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• Wypo˝yczalnia samochodów
i pojazdów wojskowych
• Auta do Êlubu
• Kompleksowe ubezpieczenia
• Mo˝liwoÊç wynajmu auta z kierowcà
11-700 Mràgowo, Popowo Sal´ckie 8
tel. 694 232 244
www.automazury.com
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Mazury
to najpi´kniejszy
region
naszego kraju
Mazury to najpi´kniejszy region naszego kraju. Urokliwa przyroda, liczne jeziora i wiele
malowniczych Êcie˝ek zach´cajà do uprawiania ró˝nych aktywnych form turystyki. W sercu Mazur le˝y Ziemia Mràgowska. Naszym
atutem sà przede wszystkim czyste jeziora,
jak równie˝ urozmaicony krajobraz, rozleg∏e
lasy z licznym rezerwatami, zabytki, muzea
oraz bogata oferta kulturalna. Pofa∏dowana

rzeêba terenu, niezbyt d∏ugie, ale cz´sto zaskakujàco strome zjazdy mogà dodaç wielu
wra˝eƒ w jeêdzie na rowerze. Dotrzemy nim
∏atwo do najciekawszych zakàtków – tam
gdzie turyÊci zmotoryzowani nigdy nie dojadà. Mamy przepi´kne drogi o ró˝nej nawierzchni (asfaltowej, gruntowej, ˝wirowej,
utwardzone itd.) wspaniale nadajàcej si´ dla
rowerzystów i piechurów, które cz´sto prowadzà kr´tymi zielonymi alejami. Dwie g∏ówne
rzeki przebiegajàce przez Ziemi´ Mràgowskà
to Krutynia i Dajna, tworzà one malownicze
szlaki kajakowe. Jezior tu nie brakuje, tak˝e
mi∏oÊnicy ˝eglarstwa, rejsów spacerowych
i innych sportów wodnych majà mo˝liwoÊci
rozwijania swoich pasji. Pobyt urozmaicà
równie˝ przeja˝d˝ki konno czy bryczkà,
a zimà kuligi z pieczonymi kie∏baskami wÊród mazurskiej zimowej scenerii. Zimowy
urlop mo˝-

na równie˝ aktywnie sp´dziç na stoku
narciarskim Góry Czterech Wiatrów.
Dla amatorów aktywnego sposobu sp´dzania
czasu oferujemy ponadto: park linowy, quady,
zaprz´gi psów ras pó∏nocnych, gr´ w paintball, nurkowanie i wiele innych atrakcji.
Dla ka˝dego zapewnimy odpowiednià dawk´
emocji!

NA ROWERZE
Szlak niebieski „Du˝a p´tla
mràgowska”
Przebieg: Mràgowo – Miejski Las –
Kolonia Probark – Wierzbowo – ˚abieniec –
Jakubowo – Probark – Nowy Probark – Czerwonki – Tymnikowo – Mràgowo – 29 km.
Oznakowanie: kolor niebieski, znaki malowane na drzewach, s∏upach i g∏azach.
Szlak dwukierunkowy na ca∏ym przebiegu.
¸àczy miejscowoÊci turystyczne: Mràgowo,
Wierzbowo, ˚abieniec, Jakubowo, Probark.
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Cz´Êç trasy przebiega w otulinie Mazurskiego
Parku Krajobrazowego.
Administrator: Mràgowskie Centrum
Informacji Turystycznej, ul. Warszawska 26,
11-700 Mràgowo, tel. 89 741 80 39,
info@it.mragowo.pl, www.it.mragowo.pl

Szlak zielony „Wokó∏ jeziora Juno”
Przebieg: Park Lotników w Mràgowie –
Western City Mrongoville – Popowo Sal´ckie – Szestno – Kiersztanowo – Kol. Polska WieÊ – Polska WieÊ – ul. M∏odkowskiego
w Mràgowie – 21 km.
Oznakowanie: kolor zielony, znaki malowane na drzewach, s∏upach i g∏azach.
Szlak dwukierunkowy na ca∏ym przebiegu.
Trasa jest bardzo malownicza. Rozpoczyna
si´ w Mràgowie i ∏àczy najwi´ksze atrakcje
najbli˝szej okolicy. Najpierw udajemy si´ do
Miasteczka Westernowego Mrongoville.
Nast´pnie starà trasà wàskotorówki do Popowa Sal´ckiego i Szestna. W Szestnie mo˝emy zwiedziç ruiny zamku krzy˝ackiego oraz
koÊció∏ gotycki z oryginalnym póênorenesansowym i barokowym wyposa˝eniem. Klucz
mo˝na znaleêç w sklepie po drugiej stronie
ulicy. Nast´pnie udajemy si´ przez Kiersztanowo do Polskiej Wsi. Z drogi rozciàga si´
wspania∏y widok na jezioro Juno i pagórki morenowe.
Administrator: Mràgowskie Centrum
Informacji Turystycznej, ul. Warszawska 26,
11-700 Mràgowo, tel. 89 741 80 39,
info@it.mragowo.pl, www.it.mragowo.pl
Wypo˝yczalnie rowerów:
1. GoÊciniec „Nad Stawem” –
Nikutowo 11, 11-700 Mràgowo,
tel. 89 741 16 23, 501 083 364,
nikutowo@wp.pl,
www.nikutowo.pl

W ofercie: wypo˝yczalnia sprz´tu rowerowego, wodnego i zimowego, mo˝liwoÊç wypo˝yczenia skutera Ênie˝nego i quadów.
Ponadto: noclegi, gastronomia.
2. Us∏ugi gastronomiczne i wypo˝yczalnia
sprz´tu rekreacyjnego na G4W –
Piotr Zera, Miejski Las 11, 11-700 Mràgowo,
tel. 502 157 564,
piotr.zera@wp.pl, www.gora4w.com.pl
Oferta: rowery górskie, quady.
Ponadto: noclegi, gastronomia, organizacja
imprez integracyjnych, okolicznoÊciowych.
3. Wypo˝yczalnia sprz´tu turystycznego
nad rzekà Dajna – Grzegorz Jarzewski,
ul. Andersa 12, 11-700 Mràgowo,
tel. 508 130 098, grzech012@op.pl,
www.wypozyczalnia–mragowo.pl
Oferta: wypo˝yczalnia rowerów, kajaków,
quadów, nart biegowych.
4. Wypo˝yczalnia sprz´tu turystycznego
w Mràgowie – ul. Andersa 2A,
11-700 Mràgowo, tel. 692 464 969,
kontakt@rowery–mragowo.pl,
www.rowery–mragowo.pl
Oferta: rowery, narty biegowe.
5. Mazur TRAVEL S.C. –
ul. Królewiecka 45a/2, 11-700 Mràgowo,
tel. 89 741 69 40, biuro@mazurtravel.pl,
www.mazurtravel.pl
6. „Techmet TC” wypo˝yczalnia rowerów
– ul. Zwyci´stwa 38, 11–710 Piecki,
tel. 89 742 21 04, 607 132 314,
office@rowery–mazury.com,
www.rowery–mazury.com/pl

NA SPACERZE
Czerwony „Szlak pi´ciu jezior”
Przebieg: Marcinkowo PKS – j. Kocio∏ek
– j. G∏´bokie – j. Ârednie – j. Piecuch –
staw rybny – przystanek „Cmentarz”
niedaleko Polskiej Wsi – 6,5 km.
Oznakowanie: kolor czerwony,
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znaki malowane na drzewach, s∏upach
i g∏azach.
Malowniczy szlak pieszy biegnie wzd∏u˝
jezior po∏àczonych strugami. Spacer mo˝na
rozpoczàç w Marcinkowie, a skoƒczyç w Polskiej Wsi lub odwrotnie. Dojechaç i wróciç
ze szlaku mo˝na korzystajàc z komunikacji
miejskiej. Trasa w wi´kszoÊci przebiega terenami leÊnymi.
Administrator: Mràgowskie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Warszawska 26,
11-700 Mràgowo, tel. 89 741 80 39,
info@it.mragowo.pl, www.it.mragowo.pl
„Poznaj Mràgowo”
Przebieg: Centrum Kultury i Turystyki – Plac
PCK – Plac UE – Jeziorko Magistrackie –
Park Sikorskiego – Centrum Mràgowa –
koÊció∏ Êw. Wojciecha – Urzàd Miasta – promenada nad jeziorem Czos – Miasteczko
Mrongoville – ok. 5 km.

