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fot. M. Achtel 

Warmia i Mazury to region wyjątkowy, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i 

kulturowym. Tylko tutaj pamiątki przeszłości tak harmonijnie współgrają z walorami 

natury, tworząc niespotykany nigdzie indziej krajobraz. Przyjeżdżając tutaj, warto 

połączyć sielski wypoczynek i kontakt z przyrodą z odkrywaniem dziejów regionu. 

Na tle Polski i Europy Warmia i Mazury wyróżniają się unikalnym bogactwem natury. 

Pojezierze Mazurskie w 2011 r. znalazło się pośród 14 najpiękniejszych miejsc na 

świecie w międzynarodowym konkursie na 7 Nowych Cudów Natury. W całym 

regionie jest blisko 3000 jezior! Lasy zajmują ponad 30 procent jego powierzchni, a 

główne kompleksy to puszcze: Piska, Borecka, Romincka, Napiwodzko-Ramucka 

oraz Lasy Iławskie i Lasy Taborskie. Niepowtarzalne walory zaowocowały objęciem 

najcenniejszych terenów ochroną w ramach parków krajobrazowych (jest ich osiem) i 

rezerwatów (ponad 100). 

Punktem wyjścia do podziwiania tych wszystkich atrakcji regionu, może być 

wypoczynek w znakomitych gospodarstwach agroturystycznych. Na Warmii i 

Mazurach takie gospodarstwa znajdziemy rozsiane po całym regionie. To laureaci 

konkursu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Zielone Lato”. 

konkursu, którego celem jest wybór najlepszych z najlepszych w dziedzinie 

agroturystyki na Warmii i Mazurach.  
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PLAJNY – Ogród Dobrych Myśli 

 

arch.WMROT 

To niezwykle piękne, historyczne siedlisko, położone w malutkiej wsi nieopodal 

Żuław. Tutaj, jak twierdzą gospodarze, czas wyraźnie zwalnia swój bieg, pozwalając 

czerpać radość z życia w otoczeniu natury. Plajny to miejsce, które powstało z 

marzeń o urzeczywistnieniu slow life w plenerach Warmii i Mazur.  

Od dłuższego czasu naszym marzeniem było posiadanie domu poza miastem, 

gdzieś w niewielkiej wiosce, wśród łąk i lasów… chcieliśmy być bliżej natury, by móc 

cieszyć się jej czystym urokiem i oddychać świeżym wiejskim powietrzem.  

Sercem siedliska jest dwustuletni Dom Podcieniowy. Na potrzeby gości oddano 

również niezwykle zaaranżowane, wypełniane sztuką i „dobrymi myślami” 

pomieszczenia gospodarcze, stanowiące integralną część siedliska. Dobre myśli 

płyną w kierunku gości Plajn również z warsztatów tańca czy jogi odbywających się  

w specjalnie do tego celu zaaranżowanym Ogrodzie Zimowym.  

Plajny to miejsce niezwykle gościnne, wysmakowane wizualnie i bardzo „smaczne”. 

www.plajny.pl 
https://www.facebook.com/plajny 

http://www.plajny.pl/
https://www.facebook.com/plajny


4 

 

 
GLENDORIA 

 

arch. Glendoria 

Nieco atmosfery lat dwudziestych, kilka wątków z bajek, parę filmowych cytatów - 

nasz autorski koktajl, który serwujemy pod lasem, na Warmii z dala od turystycznych 

szlaków – w taki sposób właściciele pierwszego w Polsce glampingu, zachęcają 

swoich gości do odpoczynku w duchu slow.   

Glendoria to siedlisko o powierzchni 40 hektarów, zagubione na końcu drogi w małej 

wioseczce o nazwie Ględy na Warmii i Mazurach. Teren Glendorii na zachodzie 

graniczy z małym  jeziorkiem, od wschodniej i północnej strony otoczony jest lasem,  

a jego południową granicę wyznaczają ciągnące się po horyzont łąki. Glamping  

w Glendorii to spokojny i komfortowy relaks w apartamentach oraz jak przystało na 

biwakowanie w stylu glamour, komfortowych namiotach w otoczeniu niezwykłej 

przyrody. Szczypta dekadencji, którą zafundowali swoim gościom gospodarze  

w połączeniu z leśnym SPA, doskonałą kuchnią i niezwykłą gościnnością, to 

znakomita mieszanka zachęcająca do wypoczynku na Warmii i Mazurach w stylu 

glam.   

www.glendoria.pl 

https://www.facebook.com/glendorianawarmii 

 

 

http://www.glendoria.pl/
https://www.facebook.com/glendorianawarmii
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Z PASTWISKA NA TALERZ 

 

arch. Z Pastwiska na Talerz 

To niezwykłe siedlisko położone jest w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego. 

Sąsiedztwo Jezioraka, najdłuższego jeziora w Polsce z jednej strony, w połączeniu  

z  historią ziem Prus Wschodnich z drugiej, tworzy niepowtarzalny klimat miejsca 

żyjącego w zgodzie z naturą i korzystającego z jej dobrodziejstwa.  

