
Znad Warmii i Mazur
	 Z	wysokości	nieba	miasta	i	miasteczka	Warmii	i	Mazur	wydają	się	jeszcze	mniejsze	niż	są	w	rze-
czywistości.	Oglądane	z	góry	miejscowości	na	pierwszy	rzut	oka	zdradzają	swój	wiek.	Wokół	serca	miasta,	
którym	 jest	 ratusz,	 kościół,	 zamek,	wszystko	 z	 bardziej	 lub	mniej	 strzelistymi	wieżami,	wyrastają	 nowe	
dzielnice.	Miasta	są	zanurzone	w	zieleni,	dotykają	luster	wody	lub	są	poprzecinane	rzekami.	Rzeki	Warmii	i	
Mazur	nie	są	duże,	ale	za	to	długie	i	kręte.
	 Łyna,	Drwęca,	Krutynia,	Pisa,	Pasłęka	 i	wiele	 innych,	które	płyną	pośród	 łąk	 i	 lasów,	miejscami	
wpadają	do	mijanych	jezior,	wówczas	pozostają	w	ich	cieniu,	ale	wypływają	i	w	dalszym	ciągu	są	niezwykle	
piękne.
	 Mazurskie	jeziora	są	dla	nieba	ogromnym	zwierciadłem,	w	którym	przegląda	się	od	wieków.	Z	wy-
sokości	widać	zatoki,	przesmyki,	obrys	każdego	akwenu	a	także	strefy	wody	i	wysepki.
Jeziorne	wyspy	 przez	 swą	 niedostępność	wyglądają	 dość	 niesamowicie,	 pobudzają	wyobraźnię,	 a	 te	 za-
mieszkałe	przez	kormorany	przypominają	groźne	uroczyska.
	 Lasy	to	obok	jezior	największa	atrakcja	regionu,	w	którym	do	rzadkości	należą	miejsca,	gdzie	ich	nie	
ma.	Gęsty	las	mocnych	wysokich	sosen	odbija	się	w	wodach	Śniardw,	Bełdan,	jeziora	Mokrego	czy	Nidzkie-
go.	Dzisiejsze	lasy	różnią	się	od	tych	pierwotnych	nie	tylko	pod	względem	obszaru,	ale	również	struktury.
Kraina	 kilku	 tysięcy	 jezior,	 ogromnych	 kompleksów	 leśnych	 i	ważnych	miejsc	 historycznych	 przyciąga	
wielu	turystów	nie	tylko	z	Polski.	Historia	Warmii	i	Mazur	tworzona	była	przez	inne	ludy	i	narody,	można	
tu	znaleźć	wiele	dowodów	na	odmienność	kultury	i	religii.	Prezentujemy	krzyżackie	zamki,	pałace	pruskich	
możnowładców,	zabytki	techniki,	pozostałości	po	tajnych	kwaterach	Hitlera	i	miejsca	kultu	religijnego.
	 Zapraszamy	na	wędrówkę	po	niezwykłych	miejscach	Warmii	 i	Mazur,	mamy	nadzieję,	 że	każdy	
znajdzie	coś	dla	siebie,	a	rozbudzona	ciekawość	i	wyobraźnia	pozwolą	na	zaplanowanie	niezwykłych	podró-
ży.	Walory	opisywanych	miejsc	dla	wodniaków,	wędkarzy,	pasjonatów	dzikiej	przyrody	i	historii	są	nie	do	
zakwestionowania.	

Zapraszamy
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Kanał Elbląski               
Na	świecie	zbudowano	jedynie	dwa	kanały,	w	których	wykorzystano	system	pochylni:	Kanał	Morrisa	
w	USA	od	dłuższego	czasu	nieczynny	i	Kanał	Elbląski,	który	jest	unikatem	w	skali	światowej,	wciąż	
funkcjonuje	oraz	posiada	rozwiązania	techniczne	odbiegające	od	tych	znanych	z	Kanału	Morrisa.	
Podobno	ostatecznym	argumentem,	który	w	połowie	XIX	w.	przekonał	władcę	Prus,	Fryderyka	Wilhel-
ma	IV	do	budowy	kanału	był	głos	inżyniera	Stenke,	który	twierdził,	że	nikt	nie	posiada	takiego	urzą-
dzenia.	Całkowita	długość	drogi	wodnej	wynosi	127,5	km,	a	znaczna	jej	część	przebiega	przez	urokliwe	
okolice.	Atrakcyjnymi	fragmentami	kanału	są	pochylnie,	otaczający	krajobraz	oraz	mijane	kamienne	
lub	betonowe	mosty.

Zobacz koniecznie
Izbę Historii Kanału Elbląskiego i maszynownię w Buczyńcu
Przydatne adresy
Żegluga Ostródzko –Elbląska, tel.+ 48 89 646 38 71 , www.zegluga.com.pl

Most obrotowy na Kanale Łuczańskim w Giżycku
Most	stanowi	interesujący	zabytek	techniki,	unikalny	w	skali	europejskiej.
Wybudowany	w	1889	 r.	 spina	brzegi	Kanału	Łuczańskiego,	który	w	sezonie	 letnim	wypełniony	 jest	
jachtami	i	statkami.	Na	przemian	służy	użytkownikom	drogi	wodnej	i	dróg	bitych	zawsze	blokując	któ-
rąś	z	nich.	Stutonowe	przęsło	przesuwane	jest	o	90	stopni.	Mechanizm	obsługuje	ręcznie	jedna	osoba.

Przydatne adresy 
i Giżycko, tel. +48 87 428 52 65, www.gizycko.turystyka.pl

Elbląg

Ostróda

Giżycko

Olsztyn
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Kanał Mazurski
Kanał	Mazurski	jest	jedną	z	unikalnych	budowli	z	oryginalnymi	rozwiązaniami	technicznymi,	wspania-
le	wkomponowanymi	w	środowisko	naturalne.	Celem	budowy	było	stworzenie	drogi	wodnej	z	Wielkich	
Jezior	Mazurskich	przez	Pregołę	do	Bałtyku.
Budowę	kanału	rozpoczęto	w	1911	roku	i	prowadzono	ją	z	przerwami	do	1942	r.	W	czasach	III	Rzeszy	
kanał	był	obiektem	tajnym.	Łączna	długość	kanału	od	jez.	Mamry	do	rzeki	Łyny	na	terenie	obwodu	
kaliningradzkiego	wynosi	51	km	z	różnicą	poziomów	między	tymi	punktami	111,2	m.	Na	terenie	Polski	
znajduje	się	odcinek	kanału	o	długości	22	km	z	pięcioma	śluzami	o	różnym	stopniu	zaawansowania	
budowy.	Na	nieczynnych	odcinkach,	wypełnionych	stojącą	wodą	 i	porośniętych	bujnie	 roślinnością,	
bobry	zbudowały	żeremia.