Oznakowanie: na trasie ustawione sà tablice
informacyjne: 1. na placu PCK, 2. jeziorko
Magistrackie, 3. Stra˝nica BoÊniacka, 4. plac
Jana Paw∏a II, 5. ul. Wyspiaƒskiego, 6. przy
ul. Królewieckiej niedaleko Urz´du Miasta
oraz 7. Park Lotników Polskich.
Trasa prowadzi przez atrakcyjne miejsca
w mieÊcie i pozwala poznaç najciekawsze zabytki, legendy i historie.
Uwaga: dost´pna jest wersja w formacie
mp3, którà mo˝na pobraç ze strony
www.it.mragowo.pl
Administrator: Mràgowskie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Warszawska 26,
11-700 Mràgowo, tel. 89 741 80 39,
info@it.mragowo.pl, www.it.mragowo.pl
„Szlak im. Melchiora Waƒkowicza”
Przebieg: Sorkwity PKP – j. Lampackie
– Maradki – j. Pi∏akno – j. Borówko – Bieƒki – Gant –
Krawno – Babi´ta –

j. Zyzdrój – Spychowo – j. Kierwik – j. Uplik –
Zgon – Rezerwat Sosna Królewska – 59 km.
Oznakowanie: kolor niebieski, znaki malowane na drzewach, s∏upach i g∏azach.

Jest to pieszy szlak biegnàcy równolegle do
cz´Êci wodnego szlaku Krutyni. Bardzo malownicza trasa, biegnàca przez ciekawe wsie
zagospodarowane turystycznie, du˝e kompleksy leÊne, brzegami jezior, przez kilka
rezerwatów przyrody. W Sorkwitach du˝y,
neogotycki pa∏ac z XIX w. W Spychowie leÊna Êcie˝ka dydaktyczna nad jez. LeÊnym.
Odcinkami szlaku prowadzà równoczeÊnie
szlaki konne i rowerowe.
Na szlaku liczne oÊrodki wypoczynkowe,
gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe oraz stanice wodne PTTK (Sorkwity,
Bieƒki, Babi´ta, Spychowo, Zgon).
Administrator: Oddzia∏ Warmiƒsko-Mazurski PTTK, ul. Staromiejska 1/13,
10-950 Olsztyn, tel. 89 527 36 65,
poczta@mazury.pttk.pl, www.mazury.pttk.pl
„Szlak im. Karola Ma∏∏ka”
Przebieg: Krutyƒ PTTK – j. Mokre –
Rez. Królewska Sosna – Karwica Mazurska PKP – Pranie – 20 km.
Oznakowanie: kolor ˝ó∏ty, znaki malowane
na drzewach, s∏upach i g∏azach.
Jeden z pi´kniejszych szlaków turystycznych
na Mazurach, wiodàcy przez Puszcz´ Piskà.
Cz´Êç szlaku biegnie w obr´bie Mazurskiego
Parku Krajobrazowego, obok wielu rezerwatów i pomników przyrody. Szlak koƒczy si´
przy leÊniczówce Pranie, mieszczàcej obecnie muzeum biograficzne Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego. We wsi Krutyƒ stanica
wodna PTTK, sklepy, restauracje. Po∏àczenie
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ze szlakiem niebieskim do Zgonu, Spychowa
i Sorkwit przy rez. Królewska Sosna.
Po∏àczenie ze szlakiem niebieskim do Rucianego-Nidy (7 km) przy leÊniczówce Pranie.
Administrator: Oddzia∏ Warmiƒsko-Mazurski PTTK, ul. Staromiejska 1/13,
10-950 Olsztyn, tel. 89 527 36 65,
poczta@mazury.pttk.pl, www.mazury.pttk.pl
Âcie˝ka przyrodnicza „Jary Lampasza”
Âcie˝ka zlokalizowana na terenie LeÊnictwa
Borowo. Rozpoczyna si´ w pobli˝u Mi´dzynarodowego Centrum Spotkaƒ M∏odzie˝y
„Camp Rodowo”. 13 przystanków o tematyce
kulturowo-leÊno-przyrodniczej tworzy ciekawà harmonijnà ca∏oÊç. Tablica otwierajàca
Êcie˝k´ przedstawia jej plan i okreÊla kolejne
stanowiska: Siedlisko Rodowo; Przydro˝ne

drzewa – aleja lipowa; Âródpolne bagienko;
Las wkraczajàcy w pole; Stara lipa; Jezioro
Lampasz; ˚ery bobrów; „Czarci Jar”; Wàwóz
„Sucha Woda”; U˝ytkowanie lasu; Pu∏apki
feromonowe na korniki; M∏ody las; U˝ytki
rolne. D∏ugoÊç Êcie˝ki: ok. 1 km.
Kontakt do zarzàdcy Êcie˝ki: „Fundacja
Rodowo”, Rodowo 2, 11-731 Sorkwity,
tel. 89 742 81 02, www.rodowo.pl
Âcie˝ka edukacyjna „Piers∏awek”
Âcie˝ka zaczyna si´ i koƒczy obok siedziby
leÊnictwa Piers∏awek, usytuowanej w pobli˝u
szosy Piecki – Miko∏ajki (4 km od Piecek).
W´drówk´ rozpoczynamy od zapoznania si´
z tablicà informacyjnà, na której przedstawiono przebieg trasy z numerami i nazwami
kolejnych przystanków. Kierunek trasy w terenie wyznaczajà wykonane z drewna i umieszczone na s∏upkach strza∏ki. W podobnym stylu oznakowanych jest 8 zaproponowanych
przystanków, przedstawiajàcych ciekawe pod
wzgl´dem przyrodniczo-historycznym miejsca.

