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Czyż można znaleźć lepszą formę promowania kultury i historii danego regionu niż 

aktywny relaks i wypoczynek? Wiedza przekazana w formie zabawy, warsztatów czy 

pokazów na długo zapada w pamięć, a animatorzy i gospodarze imprez są niewątpli-

wie skutecznymi ambasadorami wartości i strategii rozwoju w obszarach swego dzia-

łania. Wdzięcznym i atrakcyjnym polem takich manewrów są miejscowości północno-

-wschodniej Polski oraz teren Szabolcs-Szatmár-Bereg, najdalej wysunięty na wschód 

komitat Węgier, od północnego wschodu graniczący z Ukrainą, zaś od południowego 

wschodu – z Rumunią. 

Najważniejszymi skarbami terenu Szabolcs-Szatmár-Bereg są małe kościoły, zachowują-

ce bezcenny, indywidualny nastrój średniowiecznej religii, stojące obok nich drewniane 

dzwonnice, zachowane bogate freski, malowane emporia, ozdobne kasetony sufitowe, 

misternie rzeźbione kazalnice. Większa część kościołów Wielkiej Niziny Węgierskiej stała 

się ofiarą spustoszeń spowodowanych walkami z Turkami. Tymczasem ta okrążona wo-

dami i moczarami kraina była skutecznie odgrodzona i przez to chroniona od siejących 

zniszczenie wojsk i obcych kultur. Dlatego dziś możemy podziwiać w swym niezrówna-

nym pięknie i bogactwie te małe kościoły średniowieczne – klejnoty krainy. 
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s p i s  t r e ś c i

Świadectwem minionej burzliwej historii ziem polskich są zabytki architektury obronnej 

i sakralnej. Zakon krzyżacki, jeden z gospodarzy tych ziem, właśnie tutaj stworzył własny sys-

tem państwowy, chociaż w Europie Krzyżacy na Węgrzech, jako pierwszym kraju, próbowali 

stworzyć własne i niezależne państwo. Zakon został zaproszony przez króla węgierskiego 

Andrzeja II do obrony południowych granic Siedmiogrodu przed Płowcami. W 1212 roku 

król nadał im ziemię Borsa. Krzyżacy budowali tam zamki oraz sprowadzali niemieckich 

osadników. Krzyżacy podjęli próbę uwolnienia się spod zależności lennej od króla Węgier 

i przekazania dzierżawionych dóbr – jako lenno – papiestwu, za co, przy poparciu episkopa-

tu węgierskiego, zostali wygnani przez króla węgierskiego. W tym czasie Krzyżacy nawiązali 

pierwsze kontakty z polskimi książętami. W 1226 roku książę mazowiecki Konrad zaprosił 

zakon na swoje ziemie, myślał bowiem, aby przy ich pomocy podbić ziemie Prusów w celu 

rozszerzenia swoich posiadłości. Wypędzeni z Węgier Krzyżacy oczywiście przyjęli ofertę. 

Konrad przyznał im w dzierżawę ziemię chełmińską oraz ziemię michałowską. Właśnie stąd 

zakon rozpoczął systematyczną budowę swojego państwa na ziemiach polskich, stworzył 

także jeden z najpotężniejszych w średniowiecznej Europie systemów zamków. Wiele z nich 

przetrwało do dzisiaj, w tym również w Malborku, będącym stolicą państwa krzyżackiego 

(1309–1457), który obecnie – jako miasto położone w województwie pomorskim – stał się 

miastem turystycznym. Zachowały się także średniowieczne zamki biskupie i kapitulne na 

Warmii (Olsztyn, Lidzbark Warmiński) oraz Pomezanii (Kwidzyn). 

Dziś zdobiące pejzaż zabytki są historycznym wizerunkiem tożsamości regionów, a także 

dowodem doskonałości kunsztu architektów i budowniczych tych obiektów. Zabytkom 

nadano nowe funkcje, mieszczą się w nich muzea, biblioteki, archiwa i domy kultury, a na-

wet hotele i restauracje. Pokazy walk, inscenizacje historyczne, ścieżki edukacyjne, koncer-

ty, wystawy muzealne, galerie w połączeniu z bazą hotelowo-gastronomiczną zaspokajają 

różne wymagania. Niepodważalnym, a kto wie, czy nie głównym atutem regionu jest jego 

środowisko naturalne. Zróżnicowany krajobraz, lasy, jeziora, rzeki, a także bogactwo zwierząt 

i ptaków stanowią tło dla fascynujących spotkań z przyrodą, niecodzienną kulturą, historią 

i zabytkami. Łączyć je można również z wypoczynkiem, a szczególnie tym aktywnym, jak 

rejsy żeglarskie, spływy kajakowe, wyprawy rowerowe. Serdecznie zapraszamy!
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Zapraszamy na weekend  
do Kwidzyna
Kwidzyn to 39-tysięczne miasto o prawie 800-letniej historii, leżące nad rzeką Liwą w po-
łudniowo-wschodniej części województwa pomorskiego. Jest to historyczna siedziba bi-
skupstwa pomezańskiego, leżąca na Szlaku Zamków Gotyckich, ze świetnie zachowaną 
katedrą i zamkiem mogącym poszczycić się najdłuższym w Europie gdaniskiem (wieżą sa-
nitarną). Jedną z atrakcji turystycznych jest Krypta Wielkich Mistrzów Krzyżackich, w której 
można zobaczyć grobowce Wernera von Orselna, Ludolfa Königa von Wattzau i Henryka 
von Plauena. Turyści mogą zwiedzać katedrę wraz z przewodnikiem. Z myślą o osobach 

chcących poznać stolicę Dolnego Powiśla 
przygotowaliśmy ofertę 3-dniowego po-
bytu w Kwidzynie i okolicy.

Opis oferty
1 dzień – przyjazd do Kwidzyna i zakwa-
terowanie; spacer po mieście – poznanie 
przykładów zabytków reprezentujących 
styl neogotycki: pozostałości ratusza, 
dawna synagoga, kościół św. Trójcy, dom 
parafialny, dwa byłe zespoły koszarowe 
(w tym koszary królewskiej szkoły pod-
oficerskiej), budynek dworca, zespół me-
chanicznego młyna zbożowego, budy-
nek poczty, budynek biblioteki miejskiej; 
obiad; wypoczynek w centrum sportu 
i rekreacji – hala sportowo-widowiskowa 
(do dyspozycji: basen, zjeżdżalnia, sauna, 
jacuzzi, sala do squasha, siłownia, sala 
gimnastyczna); kolacja.

2 dzień – śniadanie, spacer po 
mieście – zespół katedralno-
-zamkowy: Krypta Wielkich Mi-
strzów Zakonu Krzyżackiego, 
katedra (cela bł. Doroty, XIV-
-wieczny chór z freskami bisku-
pów pomezańskich i wielkich 
mistrzów krzyżackich, kaplica 
generała von der Groebena, 
malowidła ścienne, epitafia, 
konfesjonały), zamek kwidzyń-
ski, Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2, Pałac Fermora, Ta-
bularium – sklep z pamiątkami; 
kawa i ciastko; dawny szpital św. 
Jerzego, budynek sądu, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
(dawne Gimnazjum Królewskie 
przy pl. Plebiscytowym), Zespół 
Szkół Społecznych, kaplica przy 
ul. Basztowej, budynek biblioteki 
miejskiej; obiadokolacja.

3 dzień – śniadanie; Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Miłosna” – przejażdżka brycz-
ką po mieście, wizyta w minizoo; obiad; warsztaty papiernicze (pokaz czerpania papieru) 
– dzieje powstania papieru i początków piśmiennictwa, barwienie papieru techniką ja-
pońską, pisanie gęsim piórem, ręczne czerpanie papieru z masy papierowej, odciskanie 
pieczęci lakowych; ognisko połączone z kolacją. 

W ramach pobytu proponujemy także: kurs jazdy konnej, spływ kajakowy, wycieczkę ro-
werową po szlaku mennonickim.

Dla kogo: 

oferta skierowana jest do wycieczek 
szkolnych, grup turystycznych  
i turystów indywidualnych

CENA: 
kalkulacja indywidualna, uzależniona od oczekiwań 

klienta, istnieje możliwość rozdzielenia oferty i skorzysta-
nia z wybranych atrakcji

TERMINY: 
na życzenie klienta

ORGANIZATOR I REZERWACJA: 
agencja Turystyczna euro Travel,

ul. Targowa 22/1b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 55 275 75 57, 601 179 666,

e-mail: biuroeurotravel@gmail.com

Biuro Turystyczne „elżbieta”,
ul. Targowa 11, 82-500 Kwidzyn,

tel. 55 275 98 60,
e-mail: bt.elzbieta.kwidzyn@gmail.com

Sklep z pamiątkami – Tabularium,
ul. Braterstwa narodów 33,

82-500 Kwidzyn,
tel. 55 273 21 21,

e-mail: tabularium@kwidzyn.pl
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Mazury Zachodnie – ze względu na swoje położenie geograficzne, tradycje historyczno-kul-
turowe i atrakcje turystyczne – utożsamiane są z terytoriami administracyjnymi obecnego 
powiatu ostródzkiego oraz niektórymi gminami powiatów: iławskiego (Zalewo, Iława, Luba-
wa), olsztyńskiego (Olsztynek), a także elbląskiego (Pasłęk).

Opis oferty
Tajemnice starej Ostródy – zapraszamy na spacer po Ostródzie, w trakcie którego odwie-
dzimy najciekawsze miejsca i opowiemy o nich niezwykłe historie. Dowiecie się Państwo 
m.in. o zamku wybudowanym przez Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Nie-
mieckiego w Jerozolimie, o pierwszym pokazie mody Coco Chanel w Prusach, o buddy-

zmie, który trafił do Europy dzięki ostródziani-
nowi. Po spacerze zaprosimy na odpoczynek 
przy degustacji dań regionalnych. Wycieczka 
trwa około 2 godzin i jest realizowana po zgło-
szeniu minimum 8 osób.
Południowa część Mazur Zachodnich – za-
praszamy na wycieczkę poza miasto, w trakcie 
której zwiedzimy Pole Bitwy Grunwaldzkiej i mu-
zeum, zabierzemy Państwa na spacer na najwyż-
szy szczyt w tej części Polski, leżący w obrębie 
Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Na-
stępnie zaproponujemy odpoczynek w miłej 
atmosferze przy degustacji dań kuchni regional-
nej. Wycieczka trwa około 4 godzin. Transport 
busem lub autokarem, w cenie bilet wstępu do 
Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej. Wycieczka jest re-
alizowana po zgłoszeniu 9 osób.

Wycieczka rowerowa 
po gminie Ostróda – 
proponujemy wyciecz-
kę rowerową dookoła 
Jeziora Drwęckiego, po 
okolicznych lasach na 
trasie Ostróda–Piławki–
Ostróda, w Piławkach 
przerwa na kawę i cia-
sto, po powrocie do 
Ostródy zapraszamy na degustację potraw regionalnych. Długość trasy 22 km. Grupa od 
4 do 12 osób. Wycieczka trwa około 4–5 godzin.

Wszystkie wycieczki prowadzone są przez licencjonowanego przewodnika turystycznego.

Dla kogo: 

oferta skierowana do aktywnych  
i zorganizowanych grup turystycznych, 
w każdym wieku

CENA: 
kalkulacja indywidualna 

TERMINY: 
na życzenie klienta

ORGANIZATOR I REZERWACJA: 
Zachodniomazurskie Stowarzyszenie

Przewodników Turystycznych
i Pilotów Wycieczek,

ul. Radosna 10, 14-133 Stare Jabłonki

OsObY dO kONTAkTu: 
Piotr Lisowski,

tel. 513 159 805,
e-mail: plisow@wp.pl;

Krzysztof Kowalczyk,
tel.  502 180 860,

e-mail: canis.kowalczyk@gmail.com
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Zapraszamy do Hotelu Zamek Gniew

Hotel Zamek w Gniewie to wyjątko-
wy zespół zamkowo-pałacowy usytu-
owany na malowniczym wzgórzu nad 
Wisłą. To połączenie historii i niezwy-
kłej atmosfery kryjącej się w murach 
zamkowych, wyjątkowa mieszanka 
stylu i komfortu, zestawienie elegan-
cji i luksusu z malowniczymi, sielskimi 
widokami.
Zamek uznawany jest za jeden z głów-
nych ośrodków upowszechniania historii w Polsce. Przez cały rok obsługuje konferencje, zjazdy 
integracyjne, szkolenia, bankiety, biesiady historyczne itp.

Opis oferty
Szeroki wachlarz możliwości daje także spektakularna baza noclegowa: 250 miejsc nocle-
gowych wkomponowanych w Królewskie Wzgórze Zamkowe (Hotel Rycerski, Pałac Mary-

sieńki, Zamek) a towarzyszące sale; 
restauracja, kawiarnia i karczma 
rycerska oddają niepowtarzalną at-
mosferę relaksu i wypoczynku.
Elementem wyróżniającym Hotel Zamek 
Gniew to zadaszona przestrzeń dziedziń-
ca zamkowego, będąca idealnym miej-
scem do organizacji koncertów, targów, 
pokazów mody, prezentacji, uroczystych 
bankietów i wielu innych wydarzeń.

10 sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 1000 m² i najnowocześniejsze wyposażenie 
audiowizualne spełniają standardy nawet najbardziej skomplikowanych logistycznie przed-
sięwzięć.
Łącząc komfort z duchem tradycyjnej polskiej gościnności, oferujemy pobyty w SPA & Well-
ness Królowej Marysieńki z bogatą ofertą profesjonalnych zabiegów.

Hotel Zamek Gniew to również wyjątkowe miejsce do organizacji królewskiego wesela. Nasz 
hotel zapewni uroczystość zaślubin w kaplicy zamkowej wraz ze wspaniałym przyjęciem 
weselnym, któremu towarzyszą salwy armatnie i pokazy walk rycerskich.

GOŚCIĆ I SŁUŻYĆ to podstawowe motto Hotelu Zamek Gniew, które od lat towarzyszy 
nam w przyjmowaniu coraz to bardziej wymagających gości odwiedzających nasze progi.

Dla kogo: 

oferta skierowana jest do małych 
i dużych firm, rodzin z dziećmi, gości in-
dywidualnych oraz miłośników zamków 
i historii

CENA: 
kalkulacja indywidualna

TERMINY: 
dowolne, na życzenie klienta

ORGANIZATOR I REZERWACJA: 
Zamek Gniew Sp. z o.o.,

ul. Zamkowa 3, 83-140 Gniew,
tel. 58 535 21 62,

e-mail: sprzedaz@zamek-gniew.pl,
www.zamek-gniew.pl
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Z wizytą u Krasickiego

Oferta weekendowa całorocz-
na Hotelu Krasicki, położonego 
w bajkowej scenerii zamku bisku-
pów warmińskich w Lidzbarku 
Warmińskim. Jest to doskonała 
baza do poznania całego regio-
nu Warmii. Polecamy wycieczki 
fakultatywne do najciekawszych 
miejsc: Orneta, Frombork, Dobre 
Miasto, Olsztyn, Reszel, Święta 
Lipka, Stoczek Klasztorny, Pienięż-
no, Górowo i Żywkowo – bocia-
nia wieś.

