
 ZWIEDZANIE
ATRAKCJE



Warto Zobaczyæ - zwiedzanie   
Pole Bitwy pod Grunwaldem
Poza uczestnictwem w s³ynnej i niezwykle 
widowiskowej inscenizacji Bitwy pod 
Grunwaldem w po³owie lipca, w pozosta³e 
dni warto zwiedziæ muzeum znajduj¹ce siê 
tu¿ obok imponuj¹cego pomnika. Mo¿na 
w nim zobaczyæ oryginalne fragmenty zbroi, 
broni, a tak¿e repliki sztandarów krzy¿ackich. 
Czêœci¹ zespo³u pomnikowego jest amfiteatr 
na Wzgórzu Zwyciêstwa. Jego arenê zajmuje 
kolista makieta obrazuj¹ca rozstawienie 
wojsk przed bitw¹. 

strona www: muzeumgrunwald.fbrothers.com

Zamek w Malborku

Skansen w Olsztynku
Malowniczo po³o¿ony skansen zajmuje 
powierzchniê prawie 60 ha i jest jednym z 
najstarszych muzeów na œwie¿ym powietrzu 
w Europie. S¹ tu piêkne stare budynki, 
wiatraki, koœció³ek, tradycyjne ogródki i 
zwiêrzêta. Dzieciom szczególnie polecamy 
dom, w którym wszystko mo¿na dotykaæ, 
przymierzaæ i spróbowaæ u¿yæ. Warto zajrzeæ 
do kalendarza imprez - odbywaj¹ siê tu 
równie¿ ciekawe wydarzenia.

 

strona www: muzeumolsztynek.com.pl

dojazd 51km (35 min): Muzeum w Olsztynku 

Gotycki zamek w Malborku wzniesiony przez 
Krzy¿aków jest nie tylko najwiêkszym 
zamkiem w Polsce, ale jest jedn¹ 
z najwiêkszych twierdz œredniowiecznej 
Europy. W latach 1309-1457 by³ siedzib¹ 
mistrzów Zakonu Krzy¿ackiego i stolic¹ 
Pañstwa Krzy¿ackiego. Na zwiedzanie warto 
zaplanowaæ dobre kilka godzin, gdy¿ zamek 
jest naprawdê ogromny. Zwiedzanie z 
przewodnikiem trwa 3,5 godz., ale mo¿na go 
równie¿ zwiedzaæ samodzielnie z audio-
przewodnikiem.

strona www: zamek.malbork.pl

Ostróda  
Dawniej per³a Prus Wschodnich, dziœ letnia 
stolica Warmii i Mazur, s³yn¹ca z festiwali 
muzyki Reggae i Disco Polo. Promenada 
jeziora Drwêckiego zaprasza do przytulnych 
kafejek i restauracji. Pobliski park zachwyci 
dzieci ogromnym placem zabaw i fontann¹. 
Amfiteatr przyci¹ga ciekawymi wydarzeniami. 
Nieopodal majestatycznie wznosi siê zamek 
krzy¿acki, w którym mieszcz¹ siê muzeum 
i galeria. Warto zwiedziæ dwa zabytkowe 
koœcio³y - Najœwiêtszej Marii Panny 
i ewangelicko - metodystyczny, z którego
 wie¿y widokowej roztacza siê urokliwy widok 
na miasto i jego okolice. Wra¿enie robi¹ 
piêknie odrestaurowane tzw. „bia³e” koszary 
z czasów pruskich..

strona www: ostroda.pl

dojazd 49km (35 min): Grunwald

dojazd 90km (65 min): Zamek w Malborku

http://www.grunwald1410.pl/
http://www.muzeumolsztynek.com.pl/
https://www.google.com/maps/search/muzeum+olsztynek/@53.5865748,20.2811862,16z/data=!3m1!4b1
http://www.zamek.malbork.pl/
https://www.openstreetmap.org/#map=10/53.8071/19.7699&layers=C
http://www.ostroda.pl/turystyka
https://www.google.com/maps/search/pole+bitwy+grunwald/@53.4863175,20.1215935,18z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/place/Zamek+w+Malborku/@54.0397526,19.025824,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46fd590b4cbe1b53:0x7583e3f4419b7e96!8m2!3d54.0397526!4d19.0280127


