Mazury
to najpięk
niejszy
region

o kraju

naszeg
Urokliwa przyroda, liczne jeziora
i wiele malowniczych ścieżek zachęcają do uprawiania różnych
aktywnych form turystyki. W sercu
Mazur leży Ziemia Mrągowska. Naszym atutem są przede wszystkim
czyste jeziora, jak również urozmaicony krajobraz, rozległe lasy
z licznym rezerwatami, zabytki, muzea oraz bogata oferta kulturalna.
Pofałdowana rzeźba terenu, niezbyt długie, ale często zaskakująco
strome zjazdy mogą dodać wielu
wrażeń podczas jazdy na rowerze.
Dotrzemy nim łatwo do najciekaw-

szych zakątków – tam gdzie turyści
zmotoryzowani nigdy nie dojadą.
Dwie główne rzeki Krutynia i Dajna
przebiegające przez Ziemię Mrągowską tworzą malownicze szlaki
kajakowe. Jezior tu nie brakuje,
więc miłośnicy żeglarstwa, rejsów
spacerowych i innych sportów wodnych mają możliwości rozwijania
swoich pasji. Pobyt urozmaicą również przejażdżki konno czy bryczką,
a zimą kuligi z pieczonymi kiełbaskami wśród mazurskiej zimowej

scenerii. Zimowy urlop można też
aktywnie spędzić na stoku narciarskim Góry Czterech Wiatrów.
W Mrągowie jest wiele miejsc do
wypoczynku i rekreacji. Alejki, ukwiecone skwery, galeria kamiennych
rzeźby pod gołym niebem, parki, promenada wzdłuż jeziora Czos, zachęcają do spacerów. Warto zatrzymać
się na molo, poobserwować wodne
ptactwo, żaglówki, łódeczki pływające po jeziorze i festiwalowy amfiteatr.
Rodziny z dziećmi mogą aktywnie
i miło spędzić czas na mini przystani żeglarskiej Ekomarinie z Centrum

Edukacji Ekologicznej, boiskach Orlik, w Parku linowym przy Mrongoville czy na placach zabaw, których w
Mrągowie nie brakuje.
Ekomarina przy plaży nad j. Czos
to place zabaw, zestawy wspinaczkowe, stoły do ping – ponga, szachów, park linowy, boiska do siatkówki, koszykówki. Tu znajduje się
wypożyczalnia sprzętu wodnego
czynna w sezonie letnim. Dla rodzin
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szczególnie ciekawa jest oferta, którą są rowery rodzinne. Może jechać
nimi kilka osób, co najważniejsze
są wygodne, a i dzieciom dostarczą
niemałej frajdy. Jest to ciekawa propozycja na zwiedzanie miasta.

wielu mistrzów Polski, Europy, świata oraz olimpijczyków. Jezioro Czos
w centrum miasta zachęca do uprawiania żeglarstwa i kajakarstwa.
Wypożyczalnie sprzętu wodnego przy j. Czos
Krasnobrodzka Racing Silniki
Wyścigowe

Wynajem łodzi motorowych bez uprawnień, Ekomarina, tel. 885 58 99 99
www.lodziemragowo.pl

trasy przebiega w otulinie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Szlak zielony „Wokół
jeziora Juno” (21 km)
Przebieg: Park Lotników Polskich w
Mrągowie – Western City Mrongoville
– Popowo – Szestno – Kiersztanowo –
Polska Wieś – Mrągowo.

W roku 2011 w ogólnopolskim konkursie dla miejscowości, w których
szczególnie przykłada się wagę
do aktywnego spędzania wolnego
czasu i rekreacji Mrągowo otrzymało tytuł „Aktywne Miasto”.
Uwzględnione zostały zarówno
stan i ilość infrastruktury sportowej,
jak i aktywność mieszkańców.
Z miasta wiodą liczne i ciekawe
szlaki wędrówek pieszych, rowerowych i wodnych m.in. do Kętrzyna, Reszla, Świętej Lipki i na szlak
Wielkich Jezior Mazurskich. W mieście swój początek biorą trzy szlaki
rowerowe: niebieski, zielony i żółty, szlaki piesze: czarny do Szestna i żółty na Górę Czterech Wiatrów. Mrągowo znajduje się również
na szlaku kajakowym rzeki Dajny. Zwolennicy sportów zimowych
do swojej dyspozycji mają na terenie miasta oznakowane dwie trasy
narciarstwa biegowego.
Będąc na Ziemi Mrągowskiej nie
sposób jest pominąć całorocznego
Ośrodka Sportowego „Góra Czterech Wiatrów”, bowiem na Mazurach lepiej niż w górach! Nie trzeba
jeździć w góry, by zaznać przyjemności szusowania po ośnieżonych
stokach. Góra Czterech Wiatrów
zaprasza także latem. Wypożyczyć
tam można quady, rowery, sprzęt
wodny, smacznie zjeść i podziwiać
panoramę Mrągowa i okolic.
Mrągowo słynie z Klubu Żeglarskiego „Baza”, w którym trenowało
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wypożyczalnia kajaków i rowerów
wodnych, Ekomarina, ul. Traugutta,
plaża miejska przy os. Grunwaldzkim
tel. 89 7413721, 609311675,
www.kanu-mragowo.pl