Opis oferty
Chcąc zadowolić nawet najbardziej wymagających gości, przedstawiamy weekendowy 
pakiet całoroczny, który można uzupełniać o dodatkowe składniki. Pakiet składający się 
z dwóch noclegów oraz śniadań i obiadokolacji można rozszerzyć o propozycje Hote-
lu Krasicki dostosowane do pory roku, charakteru wypoczynku i wieku gości. W sezonie 
wiosenno-letnim oraz wczesnojesiennym polecamy gościom aktywne formy spędzania 
wolnego czasu. Z przystani hotelowej odpływają gondole, którymi można udać się w spa-
cerowy rejs po rzece Łynie. Pobliska przystań kajakowa oferuje wypożyczenie kajaków 
i spływy Łyną i Symsarną. Goście mają możliwość poznania przedzamcza i miasta poprzez 
zwiedzanie z przewodnikiem i udział w Questingu Heilsberskim – grze miejskiej połączo-
nej z poznawaniem Lidzbarka Warmińskiego i jego historii. Do dyspozycji gości są także 
hotelowe rowery, które można wypożyczyć w recepcji, i kije do nordic walking dostępne  
w recepcji SPA. Całoroczne atrakcje, które Hotel Krasicki oferuje gościom, to m.in. spotkania  

z Astronomem połączone z obserwacją 
nieba. Mieszczące się na wieży zegarowej 
małe obserwatorium dysponuje teleskopa-
mi do obserwacji Słońca i nocnego nieba 
nad Lidzbarkiem Warmińskim, natomiast 
Astronom, w sposób ciekawy i przystępny, 
opowiada o kosmosie, kolekcji meteorytów 
i Mikołaju Koperniku, który spędził w tym 
mieście kilka lat. Przez cały rok jest również 
dostępna Biblioteka Cafe ze swoim bogatym księgozbiorem, chętnie odwiedzana przez 
gości, którzy szukają chwili ciszy i skupienia, ale również przez miłośników gier planszo-
wych. Tym, którzy planują wypoczynek połączony z regeneracją, terapeuci SPA św. Kata-
rzyny doradzą, z jakich zabiegów najlepiej skorzystać, nawet podczas krótkiego pobytu. 
SPA Hotelu Krasicki, zdobywca m.in. tytułu najlepszego holistycznego SPA w Polsce, ma 
już ugruntowaną pozycję wśród gości, którzy chętnie je odwiedzają. Integralną częścią 
SPA jest Strefa Wellness z urządzonym w bizantyjsko-barokowym stylu basenem, miesz-
czącym się w gotyckich podziemiach. Basen posiada masaż podwodny boczny, przeciw-
prądy, płaszcz wodny, jacuzzi oraz trzy sauny – suchą, mokrą oraz na podczerwień. 

Dla kogo: 

oferta skierowana jest  
do gości indywidualnych  
oraz rodzin z dziećmi

PAkIET ZAWIERA:
noclegi w gotyckiej lub barokowej części hotelu, 

śniadania, obiadokolacje w restauracji,  
możliwość korzystania z biblioteki, centrum wellness 

(sauny, jacuzzi, basen, sala fitness)

OPCJE dOdATkOWE:
rejsy gondolami, wypożyczenie kajaków,  

wypożyczenie rowerów, zwiedzanie przedzamcza, 
Questing Heilsberski, spotkanie z astronomem,  

zabiegi w SPa św. Katarzyny

TERMINY: 
cały rok

ORGANIZATOR I REZERWACJA: 
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe  

ZaMeK Hotel Krasicki Lidzbark Warmiński,
pl. Zamkowy 1/7, 11-100 Lidzbark Warmiński,  

tel. 89 537 17 00, fax 89 537 17 01,
e-mail: hotel@hotelkrasicki.pl,  

www.hotelkrasicki.pl

Turystyka kulturowa  
i wypoczynek  
w obiektach historycznych
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Bytów to piękne, liczące ponad 650 lat miasto położone na Pojezierzu Bytowskim, będą-
cym częścią malowniczych Kaszub. Główną atrakcją turystyczną miasta jest zamek krzyżac-
ki wzniesiony na przełomie XIV i XV w. Na zainteresowanie za sługują m.in. wieża gotycka 
z XIV w., kościół św. Katarzyny, cerkiew św. Jerze go i wiele innych atrakcji. Ziemia bytowska, 
bogata w przepiękny krajobraz, obfita w nietypową faunę i florę, oferuje turystom wiele 
urokliwych zakątków, bogactwo lasów i czystość jezior. Wytyczone szlaki piesze, rowerowe 
i kajakowe pozwalają poznać piękno lokalnej przyrody. 

Opis oferty
1 dzień – przyjazd do Bytowa; zakwaterowanie w hotelu w zabytkowym zamku; zwiedza-
nie Bytowa: zamek krzyżacki, Muzeum Zachodniokaszubskie, wieża go tycka z XIV w., rynek 
miasta, kościół św. Katarzyny, zabytkowe kamienice przy ul. Jana Pawła II, Poczta Konna, 

zabytkowe kamienice przy ul. Drzymały, 
plac Kro feya, cerkiew św. Jerzego, XIX-
-wieczny most kolejowy nad rzeką Bo-
rują (opcja zwiedzania z przewodnikiem 
lub bez); obiad; wypoczynek w Kom-
pleksie Basenowo-Rekreacyjnym „Nimfa” 
(do dyspozycji wiele atrakcji: basen, zjeż-
dżalnia, wo dospad, jacuzzi, sauna, siłow-
nia, sola rium, skatepark itd.); kolacja.

2 dzień – śniadanie; poznanie atrakcji 
tu rystycznych ziemi bytowskiej: Płotowo 
– zwiedzanie Zagrody Styp-Rekowskich 
i Muzeum Szkoły Polskiej; Rekowo – spa-
cer ścieżką „Atrakcje przyrodnicze okolic 
Rekowa i Płotowa”, wejście na najwyższe 
wzniesienie na Pojezierzu Bytowskim – 
Górę Siemie rzycką (256 m n.p.m.); Piasz-
no – wypiek chleba w gospodarstwie 
agroturystycznym, zwiedzanie wioski 
Gotów, kamiennych krę gów i kurhanów 
liczących setki lat; kolacja. 

3 dzień – śniadanie; pokaz walk rycer-
skich, nauka strzelania z łuku, gry i za-
bawy, tańce średniowieczne; obiad; po-
wrót do domu.

Dla kogo: 

oferta skierowana jest do osób 
chcących poznać piękno przyrody 
i historię Kaszub – wycieczek szkolnych, 
grup turystycz nych i turystów 
indywidualnych

CENA: 
kalkulacja indywidualna

TERMINY: 
na życzenie klienta 

sZCZEGÓŁY OFERTY: 
Informacja Turystyczna, 

ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów, 
tel. 690 311 555

REZERWACJA: 
Informacja Turystyczna, 

ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów, 
tel. 690 311 555, 

e-mail: itzamek@gmail.com

Turystyka kulturowa  
i wypoczynek  
w obiektach historycznych

Zapraszamy do Bytowa i okolic  
– 3-dniowa wycieczka po Bytowie i okolicach – i wariant
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Bytów to piękne, liczące ponad 650 lat miasto położone na Pojezierzu Bytowskim, będą-
cym częścią malowniczych Kaszub. Główną atrakcją turystyczną miasta jest zamek krzyżac-
ki wzniesiony na przełomie XIV i XV w. Na zainteresowanie za sługują m.in. wieża gotycka 
z XIV w., kościół św. Katarzyny, cerkiew św. Jerze go i wiele innych atrakcji. Ziemia bytowska, 
bogata w przepiękny krajobraz, obfita w nietypową faunę i florę, oferuje turystom wiele 
urokliwych zakątków, bogactwo lasów i czystość jezior. Wytyczone szlaki piesze, rowerowe 
i kajakowe pozwalają poznać piękno lokalnej przyrody. 

Opis oferty 
1 dzień – przyjazd do Bytowa; zakwaterowanie w hotelu w zabytkowym zamku; zwiedza-
nie Bytowa: zamek krzyżacki, Muzeum Zachodniokaszubskie, wieża gotycka z XIV w., rynek 

miasta, kościół św. Katarzyny, zabytkowe kamienice przy 
ul. Jana Pawła II, Poczta Konna, zabytkowe kamienice 
przy ul. Drzymały, plac Krofeya, cerkiew św. Jerzego, 
XIX-wieczny most kolejowy nad rzeką Borują, zabyt-
kowy młyn (opcja zwiedzania z przewodnikiem lub 
bez); obiad; wycieczka piesza lub rowero wa unikato-
wą ścieżką przyrodniczą „Szlakiem Bytowskich Jezior 
Lobeliowych”; wypoczynek w Kompleksie Basenowo-
-Rekreacyjnym „Nimfa” (do dyspozycji wiele atrakcji: 
basen, zjeżdżalnia, wo dospad, jacuzzi, sauna, siłownia, 
sola rium, skatepark itd.); kolacja. 

2 dzień – śniadanie; spływ kajakowy Słupią „Papie-
skim Szlakiem Kajakowym” od Soszy cy do Gałąźni 
Małej (możliwość skrócenia odcinka Soszyca-Gołębia 
Góra, w za leżności od stopnia zaawansowania osób, istnieje również opcja zwiedzenia 
elektrowni wodnej w Gałąźni Małej lub Soszycy, będącej jedną z naj starszych w Euro-
pie); obiad; pokaz walk ry cerskich na zamkowym dziedzińcu, nauka strzelania z łuku, gry 
i zabawy, tańce średniowieczne; ognisko połączone z kolacją. 

3 dzień – śniadanie; wycieczka 
piesza lub rowerowa z Tuchomia 
wiodąca przez: Piaszno – zwie-
dzanie wioski Gotów, kamien-
nych kręgów i kurhanów liczą-
cych setki lat; Rekowo – przejazd 
ścieżką „Atrakcje przyrodnicze 
okolic Rekowa i Płoto wa” do naj-
wyższego wzniesienia na Poje-
zierzu Bytowskim – Góry Siemie-
rzyckiej (256 m n.p.m.); powrót 
do domu.

Dla kogo: 

oferta skierowana jest do miłośników 
aktywnego wypoczynku, lubiących 
ruch i kontakt z przyrodą – wycieczek 
szkol nych, grup turystycznych i turystów 
indywidualnych

CENA: 
kalkulacja indywidualna

TERMINY: 
na życzenie klienta

sZCZEGÓŁY OFERTY: 
Informacja Turystyczna, 

ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów, 
tel.  690 311 555

REZERWACJA: 
Informacja Turystyczna, 

ul. Zamkowa 2, 77-100, Bytów, 
tel. 690 311 555, 

e-mail: itzamek@gmail.com

Turystyka kulturowa  
i wypoczynek  
w obiektach historycznych
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Zapraszamy do Bytowa i okolic  
– 3-dniowa wycieczka po Bytowie i okolicach – ii wariant
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Biesiada rycerska  
w Hotelu ZaMeK ryn****  

Hotel ZAMEK RYN**** – organizator 
Biesiad Rycerskich – mieści się w XIV-
-wiecznym gotyckim zamku krzy-
żackim, niegdyś siedzibie komtura 
krzyżackiego. W cztero skrzydłowym 
zamku znajdują się komnaty hotelo-
we, restauracja Refektarz, ga binety 
SPA, a w gotyckich podziemiach: 
basen, sauny, winiarnia i klub nocny. 
W zbrojowni mieści się kasyno, krę-
gielnia, sala fitness, stoły do bilarda 
oraz zaawansowany symulator gry 
w golfa. Obok zamku znajduje się kort 
tenisowy, plaża nad jeziorem z wypo-

życzalnią sprzętu i ścieżki rowerowe wokół jeziora oraz plac zabaw dla gości hotelu. W sta-
rym młynie mieści się Gościniec Ryński Młyn. W ocze kiwaniu na wieczorną biesiadę goście 
mogą wraz z przewodnikiem zwiedzić zamkowe komnaty, podziemia i okolice zamku, po-
znając historię zamku i Rynu.

Opis oferty
Biesiady Rycerskie odbywają się na zadaszonym zamkowym dziedzińcu udekoro wanym 
w krzyżackie chorągwie. Pod wielkim baldachimem i wiszącymi żelaznymi żyrandolami, przy 
długich stołach suto nakrytych może zasiąść jednocześnie 350 osób. Goście przebierają się 
w średniowieczne stroje: tuniki dla rycerzy, suknie dla dam i stroje dla dzieci. Kucharze uroczy-
ście wnoszą pieczone prosię, zamkowe potrawy i wyroby. Podają do stołu przystawki i dania 
gorące, a na specjalne zamó wienie rozlewają wino do rycerskich toastów. Na udekorowanych 
stołach znajduje się mnóstwo surówek, sałatek, wyrobów jarskich i mięsnych, wędzonych 

wędlin, ryb, ciast i owoców. Biesiada 
Rycerska na zamkowym dziedzińcu 
przeniesie Państwa do barwnych cza-
sów średniowiecza. Zabawę popro-
wadzi komtur krzyżacki w otoczeniu 
uzbrojonych zakonnych rycerzy. Chęt-
ni wezmą udział w konkursach ubie-
rania zbroi i nauce śre dniowiecznych 
tańców. Piękne stroje, widowiskowe 
pokazy walk i wspólna zabawa z opo-
wieściami o dawnych wiekach w tle, 
pozwolą poczuć się rycerzem, damą 
lub paziem. Biesiada trwa trzy godziny 
z kolacją i pełnym programem.

Dla kogo: 

oferta skierowana jest  
do rodzin z dziećmi,  
gości indywidualnych  
oraz do grup zorganizowanych

PAkIET ZAWIERA: 
imprezę z pełnym programem i bogatą kolacją  

oraz wypożyczenie strojów dla gości

TERMINY: 
lipiec–sierpień

ORGANIZATOR I REZERWACJA: 
Hotel ZaMeK Ryn**** 

pl. Wolności 2, 11-520 Ryn, 
www.zamekryn.pl

goście indywidualni: 
tel. 87 429 70 00,  

e-mail: hotel@zamekryn.pl

grupy od 20 osób: 
tel. 87 429 70 35,  

e-mail: rezerwacje@zamekryn.pl

Turystyka kulturowa  
i wypoczynek  
w obiektach historycznych
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Wakacje na Mazurach  
w Hotelu ZaMeK ryn****

Wakacje inne niż wszystkie? Cała 
Polska w sercu Mazur? Aktywnie 
i nieaktywnie dla małych i dużych? 
Nie do wiary? A jednak, w ryńskim 
zamku mamy prawie wszystko. Au-
tem, rowerem, kajakiem czy jachtem 
żaglowym… Wakacyjne podróże 
wśród błękitu wód, naturalnej zieleni 
łąk, kulinarnych smaków doskonałej 
restauracji Refektarz i niezwykłego 
klimatu średniowiecza nie pozwolą 

nigdy o sobie zapomnieć. Pakujcie plecaki, walizki i dobre nastroje i w drogę – do Rynu! Na 
wakacje nad jeziorem!