Zobacz koniecznie
Śluzę Guja – jedyna całkowicie ukończona i sprawna śluza na kanale o wymiarach 46 m 
długości, 7,5 szerokości, spadek poziomu wody 10,3 
Śluzę w Leśniewie Górnym, budowę której wstrzymano, nie osiągając nawet połowy zaawansowania prac, mimo to przedsta-
wia się okazale. Na kilkunastometrowej betonowej ścianie widnieje ślad po godle III Rzeszy.
www.mazury.info.pl
Przydatne adresy
i  Węgorzewo, tel. +48 87 427 40 09 

Stańczyki - Mazurskie „akwedukty”
Na	nieczynnej	trasie	linii	kolejowej	Gołdap	-	Żytkiejmy	stoją	słynne,	bliźniacze	betonowe	mosty	o	ar-
chitekturze	przypominającej	rzymskie	akwedukty.	Przerzucone	nad	doliną	rzeki	Błędzianki	wyglądają	
jak	budowle	z	bajki.	Mają	ponad	200	m	długości,	ich	arkady	o	rozpiętości	30	m	wznoszą	się	na	wyso-
kość	36	m	.	Mosty	zaliczane	są	do	najwyższych	kolejowych	mostów	w	Polsce.	Na	trasie	tej	samej	linii	
kolejowej	znajdują	się	inne	konstrukcje	mostowe.	Do	najciekawszych	należy	wiadukt	pod	Kiepojciami	
nad	rzeką	Bludzią	oraz	dwa	bliźniacze	mosty	nad	rzeką	Jarką	pomiędzy	Botkunami	a	Rakówkiem.	

Warto zobaczyć
Tuż przy drodze prowadzącej z Błąkał do Stańczyków znajduje się jeziorko Tobell, w którym w 1926 roku nastąpił wybuch gazu 
błotnego. Podczas gwałtownej burzy jeziorko nagle zniknęło, ukazało się dopiero po kilku miesiącach.
www.mazury.info.pl

Stańczyki
Węgorzewo

Olsztyn
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Korsze – wieże wodne
W	XIX	wieku	na	terenie	majątku	Korsze	przecinały	się	dwie	najważniejsze	w	Prusach	linie	kolejowe.	
Przy	 skrzyżowaniu	 szlaków	powstała	osada,	 a	 stacja	 zaliczana	była	do	głównego	węzła	kolejowego	 
w	Prusach	Wschodnich.
Z	dawnego	kolejowego	imperium	na	stacji	w	Korszach	pozostała	atrakcja	dla	miłośników	kolejnictwa.	
Są	nią	trzy	zabytkowe	wieże	wodne.	Tego	typu	wieże	spotyka	się	niezmiernie	rzadko,	tym	bardziej	że	
każda	pod	względem	konstrukcyjnym	reprezentuje	inny	typ.

www.korsze.com

Ełcka Kolej Wąskotorowa
W	pierwszej	połowie	XX	wieku	kolejki	wąskotorowe	były	bardzo	popularnym	środkiem	transportu.	
Budowę	48-kilometrowej	ełckiej	wąskotorówki	zakończono	w	1917	roku.	Obecnie	kolejka	znajduje	się	
na	liście	zabytków	techniki	i	stanowi	atrakcję	turystyczną	Ełku.	Niezwykłym	przeżyciem	dla	miłośni-
ków	kolei	jest	przejazd	pociągiem	retro	ciągniętym	przez	lokomotywę	parową,	na	burcie	której	widnieje	
orzeł,	którego	w	okresie	powojennym	zapewne	przez	przeoczenie	nie	pozbawiono	korony

Warto zobaczyć
W dawnym budynku stacyjnym znajduje się muzeum posiadające imponującą kolekcję czapek kolejarskich, 
lamp i biletów kolejowych.
Przydatne adresy
Ełcka Kolej Wąskotorowa, tel. + 48 87 610 38 38 ,www.elk.pl, www.mosir.elk.com.pl
i Ełk, tel. + 48 87 621 70 10

Olsztyn Ełk

Korsze
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Twierdze i bunkry
Twierdza Boyen w Giżycku
Twierdza	jest	jedną	z	najlepiej	zachowanych	w	Polsce	XIX-wiecznych	fortyfikacji.	Położona	na	prze-
smyku	pomiędzy	jeziorami	Kisajno	i	Niegocin	ma	kształt	nieregularnej	gwiazdy.	Do	wnętrza	prowadzą	
cztery	bramy.	Twierdza	była	centralnym	punktem	systemu	obronnego	Prus	Wschodnich.	W	1914	roku	
powstrzymała	ofensywę	wojsk	rosyjskich.
Obiekt	można	zwiedzać.	W	budynku	koszarowym	mieści	się	Muzeum	Twierdzy.

Zobacz koniecznie
W pobliżu twierdzy na wzgórzu zwanym Górą Stołową stoi krzyż 
poświęcony św. Brunonowi z Kwerfurtu i jego osiemnastu towarzyszom. 
Prawdopodobnie w tym miejscu zginęli w marcu 1009 roku męczeńską śmiercią z rąk Prusów.
Przydatne adresy
i Giżycko, tel. + 48 87 428 52 65, www.gizycko.turystyka,pl

Gierłoż – Wilczy Szaniec
Stratedzy	III	Rzeszy	umieścili	w	krainie	jezior,	bagien	i	rozległych	lasów	główne	wojenne	kwatery	do-
wództwa.	Były	to	wyłącznie	centra	dowodzenia	,	wyposażone	w	nowoczesne	sieci	łączności.
Najsłynniejsza	z	mazurskich	kwater	wojennych	wybudowana	w	Gierłoży	służyła	Adolfowi	Hitlerowi.	
Zespół	kilkudziesięciu	budynków	powstał	w	latach	1940	–	1944.	Najpotężniejsze	schrony	miały	niewy-
obrażalnie	grube	ściany	bez	okien	i	siedmiometrowe	stropy	z	żelbetu	.	W	styczniu	1945	roku	niemieccy	
saperzy	zużywając	setki	ton	materiałów	wybuchowych	wysadzili	wszystkie	schrony	i	budynki.	

Przydatne informacje
Wilczy Szaniec, tel. +48 89 752 44 29,  www.wolfsschanze.home.pl
Ruch na terenie kwatery jest zorganizowany, wstęp płatny, można wynająć przewodnika.