11-700 Mrągowo, tel. 606 856 650,
www.rowery-elektryczne-mragowo.pl

3. Gościniec „Nad Stawem”

Na Fali

jachty kabinowe, łodzie wędkarskie,
sklep żeglarski, ul. Nadbrzeżna 9,
tel. 602306478, www.nafali.mragowo.pl

Administratorem szlaków rowerowych i pieszych na Ziemi Mrągowskiej jest Mrągowskie Centrum
Informacji Turystycznej, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo,
tel. 89 741 80 39, www.it.mragowo.pl.
Szczegółowe informacje o przedstawionych propozycjach szlaków
uzyskają Państwo na stronie internetowej
www.it.mragowo.pl/
Szlaki lub w punkcie informacji turystycznej w Mrągowie.

NA ROWERZE
Szlak niebieski „Duża pętla mrągowska” (29 km)
Przebieg: Mrągowo – Czerwonki –
Nowy Probark – Probark – Jakubowo
– Żabieniec – Wierzbowo – Kolonia
Probark – Miejski Las – Mrągowo.

Szlak dwukierunkowy na całym
przebiegu. Łączy miejscowości turystyczne okolic Mrągowa. Część

Miejski Las 11, 11-700 Mrągowo,
tel. 500 293 234, www.gora4w.com.pl
Oferta: kajaki, rowery wodne, łodzie
wiosłowe, rowery. Zimą wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i snowboardowego
Ponadto: noclegi, gastronomia, organizacja imprez integracyjnych, okolicznościowych

2. Wypożyczalnia rowerów elektrycznych – ul. Królewiecka 21/37,

„Kanu”

Ekomarina

Wypożyczalnie rowerów:
1. Wypożyczalnia na G4W

Widok na j. Juno i kościół w Szestnie

Szlak dwukierunkowy na całym
przebiegu. Trasa jest bardzo malownicza. Rozpoczyna się w Mrągowie
i łączy największe atrakcje najbliższej okolicy. Najpierw udajemy
się do Miasteczka Westernowego Mrongoville. Następnie starą
trasą wąskotorówki do Popowa
Salęckiego i Szestna. W Szestnie
możemy zwiedzić ruiny zamku
krzyżackiego oraz kościół gotycki
z oryginalnym późnorenesansowym i barokowym wyposażeniem.
Klucz można pobrać w sklepie po
drugiej stronie ulicy. Następnie
udajemy się przez Kiersztanowo
do Polskiej Wsi. Z drogi rozciąga się wspaniały widok na jezioro
Juno i pagórki morenowe.

Szlak żółty „Lasy
Sorkwickie” (34 km)
Przebieg: Lasowiec – Gązwa – Stama
– Młynik – Bałowo – Pustniki – Stary
Gieląd – Sorkwity – Bagienice Małe –
Lasowiec.

Szlak jest dwukierunkowy na całym
przebiegu, bardzo atrakcyjny widokowo, gdyż przebiega przez tzw.
Lasy Sorkwickie w pobliżu rez.
Gązwa, a także zachodnim brzegiem j. Gielądzkiego. W Sorkwitach
można zwiedzić kościół ewangelicki z oryginalnym XVIII-wiecznym
wyposażeniem.

Nikutowo 11, 11-700 Mrągowo,
tel. 89 741 16 23, 501 083 364,
www.nikutowo.pl
Oferta: wypożyczalnia sprzętu rowerowego, wodnego i zimowego,
skuter śnieżny, quady
Ponadto: noclegi, gastronomia

4. Wypożyczalnia sprzętu turystycznego
ul. Andersa 2A, 11-700 Mrągowo,
tel. 692 464 969,
www.rowery-mragowo.pl
Oferta: rowery, narty biegowe

5. Mazur TRAVEL S.C.

ul. Królewiecka 45a/2, 11-700 Mrągowo,
tel. 89 741 69 40, www.mazurtravel.pl
Oferta: rowery górskie i holenderki
Ponadto: wycieczki, bilety, ubezpieczenia
6. Mazurica – ul. Sołtyska 16,
11-700 Mrągowo, tel. 511 006 679,
www.mazurica.com
Oferta: rowery, rowery rodzinne
Ponadto: wycieczki, bilety, rejsy
statkiem Chopin w Mikołajkach

7. „Techmet TC” wypożyczalnia
rowerów – ul. Zwycięstwa 38,

11-710 Piecki, tel. 89 742 21 04,
607 132 314,
www.rowery-mazury.com/pl
Oferta: rowery turystyczne, rowery
trekkingowe
8. Inspiracja – molo, plaża Hotelu
Mercure Mrongovia, 11-700 Mrągowo,
tel. 690 045 462 / 600 381 725
Oferta: rowery, riksze, gokarty
9. Perkoz – Plac 1 Maja 4 B,
11-710 Piecki, tel. 89 742 17 91,
509 252 757, www.kajakiperkoz.pl
Oferta: rowery
Ponadto: kajaki, noclegi, gastronomia
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Szlak żółty „Góra Czterech Wiatrów” (8 km)

NA SPACERZE
Czerwony „Szlak pięciu
jezior” (6,5 km)

Przebieg: Szlak prowadzi głównie
brzegiem j. Czos do Góry Czterech Wiatrów. Spacerując nim
mamy okazję podziwiać jezioro
z innej perspektywy, mało znanej
mieszkańcom i turystom - z drugiej
strony miasta kierując się na Półwysep Czterech Wiatrów. Zachwyca
las i jezioro z zatoczkami. Koniec
szlaku to Całoroczny Ośrodek Sportowy „Góra Czterech Wiatrów”, skąd
roztacza się panorama na jezioro
i miasto. W ośrodku restauracja.