Pakiet wakacyjny obejmuje: noclegi w zamkowych komnatach, stylowej Willi pod Zam-
kiem lub klimatycznym Gościńcu Ryński Młyn; Akademia Kulinarna Hotelu ZAMEK RYN****; 
śniadania i obiadokolacje w formie obfitego bufetu (codziennie); Rycerz co do boju staje lub 
kasztelańska feta – obiadokolacje z programem artystycznym (wybrane czwartki); Wę-
druj po Zamku żwawiej, by wiedzieć, jak było dawniej – zwiedzanie  z kustoszem; Bajkowe 
opowieści o Rycerzach – zwiedzanie zamku z przewodnikiem dla dzieci; zwiedzanie zamku 
z dreszczykiem; Chlup do wody po nagrody – szukanie skarbu  na basenie; Skok w średnio-
wiecza urok (zwiedzanie miasteczka Ryn, budowanie zamków oraz wiele innych atrakcji); 
stroje z epoki do ubrania, selfie oraz zwiedzanie; Dla weekendowych gości – wycieczka do 
przeszłości – animacje rycerskie przed zamkiem (w wybrane niedziele); Bajkowo i kolorowo 
– zajęcia dla dzieci z animatorami; We wtorki do Rynu się ruszcie, szaszłyki upiec na ruszcie 
– kolacja grillowa; strzeżona plaża z pomostem nad jeziorem Ołów; Adrenalina w Castle Ca-
sino (w soboty); Co Mistrz Wielki ukrył na wypadek wszelki? – bajki o rycerzach i poszukiwa-

nie skarbu; dyskoteki w klubie nocnym; turniej bowlingowy; basen i sauny w gotyckich 
podziemiach; boisko do siatkówki plażowej.

Goście mogą też skorzystać za dodatkową opłatą: SPA Księżnej Anny; kręgielnia, wy-
pożyczalnia rowerów turystycznych; symulator gry w golfa; zamkowe motorówki (nie 
wymagają posiadania uprawnień); wypożyczalnia sprzętu wędkarskiego i pływającego 
(skuter, jacht żaglowy, rower wodny) na jeziorze Ołów (niezwykle czyste, strefa ciszy) 
i na Jeziorze Ryńskim (Szlak Wielkich Jezior Mazurskich); wycieczki po Warmii i Mazurach 
(spływy kajakowe rzeką Krutynią, przewodnik turystyczny po Warmii i Mazurach); loty 
balonem; Skrzydlate Mazury – oferta atrakcji lotniczych; Żagle dla Szczurów Lądowych 
i Wilków Morskich – atrakcja dodatkowo płatna; Podwodny świat i tajemnice jeziora 
Ołów – nurkowanie z instruktorem (kurs teoretyczny, niezbędny sprzęt, 20 min podwod-
nej wędrówki  uwiecznionej pamiątkowym filmem lub zdjęciem oraz certyfikatem).

Dla kogo: 

oferta skierowana jest do turystów  
indywidualnych, a także do rodzin  
z dziećmi

TERMINY: 
lipiec–sierpień

ORGANIZATOR I REZERWACJA: 
Hotel ZaMeK Ryn**** 

pl. Wolności 2, 11-520 Ryn, 
tel. 87 429 70 00, 

e-mail: hotel@zamekryn.pl, 
www.zamekryn.pl

Turystyka kulturowa  
i wypoczynek  
w obiektach historycznych
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Potężna twierdza z XIV w., strzegąca granicy 
zakonu, zo stała zbudowana z kamienia po-
lnego i cegły. Jako najda lej wysunięty punkt 
na mapie państwa zakonnego zabezpie-
czała jego południową grani cę. Siedziba 
krzyżackich pro kuratorów, wójtów i kom-
tura. W XVII w. Nidzica znajdo wała się na 
drugim miejscu w ilości przeprowadzonych 
procesów o czary w Prusach Książęcych, 
było ich tutaj aż 23. W latach 1830–1945 na 
zamku mieściły się sąd i więzienie. Zamek 
zniszczony w 1945 r. został odbudowany 

w latach 1959–1965 z przeznacze niem na ośrodek kultury, bibliotekę, schronisko, restaurację. 
Obecnie jest również siedzibą bractwa rycerskiego oraz pracowni rzeźby. 

Opis oferty 
Zapraszamy Państwa do zwiedzania zamku w Nidzicy wraz z prze wodnikiem. Dodatkowo 
istnieje możliwość noclegu w murach nidzickiego zamku, a dla grup zorganizowanych moż-
liwa jest organizacja zajęć edukacyjnych i pokazów rycerskich z interaktywną prezentacją 
oręża rycerskiego, z wystrzałami z hakownic i bombard, omówieniem elementów zbroi, 
stroju i broni. Proponujemy także udział w średniowiecznych zaba wach plebejskich (rzut 
toporem, strzelanie z łuku, rzut młotem, włócznią, wyścigi na nartach itp.). 
Zamek w Nidzicy jest również miejscem potyczek rycerskich, odbywających się corocznie 
ty dzień przed inscenizacją bitwy pod Grunwaldem. W trakcie lipcowego turnieju, przypada-

jącego na Dni Miasta (www.nok.nidzica.pl), przeprowadzana jest nocna inscenizacja pale-
nia grodu. Tur nieje rycerskie organizowane są również w okresie zimy (wstęp bezpłatny). 
Zapraszamy Państwa do zwiedzania z przewodnikiem źródeł rzeki Łyny oraz innych rezer-
watów przyrody na terenie gminy Nidzica. Szczególnie atrakcyjny o każdej porze roku jest 
rezerwat Łyny – największej rzeki województwa warmiń sko-mazurskiego. Wysokie, się-

gające do 40 m zbocza doliny 
podcięte są licznymi kotłami 
źródliskowymi o charakte-
rze wywierzysk. W zboczach 
wąwozu – w wyniku dużych, 
okresowych opadów, a także 
działalności wód roztopowych 
– powstało 12 jarów poprzecz-
nych, w których zachodzi 
zjawisko erozji wstecznej, po-
legające na sukcesywnym co-
faniu się źródeł. Rezerwat gra-
niczy z ostoją żółwia błotne go 
w Orłowie. W pobliżu jeziora 
znajduje się także miejsce spo-
czynku żołnierzy poległych 
w największej bitwie frontu 
wschodniego podczas I woj-
ny światowej, zwanej drugą 
bitwą pod Tannenbergiem. Na 
terenie powiatu znajduje się 
wiele ele mentów obronnych, 
m.in. wały szwedzkie i frag-
ment Pozycji Olsztyneckiej. 
Zapraszamy także do odwie-
dzenia Garncarskiej Wioski 
w Kamionce.

Dla kogo: 

oferta skierowana jest do  
miłośników zamków i historii  
– rodzin z dziećmi,  
gości indywidualnych  
oraz grup zorgani zowanych

CENA: 
kalkulacja indywidualna

TERMINY: 
na życzenie klienta

ORGANIZATOR I REZERWACJA: 
całoroczne zwiedzanie zamku  

– nidzicki Ośrodek Kultury (zamek),  
ul. Zamkowa 2, 13-100 nidzica, 

tel. 89 625 03 70,  
www.it.nidzica.pl, www.nok.nidzica.pl 

lekcje historyczne oraz pokazy rycerskie  
(na życzenie klienta) – informacje na stronach  

www.rycerze.org, www.it.nidzica.pl

Turystyka kulturowa  
i wypoczynek  
w obiektach historycznych
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Potężna twierdza z XIV w. usytuowana została w najdalej wysuniętym punkcie na mapie 
dawnego państwa krzyżackiego – od strony Mazowsza, przez wieki pełniąc rozmaite funk-
cje, m.in. siedziby braci zakonnej Najświętszej Marii Panny Zakonu Niemieckiego, potocznie 
zwanych Krzyżakami, lazaretu wojsk napoleońskich, a także sądu i więzienia. Obecnie to sie-
dziba instytucji kultury – biblioteki miejskiej, Nidzickiego Ośrodka Kultury. W zamku znajduje 
się również Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej, Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu 
Nidzickiego oraz informacja turystyczna. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin pracowni ar-
tystycznej oraz zamkowej „Galerii pod Belką”, prezentującej wystawy czasowe wielu znanych 

i lubianych artystów Warmii, 
Mazur i nie tylko. Na zamku 
funkcjonuje także restauracja 
oraz hotel. 

Opis oferty 
Zapraszamy Państwa do 
wizyty w nidzickim zam-
ku oraz noclegu na zamku 
w pokojach gościnnych. Do 
dyspozycji Gości są: 3 poko-
je jednoosobowe, 16 pokoi 
dwuosobowych, 1 pokój 
trzyosobowy, 1 pokój czte-
roosobowy, apartament dla 
nowożeńców, komnata wiel-
kiego mistrza (dwuosobowa), 
apartament F. A. Gregoroviusa 
(dwuosobowy), apartament 
marszałka napoleońskiego 
Michaela Neya (dwuosobo-
wy). Zamek przygotowany 
jest do organizacji warszta-
tów, szkoleń, eventów i konfe-
rencji. Dodatkową atrakcją takich wydarzeń mogą być pokazy tańca z ogniem, dzienne 
lub nocne zwiedzanie zamku, biesiady średniowieczne połączone z pokazami rycerski-
mi, tańcem z ogniem, strzelaniem z łuku, rzutem toporkami, zależnie od wyboru oferty. 
W ramach działalności kulturalnej Nidzickiego Ośrodka Kultury na terenie zamku or-
ganizowane są koncerty jazzowe (z plejadą gwiazd polskich i zagranicznych), koncerty 
rockowe, klasyczne, wystawy, występy teatralne, festiwal fantastyki, turnieje tańca oraz 
turnieje warcabowe, muzyczne, rycerskie, strongman i wiele, wiele innych.

Dla kogo: 

oferta skierowana jest do  
małych i dużych firm,  
rodzin z dziećmi, gości indywidualnych 
oraz miłośników zamków i historii

CENA: 
kalkulacja indywidualna

TERMINY: 
dowolne, na życzenie klienta

ORGANIZATOR I REZERWACJA: 
Pokoje Gościnne „Zamek nidzica”,

ul. Zamkowa 2, 13-100 nidzica,
tel. 89 519 05 00, 89 527 84 87,

e-mail: zamek@nidzica.pl,
http://zamek.nidzica.pl

Restauracja „Cafe &Restaurant”,
ul. Zamkowa 2, 13-100 nidzica,

tel. 89 625 82 86,  
Facebook:  

www.facebook.com/restauracjabiala.nidzica

zwiedzanie zamku:
tel. 89 625 03 70

Turystyka kulturowa  
i wypoczynek  
w obiektach historycznych

Zapraszamy do Hotelu Zamek nidzica
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„Jest Mekką wszystkich moich radości” – pisała poetka Minka Czóbel pod koniec XIX w., wspomi-
nając dni spędzone w pałacu Forgách w Mándok. 

Mándok położony jest w północno-wschodniej części Węgier, w granicach województwa Sza-
bolcs-Szatmár- Bereg, w powiecie Kisvárda, w pobliżu granicy z Ukrainą. Jest jedną z ważniejszych 
rezydencji arystokracji województwa Szabolcs, pałac, należący do majątku hrabiów Forgáchów, 
został zbudowany około 1750 r., przeszło 250 lat temu. Imponujący obiekt w stylu późnego baroku 
otrzymał piękną fasadę, przekształconą później według nowej mody – w stylu eklektycznym.
Od końca XVIII w. do połowy wieku XX  był punktem centralnym majątku rodziny. Pałac powstał 
z inicjatywy hrabiego Zsigmonda Forgách, zaś czterohektarowy ogród był pomysłem jego żony. 
Jej to właśnie zawdzięczamy widok dwóch ponaddwustuletnich platanów, ogromnego tulipa-
nowca, alei kasztanów, czarnych sosen. 
Los pałacu i jego ogrodu po roku 1945 był typowy dla ówczesnych czasów. Większa część parku 
została przekształcona na boisko do gry w piłkę nożną. Z pałacu zaś wszystko, co dało się ruszyć, 
zostało skradzione, a co nie – zniszczone. Z pałacu prócz gołych ścian nic nie pozostało. 

Od całkowitej ruiny uratował zabytek jego ostatni właściciel, ogradzając go i kładąc nowy dach.  
Dzięki środkom konkursu Operatywnego Programu Rozwoju Nowych Obiektów na Cele Han-
dlowe pałac w 2010 r. otrzymał dofinansowanie, dzięki któremu możliwe było rozpoczęcie 
prac odbudowy obiektu i jego otoczenia. Dziś budynek odzyskał dawną świetność, bowiem 
jego właściciele dołożyli wszelkich starań, by odtworzyć jego oryginalny wygląd nawiązujący 
do klimatów XVIII w. Zadbali nie tylko o wygląd pałacu, ale także każdy detal wnętrza. 

Obecnie odnowiony i imponujący budynek pełni funkcję hotelu, w którym nie tylko możemy 
podziwiać eleganckie pomieszczenia, w swych klimatach nawiązujące do czasów charaktery-
stycznych dla XVIII-wiecznej arystokracji, ale także skorzystać ze współczesnych usług, według 
wszelkich życzeń gości.  Także oddzielnie usytuowana sal galowa jest doskonałym miejscem 
do organizacji imprez rodzinnych i firmowych. Hotel posiada 12 pokoi gościnnych, dysponu-
je 24 miejscami, z możliwością rozszerzenia do 36. W czterohektarowym parku wokół hotelu 
można podziwiać przyrodę, spacerując lub jeżdżąc na rowerze. Do dyspozycji gości jest także: 
basen kryty oraz basen na wolnym powietrzu z hydromasażem, basen dla dzieci, kabina sol-
na, komora lodowa. Pełen luksus uzupełnia wykwintna pałacowa kuchnia.

Dla kogo: 

oferta skierowana jest do małych firm, 
rodzin z dziećmi, gości indywidualnych

INFORMACJE: 
Gabriella Gonda – dyrektor hotelu, 

tel. +36 70 677 3802
www.forgachkastely.hu

AdREs: 
Forgách Kastély Mándok,

Węgry, 4644 Mándok, Szent István tér 9

Turystyka kulturowa  
i wypoczynek  
w obiektach historycznych

pałac  Forgách, Mándok
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Kętrzyn  
– miastem aktywnego wypoczynku

Kętrzyn, dawniej zwany Rasten burg, to malownicze miasto o bo gatej, sięgającej średniowiecza 
historii. Atrakcją jest zachowany układ średniowiecznego miasta otoczonego murami obron-
nymi z gotycką bazyliką św. Jerzego i XIV-wiecznym zamkiem krzyżac kim oraz pochodzące 
z przełomu XIX i XX w. centrum miasta. Kętrzyn to nie tylko miasto majestatycz nych, średnio-
wiecznych zabytków, to także miejsce, gdzie można wy poczywać z dala od zgiełku dużych 
miast. Zespół rekreacyjno-sportowy z base nem, kortami i boiskami do piłki siatkowej, amfite-
atr z letnimi koncertami i kinem plenerowym, nowoczesne kino, liczne kawiarnie i restauracje, 
różnorodna baza noclegowa to atuty tego miasta, leżącego na szlakach turystycznych między 
War mią a Mazurami.