Olsztyn
Giżycko

Gierłoż
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Betonowe miasteczko
W	 lesie	w	miejscowości	Mamerki	 znajduje	 się	 zespół	 obiektów	 byłej	 niemieckiej	 kwatery	 głównej	
Naczelnego	Dowództwa	Wojsk	Lądowych.	W	latach	1940-1944	zbudowano	tutaj	ponad	200	obiektów	
służących	różnym	służbom.	W	szczytowym	okresie	w	Mamerkach	pracowało	1500	osób.	W	dobrym	
stanie	przetrwało	30	schronów	betonowych,	w	tym	schron	„gigant”	podobny	do	największych	budowli	
Wilczego	Szańca.	Z	dachu	schronu,	na	którym	znajduje	się	wieża,	można	podziwiać	wspaniałe	widoki.
Warto zobaczyć
Mamerki to specjalny obszar ochrony siedlisk nietoperzy. 
Jest to drugie co do liczebności miejsce hibernowania nietoperzy, 
a w szczególności mopka.
Przydatne adresy
Mamerki , +48 89 752 42 83, www.mamerki.com
i Węgorzewo, tel. + 48 87 427 40 09 
Bunkry można zwiedzać przez cały rok, są wytyczone trasy zwiedzania. 
W okresie od maja do końca października zwiedzanie jest płatne. 

Kompleks”Robinson”
W	Puszczy	Rominckiej	nieopodal	miejscowości	Gołdap	w	podmiejskim	lesie	Kumiecie	znajdowała	się	
kwatera	Naczelnego	Dowództwa	Wojsk	Lotniczych.	Na	wzór	innych	mazurskich	kwater	sztabowych	
wzniesiono	solidne	schrony	oraz	budynki	noszące	kryptonim	„Robinson”.	Tak	nazywał	się	również	spe-
cjalny	pociąg	będący	do	dyspozycji	sztabu	Luftwaffe.	W	1944	roku,	gdy	do	granicy	zbliżały	się	wojska	
Armii	Czerwonej,	Niemcy	wysadzili	obiekty	kwatery.
Przydatne informacje
Część budynków zajmowanych przez Sanatorium Vital w Gołdapi należała do kompleksu kwatery Robinson

Pozezdrze – Hochwald
Ruiny	polowej	kwatery	dowódcy	SS	i	policji	Himmlera	znajdują	się	koło	1	km	od	wsi	Pozezdrze.	Kwa-
tera	o	kryptonimie	Hochwald	ukryta	w	lesie	składała	się	z	9	obiektów.	Wszystkie	obiekty	zostały	znisz-
czone	przez	wycofujących	się	Niemców	w	styczniu	1945	roku.	Najlepiej	zachował	się	schron	Himmlera	
o	podwójnych	ścianach	i	stropie.
www.pozezdrze.pl

Olsztyn

Pozezdrze

Robinson

Mamerki
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Na wodzie i pod wodą
Wielkie Jeziora Mazurskie	to	niezwykle	urokliwy	i	wyjątkowy	w	skali	europejskiej	zakątek	Polski.	
Połączone	kanałami	jeziora	są	mekką	wodniaków,	którzy	każdego	roku	zjeżdżają	tłumnie,	by	chłonąć	
wspaniałą	atmosferę	i	dowoli	oddawać	się	swojej	pasji.
Budowa	kanałów	pozwoliła	na	znaczne	wydłużenie	tras	żeglugowych,	które	liczą	około	200	km.	Naj-
dłuższy	na	Wielkich	Jeziorach	Kanał	Jegliński	łączący	jezioro	Seksty	z	jeziorem	Roś	otworzył	drogę	
wodną	do	Pisza	dalej	Pisą	i	Narwią	do	Wisły.
Budowę	kanału	liczącego	ponad	5	kilometrów	zakończono	w	1849	roku.	Jeszcze	kilkanaście	lat	temu	
droga	wodna	z	Warszawy	na	Mazury	tętniła	życiem,	obecnie	Kanał	opustoszał,	a	żeglarze	szosami	do-
cierają	do	swoich	ulubionych	miejsc.

www.mazury.info.pl 

Wyspy ciekawe i tajemnicze
 

Wyspa Upałty	największa	w	całym	zespole	 jezior	Mamry	do	1945	własność	hrabiów	Lehdnorffów,	
właścicieli	Sztynortu.	Na	wyspie	po	 latach	 świetności	pozostał	 stary	ponad	dwustuletni	drzewostan:	
dęby,	buki,	klony,	topole,	który	kiedyś	stanowił	park	otaczający	rezydencję.	Przed	1939	rokiem	była	
tam	leśniczówka	i	gospoda	licznie	odwiedzana	przez	turystów.	Obecnie	można	znaleźć	resztki	dawnych	
zabudowań	oraz	niemieckie	schrony	i	umocnienia	ziemne	z	II	wojny	światowej.

www.mazury.info.pl

Olsztyn

Upałty
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Wyspa Gilma	na	jeziorze	Dobskie	jest	bardzo	tajemniczą	wyspą	owianą	magią	Świętego	Gaju.	W	tym	
miejscu	do	końca	trwał	w	swojej	warowni	i	bronił	się	przed	Krzyżakami	ostatni	wódz	Galindów.	Krzy-
żacy	wygrali	bitwę	i	jako	dowód	swojej	władzy	wybudowali	obronny	niewielki	zamek.	Na	wyspie	są	
pozostałości	XIII-wiecznego	grodziska	pruskiego,	ruiny	zamku	oraz	szczątki	murowanych	kamiennych	
schodów,	które	prowadzą	do	tajemniczej	budowli,	o	której	tak	naprawdę	nikt	nie	wie,	czym	była	i	do	
czego	służyła.	Burzliwa	historia	wyspy	jest	kanwą	wielu	legend.	Podobno	znajduje	się	tam	czakram	–	
miejsce	mocy.	Wyspa	stanowi	rezerwat,	a	jezioro	Dobskie	objęte	jest	strefą	ciszy.

www.mazury.info.pl

Wyspa Kormoranów	na	jeziorze	Dobskim	nazywana	też	Wysoki	Ostrów,	o	powierzchni	około	2	ha,	
porośnięta	jest	lasem	liściastym	i	jest	kolonią	lęgową	kormoranów	i	czapli	siwych.	Ptaki	te	gniazdują	
na	wysokich	 lipach	 i	wiązach	częściowo	uschniętych	z	powodu	guana.	Bardzo	ciekawe	 jest	 zgodne	
współżycie	czapli	i	kormoranów.

www.mazury.info.pl
Przydatne informacje
Wyspa jest rezerwatem i nie można na nią wchodzić. 
Aby ją zobaczyć, można wybrać się jachtem lub małym statkiem wycieczkowym.
Przydatne adresy
Żegluga Mazurska Giżycko, tel./fax + 48 87 428 25 78, www.zeglugamazurska.com.pl 
Warto zobaczyć w okolicy
Fuledzki Róg, rezerwat przyrody nieożywionej „Głazowisko”. 
Na powierzchni 40 ha znajduje się około 6000 głazów porośniętych unikalnymi roślinami.

