz-
kę zegarową. 

W budyneczku przyległym do ratusza 
przy Małym Rynku był areszt, który funk-
cjonował do 1946 roku. Dlatego też re-
stauracja, która się tam obecnie mieści 
ma małe okienka i wąskie, przytulne po-
mieszczenia.

Przy Strażnicy Bośniackiej mieściła się 
kasa miejska oraz karczma. Dokładna 
data budowy jest nieznana. Być może 
w tym miejscu w średniowieczu mieścił 
się browar miejski. Pierwsza wzmianka 
o restauracji w tym miejscu pochodzi 
z roku 1848. Była to największa i najstar-
szasza restauracja w mieście. Pierwszym 
znanym właścicielem był niejaki Schwe-
ighof, późniejszym był Skrodzki. Po 
I wojnie światowej założono w tym bu-
dynku bank miejski (Stadtsparkasse). 
Obecnie jest tu również bank.

Tuż obok ratusza jest niewielki budynek 
o budowie szachulcowej. W latach 1772 - 
1790 roku była to wartownia 9 pułku 
Bośniaków, stąd obecna nazwa Strażni-
ca Bośniacka.  

Została przekształcona w latach później-
szych w strażnicę miejską. Do 1858 roku 
mieszkańców obowiązywała służba 
w straży mieszczańskiej, która polegała 
na trosce o porządek i spokój w mieście. 
Na czele straży stał kapitan. 

Zniszczeniu uległa południowa część 
rynku, od strony jeziorka Magistrackiego. 
Dopiero po tym wydarzeniu powiększono 
plac i nazwano go Wielkim Rynkiem. 
Wcześniej był on wielkości ul. Mały 
Rynek.
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Miedzioryt A. Adama z 1812 roku. Włoskie oddziały Napoleona na mrągowskim rynku, z lewej Straż-
nica Bośniacka

Zabytkowy kompleks śródmieścia. Od lewej: 
dawna restauracja, Strażnica Bośniacka oraz 
ratusz

Zabytkowy ratusz, w tle nieistniejące już kamie-
nice

6
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Jak zwiedzić cerkiew?

Teren parku wokół jeziorka ozdabiają rzeźby 
ptaków i żywiołów natury. Są efektem pracy 
artystów - rzeźbiarzy z Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie, którzy odbywali w Mrągo-
wie coroczne sympozja, związane z  projek-
tem artystycznym „Mrągowo - Wyrzeźbione 
Miasto”.
Więcej na www.wyrzezbionemiasto.pl W wakacje kościół można zwiedzać 

po niedzielnej mszy.
98
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Łowienie ryb w małych jeziorach przysłu-
giwało do roku 1808 wyłącznie członkom 
magistratu miejskiego. Dziś o tym 
dawnym przywileju przypomina tylko 
nazwa jeziorka w centrum Mrągowa. Już 
przed II wojną światową urządzono tu 
promenadę, która stała się jednym z ulu-
bionych miejsc spacerowych mieszkań-
ców. Także obecnie jest to miejsce 
gwarne, pełne spacerowiczów

W styczniu 1945 roku miasto zostało 
zniszczone. W odróżnieniu jednak od 
innych mazurskich miast znaczna część 
zabudowy centrum Mrągowa przetrwała. 
Dlatego też można tu poczuć atmosferę 
małego wschodniopruskiego miasteczka.   

W śródmieściu zalegały gruzy wypalo-
nych budynków. W latach 1960-1963 
uporządkowano i zabudowano centrum 
miasta, zachowując gabaryt wysokości. 

Urządzono plac otwierający szeroką per-
spektywę na jezioro Czos. Jest to plac 
Jana Pawła II. Obecnie w tym miejscu 
stoją dwa pomniki przyrody - dęby pira-
midalne

Jedną z wielkich atrakcji tego miejsca był 
tzw. Dom Bociani. Na szczycie kamieni-
cy było gniazdo bociana.

Naprzeciwko ratusza stały przed wojną 
rzędy przyległych do siebie kamieniczek, 
w których na parterach mieściły się 
sklepy i restauracje, a nawet budynek 
najstarszej przykościelnej szkoły w mie-
ście.

Przy wieży kościelnej, od strony plebani 
rośnie piękny Cis - drzewo rzadko wystę-
pujące w Polsce, objęte ochroną gatun-
kową.

Ciekawym mrągowskim zabytkiem jest 
budynek cerkwi p.w. Przemienienia 
Pańskiego przy ul. Roosevelta. Budynek 
zbudowano jako synagogę w latach 1894 
- 95 w stylu neogotyckim. 

Naziści zabrali świątynię gminie żydow-
skiej podczas Nocy Kryształowej w 1938 
roku. Po wojnie władze przekazały budy-
nek ewangelikom, ponieważ kościół 
ewangelicki został zniszczony. Po jego 
odbudowaniu synagogę oddano prawo-
sławnym.

Cmentarz przykościelny znajdował się 
przy południowym wejściu, w miejscu 
gdzie obecnie rośnie „Dąb Pokoju” zasa-
dzony w roku 1871 dla uczczenia pole-
głych w wojnie prusko - francuskiej. Zało-
żony został nowy cmentarz komunalny 
(koło wieży Bismarcka w Parku Sikor

skiego).

W 1945 r. wkraczające oddziały Armii 
Czerwonej spaliły kościół. Jego odbudo-
wa zaczęła się w 1952 r. Pierwsze nabo-
żeństwo po wojnie odprawiano w odbu-
dowanym kościele w 1961 r

Do 1786 r. przy kościele znajdował się 
cmentarz. W tym roku władze wydały 
zakaz grzebania zmarłych przy kościele, 
m.in. ze względów sanitarnych.

Kształt architektoniczny kościoła był pa-
rokrotnie modyfikowany. W 1885 roku po-
większono kościół o chór w stylu romań-
skim.

Kościół przetrwał wielki pożar z roku 
1822. Jest obok Strażnicy Bośniackiej 
jednym z najstarszych budynków miasta. 
Przed 1945 r. na wieży widoczna była 
chorągiew z herbem miasta i datą 1705.

Najstarszy budynek kościoła powstał 
w 1409 r. (inne źródła mówią o 1442 r.). 
Obecny kształt architektoniczny nadany 
został w 1734 r. z późniejszą absydą. 
Wieża zachodnia jest starsza, być może 
XVI-wieczna.