Opis oferty
Zwiedzanie zamku z udziałem osób indywidualnych, rodzin i grup wycieczkowych (mu-
zeum, galeria „Konik Mazurski”). Po odkryciu historii zamku i eksponatów muzeum zapra-
szamy do zwiedzania miasta oraz wejścia na wieżę widoko wą gotyckiej bazyliki św. Jerzego. 
W czasie pobytu w Kętrzynie atrakcją może być także wizyta w „Stadzie Ogierów” z moż-
liwością przejażdżek bryczkami (samodzielna organizacja). Istnieje także możliwość wy-
cieczki (samodzielna organizacja) do Muzeum Mazurskiego w Owczarni, do Giżycka 
wraz z rejsem statkiem po mazurskich jeziorach, do Gierłoży ze zwiedzaniem wojennej 
kwatery Hitlera i Parku Miniatur Warmii i Mazur, do Mamerek – do wojennej kwatery Na-
czelnego Dowództwa Wojsk Lądowych z czasów II wojny światowej. Polecamy także po-
znanie malowni czo położonego zamku krzyżackiego w Bezławkach, zamku biskupów 
warmińskich w Reszlu oraz sanktuarium w Świętej Lipce, który zwany jest „perłą baroku”, 
gdzie można wysłuchać koncertu muzyki organowej.

Dla kogo: 

oferta skierowana jest do grup 
zorganizo wanych, jak i osób indywi-
dualnych, zainteresowanych historią 
i dziedzictwem kulturowym regionu, 
tradycyjnym rękodziełem i rzemiosłem

Turystyka kulturowa  
i edukacyjna

TERMINY: 
atrakcje dostępne całorocznie 

ORGANIZATOR I REZERWACJA: 
w zakresie indywidualnym

wycieczki po najciekawszych miejscach regionu: 
PTTK w Kętrzynie: prezes PTTK – Marian Stanisławski, 

e-mail: poczta@ketrzyn.pttk.pl
 

przewodnik turystyczny po Warmii i Mazurach: 
Jan Ostrowski, tel. 601 236 940

dodatkowe informacje o Kętrzynie: 
www.it.ketrzyn.pl

I N F O R M A C J E  P R A K T Y C Z N E
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a przyległe uliczki zyskały 
nowy, harmonizujący ze śre-
dniowiecznymi obwarowa-
niami styl. Realizacja tego 
zadania znacząco podniosła 
atrakcyjność turystyczną 
miasta.

Zrekonstruowane baszty za-
adaptowane zostały na cele 
kulturalne i są dostępne bez-
płatnie dla turystów.

Baszta nr 24, ul. Derdowskiego  – prezentowane są tutaj kopie średniowiecznych stro-
jów, uzbrojenia i przedmiotów codziennego użytku.

Baszta nr 27, ul. Basztowa – odbudowana według stanu z XIX w., mieści wystawę zani-
kającego rękodzieła, rzemiosła, zielarstwa oraz wystawy lokalnych artystów.

Baszta nr 32, ul. Korczaka – mieści salę kominkową, komnatę rycerską z kopiami uzbro-
jenia, sprzętu codziennego użytku z wieków średnich; jest także siedzibą Lęborskiego 
Bractwa Rycerskiego.

W tej historycznej scenerii organizowa-
ne są inscenizacje, m.in. pokazy artylerii 
historycznej, łucznictwa, średniowiecz-
nej kuchni, festiwal rzemiosł dawnych, 
noc z duchami. 
W muzeum bezpłatnie prezentowany 
jest film w technologii 3D o średnio-
wiecznym systemie obronnym Lęborka.

średniowieczne obwarowania miejskie  
w Lęborku

Lębork leży na trasie Pomorskiej Drogi św. Jakuba, która jest częścią sieci euro pejskiej pro-
wadzącej do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Zarówno pielgrzymi, jak i turyści powinni 
obrać sobie za cel Lębork – minione wieki zostawiły w mieście wiele cennych i interesu-
jących zabytków z okresu średniowiecza i wieków póź niejszych. Szczególnie ciekawe są 
średniowieczne obwarowania miejskie, które dzięki unijnemu dofinansowaniu odzyskały 
dawny blask, a turysta ma możliwość przeżycia interesującej podróży w czasie.

Opis oferty
Lęborskie obwarowania wzniesione zostały w XIV w., po uzyskaniu przez Lębork praw miej-
skich.  Do dziś zachowały się liczne fragmenty murów i baszt. W ramach rewitalizacji obwa-
rowań, przeprowadzonej w latach 2010–2011, zrekonstruowane zostały także trzy baszty, 

Dla kogo: 

dla turystów indywidualnych  
i grup turystycznych

Turystyka kulturowa  
i edukacyjna

Zwiedzanie obwarowań – całorocznie; baszty – po 
uprzednim kontakcie z muzeum. W muzeum można 

bezpłatnie wypożyczyć audioprzewodniki w językach: 
polskim, angielskim, niemieckim i litewskim.

CENY: 
wstęp do baszt i na prezentację w muzeum jest 

bezpłatny 

WYPOŻYCZALNIA AudIOPRZEWOdNIkÓW 
W MuZEuM: 

wypożyczalnia czynna jest w godzinach funkcjonowa-
nia muzeum i jest dostępna dla wszystkich zaintereso-

wanych zwiedzaniem Lęborka.  
audioprzewodniki dostępne są w językach: polskim, 

angielskim, niemieckim i litewskim.
Regulamin wypożyczalni znajduje się na stronie  

www.muzeum.lebork.pl 

ORGANIZATORZY:
 Miasto Lębork, Muzeum w Lęborku, ul. Młynarska 14/15, 

tel. 59 86 22 414, 
e-mail: biuro@muzeum.lebork.pl, 

www.muzeum.lebork.pl 

INFORMACJA TuRYsTYCZNA: 
Centrum Informacji Turystycznej  

„Brama Kaszubskiego Pierścienia”, al. niepodległości 6, 
tel.  59 84 20 134, 

e-mail: lebork@kaszubskipierscien.pl

Punkt Informacji Turystycznej – Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Ziemia Lęborska – Łeba”, 

ul. Dworcowa 8a (budynek dworca PKP), 
tel. 601 825 206, 

e-mail: lotzl@wp.pl, www.lotzl.lebork.pl

Olsztyn

Iława

Brodnica

Prabuty

Kwidzyn

Gniew

Grudziądz

Chełmno

Świecie

Tuchola
Chojnice Ostróda

Grunwald

Olsztynek

Mrągowo

Giżycko

Ryn

Bartoszyce

Reszel
Kętrzyn

Gierłoż

Świta Lipka
Jeziorany

Dobre Miasto

Braniewo

Elbląg

Sztum

Malbork
Lidzbark WarmińskiTczew

Gdańsk

GdyniaLębork

Bytów
Kościerzyna

Starogard
Gdański

Toruń

BydgoszczNakło

Szczytno

Mława

Działdowo

Przasnysz

Chorzele

Nidzica

Łomża



32 S z l a k a m i  z a b y t k ó w ,  P o l S k a – w ę g r y 33

Malbork  
– murowane oczarowanie!

Malbork to malownicze miasto poło-
żone nad Nogatem, znane na całym 
świecie z potężnego zamku krzyżac-
kiego. Piękna panorama zapiera dech 
w piersiach i zachęca turystów do po-
zostania w tym miejscu na dłużej. Kilka 
możliwości zwiedzania zamku o róż-
nych porach daje nam możliwość zo-
baczenia tej niezwykłej budowli w no-
wej odsłonie. Mimo że w krajobrazie 

zdecydowanie dominuje zamek krzyżacki, Malbork zachwyca całym mnóstwem innych atrakcji, 
których nie można ominąć.
 
Opis oferty
1 dzień – przyjazd do Malborka oraz zakwaterowanie w wybranej bazie noclegowej (rożne 
formy zakwaterowania: hotele, pokoje gościnne, zajazdy, pola biwakowe, domy wycieczko-
we, schronisko).

Akademia Gotowania Wielkich Mistrzów na zamku – zajęcia trwające 3-4 godziny, oparte 
na recepturach z Traktatu o dobrym jedzeniu z XIII w. i listach zakupowych z przełomu XIV i XV 
w. Uczestnicy, podzieleni są na 2-osobowe grupy, osobiście przygotowują około 8 potraw. Za-
pewnione: receptury, fartuchy, dyplomy. Zajęcia mogą odbywać się także w języku angielskim.

Smak Gothicu – to marka mająca na celu przywrócenie produktów spożywczych opartych 
na ponad 700-letniej tradycji kulinarnej. W ofercie m.in. powidła malinowe, pieczona papry-
ka, kosze śniadaniowe, pesto pietruszkowe z orzechami laskowymi, masło z gorczycą, cukierki 
krówki, musztarda, ocet i inne. Potrawy, które serwujemy w naszych gotyckich wnętrzach, po-

siadają niezapomniane walory smakowe dzięki oryginalnemu połączeniu różnorodności 
kuchni międzynarodowej z elementami tradycyjnej kuchni epoki średniowiecza. Wizyta 
w Gothic Cafe stanowi doskonałe dopełnienie pobytu w malborskiej twierdzy. Tu możecie 
Państwo nabrać sił przed kilkugodzinnym zwiedzaniem licznych zamkowych atrakcji lub 
odpocząć podczas przerwy czy po zakończeniu zwiedzania, delektując się naszymi potra-
wami i wciąż obcując ze wspaniałą gotycką architekturą i magiczną atmosferą. 
Po Akademii uczestnicy oferty mogą skorzystać z wybranej przez siebie atrakcji Malborka:

Dinopark – pierwszy na Pomorzu Park Ruchomych Dinozaurów i Smoków, gwarantujący 
wspaniałą zabawę dla każdego. Powierzchnia 4,5-hektarowego parku mieści: ścieżkę eduka-
cyjną, muzeum skamieniałości, kino 5D, krainę zabaw, park linowy Malborkstones, minizoo.

Jumpy Park – malborski park linowy oferuje jedną z najdłuższych, bo liczącą 1200 m, tras 
w Polsce. Każdy bez obaw i bez względu na wiek może spróbować sił, zapewniając sobie 
przy tym niezapomnianą zabawę, wysiłek i adrenalinę.

Dla kogo: 

dla miłośników zamków i zwiedzania  
w każdym wieku

Turystyka kulturowa  
i edukacyjna
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Zajęcia edukacyjne na zamku - oferta edukacyjna dla dzieci (od lat 10) oraz dla młodzieży. 
Wyprawa rycerska to szczególny rodzaj gry historycznej, podczas której uczestnicy w ma-
łych grupach przemierzają tereny zamkowe. Wyposażeni we własną wiedzę, rozwiązując 
szereg zadań i zagadek oraz spotykając Mistrzów Drogi, nie tylko odnajdują szlak wiodący 
przez mroczne zamkowe zakamarki, lecz także odkrywają tajemnice tego miejsca. Uczest-
nictwo w wyprawie rycerskiej daje możliwość poznania historii poprzez zabawę oraz wy-
kazania sprawności umysłu i ciała. Ponadto Muzeum Zamkowe organizuje liczne warsztaty 
edukacyjne, wśród których znajdziemy: warsztaty kaligrafii, warsztaty drukarstwa, czerpania 
papieru, witrażu oraz układania mozaiki. 

Warsztaty ceramiczne – pracownia ceramiczna organizuje warsztaty ceramiczne dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych, dla małych i dużych grup (do 60 osób). Zapraszamy do udziału 
w warsztatach lepienia form przestrzennych z gliny, malowania naczyń ceramicznych farba-
mi, angobami i szkliwami, warsztatach malowania żuławskich kafli, warsztatach o tematyce 
regionalnej, żuławskiej.
Pokazy ptaków z rodzin jastrzębiowatych i sokołowatych oraz sów. Miejsce pokazów – 
międzymurze zamku krzyżackiego. 

2 dzień – śniadanie w hotelu, zwiedzanie zamku malborskiego.

Szlakiem „Tajemnic Zamku Malbork” – trasa dla grup szkolnych. Przyjdź, rozwiązuj zagadki i za-
dania, odkrywaj sekrety krzyżackie. W wędrówce towarzyszyć ci będzie wykwalifikowany prze-
wodnik, wspólnie z nim wybierzecie skrybę. Będzie on skrupulatnie notował litery hasła, które 
wspólnie odczytacie w spowitych ciemnością zamkowych piwnicach. Bądź czujny, kiedy pojawi 
się błazen Slach, jego psikusy i żarty mogą pokrzyżować wykonanie zadania. Ta propozycja zwie-
dzania zamku skierowana jest do dzieci ze szkoły podstawowej i młodszych klas gimnazjum. 
Zamiast tradycyjnej formuły zwiedzania, opartej w głównej mierze na przekazie werbalnym, pro-
ponujemy zabawę historyczną składającą się z dwóch części. 

Wersja podstawowa (do 120 min) – klasa staje się drużyną rycerską, która otrzymuje zadanie odna-
lezienia ukrytego hasła. Litery poszukiwanych słów można zdobywać na zamkowej trasie, rozwią-
zując szereg zagadek i wypełniając zadania stawiane przez mistrza drogi (przewodnik w stroju hi-

storycznym). Skompletowane 
w zamku hasło daje młodym 
odkrywcom malborskich ta-
jemnic możliwość dotarcia do 
skarbca zamkowych tajemnic. 
Dzieci uczestniczące aktyw-
nie w zamkowej przygodzie, 
uzyskują wiele informacji 
o twierdzy nad Nogatem, za-
konie krzyżackim, Królestwie 
Polskim i kulturze wieków 
średnich.

Trasa rodzinna – zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do odbycia wyprawy po średniowiecz-
nym zamku w Malborku szlakiem tajemnic sprzed sześciu wieków. Po zamku, w którym 
mieszkali krzyżaccy rycerze i którym rządził wielki mistrz. Grube, zamkowe mury nadal kry-
ją wiele sekretów. Dzieci odziane w kaptury wraz z opiekunami tworzą rycerski zastęp i pod 
opieką przewodnika przemierzają szlak zamkowy. Podczas wędrówki poznają sekrety malbor-
skiej twierdzy, rozwiązują szereg ciekawych zadań, zdobywając w ten sposób hasło do krzy-
żackiego skarbca. W finale stają naprzeciw wielkiego mistrza krzyżackiego i zostają pasowani 
na Odkrywców Zamkowych Tajemnic. Trasa ta jest przyjazna rodzinom z dziećmi.  Czas zwie-
dzania to 2 godziny. Średni czas zwiedzania zamku trasą historyczną wynosi około 3,5 godziny.