Olsztyn

J.	Dobskie
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Czarci Ostrów	na	jeziorze	Śniardwy,	 to	niewielka	porośnięta	sosnami	wyspa,	na	której	znajdują	się	
pozostałości	Fortu	Ełk	wzniesionego	w	latach	1784	–	1786.	W	dawnych	czasach	było	to	miejsce	po-
gańskiego	kultu	religijnego.	Śniardwy,	największe	jezioro	w	Polsce,	nazywane	jest	często	„mazurskim	
morzem”.	Na	jeziorze	jest	mnóstwo	mielizn,	podwodnych	kamieni	oraz	niespodziewane	wiejących	wia-
trów	powodujących	wysokie	fale.	Od	setek	lat	pracujący	na	jeziorze	rybacy	byli	przekonani,	że	wszel-
kie	utrudnienia	są	efektem	działania	mocy	nieczystych,	a	wyspa	Czarci	Ostrów	jest	diabelską	siedzibą	 
z	ukrytym	skarbem.

Warto zobaczyć
Jezioro Łuknajno, królestwo łabędzia niemego. Latem i jesienią z wież obserwacyjnych można podziwiać około 2000 sztuk 
łabędzi niemych. Jest to największe skupisko w Europie i znajduje się na liście rezerwatów biosfery.
www.jezioro.com.pl 

Tajemnicza wyspa	na	jeziorze	Dgał	Wielki	w	wyniku	podwodnych	badań	okazała	się	tworem	sztucz-
nym	–	drewnianym	rusztem	ułożonym	2,5	tys.	lat	temu	przez	ludzi	z	wczesnej	epoki	żelaza.	Na	tym	
drewnianym	pomoście	wybudowali	osiedle	mieszkalne.	Osada	spłonęła	prawdopodobnie	od	uderzenia	
pioruna,	a	zgliszcza	porosła	roślinność.	Dziś	wyspa	wygląda	na	naturalną	i	dopiero	uważne	przyjrzenie	
się	jej	krawędzi	zanurzonej	w	wodzie	budzi	wątpliwości.

Informacje praktyczne
Jezioro Dgał Wielki znajduje się niedaleko miejscowości Pieczarki w gminie Pozezdrze

Olsztyn
J.	Śniardwy

J.	Dgał	Wielki
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Nurkowe atrakcje
Ilość	i	różnorodność	jezior	oraz	bogactwo	flory	i	fauny,	sprawia,	że	Mazury	są	znakomitym	miejscem	
do	uprawiania	turystyki	podwodnej.
Wrak	statku	Arabella	jest	jedną	z	atrakcji	nurkowych	na	jeziorze	Mamry	Północne.	Początkowo	był	to	
holownik,	który	po	zakończeniu	swojej	służby	i	gruntownej	renowacji	stał	się	jachtem	żaglowym	.	Po	
całkowitym	wyeksploatowaniu	został	zatopiony.	Leży	na	głębokości	33	m.	Na	tej	głębokości	gdzie	jest	
zimno	i	ciemno	stwarza	niesamowitą	atmosferę	grozy.
Nurkowanie	dla	początkujących	na	jeziorze	Przystań.	Na	głębokości	kilku	metrów	urządzono	podwod-
ny	tor	przeszkód.	Stanowi	własność	Mazurskiego	Centrum	Nurkowego	w	Giżycku,	którego	letnia	baza	
znajduje	się	nad	jeziorem	w	pobliżu	wsi	Przystań.
Nurkowanie	pod	lodem	dostarcza	niezapomnianych	wrażeń,	jednak	jest	to	sport	dla	zaawansowanych.	
Zimową	porą	woda	ma	najlepszą	przejrzystość,	widoczność	dochodzi	do	10-12	metrów.

Przydatne informacje
Mazurskie Centrum Nurkowe w Giżycku, tel. + 48 602300963, http://mcn.mazury.pl

Jezioro Wuksniki	ma	68	m	głębokości,	wyjątkowo	czyste	wody	i	jest	bardzo	przejrzyste.	Nurkowie	 
w	tym	jeziorze	chętnie	szukają	swojego	rekordu	głębokości.	Nie	odstrasza	ich	to,	że	jezioro	jest	odda-
lone	od	dróg	i	zabudowań	nie	ma	też	nad	nim	żadnej	bazy	wypoczynkowej.

Przydatne adresy
i Morąg, tel. + 48 89 757 38 26, www.lot.mazury.pl
Warto zobaczyć
Dwór Bieniasze z XVIII w z parkiem, obecnie hotel

Olsztyn

J.	Mamry

J.	Wuksniki
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Jezioro Narie	 jest	 jednym	z	najczystszych	jezior	w	regionie.	Cały	akwen	objęty	jest	strefą	ciszy,	co	
znacznie	podnosi	jego	atrakcyjność.	Pod	powierzchnią	wody	kryją	się	głębokie	rynny,	największa	głę-
bia	ma	44	m.	Woda	w	jeziorze	ma	dużą	przejrzystość	sięgającą	przy	słonecznej	pogodzie	do	5	m.	Doce-
niają	to	nurkowie,	którzy	odwiedzają	Narie	o	każdej	porze	roku.	

Przydatne adresy
Centrum Nurkowe Vertigo Diving w Warszawie,  www.vertigodiving.pl , www.narie,pl 
i Morąg, tel. +48 89 757 38 26 
Warto zobaczyć
Morąg: Pałac Dohnów - obecnie muzeum, gotycki kościół parafialny z XIV w., ratusz z XVII w.

Jezioro Świętajno	leżące	pomiędzy	Nidzicą	a	Szczytnem	jest	jednym	z	najpopularniejszych	akwenów	
nurkowych	 na	Mazurach.	Miłośnicy	 podwodnych	 przygód	 cenią	 przede	wszystkim	 jego	wyjątkową	
czystość	i	przejrzystość	dochodzącą	do	5-6	m.	Jezioro	jest	stosunkowo	płytkie,	słońce	dociera	do	sa-
mego	dna,	dzięki	czemu	roślinność	rozrasta	się	wyjątkowo	obficie,	tworząc	wielobarwne,	falujące	pod-
wodne	łąki.	Nurkując	w	Świętajnie	można	podziwiać	nie	tylko	roślinność,	ale	również	wiele	gatunków	
ryb	i	raki.

Przydatne adresy
i Szczytno, tel./fax +48 89 624 97 14, www.turystyka.szczytno.pl
W pobliżu możliwość noclegu w bazie agroturystycznej.
Warto zobaczyć
Szczytno – fragmenty murów obronnych zamku krzyżackiego, barokowy kościół ewangelicki XV w.