Panorama miasta przed 1905 rokiem

Ruiny zniszczonego w 1945 roku kościoła ewan-
gelickiego, fot. przekazał P. Chmielewski

Nieistniejąca część rynku. W środku Dom Bocia-
ni. 

Kościół ewangelicki w roku 1899

Jeziorko Magistrackie obecnie
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Promujemy Ziemią Mrągowską nie tylko 
poprzez codzienną obsługę turystów, czy 
przygotowując materiały promocyjne, 
lecz także biorąc corocznie udział w im-
prezach targowych. 
Wiemy jak ważny jest łatwy dostęp do 
rzetelnej, kompleksowej informacji. Dla-
tego też zajmujemy się medialną promo-
cją Ziemi Mrągowskiej prowadząc stronę 
www.it.mragowo.pl, współpracując 
z wieloma portalami turystycznymi, 
prasą, radiem oraz telewizją. 
Wspieramy rozwój turystyki przez ozna-
kowanie szlaków turystyki aktywnej. Or-
ganizujemy imprezy i konkursy promują-
ce Ziemię Mrągowską.
W naszym biurze turyści, jak i mieszkań-
cy Mrągowa, znajdą wiele przewodników, 
albumów, map oraz pamiątek związa-
nych z Warmią i Mazurami.

Na stronie www.it.mragowo.pl znajdą 
Państwo wiele przydatnych informacji: 
noclegi, opis najważniejszych atrakcji tu-
rystycznych czy propozycje zaplanowa-
nia pobytu. Mamy obszerną turystyczną 
bazę danych w wyszukiwarce.
W roku 2012 MCIT otrzymało wyróżnie-
nie od Polskiej Organizacji Turystcyznej 
w postacie kategorii 4 gwiazdek, co ozna-
cza, że mrągowska informacja turystycz-
na należy do wiodących w województwie.

Miejski szlak turystyczny “Poznaj Mrągowo”Lokalna Organizacja  Turystyczna Ziemia Mrągowska
Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej

A teraz możemy iść pod górkę - wspina-
my się ul. Spacerową na wzgórze z Par-
kiem Sikorskiego. Zatrzymujemy się 
przy Wieży Bismarcka      W okresie mię-
dzywojennym była punktem widokowym, 
wyposażonym w lunety

Przed II wojną światową teren wzgórza 
Jaenike był popularnym miejscem imprez 
kulturalnych. 

W parku znajduje się zabytkowy cmen-
tarz ewangelicki oraz mogiły żołnier-
skie.     W czasie I wojny światowej 
cmentarz się rozrósł. Drzewa na wzgórzu 
zasadzono w okresie międzywojennym. 

A teraz ul. Brzozową dochodzimy do cen-
trum Mrągowa. Zatrzymujemy się przy 
ratuszu  Miedzianą wieżę ratuszową 
wzniesiono w 1907 r. Jest ona zwieńczo-
na chorągwią o zarysie łba niedźwiedzia, 
na której widnieje herb miasta oraz dwie 
daty: oddania ratusza do użytku (1824 r.) 
i zbudowania wieżyczki (1907 r.). 

Spacer rozpoczynamy na placu PCK przy 
Mrągowskiej Syrence    Rzeźbę wyko-
nał Philippe Brodzki pochodzący z Belgii. 
W parku znajduje się ławeczka interne-
towa „Łapa Niedźwiedzicy”. Obraz do-
stępny na www.it.mragowo.pl 

Pierwsze kroki kierujemy na Plac Unii 
Europejskiej      i dochodzimy do jezior-
ka Magistrackiego    Obecnie, jak 
kiedyś, jest to teren rekreacyjny. Po 
drodze mijamy rzeźby w plenerze, które 
tworzą swoistą galerię pod otwartym 
niebem. Rzeźby powstały w ramach pro-
jektu „Mrągowo - Wyrzeźbione Miasto”.

Podczas targów turystycznych...

Wejście do Informacji Turystycznej Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej Plan PCK z mrągowską Syrenką Źródełko Miłości nad jeziorem Czos

MCIT mieści się w Centrum Kultury przy ul. War-
szawskiej
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Miejski szlak turystyczny “Poznaj Mrągowo”

Rozejrzyjmy się dookoła: Wielki Rynek, 
obecny plac Kajki, wybrukowano w roku 
1856. Do pierwszej poł. XIX wieku przy 
Rynku mieszkali rzemieślnicy, którzy 
mieli swoje sklepy i kramy. Plac pełnił 
funkcję targowiska. 

Centrum Mrągowa to przede wszystkim 
zabytkowe kamieniczki, położone przy 
brukowanych ulicach, które odzwiercie-
dlają klimat dawnego mazurskiego mia-
steczka. Jednym z najstarszych dobrze 
zachowanych budynków jest kamienica 
przy ul. Mały Rynek, w której mieści się 
apteka „Pod Orłem”

Niedaleko stoi kamienica z cebulastą 
wieżyczką   , w której przed II wojną 
światową mieszkał rabin. Na końcu 
skweru znajduje się molo z widokiem na 
jezioro Czos i nowoczesny Amfiteatr Fe-
stiwalowy. 

Mijając ratusz przechodzimy na plac 
Jana Pawła II. Do 1945 roku stały tu sze-
regi kamieniczek. W latach 60-tych XX 
wieku teren przekształcono w zielony 
skwer.  

Pójdźmy teraz w prawą stronę na ulicę 
Roosevelta. Niedaleko znajduje się Cer-
kiew prawosławna p.w. Przemienienia 
Pańskiego      Pierwotnie budynek był sy-
nagogą, którą wzniesiono w latach 1895-
-1896. Odebrano ją gminie żydowskiej 
podczas Nocy Kryształowej w 1938 

A teraz czas na ewangelicki zabytek sa-
kralny.    Ponownie musimy przejść 
przez plac Jana Pawła II, żeby ujrzeć mu-
rowany kościół. Został on zbudowany w 
miejscu drewnianego XV-wiecznego ko-
ścioła. Dzisiejszy kształt architektoniczny 
został nadany budowli w 1734 r. Wieża 
jest starsza, być może XVI-wieczna. 

