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Akcja „Nocujesz – Zyskujesz!” – w Olsztynie już po raz czwarty 

 

fot. Wojciech Krom 

 

Turyści goszczący w 16 olsztyńskich obiektach noclegowych (hotele i pensjonaty) mogą 

korzystać ze zniżek do wielu miejsc ulokowanych w stolicy Warmii i Mazur – Olsztynie. 

 

CRS Ukiel, Aquasfera i Planetarium to tylko trzy z wielu punktów na mapie zniżek 

realizowanych dzięki miejskiej akcji promocyjnej „Nocujesz – zyskujesz!”. Akcja ta odbędzie 

się w tym roku już po raz czwarty. Pierwsza edycja imprezy promocyjnej miała miejsce w 

2015 r. i tradycją jest jej kontynuowanie jako że odwiedzający Olsztyn chętnie z niej 

korzystają.  

 

Idea miejskiego pakietu lojalnościowego jest prosta – turyści biorący udział w akcji zyskują 

25 % zniżki na wszystkie atrakcje oferowane przez trzy poniżej wymienione miejskie obiekty 

oraz liczne zniżki u pozostałych partnerów akcji: 

 

Centrum Rekreacyjno-Sportowe UKIEL 

Najnowocześniejszy na Warmii i Mazurach kompleks sportowo-rekreacyjny, zlokalizowany 

nad największym olsztyńskim jeziorem. To całoroczna, nowoczesna infrastruktura w skład 

której wchodzą m. in.: promenada spacerowa, ścieżki piesze i rowerowe, kąpieliska, boiska, 

wypożyczalnie sprzętu pływającego i sportowego (rowery, nordic walking, łyżworolki), 

wodny plac zabaw, kawiarnia i restauracje, place zabaw, pomosty widokowe, platformy i 

tarasy wypoczynkowe.  
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Oferta i cennik:  www.ukiel.olsztyn.eu 

 

Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe AQUASFERA 

Nowoczesny kompleks wodnego wypoczynku obejmującego sport, rekreację i odnowę 

biologiczną. W skład obiektu wchodzą: basen olimpijski i rozgrzewkowy, część rekreacyjna, 

pomieszczenia odnowy biologicznej, klub fitness, lokal gastronomiczny, sklep sportowy oraz 

podziemny parking. Chlubą obiektu jest jeden z najnowocześniejszych w Europie basenów 

olimpijskich o wymiarach 50x25 m. 

Oferta i cennik:  www.aquasfera.olsztyn.eu 

 

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne 

Drugie co do wielkości planetarium w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w kraju. Jego 

główną formą działalności jest prezentacja programów astronomicznych, które corocznie 

ogląda kilkadziesiąt tysięcy widzów. Od wiosny 2012 r. placówka zaprasza na pokazy w 

systemie full-dome. Zniżka dotyczy biletów na seanse i projekcje w planetarium. 

Oferta i cennik: www.planetarium.olsztyn.pl 

 

Jak wziąć udział w akcji?  

 

Oto zasady uczestnictwa w kilku krokach: 

- nocujesz w którymś z olsztyńskich hoteli lub pensjonatów 

- odbierasz kartę zniżkową w recepcji 

- zniżka obowiązuje w trakcie pobytu w hotelu/pensjonacie 

- zniżka dotyczy wszystkich osób zameldowanych w pokoju 

 

Lista hoteli objętych akcją oraz inne informacje związane z akcją, w tym wszystkie miejsca 

oferujące zniżki, znajdują się na stronie: 

 

www.mazurytravel.com.pl/rozrywka/nocujesz-zyskujesz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ukiel.olsztyn.eu/
http://www.aquasfera.olsztyn.eu/
http://www.planetarium.olsztyn.pl/
http://www.mazurytravel.com.pl/rozrywka/nocujesz-zyskujesz
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Puchar Europy w Triathlonie, Olsztyn, 26 maja 2018, dystans sprinterski 

(0,75-20-5) 

 

 
 

Olsztyn związany jest z triathlonem od roku 2013, kiedy odbyły się pierwsze zawody 

Elemental Tri Series Olsztyn. Już podczas pierwszej edycji olsztyńskiego triathlonu (rok 

2013) kibice mogli podziwiać rywalizację jednych z najlepszych zawodników w tej 

dyscyplinie. Olsztyn odwiedził wówczas Andreas Raelert, wielokrotny medalista Mistrzostw 

Świata w triathlonie. Od kilku lat w Olsztynie odbywa się jedna z edycji Pucharu Polski w 

Triathlonie, podczas którego co roku na linii startu spotykają się najlepsi polscy triathloniści. 