Po zwiedzaniu obiad w wybranej restauracji w mieście oraz spacer po Malborku: plac 
miejski z fontanną i pomnikiem króla Kazimierza Jagiellończyka, miniaturka zamku 
w skali 1 : 30, malborskie monety. W Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Kościusz-
ki można otrzymać bezpłatne materiały informacyjne o Malborku.

3 dzień – po śniadaniu rejs spacerowy po Nogacie nowoczesnym katamaranem. Począ-
tek i koniec rejsu ma miejsce na przystani u stóp zamku. Podczas około 40-minutowej 
przejażdżki będą Państwo mogli podziwiać jeden z najliczniej odwiedzanych zabytków 
w Polsce – zamek krzyżacki.

PAKIET ZAWIERA: 
2 noclegi, wyżywienie, atrakcje

TERMINY: 
od maja do września

ORGANIZATOR I REZERWACJA: 
Centrum Informacji Turystycznej w Malborku,

ul. Kościuszki 54, 82-200 Malbork,
tel. 55 647 47 47,

e-mail: cit@visitmalbork.pl,
www.visitmalbork.pl

warsztaty kaligrafii (fot. J. Justa)

gra edukacyjna nazywana Wyprawą Rycerską  
(fot. E. Kasprzyk)
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Działdowo  
– dotknij historii

Miasto Działdowo zostało założone 
przez Krzyżaków w 1344 r. w miejscu 
wcześniejszej osady rybackiej. W tym sa-
mym okresie Krzyżacy rozpoczęli budo-
wę warowni – jednej z przygranicznych 
strażnic strzegących południowych 
rubieży państwa zakonnego. W zamku 
wielokrotnie gościli wielcy mistrzowie, 
spotykający się z książętami mazowiec-

kimi. Tu też odbywały się sądy mazowiecko-krzyżackie. Po 1525 r. zamek stał się jedną z re-
prezentacyjnych siedzib księcia Albrechta Hohenzollerna. W czasie „potopu szwedzkiego” 
w 1655 r. na zamku działdowskim przez kilka miesięcy przebywał król szwedzki Karol X Gu-
staw, przyjmując poselstwa rosyjskie, siedmiogrodzkie i tureckie. Czasy świetności działdow-
skiego zamku zakończyły się w 2. połowie XVIII w., kiedy rozpoczęto stopniową rozbiórkę 
kolejnych części warowni. Duży Dom został uratowany przez działdowskich piwowarów, 
magazynujących w jego piwnicach swoje trunki, przekonanych, że rozebranie górnych kon-
dygnacji zmieni temperaturę w piwnicach i zaszkodzi piwu.
W 2017 r. na działdowskim zamku rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie 
gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie”. Po jej zakończeniu, w sierpniu 2018 r., 
najstarszy działdowski zabytek zostanie udostępniony dla zwiedzających.

Opis oferty
Działdowski rynek jest jednym z największych na Mazurach. Tworzą go stylowe kamieniczki 
oraz umieszczony w centrum ratusz, w którym funkcjonuje Interaktywne Muzeum Państwa 
Krzyżackiego.  Muzeum jest laureatem czwartej edycji konkursu 7 Nowych Cudów Polski 
miesięcznika National Geographic. W jego salach zwiedzający mogą, za pośrednictwem 
projekcji (w tym realizowanej w technice 3D oraz tzw. rzeczywistości rozszerzonej), multime-

dialnych ekranów dotykowych, animacji, makiet 
oraz eksponatów, zapoznać się z historią Zakonu 
Najświętszej Marii Panny i państwa krzyżackiego. 
Zastosowanie nowoczesnych technik multimedial-
nych ułatwia zgłębienie wiedzy, nie tylko na temat 
osiągnięć urbanistycznych i technik oblężniczych, 
ale również gospodarki żywnościowej oraz życia 
codziennego zakonników. Centralnym tematem 
ekspozycji pozostają dzieje Działdowszczyzny od 
momentu pojawienia się na jej terenie Krzyżaków oraz historia zamku działdowskiego. Na 
poddaszu na najmłodszych zwiedzających czekają zabawy edukacyjne, takie jak: poszuki-
wanie „skarbów”, przymierzanie uzbrojenia oraz strojów z epoki, układanie puzzli z zabyt-
kami Działdowa, oglądanie filmów i animacji w „hełmie” projekcyjnym, wirtualne przymie-
rzanie ubiorów średniowiecznych. 
Muzeum zapewnia ciekawe spędzenie czasu zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci, 
dlatego warto zwiedzać je całą rodziną. 

Dla kogo: 

oferta skierowana jest do osób 
zainteresowanych poznawaniem  
historii – zarówno dla turystów  
indywidualnych, rodzin z dziećmi,  
jak i grup wycieczkowych
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CENA: 
wstęp do muzeum jest bezpłatny

REZERWACJA: 
Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego, 

pl. Mickiewicza 43, 13-200 Działdowo, 
tel.  23 697 76 30, 

e-mail: impk@dzialdowo.pl, 
www.muzeum.dzialdowo.pl

grupy zorganizowane (powyżej 10 osób) 
zainteresowanie zwiedzaniem muzeum proszone 

są o wcześniejsze dokonanie rezerwacji
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człuchów  
– „skarb krzyżacki w naszych rękach”

Widok z 46-metrowej wieży na całe mia-
sto i jego okolice w promieniu kilkunastu 
kilometrów, spacer po zabytkowym par-
ku krajobrazowym „Lasek Luizy” wśród 
150-letnich drzew i replik średniowiecz-
nych machin oblężniczych, a może zwie-
dzanie murów zamku wysokiego skry-
tych dotąd pod tonami ziemi i gruzu lub 
żywa lekcja historii i archeologii? To tylko 
niektóre z atrakcji Człuchowa.
Zamek niegdyś był drugą co do wielko-
ści warownią krzyżacką po Malborku, sie-
dzibą komtura i konwentu krzyżackiego, 
a wśród nich Konrada Wallenroda czy 
Arnolda von Badena. Dzisiaj stanowi sie-
dzibę Muzeum Regionalnego. Zaskakują-
ce połączenie nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych i zabytkowych elemen-
tów architektonicznych, nawet z XIV w., 
stanowi tło dla interesujących wystaw 
czasowych i stałych. Są to m.in. ekspo-
zycje pt. „Pradzieje ziemi człuchowskiej”, 
„Badania archeologiczne na człuchow-

skim wzgórzu zamkowym”, „Z dziejów miasta i regionu”, „Kultura materialna ziemi człuchow-
skiej”, „Rzemiosło artystyczne XV-XX w.”, „Z dziejów zamku w Człuchowie”.
„Lasek Luizy", niegdyś niezapomniane miejsce spacerów królowej pruskiej Luizy Meklemburg-
-Strelitz, dzisiaj stanowi ostoję dla spacerowiczów i rowerzystów preferujących czynny wypo-

czynek na łonie natury, ale i dla zwierząt zamieszkujących pobliskie bagna i las bukowy. 
Dzisiaj spacerować można kładką bagienną prowadzącą z samego środka zabytkowego 
parku w okolice ratusza albo ścieżkami przecinającymi wzdłuż i wszerz odrestaurowany 
zabytkowy park miejski. 
Wieża zamkowa, niegdyś ostatni bastion obrońców zamku, obecnie stanowi najwyższy 
punkt widokowy w całej okolicy, dostępny dla każdego, ponieważ można na nią wjechać 
windą. Wieża kryje również ciekawe ekspozycje uzbrojenia i nie tylko, jest również siedli-
skiem dzikich ptaków, upodobały ją sobie szczególnie pustułki.
Dziedziniec zamkowy do 2015 r. skryty był pod tonami ziemi i gruzu. Niegdyś rozbrzmie-
wał codziennym gwarem, stukotem końskich kopyt, szczękiem oręża i pachniał świeżo 
wypieczonym chlebem, dzisiaj stanowi dodatkowy atut pokrzyżackiego zamku, dzięki od-
słonięciu przez archeologów fragmentów średniowiecznych zabudowań oraz ekspozycji 
nowych wystaw tematycznych w tym miejscu. 
To tylko część atrakcji, które oferuje to niewielkie pomorskie miasteczko. Warto to spraw-
dzić w myśl hasła „Człuchów. Poznaj, by pokochać!”.

Dla kogo: 

oferta skierowana jest  
do miłośników historii w każdym wieku, 
rodzin z dziećmi

ORGANIZATOR: 
Muzeum Regionalne w Człuchowie,

ul. Kościelna 8, 77-300 Człuchów, 
e-mail: muzeumczl@interia.pl, 

http://zamekczluchow.pl

OsObA dO kONTAkTu: 
Krzysztofa Monikowska  

– dyrektor Muzeum Regionalnego,  
tel. 59 822 44 03
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park zamkowy w cégénydányád

Zsigmond Kende, ówczesny podwoje-
woda, swój rodzinny dom wybudował 
w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Sa-
mosz. Starannie zaplanowana budo-
wa została rozłożona na kilka etapów. 
O pierwszym etapie, zakończonym 
w 1833 r., właściciel pisał do swojego 
krewnego następującymi słowami: 
„Mój dom już stoi, kochany Feri, błagam, 
przyślij obiecane węgierskie inscriptio”.

W 2003 r. dyrekcja Parku Narodowego Hortobágy wykupiła zamek stojący na terenie objętym 
ochroną. Na jego odnowę trzeba było czekać do roku 2015, kiedy to udało się pozyskać środki na 
ten cel z konkursu wojewódzkiego. Starannie wykonane prace restauracyjne zaowocowały po-
wstaniem obiektu będącego miejscem życia kulturalnego oraz pełniącego funkcje wychowawcze 
na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Odwiedzający dzięki obecnym wystawom oraz 
wiedzy miejscowych przewodników mogą poznać historię rodziny Kölcsei-Kende, jej związki z Fe-
rencem Kölcseim (autorem  tekstu hymnu węgierskiego), historię  salonu literackiego z XIX w. 

Obecne są także wystawy pokazujące skarby okolicznej przyrody. Zsigmond Kende, wyko-
rzystując  rodzime gatunki drzew, tj. dęby, jesiony, wiązy, rosnące na dawnym terenie zalewo-
wym, rozpoczął projektowanie parku w stylu angielskim. W parku, którego obszar w XIX w. 
miał ponad 50 ha, sadzono przede wszystkim drzewa liściaste: platan, dąb błotny, jesiony, 
jesion wyniosły Diversifolia, buk czerwonolistny, cyprysik błotny, tulipanowiec amerykański 
itp. Większość tych drzew możemy podziwiać do czasów obecnych. Największe wrażenie 
wywiera platan o obwodzie ponad 7 m, stojący tuż za zamkiem. Wnuk Zsigmonda Kende 
kontynuował prace wzbogacania parku nowymi gatunkami drzew. Interesowały go przede 
wszystkim drzewa iglaste. Efektem jego prac są zachowane do czasów obecnych cisy, da-
glezje, jodła kalifornijska, sosna pospolita, sosna wejmutka, cyprysik i cypryśnik,  miłorząb 
japoński. Budowniczowie ogrodu uzupełnili grupy drzew rodzimymi  gatunkami kwiatów. 
Bogaty, niczym niezmącony zespół roślin przyciągnął rzadkie gatunki świata zwierząt, np.  
na szczycie jednej sosny wejmutki od dziesiątków lat gniazdują kruki, w dziuplach starych 
platanów mają gniazda kawki i nietoperze.
Wyśniony przez barona Kende, rozwinięty przez potomków park w stylu angielskim daje 
i dziś jedyne w swoim rodzaju miejsce, ochronę przebogatemu zbiorowi drzew, krzewów, 
roślin i zwierzętom. Dzięki staraniom botanika Sándora Jávorka park został objęty ochroną 
od 1959 r. Park oraz zamek są udostępnione do zwiedzania. 

Dla kogo: 

oferta skierowana jest do  
grup zorganizo wanych,  
jak i osób indywidualnych,  
zainteresowanych historią  
i dziedzictwem przyrodniczym regionu

INFORMACJE: 
Habarics Béla,

tel. +36 30 625 2116,
e-mail: habaricsb@hnp.hu,

www.hnp.hu

AdREs: 
Cégénydányádi Kastélypark,
Węgry, 4732 Cégénydányád, 

Dózsa György utca 13
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Młyn wodny w túristvándi

Túristvándi to tylko licząca 700 dusz wioska, położona na brzegach rzeki Starej Túr, w północ-
no-wschodniej części województwa Szabolcs-Szatmár-Bereg. Graniczy z następującymi miej-
scowościami: od północy z Szatmárcseke, od północnego wschodu z Tiszakóród, od wschodu 
z Kölcse, od południowego wschodu z Fülesd, a od południowego zachodu z Kömörő. Doku-
menty z 1181 r. wspominają ją jako Túr praedium.

Młyn wodny w Túristvándi jest jedynym w swoim rodzaju zabytkiem przemysłowym, słyn-
nym w całej Europie. Posiada trzy koła podsiębierne (wałaski), zdolne do pracy nawet w cza-
sach obecnych. Dokumenty z 1752 r. mówią, że był własnością rodziny Kende i mełł „najlepszą 
mąkę”. Młyn do 1904 r. pracował na trzech kamieniach, boczne kamienie mełły „mąkę chłopską”,  

tj. razową, środkowy zaś kamień – śrutę,  
tj. paszę dla zwierząt. W miejsce bocz-
nych kamieni (w 1904 r. najpierw jedne-
go, potem, w 1921 r., drugiego) zamon-
towano podstawę walcową. Mielenie na 
walcach udoskonalił w 2. połowie XIX w. 
András Mechwart (1837–1904). Jego wy-
nalazek był rewolucyjny dla przemysłu 
młynarskiego i do dzisiaj tę technologię 
stosuje się na całym świecie. W trakcie 
modernizacji w 1921 r. zsyp do pszenicy, 
paszy oraz kamieni został przeniesiony 
na parter, skąd wyciągami odbywało się 
czyszczenie pszenicy i oddzielanie kamie-
ni. Stąd wyczyszczone ziarna, po nawilże-
niu, a następnie po ścieraniu, mieleniu, 
przesianiu przez sito, były rozdzielane 
na mąkę na chleb, na mąkę tortową, na 
grysik, były zsypywane do worków lub 
skrzyń. 
Walce, wyciągi, sita napędzane były 
przez płaskie pasy transmisyjne, zamon-
towano także dynamo do oświetlenia młyna i domu młynarza. Dach gontowy młyna za-
stąpiono wtedy pokryciem eternitowym. Obok młyna, po stronie zachodniej, stały jeszcze  
2 budynki: warsztat naprawczy i dom kąpielowy dla rodziny właściciela.
Młyn do końca II wojny światowej był własnością prywatną, później użytkowała go miejscowa 
spółdzielnia rolnicza. Pod koniec lat 50. z braku konserwacji, zły stan techniczny obiektu spo-
wodował, że zostało wydane pozwolenie na jego rozbiórkę. Wtedy to miejscowy kalwiński pa-
stor (1909–1991) zwrócił się do urzędu ochrony zabytków o jego zachowanie. Dzięki niemu do 
połowy lat 60. budynek i jego wyposażenie zostało wyremontowane, przywrócone do stanu 
oryginalnego. Młyn jest obiektem turystycznym, dostępnym do zwiedzania. Dzięki przeglą-
dom technicznym młyn jest nadal sprawny do pełnienia swojej funkcji użytkowej.