Olsztyn
J.	Narie
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Sanktuaria i świątynie
Warmii i Mazur
Święta Lipka - sanktuarium na palach
Świętolipski	klasztor	to	przepiękna	i	wytworna	XVII-wieczna	budowla	ukryta	wśród	zieleni	znakomi-
cie	wkomponowana	w	krajobraz.
Budowa	sanktuarium	była	niezwykle	trudna	z	uwagi	na	podmokły	teren.	Zarówno	kościół	jak	i	krużgan-
ki	posadowiono	na	dziesiątkach	tysięcy	pali	olchowych.
Kościół	 zdobią	 niezwykle	 efektowne	 freski	 i	 polichromie,	 rzeźby	w	 kamieniu	 i	 drewnie,	 obrazy	 na	
płótnie,	wyroby	złotnicze	 i	 snycerskie	oraz	 rzadko	spotykane	w	 takiej	obfitości	dzieła	artystycznego	
kowalstwa	i	ślusarstwa.	Imponujące	i	niezwykle	ciekawe	są	barokowe	organy.	Świątynię	otacza	czwo-
robok	krużganków	z	bramami	prowadzącymi	na	dziedziniec.	Najciekawsza	jest	brama	główna,	która	
jest	jednym	z	najbardziej	misternych	dzieł	kowalskich,	jakie	można	zobaczyć	w	Polsce.

www.jezuici.pl /swlipka/
Warto zobaczyć 
15 kapliczek barokowych ustawionych przy drodze do Reszla.
Trzymetrowa kolumna zwieńczona rzeźbą Matki Boskiej na lipie, postawiona w miejscu gdzie pielgrzymi szlak przekraczał 
prusko-warmińską granicę.

Chwalęcin
Miniaturowe	 sanktuarium	 jest	 najmniejszym	 i	 najbardziej	 zapomnianym	 zespołem	 pielgrzym-
kowym	 w	 regionie.	 Świątynię	 wybudowaną	 w	 XVIII	 wieku	 otacza	 odpustowy	 dziedziniec	 
z	 fasadą	ozdobioną	figurami.	Wnętrze	 świątyni	zaskakuje	przepychem	późnobarokowej	polichromii.	 
W	ołtarzu	głównym	znajduje	się	„czarny	krucyfiks”	z	XIV	w.,	który	zasłynął	cudami	i	przyciągał	rzesze	
pielgrzymów.	

Obecnie pielgrzymi rzadko tu zaglądają, a nabożeństwa odprawiane są tylko w niedzielę.
www.powiatlidzbarski.pl, www.jezioro.com.pl 

Olsztyn

Św.	Lipka
Chwalęcin
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Krosno – w cieniu Świętej Lipki 
W	miejscu,	 gdzie	w	wodach	Drwęcy	Warmińskiej	 znaleziono	figurkę	Matki	Boskiej,	w	XVI	wieku	
zbudowano	kaplicę.	Z	racji	cudów,	jakie	zdarzały	się	w	kaplicy,	Krosno	odwiedzało	coraz	więcej	piel-
grzymów.	Na	ich	potrzeby	wybudowano	kościół,	który	przypomina	słynne	założenie	pielgrzymkowe	 
w	Świętej	Lipce.	Elementy	upodobniające	to	barokowa	fasada	z	dwiema	wieżami,	krużganek	z	kaplica-
mi	w	narożach	i	misternie	kuta	brama.
Wewnątrz	znajduje	się	pięć	ołtarzy,	piękne	organy	i	liczne	obrazy.

www.orneta.net/zabytki, www.jezioro.com.pl

Stoczek Klasztorny - Świątynia Pokoju
Początki	 sanktuarium	 są	 podobne	 do	 innych	 tego	 typu	miejsc	 na	Warmii.	 Znaleziono	 figurkę	Mat-
ki	Boskiej	 ,	która	zasłynęła	cudami	i	na	jej	cześć	wzniesiono	kaplicę.	Z	czasem	wzniesiono	kościół,	 
a	opiekę	nad	nim	powierzono	bernardynom.	We	wnętrzu	na	uwagę	zasługuje	obraz	Matki	Boskiej	,	któ-
ry	jest	kopią	słynnego	obrazu	z	kościoła	Santa	Maria	Maggiore	w	Rzymie,	dwa	boczne	barokowe	ołta-
rze	oraz	wspaniała	ambona	z	kutego	żelaza	i	organy	z	XVIII	wieku.	Stoczek	był	najpopularniejszym	po	
Świętej	Lipce	miejscem	pielgrzymkowym	na	Warmii.	Podczas	II	wojny	światowej	Niemcy	internowali	
tu	biskupów	austriackich,	w	latach	1953	–	1954	przetrzymywano	w	Stoczku	prymasa	Polski,	kardynała	
Stefana	Wyszyńskiego.

www.stoczek.pl 
Warto zobaczyć
Dobre Miasto - gotycka kolegiata z XIV w. z gwiaździstym sklepieniem 
(drugi co do wielkości zabytkowy kościół na Warmii - po katedrze fromborskiej).

Olsztyn

Stoczek	Klasztorny

Dobre	Miasto
Krosno
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Gietrzwałd
Wieś	wkomponowana	 jest	w	 przecudny	 krajobraz.	 Przybyszów	wita	 piękną	 panoramą	warmińskich	
domów	z	czerwonej	cegły,	zgrupowanych	wokół	wysokiej	wieży	sanktuarium.
Największym	wydarzeniem	w	jej	historii	były	objawienia	Matki	Bożej	w	1877	roku.	Od	 tego	czasu	
do	Gietrzwałdu	rokrocznie	przybywają	wielotysięczne	rzesze	pielgrzymów	z	kraju	i	zagranicy.	Modlą	
się	przed	cudownym	obrazem	Matki	Boskiej	Gietrzwałdzkiej,	zdobiącym	główny	ołtarz	neogotyckiej	
świątyni.	Pielgrzymi	wyjeżdżając	nie	zapominają	o	zaczerpnięciu	wody	z	cudownego	źródełka,	jedni	na	
pamiątkę,	inni	licząc	na	poprawę	zdrowia.

www.gietrzwald.3c.pl 
Przydatne adresy
i Gietrzwałd, tel. + 48 89 512 32 90, www.gietrzwald.pl 
Warto odwiedzić Karczmę Warmińską w Gietrzwałdzie, www.karczma.pl 
Warto zobaczyć 
Na zachód od wsi znajduje się rezerwat “Sosny taborskiej”, najstarsze drzewa mają 250 lat i około  
40 m wysokości.