Targowisko w centrum miasta przed wojną

Ul. Mały Rynek z apteką „Pod Orłem” przed 
wojną

Wieżyczka rabina oraz po prawej zniszczone za-
budowania obecnego pl. Jana Pawła II

Kościół ewangelicki z wieżą oraz zegarem
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www.it.mragowo.pl

W latach przedwojennych za sądem było 
więzienie, które spłonęło po wojnie. Do 
czasu wybudowania sądu, biura i sale 
sądowe mieściły się w ratuszu.

Ulica Królewiecka (dawny trakt handlowy 
do Królewca) zaprowadzi nas do kolejne-
go sakralnego zabytku.

Kościół św. Wojciecha    zbudowano 
w stylu neogotyckim w 1860 r. W latach 
1892 - 1896 rozbudowano go i wyposa-
żono w wieżę. W 1894 zakład witrażowy 
Oidtmanna zrealizował oszklenie prezbi-
terium.

Do czasu wybudowania kościoła gmina 
katolicka dzierżawiła miejsce nad apteką 
„Pod Orłem” do  odprawiania nabo-
żeństw. 

Kolejnym punktem spaceru jest okazały 
budynek Urzędu Miasta, Starostwa 
i Gminy. Reprezentacyjną budowlę 
wzniesiono w stylu neorenesansu w 1912 
r. Po drugiej stronie ulicy znajduje się 
neogotycki budynek Sądu z 1898 r.

Zapraszamy na spacer ścieżką eduka-
cyjno – widokową „Źródełko miłości”.  
Rozpoczyna się ona niedaleko amfiteatru 
przy promenadzie nad jeziorem Czos 
i kończy przy Źródełku Miłości (dł. 500 
m). Jest to piękne miejsce widokowe, 
gdzie można odpocząć wsłuchując się w 
odgłosyodgłosy jeziora, drzew, ptaków i bijącego 
źródła.

Niedaleko, przy. ul Giżyckiej znajduje się 
Park Rozrywki w stylu Countru. Jest to 
wspaniała atrakcja dla rodzin. 

Przejdźmy teraz do Parku Lotników 
Polskich, który znajduje się za Urzędem 
Miasta. Spójrzmy na jezioro Czos, które 
ma powierzchnię 2,79 km², głębokość 
42,6 m, linię brzegową długości ok. 
15 km. Jest położone na szlaku kajako-
wym rzeki Dajny i należy do Wielkiej 
RynnyRynny Mrągowskiej. Nad Czosem góruje 
Półwysep Czterech Wiatrów (184 m 
n.p.m.) z Całorocznym Ośrodkiem 
Sportowym.

Kościół św. Wojciecha przed I wojną światową

Dawny budynek Starostwa

Oryginalny ponad 100-letni witraż główny



Ciekawostki

W roku 2009 i 2011 Warmińsko-Mazur-
ska Regionalna Organizacja Turystycz-
na przyznała miastu certyfikat Najlepszy 
Produkt Roku „Mrągowo – festiwalowe 
miasto”. Mrągowo wyróżnia się nie tylko 
ilością imprez, ale także ich zasięgiem: wo-
jewódzkim, krajowym a nawet międzynaro
dowym.

Bilety i rezerwacja
Bilety na wszystkie imprezy w Mrągowie 
można zakupić:
Centrum Kultury i Turystyki
ul. Warszawska 26
tel. 89 743 34 66
bilety@ckit.mragowo.pl
www.ckit.mragowo.pl
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Festiwalowe Miasto www.it.mragowo.pl

Następna sztandarowa impreza to Festi-
wal Kultury Kresowej, który jest jedyną 
taką propozycją w kraju. Organizowany 
jest od 1995 r. Biorą w nim udział zespoły 
muzyczne i taneczne z Litwy, Ukrainy, 
Białorusi, Łotwy. Miłośnicy tej imprezy 
mają możliwość udziału w galowym kon-
cercie oraz w imprezach towarzyszących 
organizowanych na terenie miasta. 

Mrągowo jest polską stolicą muzyki coun-
try. Piknik odbywa się od 1983 r. Jest to 
impreza o randze międzynarodowej, na 
którą co roku przyjeżdżają tysiące fanów 
muzyki. Oprócz koncertów, w mieście or-
ganizowane są bezpłatne imprezy towa-
rzyszące, tj. występy zespołów, kowboj
skie potupajki, pokazy strojów westerno-
wych, wystawy, konkursy, wielkie goto-
wanie, maraton pływacki oraz Parada 
Country

Wszystkie najważniejsze mrągowskie im-
prezy odbywają się w amfiteatrze pięknie 
położonym nad jeziorem Czos. Został 
zmodernizowany w 2012 r. Jest obecnie 
jednym z najładniejszych i najnowocze-
śniejszych tego typu obiektów w Polsce. 
Może pomieścić ponad 5 tys. widzów. 
Pod sceną, od strony jeziora znajduje się 
czynna w sezonie letnim kawiarnia 
„Estrada”. Warto tu odpocząć, udając sie 
do Źródełka Miłości.

Mrągowo znane jest dobrze w Polsce 
i zagranicą jako miasto atrakcyjnych 
imprez kulturalnych. 

Latem z pięknie położonego nad jezio-
rem Czos Amfiteatru, jednego z najwięk-
szych i najpiękniejszych w Polsce, roz-
brzmiewa różnorodna muzyka. Piknik 
Country, Mazurska Noc Kabaretowa, 
Festiwal Kultury Kresowej to najważ-
niejsze wydarzenia kulturalne regionu.

Mrągowo już od kilkunastu lat gości naj-
lepsze polskie grupy kabaretowe oraz 
wykonawców muzyki rozrywkowej. 
Mazurska Noc Kabaretowa odbywa 
się w pięknie położonym nad jeziorem 
Czos amfiteatrze. Wypełniony po brzegi 
rozbawionymi widzami amfiteatr świad-
czy, że jest to wyjątkowa noc w regionie. 

Cyklicznymi imprezami odbywającymi się 
w mieście są także: Majówka, Akcje – 
Wakacje, Dni Mrągowa, Festiwal Golon-
ki, Wieczór Cygański oraz cykl letnich 
koncertów na deptaku. 