Dla kogo: 

oferta skierowana jest  
do grup zorganizo wanych,  
jak i osób indywidualnych,  
zainteresowanych historią  
i dziedzictwem kulturowym regionu

INFORMACJE: 
Pásztor Csaba,

tel. +36 70 369 46 09,
e-mail: csaba.pasztor72@gmail.com,

www.turvizimalom.hu

AdREs: 
a Túristvándi Vízimalom,
Węgry, 4944 Túristvándi,  

Zrínyi Miklós utca
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Kościół kalwiński w szamosújlak

Kościół zbudowany w stylu 
wczesnego gotyku stoi w są-
siedztwie wałów rzeki Samosz, 
niegdyś w środku wsi, obecnie 
na jej skraju. Pomimo późniejszej 
przebudowy obiektu łatwo jest 
zauważyć pochodzący z począt-
ku 1300 r. obrys murów oraz for-
my świadczące o wieku budowy. 
Można powiedzieć, że kościół 
prawie w całości zachował swój 
kształt z epoki średniowiecza. 
Budowany był 
w dwóch fazach. Pierwsza, najprawdopodobniej nie jest wcześniejsza niż z końca XIII w., druga 
– z początku XIV w.  Najprawdopodobniej obecny budynek jest identyczny ze świątynią, wspo-
mnianą w 1329 r., wzniesioną na cześć św. Jana Chrzciciela. Około 1500 r. kościół został przebu-
dowany. Rozmiar jego pozostał bez zmian, zmieniła się jego organizacja przestrzeni wewnętrz-
nej. Świątynia otrzymała wtedy reprezentacyjną, nowoczesną formę, odpowiadającą modzie 
ówczesnych lat. Wyposażenie wnętrza jest darem rodziny Ajtay z 1867 r. 

W latach 1992–1997 z pomocą Krajowego Urzędu ds. Ochrony Zabytków kościół został odno-
wiony. W trakcie przeprowadzonych w tym czasie prac archeologicznych udało się uzyskać wie-
le cennych informacji. Niestety nie zachowały się żadne dokumenty na temat oryginalnej kon-
strukcji dachowej. Wzorem do rekonstrukcji dachu były więc podobne budowle z tego okresu 
na Węgrzech. Całość prac rekonstrukcyjnych obiektu została uhonorowana dyplomem Komisji 
Europa Nostra.

Dla kogo: 

oferta skierowana jest  
do grup zorganizo wanych,  
jak i osób indywidualnych,  
zainteresowanych historią  
i dziedzictwem kulturowym regionu

INFORMACJE: 
Pastor  Szabóné Varga Szidónia, 

tel. +36 30 746 0039,
e-mail: varga.szidonia3@gmail.com,

www.temple-tour.eu

AdREs: 
Szamosújlaki református templom,

Węgry,  4733 Gyügye, Fő út 69
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Kościół kalwiński w sonkád 

Kalwiński kościół w Sonkád był świątynią kolatorską rodziny Csaholyi, jednej z bardziej zna-
czących rodzin w województwie Szatmár w epoce średniowiecza. Został zbudowany w XV wie-
ku, niewiele lat przed  rozprzestrzenieniem się kalwinizmu. W swoich początkach był kościo-
łem rzymskokatolickim. 

Rok 1717 zapisał się w historii miasta najazdem Tatarów, którzy wymordowali miejscową 
ludność, zniszczyli osadę.  Tatarzy wraz z domami mieszkalnymi podpalili także kościół – 
spalił się dach, zawaliło się gotyckie sklepienie prezbiterium. Odbudowa kościoła rozpoczęła 

się dopiero w 1750 r. Budynek otrzymał 
nowy dach, w 1766 r. powstał kaseto-
nowy, drewniany strop, którego 72 ele-
menty są  ozdobione motywami kwia-
towymi (każdy jest inny). Na rok 1773 
datowana jest ambona, baldachim am-
bony i ława dla pastora (dawniej stalle 
dla kanoników). Drewniany, malowany 
chór, w kształcie litery  L,  powstał praw-
dopodobnie w  1795 r., bowiem rok ten 
widniej w jednym kasetonie w dolnej 
części chóru.  

W trakcie restauracji obiektu w połowie 
lat 90. okazało się, że dziurawy strop oraz 
ściany kryją prawdziwe skarby. Spod 
uszkodzonego drewnianego stropu 
ukazała się bogata ornamentyka oraz 
różnorodne malowidła. Niestety nie 

wszystkie kasetony udało się odnowić według oryginalnych wzorów, w takich przypad-
kach uzupełniono tylko kolor tła oraz obramowanie. 

Wskutek restauracji pięknymi kolorami mieni się ambona oraz ozdobione motywami 
Drzewa Życia chór i ławki. Na ścianach, szczególnie wokół 4. okien południowej strony 
świątyni, są obrazy kwiatów i winorośli.  W prezbiterium, po obu stronach,  przedstawio-
ne są wyobrażenia  Sakramentów na Pańskim Stole.

Prace restauracyjne gotyckiego obiektu oraz jego wyposażenia odbywały się pod nad-
zorem Krajowego Urzędu Ochrony Zabytków. Świątynia w  Sonkád w 1998 r. otrzymała 
nagrodę komisji Europa Nostra. Od tego też czasu kościół nazywany jest przez odwie-
dzających kościołem kwiatów.

Dla kogo: 

oferta skierowana jest  
do grup zorganizo wanych,  
jak i osób indywidualnych,  
zainteresowanych historią  
i dziedzictwem kulturowym regionu

INFORMACJE: 
Pastor Tóth László,

tel. +36 06 44 371 171, 06 30 635 3693,
e-mail: sonkad@reformatus.hu,

www.temple-tour.eu

Dzwonnik Oláh Józsefné,
tel. +36 06 30 367 2664 

AdREs: 
Sonkádi református templom,

Węgry,  4954 Sonkád, Kossuth Lajos út 2
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Kościół kalwiński w Gyügye

W budowanym w końcu XIII w. w stylu 
romańskim kościele możemy zauwa-
żyć również elementy gotyckie. Mury 
zachodnie podpierają schodkowe pila-
stry, drewniany sufit później dobudo-
wanej sieni o dwuspadowym dachu, 
zaś przed zachodnią fasadą kościoła 
pokazane są nieodnowione belki.

Budynek w 2. połowie XVIII w. został 
częściowo zmieniony. Wtedy to ówcze-
sny pastor zarządził ozdobienie prezbiterium oraz nawę 42 kasetonami z symbolicznymi, 
ludowymi motywami, wśród których można zobaczyć arkę Noego, ziemię obiecaną, peli-
kana karmiącego pisklę własną krwią. Wśród motywów nie brakuje także symboli ważnych 
dla rolnictwa, jak: słońce, księżyc, wiatr. Kasetony w swej treści, podobnie jak średniowieczne 
freski, pełniły funkcje pedagogiczne, tylko że w duchu kalwińskim i ludowym. 

Obecny drewniany sufit kościoła pochodzi z 1767 r. Tęcza pomiędzy nawą i prezbiterium 
została zlikwidowana przy okazji budowy ambony i emporium, tj. ok. 1800 r. Wyposażenie 
kościoła jest w stylu prostego rokoko, emporium przed ścianą zachodnią i północną pod-
trzymują 4 słupy drewniane, rzeźbione w liść akantu.

W roku 1992 kościół otrzymał od samorządu nowy dzwon, poprzedni utracono podczas 
działań I wojny światowej. 

Podczas malowania kasetonów, w dniu 12 października 1767 r., ówczesny pastor kościoła 
nakazał napisać na jednym z nich werset 132. psalmu o treści: „To jest miejsce mego od-

poczynku na wieki, tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie”. Kasetony te przez 
blisko 400 lat zachowały się w nienaruszonym stanie. 

Ostatnia renowacja kościoła dzięki staraniom pastora Árpád’a Varga rozpoczęła się 
w 1998 r., została zakończona w 2003. Odnowiony kościół został oddany do użyt-
ku mieszkańczom w dniu  
12 lipca 2003 r. podczas nabo-
żeństwa dziękczynnego.

W 2004 r. kościół za wykonane 
prace remontowe otrzymał 
nagrodę Europa Nostra od 
Komisji Europa Nostra, organi-
zacji zajmującej się zachowa-
niem dziedzictwa naturalne-
go i architektonicznego. 

Dla kogo: 

oferta skierowana jest  
do grup zorganizo wanych,  
jak i osób indywidualnych,  
zainteresowanych historią  
i dziedzictwem kulturowym regionu

INFORMACJE: 
Pastor  Szabóné Varga Szidónia, 

tel. +36 30 746 0039,
e-mail: varga.szidonia3@gmail.com,

www.temple-tour.eu

AdREs: 
Gyügyei református templom,
Węgry,  4733 Gyügye, Fő út 69
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na ryby, grzyby, konie, 
osły i paralotnie do nowego

Nowe to malowni-
czo położone mia-
sto o bogatej historii 
i ciekawej teraźniej-
szości, znajdujące 
się w granicach wo-
jewództwa kujaw-
sko-pomorskiego. 
W mieście zachował 
się średniowieczny 
układ urbanistyczny 
z cennymi zabyt-
kami sakralnymi 
i militarnymi. Nowe 

posiada także ofertę dla osób interesujących się przyrodą, gdyż teren gminy łączy w sobie 
uroki Niziny Sartowicko-Nowskiej z Wisłą oraz chłód jezior i lasów otuliny Borów Tucholskich. 
Dzisiejszy krajobraz to także efekt pracy naszych przodków: przydrożna aleja lip oraz dęby 
w Trylu i Mątawach, par kowe założenia dworskie w Kończycach, Milewie i Milewku. Osoby, 
które zamie rzają spędzić aktywnie czas w końskim siodle, z wędką w ręku czy uprawiając 
paralotniarstwo, będą mogły sprawdzić, jak szybko potrafi bić ich tętno. 

Opis oferty
Oferujemy pobyt w gospodarstwie agroturystycznym Siedlisko w Osinach – położonym w od-
ległości około 12 km od Nowego, połączony ze zwiedzaniem zabytków na terenie Nowego, 
wraz z udziałem w imprezach historycznych i kul turalnych odbywających się na tere nie miasta. 
Gospodarstwo położne w lesie, nad jeziorem Łąkosz, oferuje turystom nocleg w 5 domkach 
wraz z wyżywieniem. Gospodarstwo ma własną plażę z wypożyczalnią sprzę tu wodnego. 

Pobyt w gospodarstwie będzie okazją do wielu 
wycieczek pie szych i rowerowych. Okoliczne lasy 
pełne są grzybów, a jezioro obfituje w ryby. Z „Sie-
dliskiem” współpracuje, także godne polecenia, 
gospodarstwo agroturystyczne Huzar z Nowego. 
Na terenie gospodarstwa funkcjonuje stadnina 
koni, w której można skorzy stać z lekcji jazdy kon-
nej. Na terenie gospodarstwa istnieje możliwość 
noclegu, organizowane są kolonie w siodle oraz 
kilkukrotnie w ciągu roku rajdy konne, których 
ukoronowaniem jest „Jesien ny Bieg Hubertusa”. 
Osoby pragnące doświadczyć włoskich klimatów 
zapraszamy do Toskanii Kociewskiej. Prowadzone 
przez polsko-włoskie małżeństwo ekologiczne 
gospodarstwo agroturystyczne oferuje oryginal-
ne potrawy, wypoczynek w ciszy i spokoju. Praw-
dziwą ciekawostką jest „ośla terapia” – onoterapia, 
szczególnie polecana dla dzieci. Dla odważnych 
Nadwiślańskie Stowarzyszenie Aktywni pro-
ponuje loty tandemowe z klifu nadwiślańskiego 
i pasa startowego w Przynach.

Dla kogo: 

oferta skierowana do leniuchów  
i aktywnych w każdym wieku,  
lubiących miejsca niezwykłe  
i niezadeptane, z ciekawą przeszłością, 
ale i z wartko płynącą teraźniejszością

Turystyka  
aktywna

CENY I ZAKRES USŁUG:
uzależniony od oczekiwań klienta 

TERMINY: 
dowolne, na życzenie klienta

ORGANIZATOR I REZERWACJA: 
Gospodarstwo Agroturystyczne Siedlisko 

Krystyna Gałecka, Osiny, 86-170 Nowe, 
tel. 606 36 20 85, 

e-mail: biuro@twojesiedlisko.pl, 
www.twojesiedlisko.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne Huzar 
Barbara i Marcin Lewandowscy, 

Kniatek 24, 86-170 Nowe, 
tel. 605 211 018, 

e-mail: kalen75@wp.pl, 
www.huzarnowe.cba.pl

Nadwiślańskie Stowarzyszenie Aktywni 
ul. Komierowskiego 14, 86-170 Nowe, 

tel. 600 027 382, 
e-mail: administrator@aktywninowe.pl, 

www.aktywninowe.pl

Toskania Kociewska, Arkadiusz Pstrong,
Bochlin 71, 86-170 Nowe, 

tel. 502 646 967,
e-mail:  bochlin@orange.pl, 
www.toskaniakociewska.pl

INFORMACJA O IMPREZACH, ZABYTKACH: 
Centrum Kultury Zamek, 

tel. 52 33 27 350, 
www.gminanowe.pl
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„Olsztyn. aktywnie!”

„Olsztyn. Aktywnie!” to propozycja dla 
wszystkich chcących aktywnie spędzić 
czas w Olsztynie i okolicy.

Opis oferty
„Olsztyn. Aktywnie!" to projekt nawią-
zujący do koncepcji rozwoju Olsztyna 
zgodnego z wizją miasta-ogrodu, czyli 
miejsca kameralnego, sprzyjającego ak-
tywnemu spędzaniu czasu przez cały rok, 
ale z uwzględnieniem walorów krajoznaw-
czych i elementów dziedzictwa historycz-
no-kulturowego. Realizacja projektu jest 
odpowiedzią na aspiracje stolicy regionu 
do miana centrum rekreacyjno-sporto-
wego, z wykorzystaniem unikatowych 
walorów naturalnych (lasy i jeziora) w gra-
nicach miasta. Działania zmierzają nie tylko 
do budowania marki miasta przyjaznego 
dla mieszkańców, ale również niezwykle 
atrakcyjnego pod względem oferty po-
bytowej (turystyka weekendowa) dla tu-
rystów. „Olsztyn. Aktywnie!" to: rekreacja, 
edukacja, familijność, ogólnodostępność, 
cykliczność, wysoka jakość merytoryczna 
(przewodnicy), budowanie społeczności 
ludzi aktywnych.