Przy ka˝dym z przystanków znajdujà si´ ∏awki umo˝liwiajàce odpoczynek i spokojne podziwianie pi´kna lasu. Ca∏a Êcie˝ka
liczy ok. 8,8 km d∏ugoÊci, jednak osobom, dla
których pokonanie jej mo˝e stanowiç zbyt du˝y wysi∏ek, proponujemy wariant krótszy
o d∏ugoÊci 3,8 km – obejmuje on przystanki
od nr 1 do 6 i koƒczy si´ w punkcie wyjÊcia,
w pobli˝u leÊniczówki. Mi∏oÊników leÊnych
w´drówek namawiamy na przejÊcie ca∏ej trasy. Ostatnim, 8. punktem Êcie˝ki, jest szkó∏ka
leÊna. Z uwagi na jej specyfik´ i koniecznoÊç
skrupulatnego zamykania bramy, z obawy
przed dostaniem si´ na jej teren zwierzyny,
szkó∏k´ mo˝emy zwiedzaç do godz. 15.
W godzinach póêniejszych jest to tak˝e mo˝liwe, ale tylko po wczeÊniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z leÊniczym odpowie-

dzialnym za szkó∏k´ lub z NadleÊnictwem.
Przystanki na Êcie˝ce: Izba pami´ci poÊwi´cona Ernstowi Wiechertowi; Stanowisko bobrów; Drzewostan sosnowy; Uprawa leÊna;
Pomnik pilotów; Grób Paula Wiecherta;
PaÊnik i lizawka; Szkó∏ka leÊna.
D∏ugoÊç Êcie˝ki: 3,8 km lub 8,8 km.
Kontakt do zarzàdcy Êcie˝ki: NadleÊnictwo
Strza∏owo, 11-710 Piecki, tel. 89 742 11 65,
strzalowo@olsztyn.lasy.gov.pl
Âcie˝ka przyrodnicza „Strza∏owo”
Poczàtek Êcie˝ki zaczyna si´ przy drodze
Piecki – Miko∏ajki na skraju rezerwatu „Strza∏owo”, oko∏o 200 m za tablicà informacyjnà
o zjeêdzie do siedziby NadleÊnictwa Strza∏owo. Na poczàtku Êcie˝ki znajduje si´ tablica
informacyjna o trasie i przebiegu Êcie˝ki.
Oznakowana jest zielonymi strza∏kami. Ciekawe przyrodniczo miejsca na trasie Êcie˝ki
oznakowane sà numerami umieszczonymi na
s∏upkach pomalowanych na kolor bia∏o-zielony. Âcie˝ka prowadzi przez mozaik´ zró˝nicowanych pod wzgl´dem wieku i siedlisk
drzewostanów iglastych i liÊcia-
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stych. Trasa Êcie˝ki przebiega równie˝ obok
miejsc interesujàcych krajobrazowo oraz ciekawych ze wzgl´du na dziedzictwo kulturowe.
Przystanki na Êcie˝ce: Siedziba NadleÊnictwa Strza∏owo; Las naturalny – las gospodarczy; Stare drzewa; Lasy mokrad∏owe; Runo
lasów gràdowych; Porosty; Jezioro dystroficzne; Flora jeziorek dystroficznych; ¸àka ÊródleÊna; Rodzinny cmentarzyk; Jezioro Majcz
Wielki. D∏ugoÊç Êcie˝ki: 4,4 km lub 2,7 km.
Kontakt do zarzàdcy Êcie˝ki: NadleÊnictwo
Strza∏owo, 11-710 Piecki, tel. 89 742 11 65,
strzalowo@olsztyn.lasy.gov.pl

drodze prowadzàcej do jeziora Mokrego.
Âcie˝ka umo˝liwia poznanie roÊlinnoÊci torfowiskowej z osobliwoÊcià roÊlinnà, jakà jest
owado˝erna rosiczka oraz podziwianie „p∏ywajàcych wysp torfowiskowych”. Mo˝na przeÊledziç tu sukcesj´ zarastania bezodp∏ywowych jeziorek ÊródleÊnych. Po drodze mo˝na
obejrzeç pomnikowà par´ drzew „Zakochana
Para”. Âcie˝ka dostosowana jest do poruszania si´ wózkami inwalidzkimi, dzi´ki pomostom prowadzàcym przez mokre miejsca
i k∏adkom przeprowadzajàcym przez trudne
do przejÊcia nierównoÊci i wysokie trawy.

Âcie˝ka dydaktyczno-ekologiczna
„Park Sorkwicki”
Âcie˝ka zlokalizowana jest na pó∏wyspie jeziora Lampackiego w miejscowoÊci Sorkwity,
w kompleksie leÊnym zwanym „Parkiem”.
Tworzy p´tl´ ukazujàcà zwiedzajàcym bogaty zespó∏ elementów i procesów tworzàcych
nasze Êrodowisko. Tablica otwierajàca Êcie˝k´ okreÊla jej plan i kolejne stanowiska, m.in.
alej´ jesionowà, stary mieszany las, fragmenty drzewostanów olszowych i brzozowych,
budki l´gowe dla ptaków, schrony dzienne dla
nietoperzy, pomniki przyrody, pozosta∏oÊci
po grobowcu w∏aÊcicieli pa∏acu w Sorkwitach,
punkt widokowy. Trasa oznakowana jest
strza∏kami.
D∏ugoÊç Êcie˝ki: ok. 1 km.
Kontakt do zarzàdcy Êcie˝ki: NadleÊnictwo
Mràgowo, ul. Warszawska 49,
11-700 Mràgowo, tel. 89 741 22 36,
mragowo@olsztyn.lasy.gov.pl

Przystanki na Êcie˝ce: Aleja jaworowo-klonowa; Zakochana Para; Jeziorka dystroficzne; Flora rezerwatu; Fauna rezerwatu.
D∏ugoÊç Êcie˝ki: – ok. 3 km + 0,5 km –
powrót do Krutyni.
Kontakt do zarzàdcy Êcie˝ki: Mazurski
Park Krajobrazowy w Krutyni, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 14 05, krutyn@mazurskipark.pl,
www.mazurskipark.pl

Rezerwat „Zakr´t” – Êcie˝ka przyrodnicza
prowadzi przez rezerwat torfowiskowy „Zakr´t”, wokó∏ jednego z trzech jeziorek dystroficznych. Rezerwat „Zakr´t” po∏o˝ony jest
1 km na zachód od wsi Krutyƒ, przy