Przebieg:
Marcinkowo
PKS
–
j. Kociołek – j. Głębokie – j. Średnie – j.
Piecuch – j. Juno – Polska Wieś PKS

Wędrówkę
można
rozpocząć
w Marcinkowie, a skończyć w Polskiej Wsi lub odwrotnie. Dojechać
i wrócić ze szlaku można korzystając z komunikacji miejskiej. Malowniczy szlak przebiega w większości
lasami wzdłuż jezior połączonych
strugami.

Szlak czarny „Szestno”
(8 km)
Przebieg: Mrągowo – Mrongoville –
Szestno PKS

Na trasie znajduje się sporo ciekawych miejsc: miasteczko westernowe Mrongoville, Słowiczy Wąwóz
z Diabelskim Kamieniem, stanowisko archeologiczne Czarny Las
i ruiny nieistniejącej wsi. A na sam
koniec perełka – niewielkie Szestno z wieloma zabytkami. Wśród
nich: dwór, ruiny jedynego w powiecie mrągowskim zamku i kościół
z późnorenesansowym wyposażeniem i zabytkowym cmentarzem.

Źródełko Miłości nad j. Czos

wsłuchując się w odgłosy jeziora,
drzew, ptaków i bijącego źródła.

Jezioro Czos jesienią

Miejski Szlak Turystyczny
„Poznaj Mrągowo” (12 km)
Przebieg: „Zwalony Most” Nikutowo –
ul. Słoneczna – ul. Piaskowa – CKiT –
Plac UE – j. Magistrackie – Park Sikorskiego – Centrum Mrągowa – Kościół
św. Wojciecha – Urząd Miasta – j. Czos
– Amfiteatr – Źródełko Miłości – Mrongoville – Słowiczy Wąwóz.

Trasa prowadzi przez atrakcyjne
miejsca w Mrągowie i pozwala
poznać najciekawsze zabytki, legendy i historie, jak i ukształtowanie okolic miasta. Wędrując napotkamy trzy wąwozy oraz Wielki
Oz Mrągowski. Na trasie ustawione są tablice informacyjne.
Uwaga: dostępna wersja mp3 trasy
spacerowej na stronie
www.it.mragowo.pl

„Źródełko miłości” (0,5 km)

Kościół w Szestnie
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Ścieżka rozpoczyna się przy mrągowskim amfiteatrze, a kończy przy
Źródełku Miłości. Na trasie 10 tablic
edukacyjnych. Źródełko Miłości to
znany cel spacerów. Źródełko wypływa tuż nad brzegiem jeziora. Są
tu ławeczki, gdzie można odpocząć,

Szlak niebieski Melchiora Wańkowicza” (59 km)
Przebieg: Sorkwity PKP – j. Lampackie – Maradki – j. Piłakno – j. Borówko
– Bieńki – Gant – Krawno – Babięta –
j. Zyzdrój – Spychowo – j. Kierwik – j.
Uplik – Zgon – Rez. Sosna Królewska.

Jest to pieszy szlak biegnący równolegle do szlaku Krutyni. Bardzo
malownicza trasa, przebiegająca
przez mazurskie wsie położone
w Puszczy Piskiej, nad brzegami jezior, przez kilka rezerwatów przyrody. W Sorkwitach duży, neogotycki
pałac z XIX w., w Spychowie leśna
ścieżka dydaktyczna nad j. Leśnym.
Na szlaku liczne ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe oraz stanice
wodne PTTK (Sorkwity, Bieńki, Babięta, Spychowo, Zgon).
Administrator: Oddział Warmińsko - Mazurski PTTK,
ul. Staromiejska 1/13,
10-950 Olsztyn, tel. 89 527 36 65,
www.mazury.pttk.pl

Szlak żółty „im. Karola
Małka” (20 km)
Przebieg: Krutyń PTTK – j. Mokre Rez. Królewska Sosna – Karwica Mazurska PKP – Pranie.

