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KATAMARAN  PASAŻERSKI  ALICJA – NOWOŚĆ  NA  WIELKICH  JEZIORACH 

MAZURSKICH 

W czwartek 30 marca w stoczni Żeglugi Mazurskiej w Giżycku został wodowany pierwszy na 

Wielkich Jeziorach Mazurskich katamaran pasażerski. Katamaran pasażerski „Alicja” został 

wybudowany  w roku 2017 w Stoczni Remontowej Żeglugi Mazurskiej w Giżycku. Jego 

długość to 16,60 m, szerokość – 4,80 m, zanurzenie – 0,70 m, napęd – dwa silniki 

wysokoprężne o mocy 80 KM każdy. Katamaran zabierze  na pokład 56 pasażerów. Jest to 

typowy „tramwaj wodny” z obszerną kabiną pasażerską i położonym w części rufowej 

niewielkim pokładem widokowym, który może być również wykorzystany do transportu 

rowerów. Zwrotny i szybki statek, doskonale przystosowany do sprawnego przemieszczania 

się pomiędzy portami na szlaku wodnym Wielkich Jezior Mazurskich. 

Oficjalny chrzest statku i wprowadzenie go do regularnej żeglugi nastąpi w czerwcu 

bieżącego roku. Katamaran będzie obsługiwał trasę z Mikołajek do Rynu. 

Spółka Żegluga Mazurska planuje już zbudowanie kolejnej takiej jednostki, oraz zupełnie 

nowej o futurystycznym kształcie i długości kadłuba 22 m, która na pokład zabierałaby 

prawie 80 pasażerów.  

 

Więcej informacji na stronie: www.zeglugamazurska.com.pl/flota/katamaran-alicja  

 

http://www.zeglugamazurska.com.pl/flota/katamaran-alicja
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MAZURSKA  KARTA  TURYSTYCZNA 

 

 

Mazurska Karta Turystyczna to imienna, turystyczna karta rabatowa, upoważniająca do 

uzyskania rabatu przy zwiedzaniu, korzystaniu z atrakcji turystycznych, usług noclegowych i 

gastronomicznych Mazur. Rabat jest udzielany tylko dla okaziciela karty i dla dziecka do 16 

roku życia. 

Do karty dołączona jest broszura ułatwiająca zorientowanie się w ofercie. By ułatwić 

zaplanowanie ciekawego pobytu, załączone do niej będą także mapka regionu, kontakty i 

użyteczne informacje o poszczególnych atrakcjach turystycznych.  

Posiadacz karty zyskuje możliwość zakupu towarów i usług ze zniżką oraz informację na 

temat sprawdzonych obiektów, oferujących wysoką jakość towarów i usług. Mazurska Karta 

Turystyczna pozwala turyście w najtańszy sposób poznać region. Jednym słowem więcej 

wakacyjnych wrażeń z Mazur w niższej cenie. Z Karty można skorzystać wielokrotnie u tego 

samego podmiotu przez 1 miesiąc!    

Partnerzy projektu zyskują grono lojalnych klientów. W przypadku, gdy osobą korzystającą z 

Karty będzie mieszkaniec Ziemi Mrągowskiej, można ją traktować jako kartę stałego klienta. 

Gdzie można Kartę kupić? 

Głównym dystrybutorem Karty jest Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrągowska" 

oraz wybrani partnerzy projektu. Karta sprzedawana jest także wysyłkowo. Do karty 

załączony jest katalog podmiotów biorących udział w projekcie. 
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Więcej informacji na stronie: http://www.it.mragowo.pl/mazurska-karta-

turystyczna,2,3865,pl.html  

MRĄGOWO  I  NAJBLIŻSZA  OKOLICA 

 

W Mrągowie jest wiele miejsc do wypoczynku i rekreacji. Alejki, ukwiecone skwery, galeria 

kamiennych rzeźb 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. W upalne dni spacerowicze znajdą ochłodę 

przy jeziorku Magistrackim, przy mrągowskich fontannach na placu PCK, Wyzwolenia i w 

Parku Lotników oraz na plażach i przy Źródełku Miłości. 

Rodziny z dziećmi mogą aktywnie i przyjemnie spędzić czas na mini przystani żeglarskiej 

Ekomarinie z Centrum Edukacji Ekologicznej, boiskach Orlik czy na placach zabaw, których w 

Mrągowie nie brakuje. 

