Miasteczko Mrongoville w Mrągowie
Oferuje spotkanie z kowbojami i przybliża
Dziki Zachód. W ofercie jest program
edukacyjny dla szkół połączony z nauką,
sportem i zabawą. Przy miasteczku znajduje się
park linowy z przygotowaną trasą dla dzieci.
Adres: ul. Młynowa 50, www.mrongoville.pl.

Mini Zoo "Nasza Zagroda" w Polskiej Wsi
Do obejrzenia w zagrodach i wolierach jest
wiele gatunków ptaków i zwierząt, zarówno
domowych jak i dzikich. Ponadto znajduje się
tu plac zabaw dla dzieci, jest także możliwość
zorganizowania ogniska oraz gier plenerowych.
Kontakt: 89 741 73 17, Polska Wieś 15.

Ekomarina w Mrągowie
Na terenie mini przystani znajdują się: park
linowy, ścianka wspinaczkowa, plac zabaw,
stoły do ping – ponga i boiska do koszykówki
i siatkówki. W bosmanacie mieści się Centrum
Edukacji Ekologicznej. Przy Ekomarinie
znajduje się plaża miejska.
Adres: ul. Jaszczurcza Góra 6, tel. 535-989-599.

Domek na prerii w Bożej Wólce
Organizowane są przejażdżki bryczką, pikniki,
kuligi, ogniska. Prowadzona jest szkółka
jeździecka.
Najmłodsi
mają
możliwość
obcowania z kucykami, owcami, kozami,
królikami, dzikami. Kontakt: 723 001 201, Boża
Wólka 17.

Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie
Oferuje: zwiedzanie muzeum z przewodnikiem,
przejażdżkę transporterem opancerzonym,
ognisko z pieczonymi kiełbaskami. Na miejscu
istnieje
możliwość
zakupu
pamiątek
militarnych. Kontakt: 502 540 381, ul.
Przemysłowa 11c, www.muzeum.mragowo.pl.
Basen - Hotel Mercure Mrongovia Resort &
SPA**** w Mrągowie
Basen czynny jest od godziny 7.00 do 21.00.
W ofercie: baseny z masażami wodnymi, 40
metrowa zjeżdżalnia, duży basen pływacki,
jacuzzi zewnętrzne, sauna. Kontakt: (89) 743 31
00, ul. Giżycka 6, www.mazurskiespa.pl.

Ferma jeleniowatych w Kosewie Górnym.
Na terenie fermy można zobaczyć: jelenie
szlachetne, muflony, daniele, koniki polskie,
koniki Przewalskiego oraz egzotyczne jelenie
milu. Dużo zwierząt jest oswojonych i dzieci
mogą je pogłaskać. Maluchy dowiedzą się tu
wiele na temat zwyczajów jeleniowatych.
Kontakt: 89 742 43 80, Kosewo Górne,
www.kosewopan.pl.
Sala zabaw dla dzieci „Stokropek”
W ofercie: kącik malucha, akademia małych
twórców, imprezy tematyczne, profesjonalna
obsługa, kawiarenka dla rodziców, strefa wi –
fi. Sala czynna codziennie od 13.00 do 19.00.
Adres: os. Grunwaldzkie 6A, tel. 793 003 404
www.stokropek.eu.