Jeden z piękniejszych szlaków turystycznych na Mazurach, wiodący
przez Puszczę Piską. Część szlaku
biegnie w obrębie Mazurskiego
Parku Krajobrazowego, obok wielu rezerwatów i pomników przyrody.
Szlak kończy się przy leśniczówce
Pranie, mieszczącej muzeum biograficzne Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego. We wsi Krutyń
stanica wodna PTTK, sklepy, restauracje. Połączenie ze szlakiem
niebieskim im. M. Wańkowicza.
Administrator: Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK,
ul. Staromiejska 1/13,
10-950 Olsztyn, tel. 89 527 36 65,
www.mazury.pttk.pl

„Jary Lampasza” (1 km)
Ścieżka zlokalizowana w pobliżu
Międzynarodowego
Centrum
Spotkań Młodzieży „Camp Rodowo”. Trzynaście przystanków o
tematyce kulturowo-leśno-przyrodniczej. Tablica otwierająca ścieżkę
przedstawia jej plan i określa kolejne stanowiska: Siedlisko Rodowo;
Aleja lipowa; Śródpolne bagienko;
Las wkraczający w pole; Stara
lipa; Jezioro Lampasz; Żery bobrów; „Czarci Jar”; Wąwóz „Sucha
Woda”; Użytkowanie lasu; Pułapki
feromonowe na korniki; Młody las;
Użytki rolne.
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Administrator: „Fundacja Rodowo”,
Rodowo 2, 11-731 Sorkwity,
tel. 695 430 666, www.rodowo.pl

„Piersławek” (8,8 km)
Ścieżka zaczyna się i kończy
obok siedziby leśnictwa Piersławek, przy Izbie Pamięci Ernsta

i siedlisk drzewostanów iglastych
i liściastych. Przystanki: Siedziba
Nadleśnictwa Strzałowo, Las naturalny – las gospodarczy, Stare drzewa, Lasy mokradłowe, Runo lasów
grądowych, Porosty, Jezioro dystroficzne, Flora jeziorek dystroficznych,
Łąka śródleśna, Rodzinny cmentarzyk, Jezioro Majcz Wielki.

wością roślinną, jaką jest owadożerna rosiczka oraz podziwianie
„pływających wysp torfowiskowych”. Po drodze można obejrzeć
pomnikową parę drzew „Zakochana Para”. Ścieżka dostosowana
jest do poruszania się wózkami
inwalidzkimi, dzięki pomostom
prowadzącym przez mokre miejsca i kładkom przeprowadzającym
przez trudne do przejścia nierówności i wysokie trawy. Przystanki:
Aleja jaworowo-klonowa; Zakochana Para; Jeziorka dystroficzne;
Flora rezerwatu; Fauna rezerwatu.
Administrator: Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni,
11-710 Piecki, tel. 89 742 14 05,
www.mazurskipark.pl

Rezerwat „Krutynia” (2,5 km)

Pychówki na Krutyni

Wicherta, usytuowanej w pobliżu szosy Piecki – Mikołajki (4
km od Piecek). Kierunek trasy w
terenie wyznaczają drewniane
słupki ze strzałkami. W podobnym stylu oznakowanych jest 8
zaproponowanych przystanków.
Przystanki: Izba pamięci poświęcona Ernstowi Wiechertowi;
Stanowisko bobrów; Drzewostan
sosnowy; Uprawa leśna; Pomnik
pilotów; Grób Paula Wiecherta;
Paśnik i lizawka; Szkółka leśna
(z obawy przed dostaniem się na
jej teren zwierzyny, konieczność
uzgodnienia z leśniczym zwiedzania).
Administrator: Nadleśnictwo
Strzałowo, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 11 65,
www.strzalowo.eu

„Strzałowo” (4,4 km lub 3 km)
Początek ścieżki zaczyna się przy
drodze Piecki-Mikołajki na skraju rezerwatu „Strzałowo”. Ścieżka
oznakowana jest zielonymi strzałkami i prowadzi przez mozaikę zróżnicowanych pod względem wieku
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Administrator: Nadleśnictwo Strzałowo, 11-710 Piecki, tel. 89 742 11 65,
www.strzalowo.eu

„Park Sorkwicki” (1 km)
Ścieżka zlokalizowana jest na półwyspie jeziora Lampackiego w miejscowości Sorkwity, w kompleksie
leśnym zwanym „Parkiem”. Stanowiska: aleja jesionowa, stary mieszany las, fragmenty drzewostanów
olszowych i brzozowych, budki lęgowe dla ptaków, schrony dzienne dla
nietoperzy, pomniki przyrody, pozostałości po grobowcu właścicieli pałacu w Sorkwitach, punkt widokowy.
Administrator: Nadleśnictwo Mrągowo, ul. Warszawska 49,
11-700 Mrągowo, tel. 89 741 22 36,
www.mragowo.olsztyn.lasy.gov.pl

Ścieżka prowadzi z miejscowości
Krutyń przez rez. Krutynia, wzdłuż
brzegu rzeki, do j. Krutyńskiego.
W rezerwacie spotkać można zimorodki, tracze nurogęsi, łabędzie,
wydry, norki amerykańskie oraz poznać rośliny runa leśnego: konwalijkę dwulistną, konwalię majową,
kokoryczkę wonną i wielokwiatową,
skrzyp zimowy i inne. Przystanki:
Rzeka Krutynia; Czerwone kamienie; Żółty piasek; Meandry Krutyni;
Zgryzy bobrowe; Las nad Krutynią;
Stary most; Fauna rezerwatu.
Administrator: Mazurski Park Krajobrazowy, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 14 05,
www.mazurskipark.pl