Rezerwat „Krutynia” – Êcie˝ka prowadzi
z miejscowoÊci Krutyƒ przez rezerwat Krutynia, wzd∏u˝ brzegu rzeki, do jeziora Krutyƒskiego. Rezerwat Krutynia le˝y na pó∏noc od
wsi Krutyƒ. Âcie˝ka umo˝liwia poznanie krajobrazu ukszta∏towanego przez ostatnie zlodowacenie. Rzeka p∏ynie tu malowniczym
jarem, poroÊni´tym przez lasy mieszane.
W rezerwacie spotkaç mo˝na zimorodki, tracze nurog´si, ∏ab´dzie, wydry, norki amerykaƒskie oraz poznaç roÊliny runa leÊnego:
konwalijk´ dwulistnà, konwali´ majowà, koko-
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ryczk´ wonnà i wielokwiatowà, skrzyp zimowy i inne. Na kamieniach w rzece Krutyni zobaczyç mo˝na krasnorost Hildebrandtia
rivularis, Êwiadczàcy o czystoÊci wody.
Przystanki na Êcie˝ce: Rzeka Krutynia;
Czerwone kamienie; ˚ó∏ty piasek; Meandry
Krutyni; Zgryzy bobrowe; Las nad Krutynià;
Stary most, Fauna rezerwatu.
D∏ugoÊç Êcie˝ki: – ok. 2,5 km + 2,5 km –
powrót do Krutyni.
Kontakt do zarzàdcy Êcie˝ki: Mazurski
Park Krajobrazowy w Krutyni, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 14 05, krutyn@mazurskipark.pl,
www.mazurskipark.pl
Krutyƒ – Zgon – Êcie˝ka przyrodnicza prowadzi na zachód od wsi Krutyƒ, wzd∏u˝
wschodniego brzegu mezotroficznego jeziora
Mokrego oraz przez rezerwat „Królewska Sosna”. Âcie˝ka umo˝liwia poznanie przyrody
rezerwatu „Królewska Sosna” i podziwianie
pomnikowych drzew: „Zakochana Para”,
„Dàb nad Mukrem im. Karola Ma∏∏ka”, „Królewska Sosna”, która
jest ju˝ martwym drzewem, a tak˝e widoków
z wysokiego wschodniego brzegu na jezioro
Mokre oraz skorzystanie z kàpieli w jeziorze.
W rezerwacie mo˝na
odejÊç Êcie˝kà w kierunku jeziorek dystroficznych, podobnych jak
w rezerwacie „Zakr´t”.
Âcie˝ka pokrywa si´ z
cz´Êcià ˝ó∏tego szlaku PTTK, prowadzàcego
do leÊniczówki Pranie.
Przystanki na Êcie˝ce: WieÊ Krutyƒ; „Dàb
Krutyƒski”; „Zakr´t”; Jezioro Mokre; Rezerwat
„Królewska Sosna”; Powrotna droga.
D∏ugoÊç Êcie˝ki: ok. 8 km + 4 km – powrót
do Krutyni.
Kontakt do zarzàdcy Êcie˝ki: Mazurski
Park Krajobrazowy w Krutyni, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 14 05, krutyn@mazurskipark.pl,
www.mazurskipark.pl
Krutyƒ – Rosocha – Êcie˝ka przyrodnicza
prowadzàca z Krutyni na po∏udnie wzd∏u˝
rzeki Krutyni, a nast´pnie wÊród lasów i m∏odników w kierunku wsi Zgon, a˝ do ÊródleÊnych, torfowiskowych jeziorek, otoczonych
borem bagiennym. Âcie˝ka umo˝liwia poznanie ró˝nic pomi´dzy naturalnym i hodowlanym lasem oraz poznanie
ró˝nowiekowych ho-

dowli leÊnych. Aleje przydro˝ne, prowadzàce
do osady Zakr´t oraz z Rosochy do Krutyni,
pozwalajà zwróciç uwag´ na rol´ zadrzewieƒ
przydro˝nych i Êródpolnych w kszta∏towaniu
malowniczego krajobrazu kulturowego wsi
mazurskiej. Âcie˝ka pokrywa si´ w cz´Êci
z ˝ó∏tym szlakiem PTTK, prowadzàcym do
leÊniczówki „Pranie”.
Przystanki na Êcie˝ce: Olszyna nadrzeczna;
Bór Êwie˝y; Bór bagienny; Alejka jaworowolipowa.
D∏ugoÊç Êcie˝ki: – ok. 6,5 km + 4 km –
powrót do Krutyni.
Kontakt do zarzàdcy Êcie˝ki: Mazurski
Park Krajobrazowy w Krutyni, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 14 05, krutyn@mazurskipark.pl,
www.mazurskipark.pl
Rosocha – Wojnowo – Êcie˝ka rozpoczyna
si´ w miejscowoÊci Rosocha. Prowadzi przez
g∏azowiska ko∏o wsi Rosocha i wsi Wojnowo,
wchodzàce w sk∏ad moreny czo∏owej, ciàgnàcej si´ wzd∏u˝ drogi Zgon – Ruciane. Mo˝na
porównaç tu moren´
czo∏owà zbudowanà
z du˝ych bloków skalnych z sandrowà Równinà Mazurskà, rozciàgajàcà si´ na po∏udnie
od szosy Zgon – Ruciane. Wycieczk´ zakoƒczyç mo˝na zwiedzeniem zabytków architektury mieszkalnej
i sakralnej rosyjskich
osadników z po∏owy
XIX wieku, we wsi Wojnowo. Âcie˝ka zalecana do zwiedzania z przewodnikiem z Zarzàdu Parku (dla grup). Nie jest oznakowana,
poniewa˝ nie jest udost´pniona do zwiedzania bez przewodnika ze wzgl´du na ochron´
g∏azów. Przystanki na Êcie˝ce: G∏azowisko
ko∏o Rosochy; Âpiàcy S∏oƒ; èródlisko; Jezioro
DuÊ; G∏azowisko ko∏o Wojnowa.
D∏ugoÊç Êcie˝ki: ok. 3 km + ok. 11 km –
powrót do Krutyni.
Kontakt do zarzàdcy Êcie˝ki: Mazurski
Park Krajobrazowy w Krutyni, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 14 05, krutyn@mazurskipark.pl,
www.mazurskipark.pl
Rezerwat „Jezioro ¸uknajno” – to Êcie˝ka
przyrodnicza, prowadzàca od cmentarza
w Miko∏ajkach do wie˝ widokowych nad jeziorem ¸uknajno. Poczàtkowo Êcie˝ka wiedzie
wÊród ogródków dzia∏kowych, a nast´pnie ∏àkami otaczajàcymi jezioro od po∏udnio-

Ziemia Mragowska 2010

19/7/10

11:13 am

Page 9

www.it.mragowo.pl
wego zachodu. Wie˝e widokowe rozmieszczone wokó∏ ¸uknajna u∏atwiajà obserwacj´
ptactwa na jeziorze. Przez podmok∏e miejsca
przeprowadzajà k∏adki. Âcie˝ka umo˝liwia
obserwacj´ ∏ab´dzi zatrzymujàcych si´ na jeziorze, w czasie w´drówek (do 2.500 osobników) oraz innych ptaków wodno-b∏otnych,
a tak˝e ptaków drapie˝nych. Atrakcjà rezerwatu jest mo˝liwoÊç obserwacji ˝erujàcego
bielika. Przystanki na Êcie˝ce: Ogródki
dzia∏kowe; ¸àki ostro˝eniowe; Raj na ∏àkach;
Samotny Êwierk; Jezioro ¸uknajno; Flora
rezerwatu; Fauna rezerwatu.
D∏ugoÊç Êcie˝ki: – ok. 6,5 km + 4 km –
powrót do Miko∏ajek.
Kontakt do zarzàdcy Êcie˝ki: Mazurski
Park Krajobrazowy w Krutyni, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 14 05, krutyn@mazurskipark.pl,
www.mazurskipark.pl
Okolice ¸uknajna. Âcie˝ka przyrodnicza –
przeznaczona dla turystów pieszych i rowerzystów. Ma na celu pokazanie m.in. sukcesji
roÊlinnoÊci zachodzàcej na terenach otwartych oraz w zbiorowiskach leÊnych – w kierunku gràdu. Âcie˝ka prowadzi z miejscowoÊci ¸uknajno przez Urwita∏t, Os´, w pobli˝u
Êródpolnego rozlewiska, a nast´pnie przez
rozlewiska leÊne. Âcie˝ka doprowadza ponownie do miejscowoÊci ¸uknajno. Zaznaczono na niej 10 punktów przystankowych
oznakowanych s∏upkami pomalowanymi bia∏à farbà.
D∏ugoÊç Êcie˝ki: ok. 8 km + 4 km – powrót
do Miko∏ajek
Kontakt do zarzàdcy Êcie˝ki: Mazurski
Park Krajobrazowy w Krutyni, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 14 05, krutyn@mazurskipark.pl,
www.mazurskipark.pl

Ca∏oroczny OÊrodek Sportowy
Góra Czterech Wiatrów – Miejski Las 11,
11-700 Mràgowo, tel. 89 741 29 24,
tel. kom. 506 141 528, gora4w@wp.pl,
www.gora4w.com.pl
Oferta: „oÊla ∏àczka” dla poczàtkujàcych, biegowe trasy narciarskie oraz lodowisko, dla
narciarzy sà trzy wyciàgi narciarskie (w tym
2 orczykowe), pi´ç tras zjazdowych o ró˝nym
stopniu trudnoÊci, poczàwszy od trasy zielonej, poprzez niebieskà, czerwonà, a koƒczàc
na czarnej o ∏àcznej d∏ugoÊci ok. 2000 m,
snowpark, wypo˝yczalnie sprz´tu turystycznego, serwis narciarski, nauka jazdy na nartach, quady, organizacja przyj´ç i imprez integracyjnych. Ponadto: noclegi, gastronomia.