Od pięciu lat impreza nieustannie się rozwija przyciągając setki zawodników. Profesjonalizm 

organizatorów zawodów oraz znakomita infrastruktura miasta zostały docenione przez 

Europejską Unię Triathlonu (ETU), która spośród wielu innych europejskich miast wybrała 

Olsztyn na gospodarza Pucharu Europy w Triathlonie. Zawody tej rangi w Olsztynie będą 

ogromnym wydarzeniem, ponieważ triathlonowy Puchar Europy wraca do Polski po ośmiu 

latach przerwy! 

W sobotę 26 maja 2018 roku Jezioro Ukiel stanie się areną zmagań najlepszych europejskich 

triathlonistów, którzy zmierzą się na dystansie sprinterskim, czyli do pokonania będą mieli 

0,75 km pływania, 20 km jazdy na rowerze oraz 5 km biegu. Zawody zostaną rozegrane na 

krótkich pętlach co gwarantuje niezwykle atrakcyjne widowisko dla kibiców i sympatyków 
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tego sportu. Wyścig zostanie przeprowadzony w formule z draftingiem, czyli podczas etapu 

kolarskiego zawodnicy będą mogli jechać w grupach, co znacznie zwiększy atrakcyjność 

zawodów. 

www.visit.olsztyn.eu/event/details/154607/puchar-europy-w-triathlonie 

 

 

Tramwaj wodny na Zalewie Wiślanym 

 

 
 

Tramwaj wodny "Generał Kutrzeba" będzie pływał po Zalewie Wiślanym codziennie od 

soboty 28 kwietnia do niedzieli 30 września, obsługując połączenie pomiędzy Krynicą 

Morską a Tolkmickiem z możliwością szybkiego przejazdu specjalnym autokarem do 

Fromborka i potem z powrotem. Czas dotarcia do Fromborka od momentu wypłynięcia z 

Krynicy Morskiej wynosi ok 1h. 

 

Więcej informacji oraz rozkład rejsów znajduje się na stronie: 

www.tramwajwodny.com.pl/zalewwislany/ 

 

 

 

http://www.tramwajwodny.com.pl/zalewwislany/
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Łyna z nurtem historii 

 

 

 

Łyna to najdłuższa rzeka na Warmii i Mazurach i jeden z najciekawszych szlaków 

turystycznych w regionie. Rzeka rozpoczyna swój bieg nieopodal Nidzicy, by po około 200 

kilometrach przekroczyć granicę Polski i dalej jako Lava połączyć swoje wody z rzeką 

Pregołą. Począwszy od czasów staropruskich plemion, przez kolejne stulecia rzeka Łyna 

odgrywała ważną rolę dla kolejnych mieszkańców zamieszkujących jej brzegi i tak jest do 

dziś.  

 

Osadnictwo nad brzegami Łyny datowane jest na długo przed XIII wiekiem – stuleciem, które 

zapisało się w historii założeniem Państwa Krzyżackiego oraz Dominium Warmińskiego, jak 

i związaną z tym „kolonizacją” ziem staropruskich plemion. Dość szybko czerwona cegła 

zastąpiła drewniane palisady grodzisk, a po dawnych puszczańskich osadach pozostały 

jedynie ślady w postaci nietypowych pagórów i wałów, widocznych do dnia dzisiejszego.  