Krutyń-Rosocha (6,5 km)
Ścieżka przyrodnicza prowadząca
z Krutyni na południe wzdłuż rzeki
Krutyni, a następnie wśród lasów
i młodników w kierunku wsi Zgon,
aż do śródleśnych, torfowiskowych
jeziorek, otoczonych borem bagiennym. Aleje przydrożne, prowadzące
do osady Zakręt oraz z Rosochy do
Krutyni, podkreślają rolę zadrzewień
przydrożnych i śródpolnych w kształtowaniu malowniczego krajobrazu
kulturowego wsi mazurskiej. Ścieżka
pokrywa się w części z żółtym szlakiem PTTK. Przystanki: Olszyna
nadrzeczna; Bór świeży; Bór bagienny; Alejka jaworowo-lipowa.
Administrator: Mazurski Park Krajobrazowy, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 14 05,
www.mazurskipark.pl

Rosocha-Wojnowo (3 km)

Rezerwat „Zakręt” (3 km)
Rez. torfowiskowy „Zakręt”, wokół
jednego z trzech jeziorek dystroficznych. Rezerwat położony jest 1
km na zachód od wsi Krutyń, przy
drodze prowadzącej do j. Mokrego. Ścieżka umożliwia poznanie
roślinności torfowiskowej z osobli-

wschodniego brzegu mezotroficznego j. Mokrego oraz przez rez. „Królewska Sosna”. Ścieżka umożliwia
poznanie przyrody rez. „Królewska
Sosna” z pomnikami drzew „Zakochana Para”, „Dąb nad Mukrem im.
Karola Małka”, „Królewska Sosna”.
W rezerwacie można dojść ścieżką w
kierunku jeziorek dystroficznych, podobnych jak w rez. „Zakręt”. Ścieżka
pokrywa się z częścią żółtego szlaku
PTTK. Przystanki: Wieś Krutyń; „Dąb
Krutyński”; „Zakręt”; j. Mokre; Rezerwat „Królewska Sosna”.
Administrator: Mazurski Park Krajobrazowy, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 14 05,
www.mazurskipark.pl

Leśne jeziorko w okolicach Krutyni

Krutyń-Zgon (8 km)

Ścieżka rozpoczyna się w miejscowości Rosocha. Prowadzi przez głazowiska koło wsi Rosocha i Wojnowo, leżących na morenie czołowej,
ciągnącej się wzdłuż drogi Zgon-Ruciane. Wycieczkę zakończyć można
zwiedzeniem zabytków architektury
sakralnej i mieszkalnej rosyjskich
osadników z połowy XIX wieku we
wsi Wojnowo. Ścieżka do zwiedzania
z przewodnikiem z Zarządu Par-

Ścieżka przyrodnicza prowadzi
na zachód od wsi Krutyń, wzdłuż
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ku (dla grup). Przystanki: Głazowisko koło Rosochy; Śpiący Słoń;
Źródlisko; Jezioro Duś; Głazowisko
koło Wojnowa.
Administrator: Mazurski Park Krajobrazowy, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 14 05,
www.mazurskipark.pl

rz. Zyzdrój – j. Spychowskie – j. Zdrużno – j. Uplik – j. Mokre – j. Krutyńskie –
rz. Krutynia – j. Gardyńskie – j. Jerzewko – rz. Krutynia – j. Bełdany – j. Nidzkie

Rez. „Jezioro Łuknajno” (7 km)

Ścieżka przyrodnicza, prowadząca od cmentarza w Mikołajkach do
wież widokowych nad j. Łuknajno.
Wieże ułatwiają obserwację ptactwa na jeziorze. Ścieżka umożliwia
obserwację łabędzi zatrzymujących
się na jeziorze, w czasie wędrówek
oraz innych ptaków wodno-błotnych,
a także ptaków drapieżnych. Atrakcją rezerwatu jest możliwość obserwacji żerującego bielika. Przystanki:
Ogródki działkowe; Łąki ostrożeniowe; Raj na łąkach; Samotny świerk,
j. Łuknajno; Flora rezerwatu; Fauna
rezerwatu.
Administrator: Mazurski Park Krajobrazowy, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 14 05,
www.mazurskipark.pl

„Borowski Las” (1,7km)
Ścieżka przybliża odwiedzającym
życie lasu. Spacer po borze sosnowym zaczynamy od poznania pięter
roślinności w lesie i ich mieszkańców. Na szlaku ścieżki znajduje się
wiata edukacyjna „Zielona klasa”.
Grupy korzystające z wiaty powinny dokonać wcześniejszej rezerwacji u leśniczego Leśnictwa Borowo
(tel. 89 742 73 88).

„Okolice Łuknajna” (8 km)
Dla turystów pieszych i rowerzystów.
Ma na celu pokazanie m.in. sukcesji
roślinności zachodzącej na terenach
otwartych oraz w zbiorowiskach leśnych – w kierunku grądu. Ścieżka
prowadzi z miejscowości Łuknajno
przez Urwitałt, Osę, w pobliżu śródpolnego rozlewiska, a następnie
przez rozlewiska leśne z powrotem
do Łuknajna. Przystanków 10.
Administrator: Mazurski Park Krajobrazowy, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 14 05,
www.mazurskipark.pl
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NA NARTACH
Szlak narciarstwa biegowego w Mrągowie
(2,5 km).
Park Słowackiego był i nadal jest
jednym z ulubionych miejsc spacerowych Mrągowian. Pętla przebiega
niedaleko parkingu leśnego przy
drodze w kierunku Kętrzyna. Można
zaparkować samochód. Szlak w lesie nad j. Czarnym.