NAD ZIEMIÑ
1. „NANUK" Us∏ugi Alpinistyczne –
Krzysztof Makiewicz, ul. Lipowa 7,
11-710 Piecki, tel. kom. 510 290 470,
na–nuk@o2.pl, www.nanuk.pl
Oferta: park linowy przy Miasteczku Mrongoville. Ponadto: pokazy zaprz´gu psów ras
pó∏nocnych.
2. Loty balonem – tel. 601 394 794,
87 420 70 29, balony@balloning.pl,
www.balloning.pl
Oferta: loty: widokowe, na uwi´zi, komercyjne, reklamowe dla firm, organizacja imprez
integracyjnych, konsultacje i pomoc w zakupie balonów, ca∏oroczne utrzymanie, pilota˝
i serwis sprz´tu.

NA WODZIE
I POD WODÑ

NA NARTACH
KAJAKIEM

Trasa narciarstwa biegowego w Parku S∏owackiego w Mràgowie
Oznakowanie: kolor czerwony
(d∏. 2,5 km).
Park S∏owackiego by∏ i nadal jest jednym z ulubionych miejsc spacerowych mràgowian. P´tla przebiega niedaleko parkingu
leÊnego przy drodze w kierunku K´trzyna.
Administrator: Mràgowskie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Warszawska 26,
11-700 Mràgowo, tel. 89 741 80 39,
info@it.mragowo.pl,
www.it.mragowo.pl

Krutynia
Przebieg: Stanica Wodna PTTK Sorkwity –
j. Lampackie – j. Lampasz – rzeka Sobiepanka – j. Kujno – rz. Grabówka – j. D∏u˝ec –
j. Bia∏e – rz. Dàbrówka – j. Gant – rz. Babi´cka Struga – j. Zyzdrój Wielki – j. Zyzdrój Ma∏y
– rz. Zyzdrój – j. Spychowskie – j. Zdru˝no –
j. Uplik – j. Mokre – j. Krutyƒskie – rz. Kruty-
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nia – j. Gardyƒskie – j. Jerzewko – rz. Krutynia – j. Be∏dany – j. Nidzkie.
Krutynia to szlak uznawany za jeden z najpi´kniejszych szlaków nizinnych Europy. Jest
bardzo ciekawy i zró˝nicowany, przebiega
przez Puszcz´ Piskà, a od jeziora Mokrego,
tak˝e przez Mazurski Park Krajobrazowy.
D∏ugoÊç szlaku wynosi 102 km, w tym 60 km
to woda stojàca. Na ca∏ej trasie znajduje si´
ciekawa flora i fauna. Nie jest rzadkoÊcià
spotkanie na trasie sp∏ywu or∏a bielika lub or∏a przedniego. Warto zwróciç uwag´ na wyst´pujàce w wodzie gàbki i krasnorosty tworzàce na kamieniach „krwawe plamy”. Brzegi
poroÊni´te wspania∏ymi d´bami i wysokimi
sosnami. Szlak prowadzi przez kilkanaÊcie jezior po∏àczonych krótkimi rzekami (strugami),
obj´tych wspólnym mianem rzeki Krutyni.
Na szlaku Krutyni ujrzymy malownicze mazurskie domki, urokliwie pochylajàce si´ nad
wodà, przep∏yniemy przez pola nenufarów,
zobaczymy rezerwat Czapli Siwej, Królew-

Dajna
Przebieg: jeziora Wàgiel – Wierzbowskie –
Czos – Czarne – Kot – Juno – Kiersztanowskie – Âpigiel – Dejnowa – 33 km.
Szlak kajakowy rzeki Dajny umo˝liwia odbycie podró˝y kajakiem od Piecek, przez Mràgowo, a˝ do Âwi´tej Lipki. Szlak przeznaczony jest dla wprawionych kajakarzy z uwagi na
kilka d∏ugich przenosek i wystajàce z dna rzeki kamienie. Rekompensatà za utrudnienia sà
malownicze krajobrazy, poÊród których meandruje Dajna. Zakoƒczenie sp∏ywu stanowi
jednoczeÊnie poczàtek trasy zwiedzania
„Per∏y baroku” – s∏ynnej Êwiàtyni i kompleksu
klasztornego w Âwi´tej Lipce.

skiej Sosny i P∏ywajàcych Wysp, spotkamy
si´ oko w oko nie tylko z wilkami w Parku Dzikich Zwierzàt w Kadzid∏owie, a du˝ym prze˝yciem b´dzie obejrzenie ikonostanu w klasztorze starowierców w Wojnowie. Przep∏yniemy przez dziewi´ç jezior i z∏o˝ymy wizyt´
ostatniemu Królowi Galindów, którego posiad∏oÊci rozciàgajà si´ na iznockim brzegu Krutyni. Na szlaku znajduje si´ 8 stanic wodnych
PTTK: Sorkwity, Bieƒki, Babi´ta, Spychowo,
Zgon, Krutyƒ, Ukta, Nowy Most i 2 oÊrodki
turystyki wodnej PTTK w Kamieniu i Rucianym-Nidzie.
Sp∏yw kajakowy Szlakiem Rzeki Krutyni
w 2009 r. otrzyma∏ certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej „Turystyczny Produkt Roku 2009”.

zorganizowane, integracyjne, wypo˝yczalnia
kajaków, kanoe, namiotów, materaców, us∏ugi transportowe. Ponadto: obs∏uga szlaków
kajakowych w Borach Tucholskich i na Suwalszczyênie.
2. Perkun – Krutyƒ 4, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 14 30, 600 427 868,
perkun@krutynia.com.pl,
www.krutynia.com.pl
Oferta: sp∏ywy ∏odziami po rzece Krutyni, na
zamówienie: sp∏ywy nocne z lampionami,
ogniskiem i mazurskà kapelà, ogniska i imprezy plenerowe.
Stowarzyszenie „Perkun" otrzyma∏o g∏ównà nagrod´ w kategorii us∏uga turystyczna
w konkursie na „Najlepszy Produkt i Us∏uga Warmii i Mazur” 2007.
3. Stanica Wodna PTTK Krutyƒ – Krutyƒ 15,
11-710 Piecki, tel. 89 742 12 93,
604 512 213, stanica.krutynia@wp.pl,
www.kajaki–krutynia.pl