Naszą główną ideą jest prowadzenie ekologicznego gospodarstwa. Hodujemy bydło 

mięsne rasy simental, owce kameruńskie oraz kozy. Nasze zwierzęta cały rok mają 

dostęp do wolnego wybiegu. Karmione są sianem z naszych łąk, na których nie 

używamy sztucznych nawozów. Jesteśmy certyfikowanym gospodarstwem 

ekologicznym. 

Gospodyni zaprasza swoich gości do wspólnego biesiadowania „pod chmurką”, 

skosztowania  domowych przetworów ze świeżych owoców, wyśmienitych wędlin  

i prawdziwych wołowych steków z własnej eko-hodowli.  

W tym miejscu, w sercu parku krajobrazowego na Warmii i Mazurach, duch slow life 

spotyka się ze slow food.  

 

www.zpastwiskanatalerz.pl 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p g / P a s t w i s k o g o s p o d a r s t w o e

k o l o g i c z n e m o n i o w k a  

http://www.zpastwiskanatalerz.pl/
https://www.facebook.com/pg/Pastwiskogospodarstwoekologicznemoniowka
https://www.facebook.com/pg/Pastwiskogospodarstwoekologicznemoniowka
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MONIÓWKA 

 

arch. Moniówka 

Gdyby domy umiały mówić, Moniówka zaprosiłaby do siebie gości w taki sposób: Na 

imię mam Moniówka. Jestem Siołem. Otulam sobą Ogród, Ruiny, Staw i Dom. 

Składam się z ciszy i kojących dźwięków. Z zieleni ogrodu. Składam się z zapachu 

ziół, drewna i kamienia. Z szumu traw, kociego mruczenia i poszczekiwania Fridy.  

Z marzeń mieszkańców i gości.  

Rzeczywistość, sprawdzona przez wielu, i tu uwaga – wyłącznie dorosłych gości, jest 

dokładnie taka jak w powyższym opisie. Turyści odwiedzający Moniówkę, znajdują tu 

przestrzeń na wyciszenie, wspólne gotowanie, wieczory przy winie i śmiechu. Mają 

możliwość wzięcia udziału  w warsztatach jogi lub „zielonego” gotowania. Zapraszani 

są do skorzystania z biegówek, morsowania, sauny lub…hamaka. Bez pośpiechu,  

w malowniczej atmosferze delektują się wegetariańską kuchnią popijając, 

przygotowywaną przez właścicielkę gospodarstwa, kawę 5 przemian.  Gospodarze 

Moniówki podkreślają, że skupiając się na przyjemnościach ducha i ciała doba może 

trwać wiecznie. 

Niedaleko Olsztyna,  stolicy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Nowym 

Kawkowie, miejscu zamieszkania artystów i pól lawendy, znaleźć można relaks  

w czystej postaci.  

https://www.facebook.com/Moniowka/ 

https://www.facebook.com/Moniowka/
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SIEDLISKO PASIEKA 

 

arch. Siedlisko Pasieka 

Stary warmiński dom w środku warmińskiego lasu – tak najkrócej można 

scharakteryzować jedno  z najlepszych gospodarstw agroturystycznych na Warmii  

i Mazurach. Właściciele siedliska mówią o nim: to jest tak, jakby nagle przestały 

istnieć dni tygodnia, systemy godzinowe, krawaty i praca od 9-17. Atmosfera chyba 

rzeczywiście udziela się gościom, bo Ci odpoczywając w siedlisku najczęściej … nie 

pamiętają, gdzie położyli buty.  

Siedlisko Pasieka to nie tylko piękny dom gdzie można smacznie zjeść. To nie tylko 

kwintesencja realizowanych w praktyce trendów, czyli slow life i slow food. To 

również a może przede wszystkim pszczoły, miód i pasieka. Pszczół, w zależności 

od sezonu, jest w pasiece kilkaset tysięcy. To one są „bohaterami” warsztatów i 

twórcami miodu, po który przyjeżdżają goście z całego kraju. Gryczany, rzepakowy 

lipowy czy mniszkowy specjał, jest także podstawą siedliskowej kuchni. Gdy do tego 

dodamy własne wypieki, nalewki, wędzonki i przetwory, to zrozumiemy fenomen 

siedliska.  

Daleko od miasta, z dala od wsi, blisko ludzi – w taki sposób właściciele zapraszają 

gości do swojego, położonego na kolonii domu. Zależy im, by każdy czuł się 

swobodnie i  spędzał czas tak jak lubi, lecz z dala od telewizora☺. Swoich gości 

nazywają przyjaciółmi.  

www.siedlisko-pasieka.pl 

https://pl-pl.facebook.com/Siedlisko-Pasieka-632911293397557/ 

 

http://www.siedlisko-pasieka.pl/
https://pl-pl.facebook.com/Siedlisko-Pasieka-632911293397557/