W bezpośrednim sąsiedztwie Łyny jest kilka takich miejsc, między innymi stara osada Sądyty 

w olsztyńskim Lesie Miejskim, gdzie malowniczy i pełen bujnej przyrody przełom Łyny 
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przynosi wspomnienie – pełnych magii – czasów staropruskich. Dla zasadźców miast i osad 

Łyna odgrywała istotne role: naturalnej przeszkody ułatwiającej obronę, siły wprawiającej w 

ruch młyny, źródła wody pitnej czy drogi transportu towarów. I tak nad Łyną, która w 

większej części przebiegała przez tereny historycznego Dominium Warmińskiego, zostały 

ulokowane ważne miasta na czele ze stolicą w Lidzbarku Warmińskim, a o ich ówczesnej 

randze świadczą wspaniałe zamki i kościoły. W efekcie nad Łyną występuje imponujące 

zagęszczenie średniowiecznych budowli, które dzisiaj możemy podziwiać i zwiedzać. 

Dominium Warmińskie, mimo niewielkiego obszaru, za sprawą wybitnych włodarzy liczyło 

się na arenie międzynarodowej. Biskupi i kapituła wspierali rozwój sztuki, co współcześnie 

potwierdzają  cenne zbiory w warmińskich muzeach oraz wyposażenie świątyń nad Łyną.  

W roku 1503 w Lidzbarku Warmińskim zamieszkał siostrzeniec ówczesnego biskupa 

warmińskiego. Biskup widział w nim swojego następcę, on sam jednak wolał pełnić niższe 

funkcje i prowadzić swoje badania. To, co odkrył i potwierdził w wielkim dziele, zapewniło 

mu miejsce wśród największych naukowców w dziejach świata. Oczywiście był to Mikołaj 

Kopernik, który na Warmii spędził aż 40 lat. Nad Łyną, w olsztyńskim zamku zobaczyć 

można tablicę astronomiczną, która jest jedynym pozostałym przyrządem, wykonanym przez 

Mikołaja Kopernika. W historii miast nad Łyną można znaleźć jeszcze wiele znamienitych 

osobowości i faktów, którym warto poświęcić więcej czasu na ich poznanie.  

Dzisiaj dla mieszkańców brzegów Łyny, ale i przyjezdnych rzeka spełnia inną ważną rolę, 

między innymi dzięki infrastrukturze turystycznej i rekreacyjnej. Wzdłuż rzeki funkcjonują 

ścieżki rowerowe i parki. Miasta nad Łyną są otwarte na rzekę – przykłady to chociażby 

zagospodarowane brzegi w Dobrym Mieście i Lidzbarku Warmińskim, olsztyński Park 

Centralny i planowana Łynostrada. Rowerzyści mogą przemieszczać się wzdłuż Łyny, 

wykorzystując oznakowany Szlak Kopernikowski. Świetnym sposobem pokonania szlaku 

Łyny jest kajak. Dużym ułatwieniem dla kajakarzy są miniprzystanie, na których można 

bezpiecznie rozbić namiot czy rozpalić ognisko, rozmieszczone w taki sposób, aby każdego 

dnia można było dotrzeć do kolejnej z nich. 

Dla kogo jest szlak Łyny? Z pewnością dla osób ceniących spokój, gdyż nawet w wysokim 

sezonie na Łynie nie ma tłumu turystów. Jest to niebywały szlak kajakowy, gdyż łączy w 

sobie możliwość poznawania fascynującej historii i walorów przyrodniczych. Spływowicze 

mogą zatrzymać się w miastach nad Łyną bezpośrednio przy zabytkach, dzięki specjalnie 

przygotowanym do wodowania pomostom. Rzeka Łyna jest także urozmaicona krajobrazowo. 

Na trasie tworzy kilka śródleśnych przełomów z szybszym nurtem, by następnie rozlewać się 
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wśród kwiecistych łąk, gdzie zobaczyć można rzadkie gatunki ptaków. Spływ Łyną jest też 

prosty technicznie, przez co nadaje się do rodzinnego wypoczynku. Z nurtem historii! 

 www.rzekalyna.pl  

www.mazurypttk.pl/lyna-z-nurtem-historii 

 

Szlak Krutyni – kajakiem, rowerem czy pieszo ? 