Dla kogo: 

dla wszystkich, poszczególne dyscypliny 
i spotkania oferują rekreację o różnych 
stopniach trudności

Turystyka  
aktywna

CENA: 
oferta jest ogólnodostępna i w zdecydowanej 

większości dyscyplin bezpłatna

TERMINY: 
kwiecień–grudzień

ORGANIZATOR I REZERWACJA: 
Urząd Miasta Olsztyna, 

pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, 
tel. 89 527 31 11, 

www.aktywnie.olsztyn.eu 

OSOBa DO KOnTaKTU: 
andrzej Kocięcki, 

Biuro Promocji Urzędu Miasta Olsztyna, 
tel.  89 527 94 83  Olsztyn
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Malbork zachwyca całym mnóstwem innych atrakcji dla turysty w każdym wieku. To miasto wielu 
imprez plenerowych, koncertów, wydarzeń sportowych i kulturalnych. Liczne restauracje oferu-
jące lokalne produkty, elementy małej architektury, pokazy tańczącej fontanny czy bogata oferta 
parków rozrywki – to wszystko tworzy niesamowity klimat tego miasta. W niedalekiej odległości 
od zamku możemy podziwiać jego wierną kopię, odtworzoną w skali 1 : 30. Sklepy cynamonowe, 
czyli klimatyczny targ specjałów regionalnych, zabierze wszystkich w oryginalną podróż w czasie 
do okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zwiedzanie zamku to obowiązkowy punkt pobytu 
w Malborku. Któż nie chciałby zrobić sobie zdjęcia z wielkimi mistrzami krzyżackimi, a potem obej-
rzeć nowoczesnej wystawy bursztynu czy broni?

Opis oferty
1 dzień – przyjazd do Malborka oraz zakwaterowanie w wybranej bazie noclegowej (różne formy za-
kwaterowania: hotele, pokoje gościnne, zajazdy, pola biwakowe, domy wycieczkowe, schronisko).

Miłośnicy aktywnego spędzenia czasu mają do wyboru: 
1) ściankę wspinaczkową – w sezonie letnim można skorzystać ze ścianki wspinaczkowej o po-

wierzchni ok. 100 m.
2) korty tenisowe o ceglanej nawierzchni oraz rolkowisko w hali sportowej. 
3) lodowisko funkcjonujące od listopada do marca o wymiarach 20 x 40 m, z którego korzystać 

może jednocześnie 100 osób. 
4) Parki linowe Jumpy Park i Malborkstones – oferta skierowana do miłośników sportów eks-

tremalnych. Świetna zabawa dla dzieci i dorosłych. Każdy może spróbować swoich sił na 
trasach o różnym poziomie trudności.

5) kajaki, rowery wodne – istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego na miejskim kąpielisku. 
6) baseny w hotelu Majewskim, w Heldruku lub w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. 
 Obiadokolacja w wybranej przez uczestników restauracji lub pizzerii. Miasto posiada bogatą 

ofertę gastronomiczną w zależności od upodobań turystów. 
7) spacer po Malborku – 7. zwiedzenie Starego Miasta (kościół św. Jana Chrzciciela, Ratusz 

Staromiejski, Brama Mariacka i Garncarska).
8) przejażdżka ninebotem – futurystycznym pojazdem dwukołowym. Nauka jazdy jest bardzo 

łatwa, później już godzinami można czerpać przyjemność z poruszania się tym niezwykłym 

Dla kogo: 

oferta skierowana jest dla tych,  
którzy chcą aktywnie spędzić  
czas wolny w Malborku,  
a także zapoznać się z miastem – stolicą 
dawnego państwa krzyżackiego

PAkIET ZAWIERA: 
1 nocleg, wyżywienie, atrakcje

TERMINY: 
od maja do września, natomiast w przypadku  

lodowiska – od listopada do marca,  
zwiedzanie zamku przez cały rok

REZERWACJA ATRAKCJI: 
Centrum Informacji Turystycznej w Malborku, 

ul. Kościuszki 54, 82-200 Malbork, 
tel. 55 647 47 47,

e-mail: cit@visitmalbork.pl,
www.visitmalbork.pl

aktywnie w MalborkuTurystyka  
aktywna
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pojazdem (plac miejski z fontanną i pomnikiem króla Kazimierza Jagiellończyka, miniatura 
zamku krzyżackiego w skali 1 : 30). Powrót do hotelu na kolację. 

9) gra w kręgle – możliwość zagrania w bowling oferują Klub CITY & Bowling oraz Club 
Alfa. Kręgle to świetna rozrywka dla każdego.

2 dzień – po śniadaniu zwiedzanie zamku malborskiego, największej twierdzy średniowiecznej Euro-
py. Zwiedzanie zamku trwa 3,5 godziny,  grupa z przewodnikiem startuje co 30 minut. Zamek zwie-
dzamy pod opieką doświadczonego przewodnika bądź z audioprzewodnikiem. Jedną z najciekaw-
szych ekspozycji na zamku są „Bursztynowe konteksty” – wystawa ukazująca różne aspekty bursztynu. 
Od czerwca 2016 r. zamek udostępnia nową, stałą wystawę zatytułowaną „Militaria orientalne – Skar-
biec”. Znaczna część prezentowanego na niej oręża perskiego i indoperskiego stanowiła prywatny 
zbiór prof. Lecha Konrada Kobylińskiego. Pozostałe kilkadziesiąt militariów orientalnych – afgańskich, 
tureckich i pochodzenia bałkańskiego – stanowi zbiór własny muzeum tworzony od 1961 r.

Po zwiedzaniu zamku można skorzystać z różnych ciekawych miejsc: 
1) Dino Park – a w nim aż 3 parki: Park Smoków, Park Dinozaurów i Park Linowy Malborkstones. Park 

Smoków, czym jest smok, chyba każdy wie. Jednak mniej znany jest fakt, że stwory te panoszyły 
się po świecie nie tylko w bardzo zamierzchłych czasach. Smoki wciąż pobudzają wyobraźnię ko-
lejnych pokoleń, budzą respekt i strach. Dziś są już opowieścią i historią, dopełniają tę mieszankę 
o magię i fantastykę. Każdy z nas zna opowieści o tych tajemniczych stworzeniach pojawiających 
się w kulturze masowej od zarania dziejów. Tylko w  Dinoparku zobaczycie odwzorowanie ich 
przedziwnego wyglądu, który pozwoli ożywić wyobraźnię nawet największych niedowiarków. 
W parku dinozaurów na swojej drodze spotkacie ponad 40 ruchomych dinozaurów, które w oto-
czeniu pięknej zieleni lasu przeprowadzą Was przez poszczególne okresy w dziejach ziemi. Na 
ścieżce dydaktycznej o długości 1350 m zobaczycie, jak wyglądały setki milionów lat temu.

2) Park Linowy Jumpy Park – jeden z największych w regionie, profesjonalny park linowy, 
10 tras o różnym stopniu trudności. Łączna długość tras to 2,5 km. Himalaje w Malborku – 
pierwszy taki kompleks wspinaczkowy. Można zdobyć wszystkie 14 ośmiotysięczniki, idąc 
drogą przez siebie wybraną. Ty decydujesz, którędy i z jaką trudnością chcesz iść na Mount 
Everest czy K2. Ponadto: dmuchańce, strzelnice (paintball, łuk, karabinek), place zabaw, sumo.

3) Przystań jachtowa – przystań żeglarska na rzece Nogat powstała w ramach regional-
nego projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”. Na przystani zostały wybu-
dowane pomosty pływające wraz z trapami dojściowymi i odnogami cumowniczymi. 
Pomosty umożliwiają jednoczesne cumowanie 24 jachtów lub żaglówek. Miłośnicy 
sportów wodnych z pewnością znajdą w Malborku coś dla siebie. Można tutaj żeglować, 
popływać rowerem wodnym, motorówką, kajakiem czy łodzią.
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Międzynarodowy sztumski  
Bieg solidarności
Sztum jest położony w województwie pomorskim, w odległości 14 km od Malbor ka. Miasto 
jest usytuowane na przesmyku między połączonymi niegdyś dwoma jeziorami, Sztumskim 
i Barlewickim, które wraz z pobliskimi lasami tworzą wyjąt kowy kompleks przyrodniczo-kra-
jobrazowy. Doskonale położony i ufortyfikowany zamek sztumski stanowił bazę wypadową 
dla wojsk krzyżackich udających się na wyprawy wojenne na Litwę. W czasach krzyżackich 
zamek był również letnią rezydencją wielkiego mistrza. 

Opis oferty
Dla amatorów aktywnej rekreacji Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum po raz ko-
lejny w dniu 3 maja organizuje Międzynarodowy Bieg Solidarności. Jest to jedna z najwięk-
szych imprez sportowych organizowanych na Powiślu. Najważniej szym punktem programu 

jest Bieg Główny na 10 km. Przewidziane są również 
biegi dla dzieci oraz marsz rekreacyjny nordic wal-
king. Różnorodność tras i dystan sów pozwala na 
wspólny bieg zarówno wyczynowcom, jak i amato-
rom w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat. Ważnym 
atutem tego wydarzenia jest malowniczo usytuowa-
na ścieżka pieszo-rowerowa wokół Jeziora Zajezier-
skiego, którą przemierzają zawodnicy, tworząca pętlę 
o długości 4600 m.
Dla osób korzystających z usługi zaplanowano week-
endowy pobyt w pensjona cie Iskra lub gospodar-
stwie Klimbergowice wraz z pełnym wyżywieniem, 
wycieczkę po zamkach krzyżackich Mal bork–Sztum–
Kwidzyn oraz przejażdżkę bryczką po okolicznych 
szlakach leśnych. Szczegółowe informacje o biegu 
oraz zapisy dostępne są na stronie: zantyr.pl.

Dla kogo: 

dla aktywnych w każdym wieku

Turystyka  
aktywna

PAkIET ZAWIERA: 
udział w imprezie odpłatny,  

pozostałe usługi kalkulowane są indywidualnie

TERMINY: 
3 maja

ORGANIZATOR I REZERWACJA: 
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie,  
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZanTyR Sztum,  
ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum 

OsObY dO kONTAkTu: 
Ryszard Mazerski, tel. 608 038 472  

REZERWACJE NOCLEGu:
Stajnia Iskra Jakub Gossa, tel. 504 025 326,  

Sztumskie Pole, ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztum, 
e-mail: kontakt@stajniaiskra.com.pl

Gospodarstwo Klimbergowice, tel. 605 550 079,  
Sztumska Wieś 60a, 82-400 Sztum,

e-mail: biuro@klimbergowice.pl
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pomorska Droga św. Jakuba

Lębork leży na turystyczno-pielgrzym-
kowej trasie, reaktywowanej w ramach 
unijnego projektu „RECReate – Pomor-
ska Droga św. Jakuba". Droga jest czę-
ścią sieci europejskiej, prowadzącej do 
Santiago de Compostela w Hiszpanii. 

Opis oferty
Szlak rozpoczyna się w Kretindze na 
Litwie, prowadzi przez wojewódz-
two pomorskie, zachodniopomorskie 
i w Rostocku w Niemczech łączy się 
z europejską siecią. W Lęborku znajdu-
je się sanktuarium św. Jakuba Apostoła 
z relikwiami św. Jakuba. W muzeum 

w Lęborku można wypożyczyć bezpłatne audioprzewodniki, z którymi można przejść miej-
ski odcinek Drogi św. Jakuba, zwiedzić najciekawsze miejsca i zabytki miasta. Szczegółowe 
informacje o szlaku, jego etapach, atrakcjach turystycznych oraz bazie gastrono miczno- 
-noclegowej dostępne są w przewodniku turystycznym „Pomorska Droga św. Jakuba”, także 
w jego interaktywnej wersji: www.re-create.pl/mapa/.

Dla kogo: 

dla turystów indywidualnych i grup 
turystycznych, w tym także dla osób 
wykluczonych z tradycyjnie pojmowa-
nego ruchu turystycznego, tj. do osób 
starszych, niepełnosprawnych oraz 
rodzin z dziećmi

Turystyka  
aktywna

WYPOŻYCZALNIA AudIOPRZEWOdNIkÓW 
W MuZEuM: 

wypożyczalnia audioprzewodników w językach pol-
skim, angielskim, niemieckim i litewskim czynna jest  

w godzinach funkcjonowania muzeum i jest dostępna 
dla wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem Lęborka. 

Regulamin wypożyczalni znajduje się na stronie  
www.muzeum.lebork.pl

INFORMACJA TuRYsTYCZNA: 
Centrum Informacji Turystycznej  

„Brama Kaszubskiego Pierścienia”,  
al. niepodległości 6,

tel.  59 84 20 134,  
e-mail: lebork@kaszubskipierscien.pl

Punkt Informacji Turystycznej – Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Ziemia Lęborska – Łeba”, 

ul. Dworcowa 8a (budynek dworca PKP),  
tel. 601 825 206,  

e-mail: lotzl@wp.pl
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człuchów  
– Lawendowe Miasto północy
Serdecznie zapraszamy do Człuchowa – miasta, które chlubi się już blisko 670-let nią historią, 
położonego w południowo-zachodniej części województwa pomor skiego. Lasy i jeziora znaj-
dujące się w mieście stanowią raj dla turystów lubiących zarówno aktywny wypoczynek, jak też 
spokój i ciszę. Patronem miasta i najstarszej jego parafii jest św. Jakub Apostoł, któremu dedyko-
wany jest coroczny Lawendowy Jarmark św. Jakuba.

Opis oferty
Każdego roku 25 lipca, w dzień imienin patrona miasta, człuchowski rynek przybiera 
wszystkie odcienie fioletu, a to za sprawą corocznego Lawendowego Jarmarku św. Jakuba.  