Organizatorzy sp∏ywów kajakowych:
1. Biuro Turystyki Kajakowej AS–TOUR –
Krutyƒ 4, 11-710 Piecki,
tel./fax 89 742 14 30 w godz. 8.00–20.00,
kajakowe@splywy.pl, www.splywy.pl
Oferta: sp∏ywy jednodniowe, weekendowe,
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Oferta: sp∏ywy jednodniowe, weekendowe,
integracyjne, rajdy kajakowo-rowerowe,
wynajem kajaków. Ponadto: noclegi, biwaki,
gastronomia.
4. Stanica Wodna Babi´ta – Babi´ta 41,
11-710 Piecki, tel. 89 742 00 17,
stanica@skrzynka.pl
Oferta: noclegi, gastronomia.
Ponadto: sp∏ywy kajakowe, wypo˝yczalnia
sprz´tu wodnego i rowerów.
5. „Kanu” – ul. Traugutta 4 b,
11-700 Mràgowo, tel. 89 741 37 21,
609 311 675, kajaki_kanu@interia.pl,
www.kanu–mragowo.pl
Oferta: jednodniowe sp∏ywy kajakowe, wypo˝yczalnia sprz´tu turystycznego.
6. „Wodniak” – Krutyƒ 18, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 22 17, 502 534 565,
splywy_wodniak@o2.pl, www.kajaki.wer.pl
Oferta: sp∏ywy kajakowe po rzece Krutyni.
7. Stanica Wodna PTTK – ul. Zamkowa 13,
11-710 Sorkwity, tel. 89 742 81 24,
sorkwity@mazurypttk.pl, www.sorkwity.pttk.pl
Oferta: sp∏ywy kajakowe, rezerwacja sp∏ywów: tel. 89 527 40 59, info@mazurypttk.pl,
wypo˝yczalnia kajaków, sklep kajakowy,
noclegi.
8. Perkoz – Plac 1 Maja 4 B, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 17 91, 509 252 757,
kajakiperkoz@kajakiperkoz.pl,
www.kajakiperkoz.pl
Oferta: sp∏ywy kajakowe.
Ponadto: wycieczki rowerowe.
9. „Flamingo” – Krutyƒ 72, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 18 35, 692 409 268,
flamingos@poczta.onet.pl,
www.kajak.mazury.info.pl/kajak
Oferta: sp∏ywy jednodniowe, weekendowe,
wypo˝yczalnia kajaków, kanoe, ∏ódek.
10. Wypo˝yczalnia kajaków, organizacja
sp∏ywów – Krutyƒ 82, 11-710 Piecki,
tel. 89 742 20 73, 603 860 857,
www.kajaki.krutyn.info
Oferta: sp∏ywy jednodniowe, wielodniowe,
przeja˝d˝ki ∏odzià, ogniska z biesiadà, wypo˝yczalnia sprz´tu wodnego.
11. „Haus Seeblick” – Czes∏awa Krakowiak,
Stary Gielàd 40, 11-731 Sorkwity,
tel. 89 742 80 86, info@hsmazury.pl,
www.hs.mazury.pl
Oferta: wynajem i transport kajaków, kanoe,
wózki kajakowe, kuchenki turystyczne, worki
i beczki wodoszczelne.
Ponadto: noclegi.
12. „M∏yn nad Dajnà” – Pilec 13,
11-440 Reszel, tel. 89 755 03 84,
501 671 438,

m.matuszewski.pilec@wp.pl,
www.mlynnaddajna.yoyo.pl
Oferta: sp∏ywy (rzekà Dajnà).
Ponadto: noclegi, gastronomia.

NA STATKU
I JACHCIE
1. ˚egluga Pasa˝erska Miko∏ajki –
Robert Âliwiƒski, Stare Sady 4,
11-730 Miko∏ajki, tel. 503 018 600,
fax 87 421 57 55,
www.hotel–port.pl
Oferta: rejsy statkami pasa˝erskimi po Wielkich Jeziorach Mazurskich, charter statku,
ustalenie indywidualnej trasy rejsu, biesiady,
bankiety, imprezy tematyczne.
Ponadto: noclegi, gastronomia, konferencje.
2. „Na fali” – Andrzej Bronicki,
ul. Nadbrze˝na 9, 11-700 Mràgowo,
tel. 602 306 478, biuro@nafali.mragowo.pl,
www.nafali.mragowo.pl
Oferta: rejsy po jeziorze Czos, nauka ˝eglowania, wynajem jachtów, wyprawy w´dkarskie, wypo˝yczalnia i nauka windsurfingu,
wieczory panieƒskie i kawalerskie na jachcie,
rejsy dla m∏odej pary po jeziorze Czos.
3. ˚egluga Mazurska – Port Miko∏ajki,
11-730 Miko∏ajki, tel./fax 87 421 61 02,
sekretariat@zeglugamazurska.com.pl,
www.zeglugamazurska.com.pl
Oferta: rejsy statkami po Wielkich Jeziorach
Mazurskich, bankiety, konferencje, spotkania
okolicznoÊciowe, przyj´cia weselne, dancingi
przy muzyce mechanicznej lub zespole muzycznym, us∏ugi portowe.
4. Wioska ˚eglarska Miko∏ajki –
Grupa Amax Sp. z o.o., ul. Kowalska 3,
11-730 Miko∏ajki, tel. 87 421 60 40,
668 442 042, sylwia@grupaamax.pl,
karol@grupaamax.pl,
www.wioskazeglarskamikolajki.pl
Oferta: czartery jachtów, regaty dla firm
i bran˝, organizacja imprez, us∏ugi portowe.
Ponadto: noclegi, gastronomia.
5. Cicha Zatoka Miko∏ajki –
ul. Spacerowa 1, 11-730 Miko∏ajki,
tel. 605 317 511, port@cichazatoka.pl,
www.mazury.info.pl/cicha–zatoka/index.html
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Oferta: rejsy jachtami, czarter jachtów, port
jachtowy, organizacja imprez, bojery, zimowanie i budowa jachtów, us∏ugi portowe,
wypo˝yczalnia sprz´tu wodnego.
Ponadto: noclegi, gastronomia.
6. Wioska ˚eglarska – Krzysztof Kosiƒski,
Pl. WolnoÊci 3, 11-730 Miko∏ajki,
tel. 600 890 838, info@statekchopin.pl,
www.statekchopin.pl
Oferta: rejsy ˝aglowcem „Chopin”, organizacja szkoleƒ, spotkaƒ biznesowych, okolicznoÊciowych, integracyjnych, obs∏uga gastronomiczna, akompaniament muzyczny (tradycyjny i szantowy).
7. Nawigator XXI – Jora Wielka 52,
11-730 Miko∏ajki, tel. 87 421 30 62,
512 192 542, biuro@nawigatorxxi.pl,
www.nawigatorxxi.pl
Oferta: czarter jachtów, zimowanie i postój
jachtów. Ponadto: noclegi, gastronomia.

8. „Rybitwa” – ul. Okr´˝na 5,
11-730 Miko∏ajki, tel. 87 421 61 63,
87 421 65 25, info@portrybitwa.pl,
www.portrybitwa.pl
Oferta: wynajem ∏odzi typu Kaper (nie wymaga uprawnieƒ), typu WeCo 825 MK (wymagane uprawnienia sternika motorowodnego).
9. Wypo˝yczalnia sprz´tu wodnego FUN –
ul. Kajki 82, 11-730 Miko∏ajki,
tel. 87 421 62 77, 608 347 181,
wypozyczalniafun@wp.pl,
www.fun.mazury.info.pl
Oferta: jachty, w∏asny port.