Szlak narciarstwa biegowego „Nad j. Czos” (pętla
1,5 km)
Nadaje się także do uprawiania
turystyki pieszej i rowerowej. Całość trasy przebiega lasem mieszanym w terenie pagórkowatym.
Kilkuset metrowy odcinek wzdłuż
wschodniego brzegu j. Czos, skąd
rozciąga się przepiękna panorama na jezioro i miasto. Parking
przy ogródkach działkowych „Perkoz”.

NAD ZIEMIĄ
1. „NANUK” Usługi Alpinistyczne, ul. Lipowa 7, 11-710 Piecki,
tel. 510 290 470
Oferta: park linowy przy Miasteczku Mrongoville w Mrągowie
Ponadto: pokaz psich zaprzęgów, pokazy zaprzęgu psów ras północnych
2. „First Class Ballooning”
tel. 601 394 794, 87 420 70 29,
www.balloning.pl
Oferta: loty: widokowe, na uwięzi,
komercyjne, reklamowe dla firm,
organizacja imprez integracyjnych,
konsultacje i pomoc w zakupie balonów, całoroczne utrzymanie, pilotaż i serwis sprzętu

Całoroczny Ośrodek Sportowy Góra Czterech Wiatrów –
Miejski Las 11, 11-700 Mrągowo,
tel. 89 741 29 24, tel. 506 141 528,
www.gora4w.com.pl
Oferta: „łączka” dla początkujących,
biegowe trasy narciarskie, trzy wyciągi narciarskie (w tym 2 orczykowe), pięć tras zjazdowych o różnym
stopniu trudności o łącznej długości
ok. 1800 metrów, snowpark, snowtubing, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, serwis narciarski, nauka
jazdy na nartach
Ponadto: noclegi, gastronomia, organizacja przyjęć i imprez integracyjnych

NA WODZIE
I POD WODĄ
Szlak kajakowy rzeką Krutynia (102 km)
Przebieg: Stanica Wodna PTTK Sorkwity – j. Lampackie – j. Lampasz –
rz. Sobiepanka – j. Kujno – rz. Grabówka – j. Dłużec – j. Białe – rz. Dąbrówka – j. Gant – rz. Babięcka Struga –
j. Zyzdrój Wielki – j. Zyzdrój Mały –

Krutynia to szlak uznawany za
jeden z najpiękniejszych szlaków
nizinnych Europy. Jest bardzo
ciekawy i zróżnicowany, przebiega przez Puszczę Piską. Na
całej trasie znajduje się ciekawa
flora i fauna. Nie jest rzadkością
spotkanie podczas spływu orła
bielika lub orła przedniego. Warto zwrócić uwagę na występujące w wodzie gąbki i krasnorosty
tworzące na kamieniach „krwawe plamy”. Brzegi porośnięte
wspaniałymi dębami i wysokimi
sosnami. Szlak prowadzi przez
kilkanaście jezior połączonych
krótkimi rzekami (strugami), objętych wspólnym mianem rzeki
Krutyni. Nad brzegami Krutyni
ujrzymy malownicze mazurskie
domki, urokliwie pochylające się
nad wodą, przepłyniemy przez
pola lilii wodnych, zobaczymy
rez. Czapli Siwej, Królewskiej
Sosny i pływające wyspy, dużym
przeżyciem będzie obejrzenie
ikon w klasztorze starowierców w
Wojnowie. Przepłyniemy przez 9
jezior i złożymy wizytę ostatniemu
Królowi Galindów, którego posiadłości rozciągają się na iznockim
brzegu Krutyni. Na szlaku znajduje się 8 stanic wodnych PTTK:
Sorkwity, Bieńki, Babięta, Spychowo, Zgon, Krutyń, Ukta, Nowy
Most i 2 ośrodki turystyki wodnej
PTTK w Kamieniu i Rucianym Nidzie.
Spływ kajakowy Szlakiem Rzeki Krutyni w 2009 r. otrzymał
certyfikat Polskiej Organizacji
Turystycznej „Turystyczny Produkt Roku 2009”

Szlak kajakowy rzeki Dajny
(33 km)
Przebieg: j. Wągiel – j. Wierzbowskie –
j. Czos – j. Czarne – j. Kot – j. Juno –
j. Kiersztanowskie – j. Śpigiel – j. Dejnowa.
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Szlak umożliwia odbycie podróży
kajakiem z Piecek, przez Mrągowo,
aż do Świętej Lipki. Z uwagi na kilka długich przenosek i wystające z
dna rzeki kamienie, jest przeznaczony dla wprawionych kajakarzy.
Rekompensatą za utrudnienia są
malownicze krajobrazy, pośród
których meandruje Dajna. Zakończenie spływu stanowi jednocześnie początek trasy zwiedzania
„Perły baroku” – słynnej świątyni
i kompleksu klasztornego w Świętej Lipce.

kursie na „Najlepszy Produkt
i Usługa Warmii i Mazur” 2007.
3. Stanica Wodna PTTK Krutyń