Dla kogo: 

oferta skierowana jest do miłośników 
i twórców rękodzieła, rodzin z dziećmi, 
młodzieży, zespołów ludowych,  
osób 50+

Eventy 
oraz 
atrakcje jednodniowe

TERMIN:
25 lipca

WsPÓŁORGANIZATORZY: 
Urząd Miejski w Człuchowie, 

al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, 
tel. 59 83 42 291, 

e-mail: promocja@czluchow.eu, 
www.czluchow.eu

Sabat Szefowych, ul. Sobieskiego 7a, 77-300 Człuchów

OsObA dO kONTAkTu: 
Dorota Cieplińska – inspektor ds. promocji miasta, 

tel. 59 83 42 291, wew. 318
Maria Danuta Kordykiewicz – prezes Sabatu Szefowych

Impreza przyciąga licz-
nych rękodzielników i pro-
ducentów tradycyjnych 
wyrobów i potraw. Jest 
połączeniem tradycyjnych 
jarmarków odpustowych 
z przywiezionym z Francji 
zamiłowaniem do lawen-
dy,  panującym w mieście 
od dekady. Grono miło-
śników lawendy wciąż się 
powiększa. Znajdują oni coraz to nowe zastosowania dla lawendy. Odkrywane są nie tylko 
znane od setek lat wartości zielarskie tej rośliny. Na porządku dziennym są lawendowe eks-
perymenty dekoracyjne, ale również kulinarne, od wianków i bukietów z lawendą, przez 
fioletowe korale wypełnione suszoną lawendą, po wypieki z kwiatowymi płatkami.
Co roku uczestnicy Lawendowego Jarmarku św. Jakuba rywalizują w konkursach na la-
wendowy produkt jarmarku, lawendowy strój czy lawendowe smaki. Była już lawendo-
wo-różana nalewka, drożdżówka z lawendową polewą, lawendowe ciasteczka, czy też 
konfitury z kwiatami tej rośliny. Tradycyjnie prezentowane i sprzedawane na jarmarku 
produkty związane są tematycznie lub kolorystycznie z lawendą, która na dobre zado-
mowiła się w człuchowskich ogródkach przydomowych i na miejskich skwerach. Co-
rocznie lawenda zdobiąca w tym dniu fontannę na rynku trafia na człuchowskie rabaty.
Przy rytmach zespołów ludowych i wykonawców z Miejskiego Domu Kultury można 
wczuć się w klimat dawnych pracowni rękodzielniczych, do wyboru są warsztaty garn-
carskie, malowania na szkle czy plecenia wianków z przydrożnych roślin. Jarmarkowi 
towarzyszą także atrakcje dla dzieci i całych rodzin: konkursy plastyczne, puszczanie ba-
niek mydlanych, malowanie twarzy, zamek dmuchany, fotobudka, lawendowe wróżenie, 
a także liczne stragany pełne lawendowych niespodzianek, a to lawendowe serce, a to 
anioł albo i mydełko lub poduszeczka.
Na sympatyczne upominki od organizatorów mogą też liczyć solenizanci i jubilaci ob-
chodzący swoje święto tego dnia.
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Jarmark średniowieczny  
na św. Jakuba w Kętrzynie
Latem każdego roku na Jarmark średnio wieczny 
św. Jakuba przybywają do Kę trzyna rycerze, kup-
cy i rzemieślnicy. Przez kilka lipcowych dni i wie-
czorów wokół dawnego krzyżackiego zamku, 
położonego między Warmią a Mazurami, przewija 
się różnobarwny tłum kuglarzy i muzykantów. 
Zobaczysz tu pracę tkaczek i garncarzy, ko wali 
i odlewników, powroźnika i tokarza, spróbujesz 
smaku dawnych regionalnych po traw. Poznasz 
pracę pisarza w scriptorium, a u mincerza wybi-
jesz pamiątkową monetę. W cieniu zamkowego 
dziedzińca usłyszysz pieśni pielgrzymów, obejrzysz 
przedstawie nia teatralne, a wokół zamku zoba-
czysz różnobarwny tłum kuglarzy i muzykantów. 
Walki rycerzy i wieczorne zabawy przy dźwiękach 
dawnych instrumentów tworzą niepowta rzalny kli-
mat średniowiecznego widowiska.

Opis oferty
W czasie jarmarku w ciągu dnia odbywają się pokazy dawnych rzemiosł, koncerty muzyki 
dawnej i tradycyjnej, zajęcia dla dzieci. Każdy chętny może spróbować nauczyć się trud-
nej sztuki tkania na warsztacie, wykonywania na bardku plecionych tasiemek, kręcenia 
powro zów czy toczenia naczyń na kole, będącym kopią średniowiecznego koła garncar-
skiego. Wieczorami na zamkowym dziedzińcu prezen towane są spektakle teatralne oparte 
na moty wach dawnych legend i opowieści, odbywają się koncerty muzyki średniowiecznej 
i trady cyjnej. Dzień często kończy zabawa taneczna z tańcami średniowiecznymi i tradycyj-
nymi z różnych krajów Europy.

Dla kogo: 

oferta skierowana jest do turystów 
indywidualnych, grup zorganizowanych, 
osób, które interesują się dawną i tra-
dycyjną muzyką i tańcem, miłośników 
historii, osób lubiących aktywny wy-
poczynek połączony z uczestnictwem 
w wydarzeniach kulturalnych

Eventy 
oraz 
atrakcje jednodniowe

CENA:
udział w warsztatach, spektaklach i koncertach  

jest bezpłatny

TERMINY: 
koniec lipca

ORGANIZATOR: 
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 

pl. Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn, 
tel.  89 752 32 82, 

www.muzeum.ketrzyn.pl, 
www.jarmark.ketrzyn.pl
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ści od wyboru kierunku płynięcia. Podczas 
rejsu zachwyca sceneria Kanału  Elbląskiego, 
która w większości stanowi sztuczną drogę 
wodną stworzoną przez człowieka. Odcinek 
Kanału Elbląskiego w okolicy Miłomłyna sta-
nowi jego najstarszą część. To w tym miej-
scu w 1844 r. rozpoczęto budowę Kanału. 
Sama śluza Miłomłyn stanowi punkt 0,00, 
od którego mierzy się kilometraż Kanału. 
Podczas rejsu przepływamy śluzą Miłomłyn 
i śluzą Zieloną – są to tzw. śluzy komorowe, 
pierwotnie o konstrukcji drewnianej, póź-
niej zamienionej na betonową. Odcinek 
rejsu Ostróda–Miłomłyn jest częścią „Szlaku 
Papieskiego”. W latach 1957–1958 szlakiem 
tym pływał Karol Wojtyła. Na jego cześć na 
śluzie Miłomłyn został postawiony granito-
wy pomnik oraz posadzono dąb.

rejsy szlakiem Kanału elbląskiego

Kanał Ostródzko-Elbląski, zwany również „El-
bląskim”, jest zaliczany do ewenementów 
w skali światowej. Ten światowej klasy cud 
sztuki hydrotechnicznej zaprojektowany zo-
stał przez pruskiego inżyniera Georga Jacoba 
Steenke w 2. ćwierci XIX w., za panowania 
króla Fryderyka Wilhelma III, a wybudowany 
za czasów króla Fryderyka Wilhelma IV, w celu 
gospodarczego połączenia wodnego Prus 
Wschodnich z Bałtykiem. Statki pokonują pra-
wie 100-metrową różnicę poziomów wody 
pomiędzy Ostródą a Elblągiem. Rejon Kanału 
Ostródzko-Elbląskiego, oraz tereny bezpośred-
nio do niego przyległe i najbliższa jego okoli-
ca stanowią obszar chronionego krajobrazu. 
W 2011 r. decyzją Prezydenta RP Kanał Elbląski 
został uznany Pomnikiem Historii, aspiruje też 
do wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podczas rejsu oprócz światowej kla-
sy zabytku sztuki hydrotechnicznej będą też mieli Państwo okazję podziwiać przyrodę, któ-
rej piękno zachwyca wszystkich odwiedzających nasze strony.

Trasa: Ostróda–Miłomłyn lub Miłomłyn–Ostróda, czas rejsu: 2,5 godziny 

Opis oferty
Trasa rejsu przebiega na odcinku Kanału Elbląskiego pomiędzy Ostródą a Miłomłynem. Wyciecz-
kę rozpoczynamy, podziwiając piękną panoramę Ostródy bądź też śluzę Miłomłyn, w zależno-

Dla kogo: 

oferta skierowana jest do osób  
w każdym przedziale wiekowym,  
z udogodnieniami dla osób 50+

Eventy 
oraz 
atrakcje jednodniowe

CENA ZAWIERA:
rejs statkiem oraz transport

TERMINY: 
od końca kwietnia do połowy października 

ORGANIZATOR I REZERWACJA: 
Żegluga Ostródzko-elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie,

ul. Mickiewicza 9a, 14-100 Ostróda,
tel. 89 670 92 17, 89 670 92 25,
e-mail: info@zegluga.com.pl,
rezerwacje@zegluga.com.pl,

www.zegluga.com.pl
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Warmiński Jarmark świąteczny

W grudniowej atmosferze świąt Bożego Narodzenia olsztyńską starówkę wypełniają kramy 
i wystawcy ze specjalnie dobra nym asortymentem: rękodzie łem, przysmakami i ozdobami 
świątecznymi. To prawdziwy „ogród świątecznych przyjemności” zarówno dla mieszkańców, jak 
i odwiedzają cych turystów. 

Opis oferty
Impreza nawiązuje swoim klimatem i charakterem do najpiękniejszych jarmarków Europy, 
z których słyną głównie Austriacy i Niemcy. W zamyśle organiza tora ma być „magnesem”, który 
przyciągnie klientów do wystawiających swe wyroby przedsiębiorców – wytwórców produk-
tów regionalnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Wspomniane produkty regionalne 
to m.in. artykuły kulinarne, słodycze, alkohole, rękodzieło i sztuka ludowa, ozdoby choinkowe, 
zabawki, odzież, biżuteria, wyroby ekologiczne (np. świeczki z wosku pszczelego) itp. Wymiar 
wydarzenia wzmacniają liczne atrakcje towarzyszące, m.in. pokazy iluminacji, karuzela wenecka 
i kolej św. Mikołaja, koncerty, występy teatrów.

Dla kogo: 

impreza jest ogólnodostępna

Eventy 
oraz 
atrakcje jednodniowe

PAkIET ZAWIERA:
oferowane atrakcje są bezpłatne, istnieje możliwość 
zakupu produktów przez klientów indywidualnych 

TERMINY: 
grudzień

ORGANIZATOR I REZERWACJA: 
Urząd Miasta Olsztyna, 

pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, 
tel. 89 527 31 11, 

www.jarmark.olsztyn.eu

OsObA dO kONTAkTu: 
anna Wolak,

Biuro Promocji Urzędu Miasta Olsztyna, 
tel. 89 534 99 11
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(maj): impreza organizowana w siedzibie Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury, impreza 
bezpłatna; 5. Dzień Dziecka (1 czerwca): organizowane są na terenie Dzierzgońskiego 
Ośrodka Kultury występy artystyczne dzieci 
i młodzieży, konkursy i zawody z nagrodami, 
impreza bezpłatna; 6. Powitanie Lata (ostat-
nia sobota czerwca): impreza plenerowa na 
Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu, impreza 
bezpłatna; 7. Dzierzgońskie spotkania z Old 
Jazzem (lipiec): koncerty zespołów jazzowych, 
jam session, impreza bezpłatna; 8. Dni Dzierz-
gonia (ostatni weekend lipca): obchody święta 
miasta organizowane na Wzgórzu Zamkowym 
w Dzierzgoniu (koncerty, przedstawienia, 
spektakle), impreza bezpłatna; 9. Rozświetlenie 
choinki miejskiej oraz kiermasz bożonarodze-
niowy (grudzień).

Festiwal czterech Kultur

Ideą Festiwalu Czterech Kultur jest podkre-
ślenie wzajemnych rela cji, jakie nawiązały się 
pomiędzy czterema nacjami zamieszkujący-
mi ziemię dzierzgońską, tj. pol ską, ukraińską, 
niemiecką i żydowską, które utworzyły nową, 
charakterystycz ną dla Powiśla kulturę. Prze-
słanie festiwalu nie skupia się jedynie na tych 
narodowościach. Impreza promuje dialog 
międzynarodowy i jego pozytywne oddziały-
wanie na rozwój społeczeństwa. 

Opis oferty
Festiwal Czterech Kultur to impreza jednodniowa, która odbywa się w drugiej poło wie sierp-
nia na terenie Wzgórza Zamkowego w Dzierzgoniu. W czasie jego trwania prezentują się 
zaproszone zespoły wokalno-artystyczne przedstawiające kulturę swojego kraju. Występy 
i zabawy trwają od rana do późnych godzin nocnych.

W ciągu roku zapraszamy do Dzierz-
gonia na imprezy: 1. Koncert Wa-
lentynkowy (14 lutego); 2. Kiermasz 
Wielkanocny (marzec/kwiecień): do 
udziału w kiermaszu zapraszani są lo-
kalni rękodzielnicy, którzy wystawiają 
swoje prace, a lokalni odbiorcy mogą 
je nabyć; 3. Majówka (1–3 maj) na 
Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu, 
impreza bezpłatna; 4. Noc Muzeów 

Dla kogo: 

festiwal jest skierowany do wszystkich 
grup społecznych, bez względu na wiek 
czy pochodzenie

Eventy 
oraz 
atrakcje jednodniowe

CENA:
wstęp bezpłatny

TERMINY: 
sierpień

ORGANIZATOR:
Dzierzgoński Ośrodek Kultury, 

ul. Krzywa 16, 82-440 Dzierzgoń, 
tel.  55 276 26 47, 

www.dokdzierzgon.pl
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W 2014 r. na terenie manufaktury 
zostały zbudowane domki z drew-
na, umeblowane w wiejskim stylu, 
oferujące nocleg dla grupy 10–15 
osób. Każdy z domków wyposażo-
ny jest w kuchnię, łazienkę, w przy-
legających ogrodach stworzone są 
warunki do gotowania/grillowania. 
Dla osób spragnionych relaksu cze-
ka sauna oraz ogrzewane drewnia-
ne sauny. Domki położone są na 
terenie parku ze strzeżonym par-
kingiem. Goście spragnieni czyn-
nego wypoczynku mogą uczest-
niczyć w spływach kajakowych, 
podziwiając nienaruszoną czystość 
okolicy Górnej Cisy. 

tuzsér – manufaktura palinki  
(narodowej wódki Węgier)

Manufaktura znajduje się gospodarstwie (tanya) Kálonga, położonym pomiędzy miejsco-
wościami Tuzsér i Mándok. Posiadamy wieloletnie doświadczenia w tradycyjnej produkcji 
palinki z owoców dostępnych w naszym regionie, czyli ze śliwek i jabłek. Wyroby przygoto-
wujemy dla klientów indywidualnych.  

W 2012 r. gorzelnia otrzymała złoty medal „Destillatan”, także w tym samym roku produkt ma-
nufaktury Tuzséri Vilmoskörte czyli wódka z gruszek, został uznany za najlepszą palinkę Węgier. 
W 2012 r. została zakończona budowa „Domu degustacji”, w którym grupa nawet 100 osób może 
w kulturalnych warunkach poznać proces produkcji palinki oraz degustować nasze produkty.

Na terenie zakładu ustawionych jest 16 tablic informacyjnych o usługach manufaktury oraz 
produkcji „złota Tuzséru” z owoców regionalnych. 

Dla kogo: 

oferta skierowana jest  
do grup zorganizo wanych,  
jak i osób indywidualnych,  
zainteresowanych tradycyjnym  
rzemiosłem regionu

Eventy 
oraz 
atrakcje jednodniowe

INFORMACJE:
Csobolya attila,

tel. +36 20 215 1690,
e-mail: csobolyaa@yahoo.com,

www.tuzseri.hu

AdREs: 
Tuzséri Pálinka Manufaktúra, 

Węgry, 4356 Tuzsér
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