Mrągowo nie zostało zniszczone w czasie II wojny światowej, dlatego zachowały się w 

mieście zabytkowe kamieniczki położone przy brukowanych uliczkach odzwierciedlających 

klimat dawnego, mazurskiego miasteczka. Kamienic wypatrujcie głównie przy ul. 

Warszawskiej, ul. Roosevelta i  ul. Królewieckiej. Zachował się ratusz zbudowany w 1824 r., w 

którym mieści się Muzeum Warmii i Mazur oddział w Mrągowie. Zabytkowe są także 3 

kościoły: katolicki w stylu neogotyckim z 1860 r., kościół prawosławny – dawna bożnica 

żydowska 1894-1895 oraz kościół ewangelicki, który powstał w XVIII wieku w miejscu 

dawnej drewnianej budowli. 

http://www.it.mragowo.pl/mazurska-karta-turystyczna,2,3865,pl.html
http://www.it.mragowo.pl/mazurska-karta-turystyczna,2,3865,pl.html
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Dla żądnych silnych emocji polecamy wizytę w Miasteczku Westernowym Mrongoville, 

które jest odwzorowaniem miasteczka z Dzikiego Zachodu z II poł. XIX w. Dziki Zachód z 

salonem, rewolwerowcami, szeryfem, poszukiwaczami złota jest w zasięgu Twojej ręki. 

Przeniesiesz się do świata, który znałeś do tej pory z filmów! Odwiedzając je będziesz 

świadkiem napadu na bank i pojedynku rewolwerowców z udziałem profesjonalnych 

kaskaderów konnych. 

Miłośników militariów zaciekawi Muzeum Sprzętu Wojskowego, a w nim największa w 

Polsce północno-wschodniej kolekcja sprawnych pojazdów wojskowych, która liczy około 60 

pojazdów. Jej perełkami są pojazdy gąsienicowe, np. idealnie zachowany, legendarny czołg T-

34.  

Zaledwie 2 km od Mrągowa, w Marcinkowie znajduje się ukwiecone miejsce pełne kolorów i 

zapachów – Ogrody Pokazowe i Motylarnia. Są to jedyne w rejonie Warmii i Mazur ogrody 

tematyczne, w których prezentowane są różne style ogrodów oraz różne tematy ogrodnicze, 

m.in.: ogród śródziemnomorski, ogród skalny, wiejski, japoński... A wśród pięknych roślin 

fruwają motyle – sielskie miejsce i idealne do relaksu. 

Miłośników przyrody zapraszamy również do Fermy Jeleniowatych w Kosewie Górnym. 

Program zwiedzania obejmuje godzinny spacer wraz z przewodnikiem wśród stad jeleni 

szlachetnych, jeleni sika, danieli czy muflonów. Muzeum Stacji wyposażone jest w unikalny 

zbiór poroży krajowych i egzotycznych jeleniowatych.  

Przez Mrągowo przepływa szlak kajakowy rzeki Dajny do Świętej Lipki. Marina jest 

wspaniałym miejscem odpoczynku na szlaku. Nad brzegiem jeziora usytuowana jest plaża 

miejska z pomostami. Dla osób lubiących aktywny wypoczynek polecamy wypożyczalnię 

sprzętu wodnego oraz motorówek.  

Na zwolenników aktywnych form wypoczynku czekają również: spływy kajakowe, wycieczki 

piesze i rowerowe, jazda konna. 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 cztery szlaki rowerowe: niebieski, zielony i 2 

żółte oraz szlaki piesze: czarny do średniowiecznej wsi Szestno, żółty na Górę Czterech 

Wiatrów, która jest świetnym miejscem widokowym na miasto i okolicę oraz czerwony Szlak 

pięciu jezior. Polecamy Wam również spacer Mrągowskim Szlakiem Turystycznym 

oznakowanym łapą niedźwiedzicy – herbu Mrągowa. Trasa liczy 12 km i poprowadzi Was 

wzgórzami, dolinami oraz nad trzema wąwozami. Przejdziecie też miasto uroczymi alejkami. 

Z Mrągowa poprowadzono do Piecek ścieżkę pieszo-rowerowa dawnym nasypem 

kolejowym. Warto udać się w tą sentymentalną podróż. Zwolennicy sportów zimowych do 

swojej dyspozycji mają na terenie Mrągowa oznakowane dwie trasy narciarstwa biegowego. 

