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fot. Robert Wróbel 

 

Warmia i Mazury to połączenie historii i współczesności, to przyroda i 

nowoczesność oraz wiele zakątków ciszy i spokoju. Tutaj można podziwiać, 

niespotykane gdzie indziej krajobrazy.  

   

Do najbardziej znanych atrakcji turystycznych regionu należą niewątpliwie: 

Wielkie Jeziora Mazurskie, Kanał Elbląski, Rzeka Krutynia, Zamki Gotyckie, 

Mikołaj Kopernik i Grunwald. W Gołdapi znajduje się również jedyne w 

regionie uzdrowisko.  

   

Turystyka dziś to nie tylko zabytki. To liczne imprezy odnoszące się do 

historii (tzw. rekonstrukcje), to kuchnia regionalna skupiona w sieci 

„Dziedzictwa kulinarnego Warmia, Mazury, Powiśle”, to turystyka lotnicza, 

turystyka zimowa czy ogromna liczba imprez ze sfery kultury czy sportu.  

   

Poniżej link do naszego najnowszego spotu:  

www.youtube.com/watch?v=Er8GWtyUMlg  

   

i 5 TOP naszego regionu  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Er8GWtyUMlg
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Kanał Elbląski 

 

 
fot. arch. Żeglugi Ostrodzko-Elbląskiej 

 

Kanał Elbląski łączący Ostródę i Iławę z Elblągiem jest unikalnym systemem 

wodnym łączącym zachodniomazurskie (oberlandzkie) jeziora z Zalewem 

Wiślanym. 14,5 km odgałęzienie kanału z Miłomłyna do jeziora Jeziorak 

nazywa się Kanałem Iławskim. Jeziorak jest jeziorem rynnowym, najdłuższym 

zbiornikiem naturalnym w Polsce ( 27 km); szóstym co do wielkości w kraju. 

Jezioro ma bogatą linię brzegową, otoczony jest pięknymi lasami. Na jeziorze 

znajduje się aż 16 wysp. Na Wielkiej Żuławie – największej wyspie 

śródlądowej w Europie, znajdują się pozostałości wczesnośredniowiecznego 

grodu. Na wyspę można dostać się promem. Jeziorak to raj dla miłośników 

sportów wodnych takich jak żeglarstwo, windsurfing, kitesurfing czy 

kajakarstwo oraz sprzyjające miejsce dla fanów nurkowania. To także 

wymarzone miejsce dla wędkarzy.  

Kanał Elbląski jest najdłuższym kanałem żeglugowym w Polsce. Jego 

oryginalność polega na pokonywaniu 100-metrowej, prawie naturalnie 

występującej w tym regionie, różnicy poziomów wody przy pomocy zespołu 5 

pochylni na odcinku 10 km. Pochylnie są szynowymi urządzeniami 

wyciągowymi napędzanymi mechanicznie siłą przepływu wody. Pięć pochylni 

usytuowanych w Buczyńcu, Kątach, Oleśnicy, Jeleniach i Całunach podnosi 

statki na wielkich platformach podciąganych na linach. Ta zabytkowa 

konstrukcja opiera się wyłącznie na sile wody, co można zaobserwować w 

jednej z maszynowni. Pokonywane pochylnie mają od 350 do 550 metrów 

długości, a rejs po trawie trwa około 20 minut. Najdłuższy "suchy" odcinek 

znajduje się w Buczyńcu. Ten światowej klasy cud sztuki hydrotechnicznej 

zaprojektowany został przez pruskiego inżyniera Georga Jacoba Steenke w 
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drugiej ćwierci XIX w celu gospodarczego połączenia wodnego Prus 

Wschodnich z Bałtykiem. 

Obecnie na Kanale pływają następujący operatorzy: 

Żegluga Elbląska  -  www.zegluga.com.pl 

Przewozy Pasażerskie Statek Cyranka F.H.U. Krzysztof Rojewski -  

www.statki.ostroda.pl 

Statek Bursztyn - www.statkiempotrawie.com 

Statek Zefir – www.zefir.ostroda.pl 

 

../../../Anna/Documents/www.zegluga.com.pl
../../../Anna/Documents/www.statki.ostroda.pl
../../../Anna/Documents/www.statkiempotrawie.com
../../../Anna/Documents/www.zefir.ostroda.pl
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Wielkie Jeziora Mazurskie 

 

 
fot. M. Achtel 

 

Wielkie Jeziora Mazurskie to jeden z najatrakcyjniejszych krajobrazowo i 

turystycznie regionów Polski. Jest to zespół połączonych kanałami jezior 

pogrupowanych w 3 zespoły: zespól Mamr, system jezior z jeziorem Niegocin i 

zespół Śniardw. Szlak Krainy Wielkich Jezior Mazurskich łączy Węgorzewo, 

Giżycko, Mikołajki, Pisz, Ryn i Ruciane Nidę. Łączna długość wszystkich 

odcinków wynosi ok. 120 km, a razem z odgałęzieniami bocznymi na 

większych jeziorach przekracza 200 km. Łączna długość kanałów łączących 

jeziora dochodzi do 15 km. Ponadto w ostatnich latach powstała sieć ekomarin, 

które bardzo ułatwiają żeglowanie.  Na odcinku Mikołajki – Ruciane Nida , 

pomiędzy jeziorami Bełdany i Guzianka wybudowano śluzę komorową 

Guziankę. Pokonuje ona różnicę poziomu wód tych jezior 2 m. Druga podobna 

śluza występuje na szlaku Mikołajki – Pisz  i znajduje się w miejscowości 

Karwik, pokonuje ona różnicę poziomu wód 1 m. 