Wojnowo
W	maleńkim	Wojnowie	od	 lat	żyją	zgodnie	wyznawcy	czterech	religii:	katolicy,	ewangelicy,	prawo-
sławni	i	starowiercy.	Na	początku	XIX	w.	nad	jeziorem	Duś	powstała	pustelnia,	którą	przekształcono	 
w	klasztor	staroobrzędowców.	Obecnie	klasztor	znajduje	się	w	rękach	prywatnych,	a	każdy	zwiedza-
jący	jest	mile	widziany.	Nastrój	w	klasztorze	i	na	pobliskim	cmentarzyku	sprzyja	medytacjom	i	odpo-
czynkowi.	W	głębi	wsi	stoi	cerkiew,	w	centrum	molenna,	we	wnętrzu	której	uwagę	przyciągają	ikony	 
i	olbrzymi	srebrny	żyrandol.

Przydatne adresy
Wojnowo, tel. + 48 87 425 70 30, www.mazury.info.pl 
i  Ruciane Nida, tel. + 48 87 423 19 89, www.ruciane-nida.pl

Olsztyn

Wojnowo
Gietrzwałd
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Mikołaj Kopernik na Warmii
Lidzbark Warmiński
Kopernik w roli lekarza i sekretarza
Mikołaj	Kopernik	wielki	 astronom,	 twórca	 teorii	 heliocentryzmu	 z	Warmią	 związany	 był	 przez	 po-
nad	40	lat.	Z	nominacji	kapituły	warmińskiej	w	1507	został	osobistym	sekretarzem	i	 lekarzem	swo-
jego	wuja	biskupa	warmińskiego	Łukasza	Watzenrode.	Mieszkał	w	tym	czasie	w	Lidzbarku	Warmiń-
skim.	Zamek	biskupów	zwany	Wawelem	Północy	należy	do	najlepiej	zachowanych	gotyckich	zamków	 
w	Polsce.	Przez	ponad	400	lat	stanowił	główną	siedzibę	biskupów	warmińskich.	Zamek	można	zwiedzać	
od	piwnic	aż	po	górne	kondygnacje.	Na	ścianach	wielu	sal	zachowało	się	sporo	oryginalnych	malowideł	
i	polichromii.	W	zamku	działa	Muzeum	Warmińskie.	W	otoczeniu	stylowych	wnętrz	prezentowany	jest	
bogaty	zbiór	rzeźby,	malarstwa,	mebli	oraz	dzieł	rzemieślników.
Od	1976	roku	w	sierpniu	u	stóp	zamku	dawnej	rezydencji	księcia	biskupa	Ignacego	Krasickiego,	mi-
strza	bajek	i	satyry	odbywają	się	Biesiady	Humoru	i	Satyry.	Jest	to	najstarszy	w	Polsce	przegląd	kaba-
retowy.

www.lidzbarkwarminski.pl,  www.domwarminski.pl 
Warto zobaczyć
Cerkiew prawosławna w dawnym kościele ewangelickim z 1823 r. 
Cmentarz Rumuński – osobliwa nekropolia znajduje się przy wyjeździe z miasta w kierunku Bartoszyc

Olsztyn

Lidzbark	Warmiński
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Olsztyn
Kopernik w wojnie polsko-krzyżackiej
Zamek	kapituły	warmińskiej	budowano	etapami,	najstarsza	część	pochodzi	z	XIV	w.	W	salach	zam-
kowych	mieści	się	Muzeum	Warmii	i	Mazur.	W	latach	1516	-1521	z	przerwami	przebywał	na	zamku	
Mikołaj	Kopernik.	W	jego	dawnej	komnacie	wystawiane	są	zbiory	malarstwa	oraz	eksponaty	związane	
z	 osobą	 astronoma.	Najcenniejszą	 pamiątką	 jest	 tablica	 astronomiczna	 narysowana	 na	 ścianie	 przez	
genialnego	odkrywcę.	Kopernik	śledząc	promienie	słoneczne	wyrysował	równonoc.	
Na	dziedzińcu	zamku	stoją	2	kamienne	posągi	wykute	przed	wiekami	w	granitowych	głazach	narzu-
towych	zwane	„babami”.	Wciąż	pozostaje	tajemnicą,	dlaczego	Prusowie	wykonywali	i	czcili	podobne	
posągi.

www.muzeum.olsztyn.pl
Warto zobaczyć w Olsztynie:
Kościół św. Jakuba XIV w, Wysoka Brama XIV w., Stary Ratusz, Planetarium 
Warto zobaczyć w okolicy:
Łajs - granica warmińsko-mazurska, na moście urządzono przejście graniczne z budką strażniczą i szlabanem
Kudypy – arboretum,  www.olsztyn.rdlp.gov.pl/kudypy/arboretum.html
Barczewo – dawna synagoga neorenesansowa z XIX w.
Naterki – pole golfowe 18-dołkowe, www.mazurygolf.pl 
Przydatne adresy
i Olsztyn, tel. /fax +48 89 535 35 66/65, www.warmia-mazury-rot.pl

Olsztyn
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Frombork
Kopernik, twórca teorii monetarnej i heliocentryzmu
Frombork	to	niewielkie	miasteczko	nad	Zalewem	Wiślanym,	niezwykle	malownicze,	a	dzięki	licznym	
pamiątkom	z	przeszłości	pełne	tajemniczego	uroku.	Od	końca	XIII	wieku	stanowiło	duchową	stolicę	
Warmii	i	siedzibę	kapituły	warmińskiej.	Największą	atrakcją	jest	Wzgórze	Katedralne	zaliczane	do	za-
bytków	światowej	klasy.	W	jego	skład	wchodzą	archikatedra,	pałace	biskupie,	kurie	kanoniczne	,	mury	
obronne,	wieże	i	baszty.	We	wnętrzu	wieży	dzwonniczej	mieści	się	planetarium	oraz	wahadło	Foucaulta	
-	przyrząd,	który	pozwala	naocznie	stwierdzić,	że	ziemia	się	kręci.
Mikołaj	Kopernik	urodził	się	w	1543	roku	w	Toruniu,	zmarł	70	lat	później	we	Fromborku.
Wzgórze	Katedralne	kryje	tajemnicę	związaną	z	miejscem	spoczynku	astronoma.	Wszystkie	próby	pro-
wadzone	od	kilkuset	lat	odnalezienia	grobu	kończyły	się	niepowodzeniami.	W	2005	roku	naukowcy	praw-
dopodobnie	odnaleźli	szczątki	(97%	prawdopodobieństwa),	ale	odkrycie	to	wymaga	dalszych	badań.