Mrągowo to miasto muzyki, zabawy 
wśród mazurskich plenerów. To miasto 
sztuki!

Parada Country w centrum miasta

Piknik Country 
 

Nowy Amfiteatr w Mrągowie
 

Festiwal Kultury Kresowej 
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Zabytkowy zespół koszar pruskich

Zabytkowe koszary to jeden z najle-
piej obecnie zachowanych przykładów 
pruskiej architektury neogotyckiej w woje-
wództwie. Zespół wpisany do rejestru

zabytków.

Po I wojnie światowej, gdy Niemcy 
musiały zmniejszyć liczebność armii, 
w koszarach powstała szkoła policyjna. 
Po II wojnie światowej teren został 
przejęty przez Wojsko Polskie. W roku 
2003 koszary zostały sprzedane miastu. 
Jest to jeden z najlepszych przykładów 
udaneudanej rewitalizacji terenów powojsko-
wych w województwie. Obecnie na 
terenie koszar znajduje się: szkoła gim-
nazjalna z nowoczesną halą sportowo 
– widowiskową, sklepy, restauracje, 
poczta, prokuratura, boisko Orlik

Na zespół dawnych koszar piechoty 
składają się 22 budynki: koszarowe, biuro 
przepustek, kasyno oficerskie, budynki 
administracyjne i gospodarcze, place 
musztrowe.

W południowej części, w pobliżu Block-
berg (górna część obecnego osiedla 
Grunwaldzkiego) i jeziora Czos zaczęto 
od 1898 roku wznosić olbrzymie budynki 
koszarowe po dwóch stronach szosy. 
Początkowo zbudowano część zachod-
nią (zwaną West), później część wschod
nią (Ost). W nowszej części widać już 
elementy secesyjne, w porównaniu do 
typowego pruskiego neogotyku w część  
zachodniej.

Pod koniec XIX wieku Prusy Wschodnie 
zagrożone były od wschodu i południa 
przez Rosję. Wszystko to skłaniało sztab 
do wzmocnienia siły militarnej. Poszuku-
jąc nowych miejsc rozlokowania garnizo-
nów wybrano także ówczesny Sensburg

Koszary wojskowe w Mrągowie przy ul. 
Wojska Polskiego to zespół zabytkowych 
neogotyckich budynków wybudowanych 
na przełomie wieków XIX i XX.

Dawny koszarowiec zbudowany w 1898 roku

RESTAURACJA i POKOJE KLUB KASYNO
11-700 Mrągowo, ul. Wojska Polskiego 6a
tel.: 89 741 36 03
klub.kasyno@gmail.com
www.klubkasyno.com.pl

Kontakt
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Klub Kasyno 

Dzisiejsza kuchnia Warmii i Mazur to po-
łączenie wielu tradycji kulinarnych. 
Każda z nich wniosła coś ciekawego do 
miejscowego jadłospisu: golonka i kluski 
na parze są niemieckie, barszcz i paro-
wane pierogi z mięsem pojawiły się wraz 
z Ukraińcami, rosół z kołdunami i cepeli
ny to dania litewskie, zaś bigos mazurski, 
czy lin w śmietanie są typowo polskie.
Proponujemy zwłaszcza dnia z ryb. 
Szczególnie cenionymi gatunkami są: 
sandacz, szczupak, sielawa, lin, okoń, 
sum i węgorz.
Dysponujemy pokojami urządzonymi 
gustownie, jak przystało na kasyno ofi-
cerskie. W każdym pokoju łazienka oraz 
Internet bezprzewodowy. W największym 
pokoju może nocować 8 osób. 

Restauracja specjalizuje się w kuchni 
regionalnej Warmii i Mazur, a także na 
łączeniu różnych tradycji kulinarnych. 
Dlatego też używamy tylko lokalnych 
darów natury - ryb, grzybów, owoców le-
śnych. Podstawą dań mazurskich są 
także czyste ekologiczne produkty wiej-
skie - warzywa, nabiał i mięso.

Budynek KLUB KASYNO został wybu-
dowany w 1898 roku i pełnił rolę kasyna 
oficerskiego. Obiekt znajduje się w cen-
trum miasta, a jednocześnie jako część 
wydzielonego terenu wojskowego można 
tu zaznać spokoju. Za Klubem znajduje 
się park. 

Fasada przednia Klubu Kasyno od strony ul. Wojska Polskiego



Kontakt
Muzeum Sprzętu Wojskowego

11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 11 c
 tel. 502 540 381

www.muzeum.mragowo.pl
Godziny otwarcia:Godziny otwarcia: pon. - pt. 8.00-17.00 
sob. 8.00 - 14.00, pozostałe terminy po 

uzgodnieniu telefonicznym18
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Muzeum Sprzętu Wojskowego

Jest to żywe muzeum – pojazdy są wy-
eksponowane na wolnym powietrzu, 
można je obejrzeć z bliska, do wielu 
z nich wejść. Istnieje również możliwość 
zorganizowania przejażdżki pojazdami 
wojskowymi. 

Liczna jest kolekcja wozów dowodzenia, 
co ma związek z tradycjami miejscowej, 
nieistniejącej już, jednostki wojskowej 
-9. Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łącz-
ności, która mieściła się w koszarach (    ). 

Kolekcja, gromadzona od kilku lat, liczy 
około 50 pojazdów. Jej perełkami są po-
jazdy gąsienicowe - idealnie zachowany, 
legendarny czołg T-34, jego następca - 
T-55, transportery PTS-M, MTLB, ciągnik 
artyleryjski ATS oraz spycharka szybko-
bieżna BAT. Najstarszymi eksponatami 
są dwie ciężarówki GMC CCKW, wypro-
dukowane podczas II wojny światowej. 

W Mrągowie znajduje się Muzeum 
Sprzętu Wojskowego, które dysponuje 
największą w północno-wschodniej 
Polsce bazą sprawnych pojazdów oraz 
drobnego sprzętu wojskowego - namio-
tów, kuchni polowych itp.

W mrągowskim muzeum można przejechać się czołgiem...

a także transporterem...