Krutyń 15, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 12 93, 604 512 213,
www.kajaki-krutynia.pl
Oferta: spływy jednodniowe, weekendowe, integracyjne, rajdy kajakowo-rowerowe, wynajem kajaków,
Ponadto: noclegi, biwaki, gastronomia

4. „Kanu”

ul. Traugutta 4b, 11-700 Mrągowo,
tel. 89 741 37 21, 609 311 675,
www.kanu-mragowo.pl

8. Stanica Wodna PTTK

ul. Zamkowa 13, 11-710 Sorkwity,
tel. 89 742 81 24, www.sorkwity.pttk.pl
Oferta: spływy kajakowe (rezerwacja spływów: tel. 89 527 40 59), wypożyczalnia kajaków, sklep kajakowy,
noclegi

9. Perkoz

Plac 1 Maja 4 B, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 17 91, 509 252 757,
www.kajakiperkoz.pl
Ponadto: wycieczki rowerowe

10. „Flamingo”

Krutyń 72, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 18 35, 692 409 268,
Oferta: spływy jednodniowe, weekendowe, wypożyczalnia kajaków, kanoe, łódek

11. „Nadolny” Wypożyczalnia
kajaków

Krutyń 82, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 20 73, 603 860 857,
www.kajaki.krutyn.info
Oferta: spływy jednodniowe, wielodniowe, przejażdżki łodzią, ogniska z biesiadą, wypożyczalnia sprzętu wodnego
Ponadto: noclegi

12. „Haus Seeblick”

Stary Gieląd 40, 11-731 Sorkwity,
tel. 89 742 80 86, www.hsmazury.pl
Oferta: wynajem i transport kajaków,
kanoe, wózki kajakowe, kuchenki turystyczne, worki i beczki wodoszczelne
Ponadto: noclegi
Jezioro Juno na szlaku Dajny

Organizatorzy
spływów kajakowych:
1. Biuro Turystyki Kajakowej
AS-TOUR

Krutyń 4, 11-710 Piecki,
tel./fax 89 742 14 30, 608 319 014,
www.splywy.pl
Oferta: spływy jednodniowe, weekendowe, zorganizowane, integracyjne, wypożyczalnia kajaków, kanoe,
namiotów, materacy, beczek wodoszczelnych, fartuchów, usługi transportowe, sprzedaż kajaków

2. Perkun

Krutyń 4, 11-710 Piecki, tel. 89 742 14
30, 600 427 868,
Oferta: spływy łodziami po rzece
Krutyni we wsi Krutyń, na zamówienie: spływy nocne z lampionami, ogniskiem i mazurską kapelą, ogniska i
imprezy plenerowe

Stowarzyszenie „Perkun” otrzymało główną nagrodę w kategorii usługa turystyczna w kon-
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NURKOWANIE
1. Active Divers – baza klubu:
Stanica wodna Cierzpięty 50 (nad
j. Mokrym) 11-710 Piecki,
tel. 601 257 982 (kontakt 20:00 –
22:00), www.nurek.pl
Baza czynna od 01.05.2013 do
05.05.2013 oraz od 30.05.2013 do
02.06.2013, a także od 29.06.2013
do 15.09.2013.
Oferta: kursy nurkowe, basenowe,
nurkowanie turystyczne.
2. Baza nurkowa „Kurka Wodna”
ośrodek Królewska Sosna,
Borowski Las 15, 11-731 Sorkwity,
tel. 608 393 656, 509 545 205.
Oferta: nauka nurkowania, nurkowanie z osobami niepełnosprawnymi

Oferta: jednodniowe spływy kajakowe Krutynią i Dajną, wypożyczalnia
sprzętu pływającego
Ponadto: produkcja figur i zabawek
z laminatu, wypożyczalnia rowerów

5. Kajaki przy Młynie

Zielony Lasek 1, 11-710 Piecki,
tel. 506 044 008,
www.kajakiprzymlynie-krutynia.pl
Ponadto: noclegi, gastronomia

6. Stanica Wodna Babięta

Babięta 41, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 00 17,
Oferta: spływy kajakowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów.
Ponadto: noclegi, gastronomia

7. „Wodniak”

Krutyń 18, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 22 17, 502 534 565,
www.kajaki.wer.pl
Oferta: spływy kajakowe po Krutyni,
wypożyczalnia kajaków, namiotów,
fartuchów, worków i beczek wodoszczelnych
Ponadto: wypożyczalnia rowerów

W Popielnie w kierunku Śniardw

13. „Młyn nad Dajną”

Pilec 13, 11-440 Reszel,
tel. 89 755 03 84, 501 671 438,
www.mlynnaddajna.yoyo.pl
Oferta: spływy rzeką Dajna
Ponadto: noclegi, gastronomia

3. Centrum Nurkowe Meduza
ul. Kopernika 2 A, 11-700 Mrągowo,
tel. 600 999 649,
www.meduza.aq.pl
Oferta: usługi nurkowe, kursy, wynajem sprzętu do nurkowania
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4. Mrągowskie Centrum Nurkowe
Atlantis
Marcinkowo 86, 11-700 Mrągowo,
tel. 721 900 222,
www.atlantis.mragowo.pl
Oferta: sklep internetowy z profesjonalnym sprzętem do nurkowania