Zwierzęta Eulalii w Zyzdrojowej Woli
Można tu poznać takie zwierzęta jak:
konie, kucyki, osiołki, świnki wietnamskie,
owieczki, kozy, bobry, gęsi, kaczki. Dla
najmłodszych oferowana jest jazda na kucyku.
W ofercie m.in. kuligi, rajdy konne z piknikiem,
gry i zabawy ze zwierzakami. W fundacji
prowadzona jest nieodpłatna hipoterapia dla
dzieci z porażeniem mózgowym, jazda konna
dla dzieci z domów dziecka i dzieci
niepełnosprawnych. Kontakt: 601 390 091,
Zyzdrojowa Wola, www.eulalia.pl.
Krutyń
Znajduje się tu siedziba Mazurskiego Parku
Krajobrazowego oraz Muzeum Przyrody.
Kolekcja przyrodnicza liczy ponad 200
eksponatów zwierząt. W parku wytyczonych
jest wiele ścieżek przyrodniczych. Przez Krutyń
przepływa rzeka Krutynia – jeden z
najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce.
Kontakt: 89 742 14 05, Krutyń 66,
www.mazurskipark.pl
Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie
Znajduje się na terenie Puszczy Piskiej.
Zwiedzanie Parku odbywa się tylko z
przewodnikami.
Niektóre
zwierzęta
są
zaprzyjaźnione z ludźmi, dlatego też możliwe
jest wejście na ich posesje, a nawet karmienie
ich, głaskanie i podziwianie z bliska.
Kontakt: 87 425 73 65, Kadzidłowo,
www.kadzidlowo.pl.

Ośrodek sportowy G4W w Miejskim Lesie
W sezonie letnim istnieje możliwość
wypożyczenia sprzętu wodnego, rowerów
górskich, quadów, organizowane są imprezy
okolicznościowe,
sportowe,
rekreacyjne,
integracyjne oraz wiele innych. Zimą do
dyspozycji
są,
m.in.:
"poletko"
dla
początkujących, biegowe trasy narciarskie oraz
lodowisko, dla narciarzy są dwa wyciągi
orczykowe, pięć tras zjazdowych o różnym
stopniu trudności, znajdują się tu także tory
saneczkowe dla najmłodszych. Kontakt: 89 750
57 85, Miejski Las 11, www.gora4w.com.pl.
Statkiem po Wielkich Jeziorach Mazurskich
Rejs
statkiem
umożliwia
podziwianie
niepowtarzalnych uroków z całym bogactwem
świata zwierzęcego i roślinnego. Na pokładzie
statków można w niekonwencjonalny sposób
spędzić np: urodziny. Kontakt do żeglugi: 87
421 57 55, www.hotel-port.pl.
Basen w Hotelu Robert’sPort*** w Starych
Sadach
Basen czynny od 9.00 do 21.00. W ofercie:
kryty basen średniej wielkości wyposażony w
różnorodne systemy wodne m.in. prądy, bicze,
fale itp., brodzik dla najmłodszych, jacuzzi,
strefa saun. Kontakt: 87 429 84 00, Stare Sady
4, www.hotel-port.pl

Park Wodny Tropikana w hotelu
Gołębiewski**** w Mikołajkach
Basen czynny w godzinach 8.00 – 21.00. W
ofercie: baseny z falą, hydromasażem, szkolny,
brodzik, zjeżdżalnie, młynek wodny i inne
atrakcje. Kontakt: 87 429 07 00, ul. Mrągowska
34, www.golebiewski.pl
Galindia w Iznocie nad jeziorem Bełdany
To miejsce nawiązujące do zwyczajów plemion
Galindów. Atrakcyjne są m.in. wyprawy
łodziami, opowieści o historii plemion,
pieczary, bursztynowa komnata, drzewa rosnące
korzeniami do góry, rzeźby w drewnie i
kamieniu, przejażdżki wozami.
Kontakt: 87 423 14 16, Iznota,
www.galindia.com.pl
Mazurolandia
Mazurski Park Atrakcji łączy zabawę z
poznawaniem zabytków, kultury i historii
regionu warmińsko-mazurskiego. To jedyne
miejsce, w którym znajdują się miniatury
najpiękniejszych budowli Warmii i Mazur, Park
Militariów, grodzisko rycerskie, Park Rozrywki
oraz moc innych atrakcji. Mazurolandia
znajduje się w Gierłoży, 1 km za Wilczym
Szańcem przy drodze Kętrzyn-Węgorzewo,
czynne 09.00-20.00, www.mazurolandia.pl