 

Więcej informacji na www.it.mragowo.pl  

http://www.it.mragowo.pl/
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INSCENIZACJE  W  TWIERDZY  BOYEN 

 

Giżycko – stolica Wielkich Jezior Mazurskich, „Perła Mazur”, czy też Żeglarska Stolica Polski 

od dziesięcioleci kojarzy się kolejnym pokoleniom z tym, co po dzień dzisiejszy składa się na 

najbardziej klasyczny obraz Mazur – błękit jezior i okalające je pola i lasy. Giżycko 

postanowiło wzbogacić ten obraz o nowy akcent odwołujący się do miłośników historii i 

turystyki kulturowej.  

Artyleryjski fort zaporowy „Feste Boyen” stał od połowy XIX wieku na straży przesmyku 

łączącego Jez. Niegocin i Kisajno. Na przełomie 1914 i 1915 roku był bohaterem niemieckich 

mediów i symbolem oporu – jedyną niemiecką twierdzą, która walczyła podczas I wojny 

światowej. Mimo upływu lat obiekt zachował się w doskonałym stanie i jest udostępniany 

turystom. Od kilku lat realizowane są na terenie twierdzy inscenizacje historyczne 

przypominające wydarzenia sprzed 100 lat. W 2016 roku w pomieszczeniach zabytkowego 

laboratorium prochowego otwarto ekspozycję muzealną. Wytyczone szlaki dla zwiedzających 

można pokonywać samodzielnie lub w towarzystwie przewodników. Systematycznie rosnąca 

liczba uczestników inscenizacji uczyniła z Giżycka jeden z głównych ośrodków rekonstrukcji 

historycznej w Polsce. Cykl inscenizacji „Operacja Boyen” rozrósł się do 4-dniowego 

programu obejmującego pokazy nie tylko w obrębie murów twierdzy, ale także w okolicach 

mostu obrotowego na kanale oraz w Lesie Miejskim.  
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Nowością 2017 roku będzie pierwsza w dziejach Giżycka inscenizacja z okresu 

napoleońskiego. 15 lipca turyści i mieszkańcy cofną się do realiów 1807 roku, wkroczenia 

wojsk polskich do Giżycka i podpisania pokoju w Tylży. Z kolei w dniach 10-13 sierpnia 

organizatorzy zapraszają do udziału w czterech inscenizacjach nawiązujących do wydarzeń 

1914 roku na Mazurach oraz do rzeczywistości frontu zachodniego we Francji. Po raz 

pierwszy w inscenizacji wezmą udział repliki czołgów i pojazdów opancerzonych.  

Całości towarzyszyć będzie festyn regionalny oraz liczne konkursy adresowane do turystów, 

a także nowo otwarta, zrewitalizowana plaża w centrum miasta. Dodatkowym argumentem 

do przyjazdu do Giżycka może być poprzedzające „Operację Boyen”, największe w Polsce 

cywilne pokazy lotnicze Mazury AirShow 2017 w dniach 5-6 sierpnia 2017 r. 

 

Więcej informacji na stronie: 

www.boyen.gizycko.pl  

www.facebook.com/operacjaboyen 

www.mazuryairshow.pl 

http://www.boyen.gizycko.pl/
http://www.facebook.com/operacjaboyen/
http://www.mazuryairshow.pl/
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MAZURY  Z  LOTU  PTAKA 
 

"Wystarczy, że raz doznasz lotu, a będziesz zawsze chodził z oczami zwróconymi w stronę 
nieba, gdzie byłeś i gdzie pragniesz powrócić" 

 
Leonardo da Vinci 

 

 
 
Któż z nas nie marzył w dzieciństwie o oderwaniu się od ziemi? Puszczając latawce, śledząc 
na niebie białe smugi zostawiane przez samoloty i obserwując ptaki, wierzyliśmy, że 
wzniesienie się w górę zapewni nam poczucie wolności i oszałamiający powiew wiatru we 
włosach. Z czasem wyobrażenia i marzenia potrafią się zmieniać, ale jedno pozostaje 
niezmienne – chęć oderwania się od ziemi choćby na chwilę.  Pragnienie to można spełnić na 
Mazurach korzystając z jednej z dostępnych form – lotu motolotnią, balonem czy też 
ultralekkim samolotem 3 Xtrim. Takie usługi świadczone są przez firmy z wieloletnim 
doświadczeniem, dbające o odpowiednie warunki i bezpieczeństwo lotów. Choć wszystkie 
wspomniane formy podniebnych podróże mają wspólny mianownik, bo najczęściej odbywają 
się od wiosny do później jesieni i są realizowane przez pilotów posiadających niezbędne 
uprawnienia, to każda z nich jest jednak trochę inna.  
 