Przydatne adresy
i Frombork, tel./fax +48 55 243 70 52 , www.frombork.pl 
Warto zobaczyć
Kadyny -w XIX wieku letnia rezydencja Cesarza Wilhelma II, www.kadyny.com.pl 
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Elbląg – gotycki kościół św. Mikołaja XV w., Brama Targowa XIII w., Galeria EL
i Elbląg, tel./fax +48 55 232 42 34 , www.elblag.pl

Olsztyn

Frombork
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Śladami państwa krzyżackiego
na Mazurach
Nidzica – Zamek prokuratorski
Dobrze	zadbana	krzyżacka	warownia,	obecnie	miejskie	centrum	kultury,	biznesu	i	rozrywki.	Mury	zam-
kowe	dały	schronienie	licznym	instytucjom.	Mieści	się	tam	muzeum,	bractwo	rycerskie,	galeria,	pra-
cownia	rzeźby,	biblioteka,	miejski	ośrodek	kultury,	hotel	i	restauracja.	Kompleks	otoczony	jest	gęstym	
XIX-wiecznym	parkiem.

Przydatne adresy
i Nidzica, tel. +48 89 625 54 68,  www.nidzica.pl
Warto zobaczyć
Tatarski kamień – 2 km na południowy zachód od Nidzicy – największy głaz na Mazurach
Łyna – rezerwat Źródła rzeki Łyny, www.jezioro.com.pl 

Ostróda - siedziba komtura 
Przed	 bitwą	 grunwaldzką	 komturia	 dysponowała	 dużym	 potencjałem	 ekonomicznym	 i	 militarnym.	 
W	czasie	wojen	napoleońskich	pełniła	funkcje	kwatery	wojsk	niemiecko-rosyjskich,	następnie	francu-
skich.	W	1945	roku	podzieliła	tragiczny	los	miasta	i	spłonęła.
Bezwieżowy	krzyżacki	zamek	dziś	przypomina	pruski	fort.	Mieści	się	w	nim	centrum	kultury,	muzeum,	
galeria,	biblioteka.	Przy	zamku	działa	Bractwo	Rycerskie	Gwiazdy	Zarannej	Zamku	ostródzkiego.	

Przydatne adresy
i Ostróda,  tel.+48 89 642 30 00
www.szlak.zamkigotyckie.org.pl , www.ostroda.pl 
Warto zobaczyć
Karnity – zamek neogotycki XIX w.

Olsztyn
Ostróda

Nidzica
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Olsztynek
Do	naszych	 czasów	 z	 dawnego	 zamku	 pozostało	 niewiele.	 Zachowały	 się	 jedynie	 dolne	 oryginalne	
elementy	elewacji	w	skrzydle	północnym	oraz	piwnice	gotyckie	z	krzyżowo-żebrowymi	sklepieniami.	
Obecnie	mieszczą	się	tutaj	szkoły.	Z	uwagi	na	pełnioną	funkcję	obiekt	jest	niedostępny	w	dni	wolne	od	
nauki.

Przydatne adresy
i Olsztynek, tel./fax +48 89 519 27 56 , www.olsztynek.com.pl
Warto zobaczyć
Muzeum Budownictwa Ludowego - skansen w Olsztynku, Galeria Obrazów na Szkle, www.muzeumolsztynek.com.pl  
Grunwald - Największa bitwa średniowiecznej Europy - inscenizacja w lipcu, www.grunwald.hanzeatycki.pl 

 Kętrzyn
Zamek	wybudowany	został	w	II	połowie	XIV	w.	Najbardziej	reprezentacyjne	skrzydło	zajmował	pro-
kurator.	Przy	zamku	funkcjonował	folwark.	Liczne	przebudowy	na	przestrzeni	stuleci	zmieniły	wygląd	
obiektu.	W	1945	roku	zamek	został	spalony.	W	trakcie	odbudowy	w	latach	siedemdziesiątych	ubiegłego	
stulecia	 przywrócono	 gotycki	 charakter	 budowli.	Obecnie	w	 zamku	mieści	 się	 biblioteka,	muzeum,	
centrum	kultury.

Przydatne adresy
i Kętrzyn, tel./fax + 48 89 751 47 65, www.ketrzyn.com.pl 
Warto zobaczyć 
Reszel – zabytkowe miasteczko z XIV-wiecznym zamkiem biskupim
i Reszel, tel./fax + 48 89 755 00 97, www.reszel.pl 
Owczarnia k. Kętrzyna, Mazurskie Muzeum, www.owczarnia.com 

Olsztyn

Kętrzyn

Olsztynek
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Bezławki - kościół czy zamek?
W	końcu	XIV	w.	obiekt	zbudowali	Krzyżacy.	Był	to	niewielki	zamek	składający	się	z	budynku	miesz-
kalnego	i	muru	otaczającego	dziedziniec	z	basztami.	W	1513	roku	mieszkalne	skrzydło	zaadaptowa-
no	na	kościół.	Wewnątrz	warto	zobaczyć	niezwykłą	drewnianą	konstrukcję	wieży	dobudowanej	około	
1728	roku.	Ta	niezwykła	budowla	zadziwia	autentyzmem,	tym	bardziej	że	w	otoczeniu	zachowały	się	
mury	obronne	z	fragmentami	narożnych	baszt.

Przydatne adresy
i Kętrzyn, tel./fax + 48 89 751 47 65

Węgorzewo 
Nad	rzeką	Węgorapą	powstał	pod	koniec	XIV	wieku	zamek	krzyżacki.	Pięcioboczna	budowla	z	we-
wnętrznym	dziedzińcem	i	wieżą	była	siedzibą	administratora	zakonnego.	W	XVIII	w.	przebudowano	
węgorzewski	zamek	na	barokową	rezydencję	z	czasem	służył	już	tylko	jako	więzienie.	W	1945	roku	
został	spalony,	przetrwały	główne	mury.	Obecnie	czeka	na	właściciela.	

Przydatne adresy
i Węgorzewo, tel. + 48 87 427 40 09,  www.wegorzewo.pl
Warto zobaczyć 
Muzeum Kultury Ludowej i Park Etnograficzny. Przy muzeum działają pracownie rękodzielnicze garncarska, tkactwa, koron-
karstwa, wyrobu kwiatów, koszyków i sztuki dekarskiej, tel. + 48 87 427 32 42
Sztynort - Pałac Rodu Lehndorff z XVII w., www.mazury.info.pl 
Tawerna Zęza – morskie opowieści, szanty

Olsztyn

Węgorzewo
Bezławki
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Barciany - siedziba prokuratora zakonnego
Krzyżacki	zamek	powstał	na	miejscu	starego	drewnianego	grodu	pruskiego	w	końcu	XIV	w.	Zbudowa-
ny	z	cegły	na	planie	czworoboku	z	dwiema	basztami	miał	być	siedzibą	komtura,	ostatecznie	rezydował	
w	nim	krzyżacki	prokurator.	Kilkakrotnie	był	przebudowywany,	z	czasem	stracił	swoje	pierwotne	zna-
czenie.	Zachowało	się	skrzydło	wschodnie	oraz	mury	i	fundamenty	skrzydła	północnego.
Aktualnie	w	zamku	trwają	prace	remontowe	i	rekonstrukcyjne.	Pokrzyżacki	zamek	adaptowany	jest	na	
centrum	konferencyjne	i	hotel.

