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NOCUJESZ – ZYSKUJESZ!” – W OLSZTYNIE JUŻ PO RAZ PIĄTY 

 

Plaża Miejska w Olsztynie, fot. Wojciech Krom 

 

Turyści goszczący w 18 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 

piąty. 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 20 % 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. Oferta i cennik: 

www.ukiel.olsztyn.eu 

http://www.ukiel.olsztyn.eu/
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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, restauracja, 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.visit.olsztyn.eu  

  

http://www.aquasfera.olsztyn.eu/
http://www.planetarium.olsztyn.pl/
http://www.visit.olsztyn.eu/
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INSCENIZACJA BITWY POD GRUNWALDEM 

 

 

arch. Fundacja Grunwald 

 

Co roku około 15 lipca w rocznicę zwycięstwa króla Władysława Jagiełły nad Krzyżakami na Polach 

Grunwaldu odbywają się uroczystości rocznicowe pod nazwą Dni Grunwaldu.  

W bieżącym roku uroczystości odbędą się w dniach 10-14 lipca 2019r. Inscenizacja Bitwy 

Grunwaldzkiej w wykonaniu około 1150 odtwórców historycznych odbędzie się 13 lipca (sobota) o 

godzinie 15.00. Stylowy obóz rycerski natomiast przygotowany będzie do zwiedzania już od 12 lipca. 

Zamieszka w nim około 4000 rycerzy wraz z rodzinami. Obok obozu w stylowych średniowiecznych 

kramach średniowieczni rzemieślnicy wykonywać będą produkty na wzór średniowieczny, kuć miecze 

i zbroje, tkać tkaniny czy warzyć strawę według receptur średniowiecznych. Oprócz tego, że można 

się przyjrzeć ich pracy oraz zakupić wiele oryginalnych pamiątek, obóz rycerski, miasteczko 

rzemieślników średniowiecznych, inscenizacja bitwy grunwaldzkiej w sposób poglądowy przyczyniają 

się co roku do przybliżenia epoki średniowiecza oraz życia rycerskiego.  

 

www.grunwald1410.pl  

 

  

http://www.grunwald1410.pl/
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OSTRÓDA  REGGAE  FESTIVAL 

 

arch. Postive Music Promotion 

 

Ostróda Reggae Festival  jest czołową polską imprezą celebrującą muzykę i kulturę wywodzącą się z 

Jamajki. Sukces festiwalu jest dowodem na atrakcyjność i uniwersalizm treści niesionych przez 

reggae. Festiwal zyskał globalną markę, cenioną przez fanów i artystów w wielu miejscach świata i 

gromadzi międzynarodową publiczność – młodzież oraz rodziny z dziećmi.  

W festiwalu rokrocznie bierze udział ponad 100 wykonawców z całego świata oraz oczywiście polscy 

wykonawcy. Występują wśród nich takie zagraniczne gwiazdy jak Gentleman`s Dub Club ., Samory I, 

Jaheration. W ramach festiwalu odbędzie się także International Reggae Contest – światowy konkurs 

zespołów reggae. Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach 11 - 14 lipca 2018. 

www.ostrodareggae.com 

 

  

http://www.ostrodareggae.com/
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MAZURSKIE  ZAWODY  BALONOWE 

 

fot. Łukasz Remizow 

 

Położenie Ełku stwarza możliwości podziwiania z góry wspaniałych widoków na jezioro, lasy, rzekę. 

Impreza stała się wizytówką miasta, przyciągając uczestników oraz widzów z całej Polski i zagranicy. 

W programie loty konkursowe, koncert dj, fotobudka i nocny pokaz balonów na nowej plaży 

miejskiej. Wydarzenie jest bardzo widowiskowe. Więcej informacji na stronie: www.mosir.elk.pl 

Program:  

11 lipca – czwartek 

ok. 18:30 – 20:00 – I lot z Placu Jana Pawła II (w programie m.in. koncert dj oraz fotobudka) 

12 lipca – piątek 

godz. 6:00 – 8:00  II lot – informacje o miejscu startu na facebook.com/mosirelk 

ok. godz.18:30 – 20:00 – III lot – nalot balonów - miejsce nalotu zostanie podane w trakcie zawodów 

godz. 22:00-  wieczorny pokaz balonów na NOWEJ Plaży ul. Kolbego 

13 lipca – sobota 

godz. 6:00 – 8:00 – IV lot – informacje o miejscu startu na facebook.com/mosirelk 

ok. 18:30 – 20:00 V lot – Plac Jana Pawła II 

http://www.mosir.elk.pl/