Dojazd

Kontakt

Całoroczny Ośrodek Sportowy
Góra Czterech Wiatrów
11-700 Mrągowo, Miejski Las 11
tel. + 48 89 741 29 24, 506 141 528
www.gora4w.com.pl
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Góra Czterech Wiatrów

Dojazd: za Mrągowem, na trasie nr 16 w kie-
runku Mikołajek, drugi skręt w lewo pod wia-
dukt kolejowy, miejsce oznakowane. Do 
ośrodka prowadzi żółty szlak pieszy „Góra 
Czterech Wiatrów” (    )

Całoroczny Ośrodek Sportowy „Góra 
Czterech Wiatrów” (G4W) położony jest 
na półwyspie nad jeziorem Czos, w bez-
pośredniej bliskości Mrągowa.

Do dyspozycji gości są m.in.: „ośla 
łączka” dla początkujących, biegowe 
trasy narciarskie, trzy wyciągi narciar-
skie (w tym 2 orczykowe), pięć tras zjaz-
dowych o łącznej długości ok. 2000 
metrów. Tuż obok wyciągu znajduje się 
snowpark

Można wypożyczyć rowery, quady, 
sprzęt wodny lub po prostu zjeść w re-
stauracji z pięknym widokiem na okolice. 
Codziennie kursuje prom z oś. Grun-
waldzkiego.

Najnowsza zimowa atrakcja Ośrodka to 
snowtubing - zjazd po torze śniegowym 
na specjalnych „dętkach”.

Znajduje się tu nowoczesny i stylowy bu-
dynek zaplecza mieszczący m.in.: 
restaurację z kominkiem, miejsca nocle-
gowe, pomieszczenia wypożyczalni 
sprzętu sportowego. 

Stok narciarski Góra Czterech Wiatrów zimą



Ekomarina
Centrum Edukacji Ekologicznej

11-700 Mrągowo, ul. Jaszczurcza Góra 6
www.eko-mazurymariny.pl

Kontakt
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Ekomarina w Mrągowie

Na terenie znajduje się nowoczesne 
Centrum Edukacji Ekologicznej, zaple-
cza dla ratowników, nowoczesne toalety, 
łazienki oraz mała gastronomia. Odby-
wają się szkolenia z zakresu żeglarstwa, 
turystyki, ekologii dla dzieci i młodzieży

Przystań wyposażona jest w infrastruk-
turę wodną, na którą składa się utwar-
dzone nabrzeże, pływający pomost 
z trapami oraz slip. 

Ekomarina powstała w ramach projektu 
budowy ekologicznych mini przystani 
w województwie z dofinansowania UE. 
Celem programu jest rozwój turystyki że-
glarskiej i poprawa bezpieczeństwa.

nowoczesnych placów zabaw na Mazu-
rach. Dla dzieci dostępne są różnego ro-
dzaju, huśtawki, przyrządy do zabaw 
z wodą, zestawy wspinaczkowe, zjazd 
linowy oraz park linowy ze skałkami, 
zjeżdżalnie, stoły do ping – ponga i gry 
w szachy. Ekomarina to także boiska 
sportowe do siatkówki oraz koszyków-
ki. 

Mrągowska ekomarina to wspaniała 
propozycja dla rodzin z dziećmi. Jest to 
jeden z największych i najbardziej 

Przez Mrągowo przepływa szlak kajako-
wy rzeki Dajny do Św. Lipki (    ). Marina 
jest wspaniałym miejscem odpoczynku 
na szlaku. Nad brzegiem jeziora usytu-
owana jest plaża miejska z pomostami. 
Dla osób lubiących aktywny wypoczynek 
polecamy wypożyczalnię sprzętu wod
nego (    ) oraz motorówek (    ). 

Plac zabaw przy ekomarinie to jedna z atrakcji tego miejsca

Jezioro Czos, widok od strony zachodniej

Krasnobrodzka Racing
11-700 Mrągowo, ul. Jaszczurcza Góra 6
tel. 885 58 99 99 
info@lodziemragowo.pl
www.lodziemragowo.pl

Kontakt
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www.LODZIEMRAGOWO.pl

Do korzystania z naszych łodzi nie po-
trzebna jest licencja sternika. Sprzęt 
wędkarski udostępniamy gratis. 
Dostępne łodzie:
• Łódka mała Comfort, max 5os. – 75 
zł/godz.
• Eagle Classic, max 5os. – 85 zł/godz.
• Tropic Classic, max 9os. – 125 zł/godz.

Zapraszamy na wycieczkę wzdłuż wy-
brzeża j. Czos, na jednej z naszych łodzi 
pilotowanych przez Ciebie. Jezioro ma 
charakter rynnowy z urozmaiconą linią 
brzegową. Półwysep Czterech Wiatrów 
dzieli je na dwie części. Odwiedź piękne 
miejsca, gdzie można łowić, pływać, 
urządzićurządzić piknik lub po prostu zrelaksować 
się z rodziną w promieniach słońca. 

Proponujemy wynajem łodzi, którymi 
można pływać bez uprawnień.

Znajdujemu się przy ekomarinie w Mrą-
gowie, przy promenadzie w kierunku Fe-
stiwalowego Amfiteatru.
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Kontakt

Wypożyczalnie kajaków „Kanu” 

P.P.U.H. "KANU" Lech Musiejuk
11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 8
tel. +48 89 741 28 28, 89 741 37 21,
609 311 675
kajaki_kanu@interia.pl
www.kanu-mragowo.pl

Jezioro Kot na szlaku Dajny

Mrągowo nad j. Czos

Firma  Kanu od 1997 r. zajmuje się orga-
nizacją spływów kajakowych. 
Oferujemy spływy kajakowe szlakami: 
Krutyni (  ), Czarnej Hańczy, Biebrzy, 
Dajny (    ).

Organizujemy jednodniowe spływy ka-
jakowe szlakiem Krutyni.
Proponowane trasy:
• Bieńki - Babięta (11 km),
• Krutyń - Ukta (13 km).
Cena za jedną osobę 35 zł.
Transport kajaków i odbiór kajakarzy 
w cenie.