Lot widokowy motolotnią nad Krainą Tysiąca Jezior, oprócz niezapomnianych widoków, 
zapewnia poczucie wolności i stanowi doskonałą okazję do upamiętnienia tej przygody na 
zdjęciach czy filmach lotniczych. Nie ma nic piękniejszego niż obrazy wielu jezior i cudownej 
przyrody widzianych z góry. Setki, a nawet tysiące żagli na niebieskiej tafli pokazują dobitnie, 
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dlaczego żeglarze szczególnie upodobali sobie Mazury. Wijące się rzeki, różnokolorowe pola i 
ludzie, którzy wyglądają z góry jak mrówki - to widoki na pewno warte zobaczenia. Aby w 
pełni oddać się podniebnym rozkoszom, warto zapoznać się przed startem z wytycznymi 
dotyczącymi bezpieczeństwa przedstawionymi przez pilota, który towarzyszy pasażerowi 
przez cały czas trwania lotu. Starty i lądowania odbywają się zawsze w pobliżu Giżycka, a 
podniebna przygoda może trwać od 10 do 30 minut. Motolotnia wznosi się na wysokość 300 
- 500 m, i gdy pasażer przywyknie już do stanu w jakim się znajduje, pilot może wykonać kilka 
nieco głębszych zakrętów, aby było jeszcze bardziej emocjonująco! Aby mieć możliwość 
powrotu do tych niezwykłych wspomnień, warto zdecydować się na nagranie krótkiego 
filmu, do którego można wybrać ulubiony podkład muzyczny.  
Ceny lotów motolotnią zaczynają się już od 185 zł./os. 

www.motolotnie.mazury.info.pl  

 
Poznanie piękna mazurskich krajobrazów jest możliwe również z kosza balonu. Szef pilotów 
firmy First Class Ballooning, Dariusz Brzozowski, posiada imponujący nalot: 3.000 godzin. 
Lata balonami zawodowo od 20 lat, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Flotę własną 
firmy stanowi 6 balonów latających komercyjnie, w tym największy w Polsce balon 
zabierający na pokład do 20 osób. Lot balonem to wspaniała  podniebna przygoda dla 
wszystkich uczestników lotu. Bardzo ważna jest tu również wykwalifikowana i niezawodna 
załoga naziemna, współpracująca z pilotem balonu i służąca pomocą pasażerom balonu. 
Dzięki załodze i integracji pasażerów sprawnie przebiega przygotowanie balonu do startu 
oraz pakowanie sprzętu po locie. Jest to wspaniała aktywność na łonie natury i dlatego 
zaleca się wygodny sportowy strój. W balonie podczas lotu panują podobne warunki 
temperaturowe jak na ziemi przed startem. Zaletą lotów balonowych jest fakt, iż kosze 
zapewniają widok 360 stopni, co daje idealne warunki do podniebnego zwiedzania i 
podziwiania piękna mazurskich widoków z każdej strony świata.  
Przygodę z balonem można odbyć na dwa sposoby: na uwięzi – wówczas lot odbywa się na 
linie do wysokości ok. 30 metrów lub biorąc udział w locie  widokowym. Lot widokowy trwa 
30-40 minut lub 60-70 minut. Jest to czas spędzony w powietrzu. 
Cała usługa obejmująca fazę przygotowania do startu, lot, przywitanie ziemi lampką 
szampana oraz pakowanie sprzętu i odwiezienie uczestników po locie do miejsca, z którego 
miał miejsce start przygody, trwa około 3-4 godzin. 
Loty balonem są możliwe przez cały rok. Zimą można się wznieść w górę o dowolnej porze w 
ciągu dnia, a od późnej wiosny do wczesnej jesieni o dwóch porach dniach – o godz. 6 rano 
albo o 18. Oczywiście podstawowym warunkiem odbycia się lotu są dobre warunki 
pogodowe, bo to bezpieczeństwo pasażera jest przecież najważniejsze. 
Ceny lotów balonem zaczynają się już od 380 zł./os. 
www.ballooning.pl  