NURKOWANIE

1. Active Divers – baza klubu: stanica wodna PTTK Sorkwity, ul. Zamkowa 13,
11-731 Sorkwity, osoba do kontaktu:
Tomasz Strugalski, tel. 601 257 982,
www.nurek.pl
Baza czynna od 01.05.2010 do 03.05.2010
oraz od 03.06.2010 do 06.06.2010, a tak˝e
od 19.06.2010 do 03.10.2010.
Oferta: kursy nurkowe, basenowe, nurkowanie turystyczne.
2. Baza nurkowa „Kurka Wodna” –
oÊrodek Królewska Sosna, Borowski Las 15,
11-731 Sorkwity, osoby do kontaktu:
Piotrek Sobieraj – tel. 608 393 656,
Gosia Teodorczyk – tel. 509 545 205
Oferta: nauka nurkowania, nurkowanie
z osobami niepe∏nosprawnymi.

KONNO
1. Stadnina koni ˚abieniec – ˚abieniec,
11-700 Mràgowo, tel. 89 741 32 94,
608 265 600, kontakt@zabieniec.com.pl,
www.zabieniec.com.pl
Oferta: nauka jazdy konnej dla poczàtkujàcych, jazdy dla zaawansowanych, skoki, rajdy
konne, Hubertus, przeja˝d˝ki bryczkà
i saniami, pensjonat dla koni, obs∏uga instruktorska. Ponadto: noclegi, gastronomia, organizacja imprez, szkoleƒ.
2. Stadnina Koni Klonek – Kinga i Krzysztof Zawiliƒscy, Ze∏wàgi 87, 11-730 Miko∏ajki,
tel. 661 513 336, 603 615 333,
www.lesnezacisze.eu,
kinga.zawilinska@poczta.onet.pl
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Oferta: organizacja obozów jeêdzieckich,
nauka jazdy konnej dla poczàtkujàcych, dzieci i doros∏ych, wyjazdy w przepi´kne tereny
Mazurskiego Parku Krajobrazowego, rajdy
konne jedno- lub kilkudniowe z obs∏ugà i wy˝ywieniem, przeja˝d˝ki bryczkà.
Ponadto: noclegi, wy˝ywienie, organizacja

Oferta: oÊrodek jazdy konnej, hotel dla koni.
Ponadto: noclegi, wy˝ywienie, sprz´t turystyczny, w´dkowanie, plac zabaw dla dzieci,
bezprzewodowy Internet.
6. Ranczo „Zielony Koƒ” –
Katarzyna Hanke, Borowski Las 1,
11-731 Sorkwity, tel. 89 742 73 37,

imprez okolicznoÊciowych, hodowla koni czystej krwi arabskiej, angielskiej, huculskich, kuców dla dzieci, sprzeda˝ koni, pensjonat dla
koni.
3. Profesjonalna Szkó∏ka Jazdy Konnej –
Osowska Paulina, ul. M∏ynowa 50,
11-700 Mràgowo, tel. 501 524 211
Ponadto: organizacja imprez grupowych, byk
rodeo, kuligi, przeja˝d˝ki saniami, pokazy
kaskaderskie, tresura koni, tor quadowy,
ogniska.
4. „Zwierz´ta Eulalii” – Eulalia Wojnicz,
Zyzdrojowa Wola 6, 11-710 Piecki,
tel. 721 579 946, 601 390 091,
www.eulalia.pl, fundacja@eulalia.pl
Oferta: przeja˝d˝ki plenerowe wozami
i bryczkami, przeja˝d˝ki plenerowe ludowymi
wozami z zadaszeniem, pikniki, rajdy konne,
nauka jazdy konnej, czyszczenia i siod∏ania
konia, jazda na kucyku, kuligi, imprezy:
Ch∏opskie Wesele, Uczta Rycerska, konkursy
i zabawy: slalom z os∏em Lopezem na marchewk´, dojenie kozy na czas. Koza Laura,
skoki u∏aƒskie, indiaƒskie na konia Koksa,
rzut podkowà do beczki, przeciàganie liny,
rzut pawim piórem i workiem z sianem, jedzenie jab∏ka na czas, kr´cio∏, podczas konkursów mo˝liwoÊç spacerów w siodle dla dzieci
i doros∏ych oraz przeja˝d˝ki bryczkà.
5. Mazurska Zagroda –
Nowy Probark 11, 11-700 Mràgowo,
tel. 89 742 45 60, 606 315 983,
www.mazurskazagroda.info,
mazurskazagroda@
mazurskazagroda.info

601 685 646, www.zielonykon.pl,
rezerwacja@zielonykon.pl
Oferta: nauka jazdy konnej od podstaw poprzez wszystkie poziomy zaawansowania,
wyjazdy w teren, karmienie, czyszczenie, obrzàdek koni. Ponadto: noclegi, wy˝ywienie,
sprz´t turystyczny, w´dkowanie, piwnica gier,
Internet, gry sportowe.
7. Wichrowe Wzgórza – Zyndaki 21,
11-731 Sorkwity, tel. 89 742 92 48, 694 623
270, www.wichrowe.e–mazury.com.pl
Oferta: jazda konna dla poczàtkujàcych i zaawansowanych, przeja˝d˝ki dla dzieci na kucyku, hala do jazdy konnej, przeja˝d˝ki bryczkà, wczasy z w∏asnym koniem, profesjonalne
uk∏adanie koni. Ponadto: noclegi, wy˝ywienie, sprz´t turystyczny, w´dkowanie, stodo∏a
rekreacyjna do gier i zabaw.
8. Agroturystyka Zacisze – Polska WieÊ 2,
11-700 Mràgowo, tel. 502 031 326,
502 282 151, polskawies2@op.pl,
www.polskawies.mazury.pl
Oferta: przeja˝d˝ki w siodle na ró˝nym poziomie stopnia umiej´tnoÊci, przeja˝d˝ki
bryczkà i saniami. Ponadto: noclegi, sprz´t
p∏ywajàcy, w´dkarstwo.
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AS-TOUR BIURO TURYSTYKI KAJAKOWEJ
Zezwolenie Organizatora Turystyki nr 126

OFERTA:
Turystyka aktywna
Sp∏ywy kajakowe i kanoe

Krutyƒ 4, 11-710 Piecki
tel./fax (89) 742 14 30, kom. 608 319 014

www.splywy.pl
kajakowe@splywy.pl

w Mràgowie
Bursa jest obiektem ∏adnie po∏o˝onym, w oddaleniu od ruchliwych ulic, ale
w centrum miasta. Otoczona jest pi´knym
ogrodem, posiadamy miejsce na ognisko
i parking, sal´ telewizyjnà, istnieje mo˝liwoÊç korzystania z internetu.
Oferujemy bardzo dobre warunki
mieszkaniowe, smaczne, ca∏odzienne
wy˝ywienie, atrakcyjne ceny.
W Bursie funkcjonuje Sezonowe
Szkolne Schronisko M∏odzie˝owe.
Istnieje mo˝liwoÊç przygotowania posi∏ków we w∏asnym zakresie – wyposa˝ona kuchnia, jadalnia, Êwietlica.
W okresie wakacji zapraszamy tak˝e
do wspó∏pracy organizatorów zielonych
szkó∏, kolonii letnich, wycieczek szkolnych, zimà – organizatorów zimowisk.

e-mail: bursa.mragowo@wp.pl
www.bursa-mragowo.pl
ul. Mrongowiusza 65 B
11-700 Mràgowo
tel./fax 89 741 20 43

Ziemia Mragowska 2010

19/7/10

11:14 am

Page 15

tel. +48 660 976 085, tel. +48 89 741 39 66
Serdecznie zapraszamy do pensjonatu
Villa Adriana po∏o˝onego
w Mràgowie – sercu Mazur.