Ponadto dyponujemy wypożyczalniami 
sprzętu wodnego na jeziorze Czos 
w Mrągowie, które umiejscowione są 
w najlepszych lokalizacjach:
• Ekomarina (    )
• Molo przy Ratuszu
• ul. Oficerska

ZapraszamyZapraszamy codziennie w godz. 10.00 - 
20.00.
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Wyrzeźbione Mrągowo 

Galerię rzeźb w plenerze nawiązującą 
w dużym stopniu do mazurskiej przyrody 
można obejrzeć w parku przy Jeziorku 
Magistrackim oraz przy fontannie z sy-
renką przy Centrum Kultury i Turystki.
W V edycji konkursu w roku 2012 
„Polska Pięknieje - 7 cudów Funduszy 
Unijnych” mrągowskie „Wyrzeźbione 
Miasto” zdobyło nominację do głównej 
nagrody „Produkt promocyjny”.

W 2009 roku odbyło się I Sympozjum 
Rzeźbiarskie „Cztery żywioły – powie-
trze”. Spod dłuta twórców wyszło siedem 
kamiennych rzeźb parkowych przedsta-
wiających ptaki. Za tworzywo 
posłużył mazurski granit.

W kolejnym roku zapoczątkowano dwu-
etapowy projekt dofinansowany ze środ-
ków unijnych „Mrągowo – wyrzeźbione 
miasto”. Tym razem twórcy podjęli wy-
zwanie zaklęcia w kamień wiatru. Żywio-
łem, który patronował artystom w 2011 
roku, był ogień, a Mrągowo wzbogaciło 
się o siedem kolejnych rzeźb.

Mrągowo, jedno z najpiękniejszych ma-
zurskich miast jest wyjątkowym miejscem 
na kulturalnej mapie Polski. Liczne impre-
zy festiwalowe przyciągają nie tylko przy-
padkowych turystów, ale również ludzi 
spragnionych doznań artystycznych. 
Cieszy, że obszar tych doznań poszerzył 
się o jedną z najszlachetniejszych dzie-
dzin, jaką jest rzeźba – prof. Adam Myjak
Mrągowo to miasto sztuki, miejsce cieka-
wych przedsięwzięć artystycznych, przy-
jaznego twórcom i niekonwencjonalnym 
inicjatywom. Dzięki dziełom sztuki nie jest 
kojarzone jedynie z Piknikiem Country 
czy Mazurską Nocą Kabaretową (    ).

Plac Polskiego Czerwonego Krzyża
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Hotel Solar Palace

 Hotel Solar Palace SPA & Wellness
 11-700 Mrągowo

ul. Jaszczurcza Góra 22, 24
 tel. +48 89 741 24 84

 www.hotelsolar.com.pl
 mragowo@hotelsolar.com.pl

Oryginalna architektura hotelu oraz wy-
strój wnętrz przenoszą nas w klimat daw-
nych czasów. Równie malowniczy jest 
hotelowy ogród z 200-letnią lipą- pomni-
kiem przyrody, romantyczną fontanną, 
stawem nad którym można spacerować 
lub organizować  grilla.

Hotel Solar Palace SPA & Wellness dys-
ponuje 60 indywidualnie wyposażonych 
pokojami gościnnymi w tym dwoma apar-
tamentami z kominkiem. Większość 
pokoi posiada taras widokowy lub balkon. 
Na najbardziej wybrednych gości czeka 
natomiast luksusowy apartament Angel’s 
z wygodnym hamakiem w sypialni.

Hotel Solar Palace SPA & Wellness jest 
nowoczesnym hotelem typu boutique. 
Doskonałe położenie w Mrągowie, nad 
samym jeziorem Czos blisko Amfiteatru.
Nowo otwarta strefa SPA & Wellness – 
kryty basen połączony z jacuzzi, 3 sauny, 
3 gabinety Spa – zabiegi na twarz i ciało, 
masaże, manicure i pedicure itd., komora 
krioskopowa, siłownia. Bezpłatny parking 
i bezprzewodowy Internet.
Do dyspozycji dwie hotelowe restauracje: 
Ogrodowa i Tremo.

W roku 2011 w ogólnopolskim konkursie dla 
miejscowości, w których szczególnie przy-
kłada się wagę do aktywnego spędzania 
wolnego czasu i rekreacji Mrągowo otrzy-
mało tytuł „Aktywne Miasto”. Uwzględnio-
no zarówno stan i ilość infrastruktury sporto-
wej, jak i aktywność
mieszkańców.

Aktywne Miasto
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Aktywne Miasto Mrągowo

Mrągowo słynie z Klubu Żeglarskiego 
„Baza”, w którym trenowało wielu mi-
strzów Polski, Europy, Świata oraz olim-
pijczyków. Jezioro Czos zachęca do 
uprawiania żeglarstwa i kajakarstwa.

Będąc na Ziemi Mrągowskiej nie sposób 
jest pominąć Całorocznego Ośrodka 
Sportowego „Góra Czterech Wiatrów” 
(  ), bowiem na Mazurach lepiej niż 
w górach! Góra Czterech Wiatrów zapra-
sza także latem.

Z miasta rozpoczynają się ciekawe 
szlaki wędrówek pieszych, rowero-
wych i wodnych m.in. do Kętrzyna, 
Reszla, Świętej Lipki i na szlak Wielkich 
Jezior Mazurskich. W mieście swój po-
czątek biorą trzy szlaki rowerowe: nie-
bieski, zielony i żółty, szlaki piesze: 
czarny do Szestna i żółty na Górę Czte-
rech Wiatrów (    ).   Mrągowo znajduje się 
również na szlaku kajakowym rzeki 
Dajny (   ). Zwolennicy sportów zimo-
wych do swojej dyspozycji mają na tere-
nie miasta oznakowane dwie trasy nar-
ciarstwa biegowego (    )

Rodziny z dziećmi mogą aktywnie i miło 
spędzić czas na mini przystani żeglar-
skiej Ekomarinie z Centrum Edukacji 
Ekologicznej, boiskach Orlik, w Parku li-
nowym przy Mrongoville czy na placach 
zabaw, których w Mrągowie nie brakuje.

W Mrągowie jest wiele miejsc do wypo-
czynku i rekreacji. Alejki, ukwiecone 
skwery, galeria kamiennych rzeźb pod 
gołym niebem, parki, promenada wzdłuż 
jeziora Czos, zachęcają do spacerów. 