 
Osoby, które chciałyby jedynie poobserwować balony zapraszamy do udziału w niezwykłym i 
widowiskowym wydarzeniu, jakim są odbywające się w tym roku po raz dziesiąty Mazurskie 
Zawody Balonowe w Ełku. W zawodach, które będą miały miejsce w dniach 20-22 lipca, 
udział weźmie wiele rywalizujących ze sobą ekip balonowych unoszących się w powietrzu 
dzięki naturalnemu LPG, zarówno z Polski, jak i zagranicy. Podczas trwania imprezy odbędą 
się paradne loty baloniarzy nad miastem i okolicach oraz pokazy nocne. 
www.mosir.elk.pl  

http://www.motolotnie.mazury.info.pl/
http://www.ballooning.pl/
http://www.mosir.elk.pl/
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Wyjątkową dla każdego  formą lotniczej przygody nad Krainą Wielkich Jezior Mazurskich 

może być lot z historycznego (należącego w  czasie II Wojny Światowej do Kwatery Hitlera)  

lotniska Kętrzyn Wilamowo, bezpiecznym  samolotem ultralekkim 3 Xtrim, w ramach oferty 

Mazury Foto Air (każdego dnia od godz. 10:00 do 19:00) w cenie już od 140 zł/os. Natomiast 

entuzjastów nabycia uprawnień pilota może zainteresuje oferta wczasów lotniczych a już 

posiadających uprawnia pilota, wypożyczenie samolotu w Rent a Plane .  

www.lotniskoketrzyn.pl lub www.investmazury.pl/osrodek-szkolenia-lotniczego.html  

Na fanów cywilnych pokazów lotniczych czeka na Mazurach nie lada gratka - Mazury Airshow 
(5-6 sierpnia). Ta wyjątkowa impreza odbywa się co roku w pięknej scenerii jeziora Niegocin 
w Giżycku, będącego naturalnym amfiteatrem dla publiczności, zapewniającym tym samym 
świetną widoczność. Tafla jeziora daje niespotykaną możliwość podziwiania pokazów z 
pokładów jachtów i statków oraz jest miejscem lądowania wodnosamolotów. Na imprezie 
goszczą co roku najlepsi piloci - Mistrzowie Polski i Świata, zespoły pokazowe i indywidualni 
akrobaci. Podziwiać można nie tylko najnowocześniejsze samoloty, ale i zabytkowe 
konstrukcje. A całość wydarzenia co roku komentuje Tadeusz Sznuk a pokazy live są 
transmitowane  w  internecie – zapraszamy - www.mazuryairshow.pl.  

Podsumowując - kto raz spróbował wzbić się w powietrze, zapewne nie raz będzie chciał do 

tego wrócić! 

http://www.lotniskoketrzyn.pl/
http://www.investmazury.pl/osrodek-szkolenia-lotniczego.html
http://www.mazuryairshow.pl/
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SZLAK  KRUTYNI – KAJAKIEM, ROWEREM, PIESZO 

 

 

Ideą funkcjonowania każdego szlaku turystycznego jest wędrówka i krajoznawstwo. Mało 
jednak, który szlak można przemierzyć kilkoma formami aktywności, korzystając przy tym z 
bogactwa walorów przyrodniczych, historycznych oraz kompleksowej infrastruktury 
turystycznej. Na Mazurach zapewnia to właśnie Szlak Krutyni.  
 
