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Zdjęcia zamieszczone w powyższej publikacji zostały  udostępnione dzięki Warmińsko-Mazurskiej 
Regionalnej  Organizacji Turystycznej oraz certyfikowanym produktom turystycznym znajdującym się 
w woj. warmińsko-mazurskim.



Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem 

www.grunwald1410.pl

Coroczny plenerowy spektakl odgrywany podczas „Dni Grunwaldu”. 
Przypomina największą bitwę średniowiecznej Europy, która rozegrała 
się w 1410 r. na polach koło Grunwaldu, Stębarka i Łodwigowa. 

Inscenizację zainaugurowano w 1998 r. Na historycznych polach spotykają się Inscenizację zainaugurowano w 1998 r. Na historycznych polach spotykają się 
tysiące odtwórców życia w Średniowieczu i dziesiątki tysięcy widzów 
ciekawych żywej lekcji historii. Przez tydzień tętnią życiem obozy, odbywają 
się turnieje i uczty, można poznać tajniki dawnych rzemiosł oraz zwiedzać 
miejscowe muzeum. Obozową codzienność przerywa krwawa bitwa. Imprezą 
towarzyszącą jest coroczny Apel Grunwaldzki.
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Regionalny obiekt biesiadny u stóp 
gotyckiego Sanktuarium Maryjnego, 
nad malowniczą rzeką Giłwą. 

Tylko tu posmakować można ponad Tylko tu posmakować można ponad 
siedemdziesięciu niepowtarzalnych 
specjałów z regionu Warmii i Mazur, 
m.in. pierogów i dzyndzałków, 
czerniny, dań z ryb i dziczyzny. 
W Karczmie organizowane są imprezy W Karczmie organizowane są imprezy 
tematyczne, m.in. Biesiady 
Warmińskie, Wieczory Żydowskie, 
Biesiady z Kapelą Jakubową, 
Wieczory Kozackie, Cygańskie lub 
z Muzyką Biesiadną.

Karczma Warmińska w Gietrzwałdzie 

www.karczma.pl       | Ul. Kościelna 1,11-036 Gietrzwałd
Tel.: + 48 89 512 34 23Tel.: + 48 89 512 34 23
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Kraina Kanału Elbląskiego 

Kraina Kanału Elbląskiego - tereny, 
rozciągające się od Elbląga po Iławę 
i Ostródę, stanowią jeden z atrakcyjniejszych 
turystycznie rejonów Europy.  

Osią łączącą wszystkie ciekawe miejsca na tym Osią łączącą wszystkie ciekawe miejsca na tym 
obszarze jest Kanał Elbląski - wspaniałe dzieło 
myśli hydrotechnicznej i zabytek światowej klasy. 
Różnica poziomów wody pomiędzy 
poszczególnymi odcinkami szlaku Kanału 
Elbląskiego wynosi prawie 100 metrów. 
Pokonywana jest ona dzięki unikatowemu 
systemowi pochylni w Całunach Nowych, systemowi pochylni w Całunach Nowych, 
Jeleniach, Oleśnicy, Kątach, Buczyńcu oraz 
dzięki 4 śluzom. Urządzenia pracujące na Kanale 
działają w swojej niezmienionej postaci od 150 
lat. Obecnie Kanał Elbląski to najdłuższy szlak 
kanałowy w Polsce o łącznej długości 151 km.

www.e-kraina.plwww.e-kraina.pl
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Jedna z największych w Europie imprez 
poświęconych jazzowi tradycyjnemu, 
rozbrzmiewająca od 1994 r. w Iławie. 

Historia festiwalu sięga lat sześćdziesiątych XX 
wieku, a pierwsze edycje odbywały się 
w warszawskiej „Stodole”. W programie jest   w warszawskiej „Stodole”. W programie jest   
przede wszystkim  konkurs o Złotą Tarkę dla 
młodych muzyków jazzowych oraz szereg 
koncertów, w specjalnie wybudowanym na 
potrzeby wydarzenia Amfiteatrze im. Louisa 
Armstronga, z udziałem gwiazd jazzu z Polski i 
zagranicy.  Wydarzeniu towarzyszą imprezy 
w różnych miejscach miasta, koncerty na w różnych miejscach miasta, koncerty na 
wodzie, przeglądy filmowe, prezentacje 
multimedialne, wystawy.

Międzynarodowy Festiwal Jazzu
Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka” 

www.zlotatarka.plwww.zlotatarka.pl
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Największa letnia atrakcja stolicy regionu
i najdłuższy, bo trwający ponad trzy 
miesiące, festiwal w kraju, podczas którego 
mieszkańcy oraz przybyli do Olsztyna turyści 
mogą cieszyć się różnorodną ofertą 
kulturalną. 