Warto zatrzymać się na molo, poobser-
wować wodne ptactwo, żaglówki, łódecz-
ki pływające po jeziorze i festiwalowy am-
fiteatr. W upalne dni spacerowicze 
znajdą ochłodę przy jeziorku Magistrac-
kim, przy mrągowskich fontannach na 
placu PCK, Wyzwolenia i w Parku Lotni
ków oraz na plażach i przy Źródełku Miło-
ści.

Skwer Jana Pawła II, w oddali Amfiteatr 

Teren rekreacyjny w Parku Lotników Polskich 
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www.it.mragowo.pl

Mrągowo to jedno z najczęściej odwie-
dzanych miejsc w województwie Warmiń-
sko-Mazurskim położone w uroczym za-
kątku Pojezierza Mazurskiego. Liczne je-
ziora i pagórki polodowcowe tworzą tu 
wyjątkowy mikroklimat idealny do rekre-
acji i aktywnego wypoczynku.
Hotel Mercure Mrągowo Resort & SPA 
położony  nad jeziorem Czos posiada 
mnóstwo zalet czyniących go jednym 
z najatrakcyjniejszych miejsc do wypo-
czynku w przepięknej Krainie Wielkich 
Jezior Mazurskich.

Restauracje i bary 
Lobby - "Bar"
To idealne miejsce na spotkania bizneso-
we i krótkie, niezobowiązujące posiłki. 
Mieniące się wszystkimi kolorami tęczy 
cocktaile i bogaty wybór znakomitych win 
z karty Gran Vins Mercure sprawią, 
że spędzą tu Państwo wyjątkowe chwile.

Restauracja - "Bełdany"
Serwujemy słynne śniadania, lunche i ko-
lacje bufetowe opierające się na wielu te-
matach: Międzynarodowych, Mazurskich 
smakach, Francuskich, Śródziemnomor-
skich, Azjatyckich i wielu innych...

Restauracja - "Krutynia"
Restauracja a’la carte oferuje dania 
kuchni europejskiej oraz potrawy regio-
nalne. Dla dbających o linię przygotowali-
śmy specjalne menu dietetyczne. Gości 
ceniących sobie jedzenie na świeżym

powietrzu zapraszamy na taras przy re-
stauracji z którego rozciąga sie piękny 
widok na j. Czos.
Spa na Mazurach
Relaks dla Twojego zdrowia:
PrawdziwePrawdziwe odprężenie i spokój umysłu 
można osiągnąć tylko wtedy, gdy nasze 
ciało jest w dobrej formie. Dlatego 
z ogromną przyjemnością przedstawia-
my Państwu wyjątkowe centrum Mercure 
Mrągowo Resort & SPA. Stworzyliśmy tu 
nową, całościową koncepcję pielęgnacji 
ciała.ciała. Jesteśmy pewni, że spełni ona 
Państwa oczekiwania, a być może, 
nawet je przewyższy... 

Zapraszamy do skorzystania z natural-
nych zabiegów odmładzających 
ciało i likwidujących stres. Kompleksowy 
zakres naszych usług wszystkim chętnym 
z pewnością zapewni właściwą pielęgna-
cję dostosowaną do indywidualnych po-
trzeb i oczekiwań. 
Baseny oraz Wellness
KażdegoKażdego dnia szukamy sposobów aby 
wyglądać ładnie i czuć się lepiej. Relaks, 
zdrowie oraz utrzymanie sprawności 
fizycznej są dla nas jednym z najistotniej-
szych elementów codziennego życia. Od-
prężenie i spokój naszego umysłu można 
osiągnąć tylko wtedy, gdy nasze ciało jest 
w dobrej formie fizycznej. Zachęcamy do 
stylu życia FIT, dlatego proponujemy na-
szych gościom korzystanie z usług wyjąt-
kowego Centrum Fitness w Hotelu Mer-
cure Mrągowo na Mazurach.

Hotel Mercure Mrągowo oferuje: 
- baseny z masażami wodnymi,
- 40-metrową zjeżdżalnię,
- duży basen pływacki,
- jacuzzi zewnętrzne,
- sauny fińskie,
- siłownię,- siłownię,
- centrum fitness 

214 pokoi
Przygotowaliśmy dla Państwa do dyspo-
zycji 214 luksusowych pokoi w tym 12 
pokoi typu Superior. 

Hotel posiada pokoje przystosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokoje 
wyposażone są w TV, Pay TV, telefon, 
mini bar, sejf oraz bezprzewodowy 
dostęp do Internetu. Każdy z pokoi posia-
da prywatny balkon z którego rozpoście-
rają się zapierające dech w piersiach, 
mazurskie krajobrazy. Dodatkowo, do 
Państwa dyspozycji jest strzeżony par-
king, usługi pralnicze. 

Hotel Mercure Mrągowo posiada mnó-
stwo zalet czyniących go jednym z naja-
trakcyjniejszych miejsc do wypoczynku w 
przepięknej Krainie Wielkich Jezior Ma-
zurskich. 
Polecamy atrakcje turystyczne na te-
renie Hotelu: 
- 5 kortów tenisowych (z możliwością zajęć z 
instruktorem p. Waldemarem Malajkatem)
- mini boisko piłkarskie
- wypożyczalnia sprzętu wodnego
- plaża hotelowa
- wypożyczalnia rowerów i sanek
- pole do minigolfa (18 dołków)
- kręgle, bilard, dart, piłkarzyki, tenis stołowy
- Boule dla dorosłych i dzieci
- sala gimnastyczna (zajęcia jogi, aerobiku)
- Nordic walking
- trasy rowerowe i joggingowe
- testy BMI- testy BMI
- plac zabaw / pokój zabaw

Mercure Mrągowo Resort & Spa
11-700 Mrągowo, ul. Giżycka 6

tel. 48 89 743 31 00
www.mercure.com

www.mazurskiespa.pl
H3424@accor.com

Mercure Mrągowo Resort & Spa
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Hotel Anek ***

Hotel dysponuje 59 pokojami w czym jest 
5 pokoi typu SUIT (4 osobowe – pokój ro-
dzinny), 3 pokoje 3-osobowe, 51 pokoi 
dwu- lub jednoosobowych. Nasz obiekt 
jest w pełni przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych (razem 5 
pokoi). 

Hotel *** Anek położony jest w zabytko-
wym centrum Mrągowa nad brzegiem je-
ziora Czos.