Fundament szlaku stanowi rzeka wypływająca z jeziora Warpuńskiego na Pojezierzu 
Mrągowskim, przepływająca przez kilkanaście jezior, ostatecznie kończąca bieg w Krainie 
Wielkich Jezior Mazurskich. Na poszczególnych etapach rzeka przyjmuje lokalne nazwy, dla 
całego szlaku przyjęto nazwę od najdłuższej z nich – rzeki Krutyni. Wygodę wędrówki po 
szlaku zapewnia sieć 10 stanic wodnych PTTK. Wyznaczone trasy kajakowe, rowerowe i 
piesze pomiędzy pierwszą stanicą w Sorkwitach i ostatnią w Rucianem – Nidzie, liczą w 
przybliżeniu 102 kilometry każda. Trasy są oznakowane w terenie a spływ kajakowy Szlakiem 
Krutyni łatwy i mało uciążliwy, z uwagi na to polecany jest dla początkujących kajakarzy. 
Wspomniane stanice wodne PTTK rozmieszczone są w takich odległościach, aby codziennie 
można było dotrzeć do kolejnej z nich i móc skorzystać z noclegów i wyżywienia. Pierwsza 
stanica w Sorkwitach posiada również dobrze wyposażoną wypożyczalnię kajaków i rowerów 
turystycznych. 
Jednak Szlak Krutyni to nade wszystko niepowtarzalna przyroda i krajobrazy. Przeszło połowa 
szlaku położona jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego a wyznaczone trasy 
przebiegają w sąsiedztwie 10 rezerwatów przyrody, chroniących wiele osobliwych gatunków 
fauny i flory. Przy odrobinie szczęścia i wprawnym oku, zobaczyć można bielika, który jest 
największym drapieżnym ptakiem tej części Europy, bociana czarnego, czy największą sowę – 
puchacza. Nieodłącznym towarzyszem spływów na Szlaku Krutyni jest czapla siwa, która 
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dostojnie zasiada na przybrzeżnych konarach drzew. Czaple szczególnie upodobały sobie 
dolny odcinek rzeki Krutyni od Ukty do jeziora Bełdany. Etap ten z uwagi na zniewalającą 
zieleń bujnej roślinności i mnogość ptactwa wodnego, potocznie nazywany jest „Małą 
Amazonką”. 
W górnej części szlaku dominują jeziora. Wszystkie z nich objęte są strefą ciszy, co daje 
możliwość podziwiania krajobrazu w atmosferze zadumy. W tej części szlaku odnaleźć można 
również urokliwe i odosobnione plaże, idealne do odpoczynku i letnich kąpieli. 
Zwiedzając Szlak Krutyni warto przyjrzeć się świadectwu minionych wieków. Począwszy od 
staropruskiego plemienia Galindów, po którym pamiątką są między innymi kopiec dawnego 
grodziska w miejscowości Zyndaki (początek szlaku), czy nazwy miejscowości na przykład 
Babięta od słowa „baba” znaczącego czarownik. Niekończące się knieje okolic szlaku były w 
minionych wiekach miejscem bogatym w zwierzynę łowną. Już Krzyżacy organizowali huczne 
polowania, na potrzeby których w pobliżu miejscowości Krutyń został wzniesiony dworek 
myśliwski. Według podań w okolicach miejscowości Spychowo (środkowa część szlaku) w 
roku 1804 został upolowany ostatni niedźwiedź na Mazurach. Na szlaku i w jego okolicach 
występują bunkry i umocnienia obronne z czasów I i II wojny światowej, na przykład w 
Rucianem – Nidzie bunkry strzegące wąskich przesmyków pomiędzy jeziorami. W 
miejscowości tej niewątpliwą atrakcję stanowi śluza Guzianka, która jest tylko jednym z 
zabytków hydrotechnicznych na szlaku. Aby w pełni poznać historie i tajemnice Szlaku 
Krutyni warto przemierzać go z dobrze opracowanym przewodnikiem. Mapy i przewodniki 
dostępne są w stanicach wodnych PTTK. Cennych informacji dostarczy również wizyta w 
muzeum Mazurskiego Parku Krajobrazowego, które znajduje się w miejscowości Krutyń. 
Wędrówkę po Szlaku Krutyni można odbywać indywidualnie lub skorzystać z gotowych 
pakietów wycieczek. Aby w pełni poczuć klimat szlaku, na jego przemierzanie należy 
przeznaczyć co najmniej kilka dni. Szlak jest piękny i warty odwiedzenia o każdej porze roku. 
Wiosną czeka oszałamiająca zieleń i śpiew ptaków, latem eteryczny zapach jezior, jesienią 
mnogość kolorów i niezapomniane rykowiska, zaś zimą dogłębny spokój i cisza. Kto zawita 
raz, będzie wracał wielokrotnie. Nieprzekonanym jeszcze do wędrówki po szlaku warto 
przytoczyć słowa mazurskiego poety Karola Małłka „Kto nie widział Krutyni, ten nie widział 
Mazur”. Do zobaczenia na szlaku. 
Więcej informacji na stronie: www.mazurypttk.pl  
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