Koncerty, występy kabaretowe i taneczne, Koncerty, występy kabaretowe i taneczne, 
spektakle teatralne, happeningi, pokazy filmowe, 
jarmarki, wystawy, warsztaty, spotkania 
odbywają się nie tylko w sprawdzonych, 
urokliwych rejonach starówki, ale odkrywają 
też inne przestrzenie miasta stworzone do też inne przestrzenie miasta stworzone do 
organizacji artystycznych przedsięwzięć. 
Ciekawi wykonawcy, wyjątkowa  oprawa, 
atmosfera prawdziwego święta i wspaniała 
zabawa. 

Olsztyńskie Lato Artystyczne 

www.olsztynskielatoartystyczne.plwww.olsztynskielatoartystyczne.pl
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www.ckit.mragowo.pl

Westernowe stroje, motocykle, samochody 
terenowe i osobowe oraz pojazdy konne 
stanowią wówczas o kolorycie Mrągowa. 
Główne koncerty odbywają się w amfiteatrze 
nad jeziorem Czos. W centrum, w ramach 
„Pikniku w mieście”, odbywają się występy 
zespołów country, koncerty gwiazd, konkursy, 
wystawy, maraton pływacki oraz słynna wystawy, maraton pływacki oraz słynna 
Parada Country, z udziałem zaprzęgów 
konnych, motocykli i przedziwnych, 
kolorowych samochodów.

Wrósł w tkankę życia kulturalnego miasta w latach osiemdziesiątych 
minionego wieku. Co roku przyciąga rzesze miłośników muzyki country 
i ludzi spragnionych dobrej zabawy.

Piknik Country w Mrągowie 
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Spływ Kajakowy Szlakiem
Rzeki Krutyni 

Malowniczy krajobrazowo szlak  liczy 
ponad 100 km i przebiega przez 
najcenniejsze przyrodniczo tereny 
Mazur.

Tworzy go kilkanaście jezior połączonych Tworzy go kilkanaście jezior połączonych 
ze sobą strugami. Najdłuższą z nich jest 
licząca 26 km rzeka Krutynia, od której 
przyjęto nazwę dla całej trasy. Większa 
część szlaku przebiega przez Mazurski 
Park Krajobrazowy, pełen cennych 
okazów fauny i flory. Krutynia wyróżnia 
się dobrze zorganizowaną siecią stanic się dobrze zorganizowaną siecią stanic 
wodnych PTTK, z możliwością 
skorzystania z noclegów, wyżywienia
i wynajęcia kajaków. Stanic jest  10
i nawet niedoświadczony kajakarz może 
pokonać dystans dzielący kolejne. 
Punktem startu jest zwyczajowo stanica 
wodna PTTK w Sorkwitach.

www.mazurypttk.plwww.mazurypttk.pl
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Swatch-FIVB Word Tour 2005
„Mazury Open” 

www.worldtour.pl

Puchar Świata w Piłce Plażowej rozgrywający się w Starych Jabłonkach to 
niezwykłe wydarzenie sportowe i kulturalne, które od 2004 r. na stałe 
wpisało się do grona imprez organizowanych na Warmii i Mazurach. 

Według raportu FIVB jego drugą edycję z 2005 r. określono jako „ekstremalny Według raportu FIVB jego drugą edycję z 2005 r. określono jako „ekstremalny 
sukces”. Podczas turnieju w regionie przebywają setki tysięcy turystów, w dużej 
mierze z zagranicy. Jednym z głównych celów ich podróży jest chęć przeżycia 
tego spektakularnego wydarzenia. Pięciodniowemu turniejowi organizowanemu 
w środku sezonu turystycznego nadano formę festynu weekendowego dla 
całych rodzin.
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Coroczny cykl kilkunastu kulinarnych wydarzeń i kiermaszy żywności 
naturalnej, pozwalający turystom poznać walory tradycyjnego jadła
i naturalnych produktów regionu.

Prezentacje odbywają się od czerwca do końca września m.in. w miasteczku 
Mrongoville, Muzeum Budownictwa Ludowego, Parku Etnograficznym
w Olsztynku, na nadbrzeżu Jezioraka czy jeziora Drwęckiego.   

Kulinarne Imprezy Regionalne czyli Dziedzictwo
Kulinarne Warmia Mazury Powiśle 

www.wrota.warmia.mazury.pl
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