www.it.mragowo.pl/szlak-wielkich-jezior-mazurskich,8,1826,pl.html 

../../../Anna/Documents/www.it.mragowo.pl/szlak-wielkich-jezior-mazurskich,8,1826,pl.html
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Szlak kajakowy rzeki Krutyni 

 

 
fot. Mazury PTTK 
 

Szlak kajakowy rzeki Krutyni liczy przeszło 100 km i przebiega przez 

najcenniejsze przyrodniczo tereny Mazur. Przeszło połowa szlaku znajduje się 

na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wzdłuż całego szlaku 

rozmieszczonych jest 10 stanic. Stanice są tak rozmieszczone, aby codziennie 

można było pokonać dystans dzielący każdą z nich. 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 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. 

www.mazurypttk.pl 

../../../Anna/Documents/www.mazurypttk.pl
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Inscenizacja  Bitwy  pod Grunwaldem 

 

 
arch. Fundacja Gunwald 

 

Bitwa pod Grunwaldem miała miejsce 15 lipca 1410.  Była jedną z 

największych w średniowieczu. Do tej pory sukcesy na polach bitwy odnosił 

jedynie  Zakon Krzyżacki, Polacy ponosili klęski. Bitwa była wielkim 

sukcesem wojsk polsko- litewskich. 203 z 250 Krzyżaków zostało zabitych na 

polach Grunwaldu, wśród nich Wielki Mistrz Ulrich von Jungingen oraz inni 

dostojnicy. Na polach pod Grunwaldem spotyka się ponad 3000 miłośników 

średniowiecza z całego świata: Niemiec, Włoch, Francji, Finlandii, Czech, 

Słowacji, Węgier, Rosji, Białorusi, Ukrainy i USA. Na pole wychodzi ponad 

1.400 rycerzy, aby wziąć udział w największej w Polsce plenerowej 

inscenizacji bitwy średniowiecznej. A wszystko to dzieje się na oczach ponad 

80.000 widzów. Na polach Grunwaldu znajduje się muzeum, które można 

zwiedzać cały rok. 

www.grunwald1410.pl 

 

../../../Anna/Documents/www.grunwald1410.pl
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Gołdap 

 

 
fot. M. Achtel 

 

 Gołdap to jedyne na Warmii i Mazurach uzdrowisko i miasto o najczystszym w 

Polsce powietrzu. To prężnie rozwijający się ośrodek turystyczno-

wypoczynkowy i członek elitarnego stowarzyszenia miast Cittaslow. W 

dzielnicy uzdrowiskowej tętnią życiem czwarte co do wielkości w Polsce 

Mazurskie Tężnie Solankowe. Do odpoczynku zachęca Zdrój – nowoczesna 

pijalnia wód mineralnych i leczniczych z grotą solną i  działającymi przez cały 

rok mini tężniami. Obok, w Parku Zdrojowym, znajdują się alejki spacerowe, 

nowoczesny plac zabaw, a także pole do minigolfa, ścieżki rowerowe oraz 

molo na jeziorze „podzielonym” granicą polsko-rosyjską. Cztery kilometry od 

centrum miasta znajduje się przejście graniczne z Rosją, a do granicy z Litwą 

jest ich tylko czterdzieści. 

 

 W gołdapskim uzdrowisku fachową pomoc mogą uzyskać kuracjusze ze 

schorzeniami reumatologicznymi, układu nerwowego, układu trawienia, 

dolnych dróg oddechowych, chorobami kobiecymi i problemami 

ortopedyczno- urazowymi, kardiologicznymi oraz nadciśnieniem. W procesie 

leczenia wykorzystuje się wydobywane w Gołdapi borowiny oraz wody 

lecznicze i mineralne. 

 

 Gołdap ma idealne warunki do rekreacji i wypoczynku przez cały rok. 

Przebiega tu zaczynający się w Elblągu, prowadzący przez Rzeszów, a 

kończący w miejscowości Końskie koło Kielc, Wschodni Szlak Rowerowy 

Green Velo. Przecina on 5 województw. W okolicy Gołdapi znajduje się 170 

km malowniczych tras rowerowych. Zimą warto skorzystać z narciarskich tras 
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biegowych, położonych w sąsiedztwie Parku Zdrojowego. Stacja narciarska na 

Pięknej Górze słynie z unikalnej kawiarni obrotowej zbudowanej na jej 

szczycie, kolejki linowo- krzesełkowej oraz dwóch kilometrów sztucznie 

naśnieżanych i oświetlonych tras zjazdowych. Działa tu profesjonalna szkoła 

narciarstwa i snowboardu, wyciągi orczykowe, tor saneczkowy i park linowy. 

www.uzdrowiskogoldap.pl 

 

http://www.uzdrowiskogoldap.pl/