Hotel oferuje SPA – 3 sauny (sucha, 
parowa oraz infra-RED), siłownię, salę 
zabaw dla dzieci (playstation, dvd, 
muzyka, mini disco przy większej ilości 
dzieci), restaurację, 2 sale konferencyjne 
i oczywiście bar.

Ponadto oferujemy gabinety masażu 
z pełnym wachlarzem usług zabiego-
wych oraz wypożyczalnię rowerów.

Dla bardziej wymagających organizujemy 
wyjazdy do galerii handlowej na zakupy, 
treningi spacerowe Nordic Walking, 
połowy ryb (zarówno zimą jak i latem), 
wyjazdy na basen.

Hotel*** Anek współpracuje ze stadniną 
koni „Domek na prerii” znajdującą się 
w niewielkiej odległości od Mrągowa. 
Są tam organizowane kuligi, ogniska, 
nauka jazdy konnej itp. Poza końmi są 
tam miedzy innymi dziki, króliki, kozy, 
owce, psy, koty, kury i inne zwierzęta.

Kontakt

Hotel Anek ***
11-700 Mrągowo, ul. Roosevelta 25A

tel: +48 89 742 71 20
www.hotelanek.pl

marketing@hotelanek.pl
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Pensjonat Edyta ***

Nasz pensjonat otoczony jest pięknym, 
zadbanym ogrodem, wyposażonym 
w wiele atrakcji, min. basen, saunę, staw 
rybny i plac zabaw dla dzieci. W ogrodzie 
przygotowane są także miejsca do 
grillowania i rozpalenia ogniska. 

Pensjonat Edyta*** położony jest 
w Mrągowie, w spokojnej okolicy, z dala 
od zgiełku miasta. Spacer do centrum 
zajmuje nie więcej niż 10 minut. Tuż obok 
naszego ogrodu przepływa rzeka Dajna 
(    ), za nią rośnie las. Za rzeką mieści się 
także Miasteczko Country Mrongoville.

W naszym pensjonacie oferujemy 
dwadzieścia dziewięć miejsc w pokojach 
1- i 2- osobowych z łazienkami.

W miejscach ogólnodostępnych można 
korzystać z bezpłatnego dostępu do 
Internetu. Na terenie pensjonatu znajdują 
się bezpłatne miejsca parkingowe. 

Większość pokoi posiada wyjście na 
balkon lub taras. Śniadania w formie 
bufetu serwowane są w przestronnej 
jadalni. 

Serdecznie zapraszamy do skontaktowa-
nia się z nami i do wypoczynku w naszym 
rodzinnym pensjonacie!

Jesteśmy przygotowani do obsługi gości 
indywidualnych, rodzin z dziećmi, 
jak i małych grup.

Kontakt

Pensjonat Edyta***
11-700 Mrągowo, ul. Laskowa 10

tel./fax +48 89 741 43 66
www.edytapensjonat.republika.pl

pensjonatedyta@poczta.fm



Kontakt

Pensjonat Wileński **
11-700 Mrągowo, ul. Wileńska 8A

tel. +48 89 741 28 37
+48 602 371 620

promocja@pensjonatwilenski.pl
www.pensjonatwilenski.pl
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Pensjonat Wileński ** 

Pensjonat znajduje się blisko centrum 
miasta (700m), placu zabaw, plaży 
z kąpieliskiem (300m) i amfiteatru 
(500m), w którym odbywają się mrągow-
skie festiwale. Położony jest nad rzeczką 
Dajna (    ) w otoczeniu lasu i domków 
jednorodzinnych.
Naszym gościom oferujemy piętnaście 
komfortowych pokoi 1-, 2-, 3-, 4-o-
sobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 
lodówką, TV i Internetem oraz miejscem 
do pracy. 

Naszym Gościom zapewniamy również 
całodzienne wyżywienie.
Gwarantujemy miłą i profesjonalną obsłu-
gę. Oferujemy dodatkowe usługi typu: 
masaże SPA, wypożyczalnie rowerów, 
kajaków, łodzi motorowych, wycieczki 
Quadami.

Wokół obiektu znajduje się duży teren 
świetnie nadający się do prowadzenia 
zajęć rekreacyjnych i integracyjnych 
z miejscem na grilla i ognisko, a także or-
ganizację koncertów, plenerów artystycz-
nych. W cenę pokoju wliczone jest śnia-
danie.

Kontakt

Panoramic-Oscar

W naszym Centrum Sportów Wodnych 
proponujemy: windsurfing, łódkę wiosło-
wą i żaglówkę, przejażdżki motorówką ze 
sternikiem, a dla spragnionym szalonych, 
wodnych wrażeń naukę pływania na nar-
tach wodnych, wakeboardzie lub jazdę 
na slaiderze za motorówką. 
Gościom udostępniamy motorówkę 
typu cruiser (CROWNLINE 250 CR) cu-
mującą w Mikołajkach.

Panoramic Oscar
11-700 Mrągowo
ul. Jaszczurcza Góra 16/18/20
tel./fax +48 89 741 3970
www.panoramic.home.pl
panoramic@home.pl

Do dyspozycji gości są restauracja, drink 
bar, bilard klub, biblioteczka, sala konfe-
rencyjna, internet  wi-fi  w miejscach ogól-
nodostępnych jest bezpłatny, zadaszone 
miejsce na grilla, ogród z placem zabaw
Oferujemy także: wypożyczalnię rowe-
rów, quady, kijki nordic walking, stół do 
tenisa stołowego, stół do gry w piłkarzyki.

Panoramic-Oscar znajduje się nad brze-
giem jeziora Czos, w uroczej, cichej 
części Mrągowa, w bezpośrednim są-
siedztwie dwóch plaż, ekomariny 
z placem zabaw oraz amfiteatru. Obok 
przebiega promenada spacerowo-rowe-
rowa, którą dotrzemy w 15 min. do cen
trum miasta. 
Oferujemy 150 miejsc w 83 pokojach 
1-, 2-i 3- os. typu standard, lux oraz supe-
rior. Wszystkie pokoje z łazienkami, tele-
fonem, TV-sat, balkonami z widokiem na 
jezioro lub las. Pokoje typu superior do-
datkowo wyposażone są w klimatyzację.