 

 
 

Szlak ten kojarzony jest przede wszystkim z wypoczynkiem w kajaku, podczas gdy  

równie ciekawie można pokonać go rowerem lub pieszo. Zapewniają to oznakowane trasy, 

przebiegające przez najciekawsze miejsca oraz sieć 10 stanic wodnych PTTK. Stanice są tak 

rozmieszczone, aby codziennie można było pokonać dystans dzielący każdą z nich. Jeszcze 

ciekawszym rozwiązaniem może być połączenie spływu i wycieczki rowerowej. W taki 

sposób na pewno dotrzemy do najatrakcyjniejszych punktów.   

  

Dogodnym miejscem do rozpoczęcia wędrówki szlakiem jest Stanica Wodna PTTK w 

Sorkwitach. Podobnie jak pozostałe stanice oferuje ona noclegi i smaczne wyżywienie. 

Ponadto można skorzystać z dobrze wyposażonej wypożyczalni rowerów i kajaków. Z 

Sorkwit warto wybrać się do oddalonej o około 10 kilometrów miejscowości Zyndaki. Tam 

http://www.rzekalyna.pl/
http://www.mazurypttk.pl/lyna-z-nurtem-historii
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na przesmyku jeziora Warpuńskiego i Zyndackiego znajduje się punkt początkowy Szlaku 

Krutyni. Szlak przebiega przez 20 jezior, które połączone są strugami o lokalnych nazwach. 

Najdłuższą z nich jest rzeka Krutynia, od której przyjęto nazwę dla całego szlaku. Umownym 

punktem końcowym szlaku jest Ruciane Nida. Długości poszczególnych tras: rowerowej, 

kajakowej i pieszej wynoszą w przybliżeniu 100 kilometrów.   

 

Unikalna przyroda oraz krajobraz to największe atuty tras. W ich okolicy znajduje się aż 10 

rezerwatów przyrody. Przeszło połowa długości przebiega przez teren Mazurskiego Parku 

Krajobrazowego. Aby zobaczyć wszystkie osobliwości, konieczne będzie korzystanie z 

roweru i kajaka, w niektóre miejsca dotrzemy tylko pieszo. Pamiętajmy jednak, iż na terenie 

rezerwatów poruszamy się tylko po oznakowanych szlakach.  

 

Na szlaku oczekują na nas również pamiątki historii. 

 

Na koniec kilka rad, jak zorganizować swoją wędrówkę na Szlaku Krutyni. Nikt nie lubi 

natłoku turystów, a taka opinia niestety panuje o szlaku. I rzeczywiście jest w tym trochę 

prawdy. Odnosi się to jednak do krótkiego odcinka rzeki z Krutyni do Ukty. Właśnie tam 

kumuluje się ruch jednodniowych spływów. Na szczęście dotyczy to przede wszystkim 

weekendów. Dlatego najlepiej rozpocząć wędrówkę od początku szlaku, z ustronnych 

Sorkwit. Tam odnajdziemy prawdziwą turystyczną atmosferę, wypożyczymy rower lub kajak. 

Aby przebyć cały szlak i w pełni go poznać, potrzebnych będzie około 7 dni. Noclegi i 

wyżywienie można realizować w stanicach wodnych PTTK. Jeżeli chcemy nocować w 

domkach, lepiej dokonać wcześniejszej rezerwacji. Wędrówkę można zorganizować 

indywidualnie lub skorzystać z gotowej oferty spływu lub rajdu rowerowego. Kiedy 

przyjechać ? Stanice na Szlaku Krutyni funkcjonują od maja do października. Poza ośrodkiem 

PTTK w Krutyni, który jest czynny cały rok. Większość turystów na swoją wędrówkę 

wybiera przełom lipca i sierpnia. Również można polecić wrzesień. Pogoda jest wtedy 

stabilna a szlak praktycznie pusty. Pozostaje jeszcze dobór formy wędrówki: kajakiem, 

rowerem lub pieszo. To oczywiście zależy od Państwa preferencji, pamiętajmy że można 

skorzystać z oferty rowerowo – kajakowej. Na zachętę, przytoczę jeszcze słowa mazurskiego 

poety Karola Małłka „Kto nie widział Krutyni, ten nie widział Mazur”. Do zobaczenia na 

szlaku. 

mazurypttk.pl 