KONNO
1. Stadnina koni Żabieniec
Żabieniec 3a, 11-700 Mrągowo,
tel. 697 409 440,
www.stadnina-zabieniec.pl
Oferta: nauka jazdy konnej dla

Stadnina koni Fundacji Eulaulii

początkujących, jazdy dla zaawansowanych, skoki, rajdy konne, Hubertus, przejażdżki bryczką i saniami, pensjonat dla koni, obsługa
instruktorska
Ponadto: noclegi, gastronomia, organizacja imprez, szkoleń
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2. Stadnina Koni Klonek
Zełwągi 87, 11-730 Mikołajki,
tel. 661 513 336,
www.lesnezacisze.eu
Oferta: organizacja obozów jeździeckich, nauka jazdy konnej dla
początkujących, dzieci i dorosłych,
wyjazdy w przepiękne tereny Mazurskiego Parku Krajobrazowego,
rajdy konne jedno- lub kilkudniowe
z obsługą i wyżywieniem, przejażdżki bryczką
Ponadto: noclegi, wyżywienie,
organizacja imprez okolicznościowych, hodowla koni czystej krwi
arabskiej, angielskiej, huculskich,
kuców dla dzieci, sprzedaż koni,
pensjonat dla koni, trening koni
3. „Zwierzęta Eulalii”
Zyzdrojowa Wola 6, 11-710 Piecki,
tel. 601 390 091, www.eulalia.pl
Oferta: przejażdżki plenerowe wozami i bryczkami, przejażdżki plenerowe ludowymi wozami z zadaszeniem, pikniki, rajdy konne, nauka
jazdy konnej, jazda na kucyku, kuligi, imprezy tematyczne dla dzieci.
Ponadto: prowadzona jest nieodpłatna hipoterapia dla dzieci z porażeniem mózgowym, spotkania

i jazda konna dla dzieci z domów
dziecka, pensjonariuszy domów
opieki i pomocy społecznej oraz
dla niepełnosprawnych zarówno
dzieci, jak i dorosłych
4. Mazurska Zagroda
Nowy Probark 11, 11-700 Mrągowo,
tel. 89 742 45 60, 501 394 043,
www.mazurskazagroda.info

Oferta: ośrodek jazdy konnej
Ponadto: noclegi, wyżywienie,
sprzęt turystyczny, wędkowanie,
plac zabaw dla dzieci
5. Ranczo „Zielony Koń”
Borowski Las 1, 11-731 Sorkwity,
tel. 89 742 73 37, 601 685 646,
www.zielonykon.pl

8. Domek na prerii
Boża Wólka 17, 11-700 Mrągowo,
tel. 723 001 201,
Oferta: przejażdżki bryczką, pikniki, kuligi, ogniska, szkółka jeździecka.
Ponadto: dla najmłodszych możliwość obcowania z kucykami,

Konne pokazy w Mrongoville

owcami, kozami, królikami, dzikami. Istnieje możliwość prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi
9. Szkółka jazdy konnej Vendetta
Użranki 41, 11-700 Mrągowo,
tel. 693 658 666,
www.sjkvendetta.pl
10. Appaloosa
Brejdyny 38,
11-710 Piecki, tel. 609 216 384,
www.hipoterapia-mazury.pl
Oferta: nauka jazdy konnej, obozy
jeździeckie, bryczki, kuligi, hipoterapia
Ponadto: imprezy, zaprzęgi psów,
mini gastronomia
11. Horse Trail
Nawiady 63, 11-710 Piecki,
tel. 501 052 006,
www.horsetrail.pl
Oferta: jazdy konne, bryczkami,
saniami, nauka na placu prowadzona przez instruktora jazdy
konnej, wycieczki i rajdy w okolicznych lasach, wczasy dla jeźdźców, hotel dla koni
Ponadto: noclegi, wyżywienie, rowery, sprzęt pływający, narty biegowe

Oferta: nauka jazdy konnej od podstaw, wszystkie poziomy zaawansowania, wyjazdy w teren
Ponadto: noclegi, wyżywienie,
sprzęt turystyczny, wędkowanie,
piwnica gier, internet, gry sportowe.
6. Wichrowe Wzgórza
Zyndaki 21, 11-731 Sorkwity,
tel. 89 742 92 48, 694 623 270,
www.wichrowewzgorze.entro.pl
Oferta: jazda konna dla początkujących i zaawansowanych,
przejażdżki dla dzieci na kucyku,
hala do jazdy konnej, przejażdżki bryczką, wczasy z własnym
koniem, profesjonalne układanie
koni, obozy jeździeckie
Ponadto: noclegi, wyżywienie,
sprzęt turystyczny, wędkowanie,
stodoła rekreacyjna do gier i zabaw, hotel dla koni
7. Agroturystyka Zacisze
Polska Wieś 2, 11-700 Mrągowo,
tel. 502 031 326,
www.zacisze-polska-wies.noclegiw.pl
Oferta: przejażdżki w siodle na różnym poziomie stopnia umiejętności, przejażdżki bryczką i saniami
Ponadto: noclegi, sprzęt pływający, wędkarstwo
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