Oferujemy:

11-700 Mràgowo, ul. Krzywa 96
villa-adriana@wp.pl
Hotel „Na Skarpie”
w Miko∏ajkach

**

• pokoje 1- i 2-osobowe z balkonami
• ka˝dy pokój posiada TV-Sat
oraz toalet´ z prysznicem
• na miejscu Êniadania oraz mo˝liwoÊç
ca∏odziennego wy˝ywienia
• mo˝liwoÊç korzystania
z aneksu kuchennego, rowerów
• le˝aki do opalania na tarasie
• gara˝ i parking

Zapraszamy wszystkich na wspania∏y
wypoczynek w komfortowo
wyposa˝onych pokojach z widokiem
na jezioro.
Zapewniamy niezapomniane chwile,
a nasza obs∏uga zrobi wszystko,
by czuli si´ Paƒstwo wyjàtkowo.
Hotel wyposa˝ony jest w restauracj´,
ca∏onocny drink-bar, fitness-club. Sprawdê nas!

Miko∏ajki, ul. Kajki 96A, tel. 87 42 16 418, www.hotel-naskarpie.pl

Mràgowo, ul. Jeziorna 1 B

Pokoje goÊcinne,
restauracja,
sala bankietowa

tel. 89 741 87 00
www.gosciniecmolo.pl

BAR – RESTAURACJA

C H A T A

M A Z U R S K A
Poleca:
- kuchni´ polskà i w∏oskà
- Sylwester, Andrzejki
oraz imprezy okolicznoÊciowe

PIZZA NA TELEFON

(89) 741 28 59
Beata i Marek PyÊk
11-700 Mràgowo, ul. Roosevelta 1, tel./fax (89) 741 28 59, marek@chatamazurska.com
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Dzwoƒ! Call now! tel. 89 741 32 66
www.bosch-diesel-serwis.pl
Moto Mazury PHU Sp. z o.o.
11-700 Mràgowo
ul. Olsztyƒska 13, Polska
Moto Mazury - najlepszy i najnowoczeÊniejszy
Diesel Serwis Samochodowy
• Specjalista w technice elektronicznych pomp
i wtryskiwaczy.
• Naprawiamy dbajàc o najwy˝szà jakoÊç!
• Zawsze fachowo, terminowo
i po przyst´pnych cenach!
• Masz problem? U nas znajdziesz rozwiàzanie!

AUTO GAZ
Zawsze najni˝sza cena!

NowoÊç! Chip Tuning
Power Box Diesel

GAZ-HAL
Mechanika pojazdowa
Monta˝ instalacji gazowych
Komputerowa diagnostyka silnika

Stag4•BRC•Oscar N4•Stag 300 plus

kom. 693 190 222

najlepsza jakoÊç, 2 lata gwarancji
bez limitu kilometrów

11-700 Mràgowo, ul. Wojska Polskiego 83
INFOLINIA 0 801 306 801
www.remondis.pl

US¸UGI KOMPLEKSOWE

REMONDIS Mràgowo Sp. z o.o.
ul. Lubelska 5, 11-700 Mràgowo
tel. 89 741 29 83
tel./fax 89 741 20 04
e-mail: mragowo@remondis.pl
Zak∏ad Pogrzebowy Eden
ul. WolnoÊci 4, 11-700 Mràgowo
tel. ca∏odobowy 89 741 28 11

odbiór i transport odpadów:
komunalnych przemys∏owych
i niebezpiecznych
budowlanych, remontowych i gruzu
elektrorecycling
selektywna zbiórka odpadów
zimowe utrzymanie ulic i placów
piel´gnacja zieleni
us∏ugi pogrzebowe
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CAMPING MIKO¸AJKI ***

Kompleks turystyczny,
w sk∏ad którego
wchodzà:
• domki campingowe
• pole caravaningowe
• pole namiotowe
• jad∏odajnia, bar
• boiska sportowe
• wypo˝yczalnia sprz´tu
• wiata grillowa
• organizacja sp∏ywów
kajakowych
• szkolenia, konferencje
• rajdy rowerowe
• wycieczki piesze
Czynny w okresie
maj-wrzesieƒ.
Przedsi´biorstwo Turystyczne
WAGABUNDA
Miko∏ajki, ul. LeÊna 2
tel. (87) 42 16 018
kom. 502 502 504
www.wagabunda-mikolajki.pl

(cz∏onek Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej)

Zaprasza i oferuje: • Informacj´ Turystycznà • Licencjonowanà Agencj´ Turystycznà:
wycieczki po Mazurach, do Wilna i Kaliningradu, sp∏ywy kajakowe, przewodnicy, autokary, ogniska;
wypo˝yczalnia rowerów turystycznych, namiotów, kajaków, canoe, ∏odzi i surfingów; busy, sanie,
wozy pociàgowe • Rekomendowanà Wiejskà Baz´ Noclegowà: pokoje, domy, domki, pola namiotowe,
sale kominkowe, wy˝ywienie, konie • bazy rowerowe • mo˝liwoÊç dzielenia pobytu na kilka
gospodarstw na Mazurach, Suwalszczyênie, w Sudetach
11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 23, tel. 87 421 70 77, tel./fax 87 421 79 90
kom. 697 68 04 09, www.agroturystyka.pl/mazury
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11-700 Mràgowo, ul. M∏ynowa 50

www.mrongoville.pl
tel. 609 820 777, 665 440 888
tel./fax 89 741 02 82

Kuchnia rodem z Dzikiego Zachodu
• pokazy kaskaderskie i tresura koni
• pokazy artystyczne, programy edukacyjne
• imprezy okolicznoÊciowe

Projekt i druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Omega”
86-005 Bia∏e B∏ota, ul. Barwinkowa 27, tel./fax (52) 373 00 06÷08, e-mail: omega@omega-arw.com.pl
Wszelkie prawa zastrze˝one. All rights reserved. Printed in Poland. • Redakcja nie odpowiada za treÊç og∏oszeƒ.
© Copyright by Agencja Reklamowo-Wydawnicza OMEGA 2010.
Materia∏y do informatora i mapy przygotowane przez Lokalnà Organizacj´ Turystycznà „Ziemia Mràgowska”
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GALINDIA
GALINDIA jest po∏o˝ona u ujÊcia rzeki Krutyni do jeziora Be∏dany,
na przepi´knym pó∏wyspie w Puszczy Piskiej. W osadzie znajduje si´
Gród Galindów, w którego podziemiach sà liczne groty, labirynty demonów, bursztynowa komnata oraz sale biesiadne, konferencyjne i widowiskowe. Organizujemy konferencje, sp∏ywy kajakowe, rejsy ∏odziami Galindów, gry terenowe i zabawy nawiàzujàce do tradycji plemienia.