Ryn - Z wizytą u Wallenroda 
W	II	połowie	XIV	wieku	na	wzgórzu,	pomiędzy	dwoma	jeziorami	najprawdopodobniej	w	miejscu	ist-
niejącego	niegdyś	galindzkiego	grodu	zbudowano	największy	zamek	krzyżacki	na	Mazurach.	Zamek	
był	siedzibą	komturii,	która	obejmowała	niemal	całe	terytorium	na	wschód	od	Łyny	i	Pregoły.	Wielo-
krotnie	zmieniał	właścicieli.	W	XIX	wieku	został	przekształcony	w	więzienie.	Po	wojnie	był	siedzibą	
władz	gminnych,	domu	kultury	i	biblioteki.	Obecny	wygląd	zamku	odbiega	od	pierwotnego.	Zabytkowe	
mury	mieszczą	wysokiej	klasy	hotel	i	centrum	konferencyjne.	

Przydatne adresy
i Ryn, tel./fax + 48 87 421 80 61, www.rck.ryn.pl 
Warto zobaczyć
Sądry – „Chata Mazurska” autentyczne wnętrze mazurskiego domostwa, 
w zabudowaniach gospodarczych dawny sprzęt rolniczy tel./ fax + 48 89 742 36 11
Nakomiady – XVIII-wieczny pałac, www.nakomiady.pl 

Olsztyn
Ryn

Barciany



Informacje	turystyczne
Wojewódzkie	Centrum	Informacji	Turystycznej

10-017	Olsztyn,	ul.	Staromiejska	1
tel./fax	48	89	535	35	65,	48	89	535	35	66

e-mail:	wcit@warmia.mazury.pl
www.warmia-mazury-rot.pl

Bartoszyce
tel./fax	48	89	762	98	80
pit@bartoszyce.pl
www.bartoszyce.pl/gci
Biskupiec
tel./fax	48	89	715	47	42
bip@bip.biskupiec.pl;	www.biskupiec.pl
Braniewo
tel.	48	55	644	33	03
it_braniewo1@poczta.onet.pl
www.braniewo.pl
Dobre Miasto
tel.	48	89	615	10	56
turystykadm@wp.pl
www.dobremiasto.com.pl	
Działdowo
tel./fax	48	23	697	59	46
promocja@dzialdowo.starostwo.gov.pl	
www.powiatdzialdowski.pl
Elbląg
tel./fax	48	55	232	42	34
touristinfo@wp.pl
www.it.elblag.com.pl;	www.elblag.pl	
Ełk
tel.	48	87	621	70	10
info@turystyka.elk.pl	
www.turystyka.elk.pl	
Frombork
tel.	48	55	243	70	52
tel.	48	55	244	06	60
informacja.turystyczna@frombork.pl	
www.frombork.pl
Gietrzwałd
tel.	48	89	512	32	90
it@gietrzwald.pl;	www.gietrzwald.pl
Giżycko
tel.	48	87	428	52	65
tel./fax	087	428	57	60
infogizycko@post.pl	
www.gizycko.turystyka.pl
Gołdap
tel./fax	48	87	615	20	90
poczta@frrg.pl;	www.frrg.pl
Górowo Iławeckie
tel.	48	89	761	00	48
infoturgorowo@mtnet.pl	
www.itgorowo.prv.pl

Iława
tel.	48	89	648	58	00
fax	48	89	648	82	48
lot@lot.ilawa.pl;	www.it.ilawa.pl
Kętrzyn
tel./fax	48	89	751	47	65
it@ketrzyn.com.pl;	www.ketrzyn.com.pl
Lidzbark Welski
tel.	48	23	696	11	82
promocja@lidzbark.pl;	www.lidzbark.pl
Mikołajki
tel./fax	48	87	421	68	50
tel.	48	87	421	90	59
it@mikolajki.pl;	www.mikolajki.pl
Morąg
tel./fax	48	89	757	38	26
lot.morag@op.pl;	www.lot.mazury.pl
www.morag.pl
Mrągowo
tel./fax	48	89	741	80	39	
info@it.mragowo.pl	
www.it.mragowo.pl
Nidzica
tel.	48	89	625	54	68
lot_powiatunidzickiego@op.pl
www.nidzica.pl
Nowe Miasto Lubawskie
tel.	48	56	474	45	00
pcitnml@o2.pl
www.powiat-nowomiejski.pl
Olecko
tel.	48	87	520	49	48
tel.	48	87	520	20	59
it@um.olecko.pl;	www.um.olecko.pl/it
Olsztynek
tel./fax	48	89	519	27	56
it@olsztynek.com.pl
www.olsztynek.pl
Orneta
tel.	48	55	242	11	16	w.	46
ornetait@tenbit.pl	
www.umig.orneta.net
Orzysz
tel./fax	48	87	423	71	87
ocit@orzysz.pl;	www.orzysz.pl

Ostróda
tel.	48	89	642	30	00
cit@mazury-zachodnie.pl
www.mazury-zachodnie.pl
Piecki
tel./fax	48	89	742	22	70
it.piecki@wp.pl
Pieniężno
tel.	48	55	243	62	35
turystyka@pieniezno.pl
www.pieniezno.pl
Pisz
tel./fax	48	87	425	09	47
cit.pisz@home.pl;	www.pisz.pl
Reszel
tel./fax	48	89	755	00	97
it_reszel@o2.pl;	www.reszel.pl
Ruciane-Nida
tel.	48	87	423	19	89
tel.	48	87	423	16	40
itruciane_nida@poczta.onet.pl
www.ruciane-nida.pl
Ryn
tel./fax	48	87	421	80	61
rck-it@ryn.pl;	www.rck.ryn.pl
Sorkwity
tel.	48	89	742	81	25
tel.	48	89	742	80	40
gok.sorkwity@poczta.wp.pl
Stare Juchy
tel.	48	87	619	90	53
ug@stare-juchy.pl;	www.stare-juchy.pl
Szczytno
tel./fax	48	89	624	97	14
turystyka@powiat.szczytno.pl
www.turystyka.szczytno.pl
Tolkmicko
tel.	48	55	231	61	82
infotolkmicko@op.pl	
www.tolkmicko.com.pl
Węgorzewo
tel.	48	87	427	40	09
infotur@wegorzewo.pl	
www.wegorzewo.pl