Warto Zobaczyæ - zwiedzanie c.d.   
Frombork
Frombork to niewielkie miasteczko nad 
Zalewem Wiœlanym. Miejsce malownicze 
i dziêki licznym pami¹tkom przesz³oœci pe³ne 
tajemniczego uroku. Od koñca XIII stulecia 
siedziba katedry i kapitu³y warmiñskiej. 
We Fromborku warto zobaczyæ Wzgórze 
Katedralne, a na nim: Bazylikê Katedraln¹ - 
najstarsz¹ budowlê fromborskiego wzgórza, 
Dzwonnicê zwan¹ Wie¿¹ Radziejowskiego 
z planetarium - najwy¿sz¹ budowlê Wzgórza 
Katedralnego, a tak¿e Wie¿ê Kopernika. 

strona www: fromobork.pl

Sanktuarium w Gietrzwa³dzie

Muzeum Stutthof 
Muzeum jest zorganizowane na czêœci 
dawnego obozu koncentracyjnego (ok. 20 
ha). Wœród najwa¿niejszych jego zabytków 
jest czêœciowo zachowany Stary Obóz, 
komora gazowa, komendantura wraz 
z gara¿ami, przestrzeñ ogrodów warzywnych 
i szklarni. Teren miejsca pamiêci obejmuje 
tak¿e rekonstrukcjê krematoriów, puste ju¿ 
dziœ pola tzw. Nowego Obozu i Obozu 
¯ydowskiego, a tak¿e pomnik monumentalny 
autorstwa Wiktora To³kina. 

strona www: stuthhof.org

dojazd 98km (1 godz.): Muzeum w Stutthof 

Gietrzwa³d sta³ siê s³awny dziêki Objawieniom 
Matki Bo¿ej. Bazylika i ca³y zespó³ zabudowañ 
sakralnych wznosi siê na tle malowniczej 
panoramy ³¹k i pól. Bazylika zachwyca 
piêknym, neogotyckim wnêtrzem. Za 
Gietrzwa³dem rozci¹ga siê las, w sercu 
którego znajduje siê urokliwe jezioro. 
Gietrzwa³d to miejsce, które zaprasza 
ka¿dego, aby zatrzyma³ siê tu i odpocz¹³ 
w duchowej atmosferze. My polecamy 
równie¿  i s³ynne 
warmiñskie dzyndza³ki - piero¿ki z wo³owin¹.

Karczmê Warmiñsk¹

strona www: gokgietrzwald.pl

Olsztyn  
Stolica Warmii i Mazur jest malowniczo 
po³o¿ona nad rzek¹ £yn¹ i posiada w swych 
granicach a¿ piêtnaœcie jezior. Nad jednym 
z nich - jeziorem Ukiel - umiejscowione jest 
nowoczesne k¹pielisko miejskie, 
ze wspania³ymi placami zabaw, boiskami 
i wypo¿yczalni¹ sprzêtu wodnego. Innym 
atutem jest urokliwa olsztyñska Starówka, 
gdzie znajduje siê wiele zabytków, m.in. 
gotycki zamek kapitu³y warmiñskiej z XIV w. 
oraz imponuj¹ca katedra pw. œw. Jakuba.
Olsztyñskie Lato Artystyczne jest uczt¹ dla 
mi³oœników muzyki - od rocka i folku, poprzez 
jazz i blues, po muzykê klasyczn¹. 

strona www: olsztyn.eu
dojazd 89km (65 min): Frombork

dojazd 40km (35 min): Gietrzwa³d

dojazd 58km (50 min): Olsztyn 

http://www.frombork.pl/strona-6-DLA_TURYSTY.html
http://stutthof.org/
https://www.google.com/maps/place/Muzeum+Stutthof/@54.3282261,19.1517923,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46fd739e040de7b1:0xa65b58f5e73a0a13!8m2!3d54.328223!4d19.153981
https://karczma.pl/
http://www.it.gokgietrzwald.pl/
https://www.openstreetmap.org/#map=10/53.8071/19.7699&layers=C
http://visit.olsztyn.eu/
https://www.google.com/maps/place/14-530+Frombork/@54.3578327,19.6682574,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46e2ccfca386559f:0xb238f94317e4a67d!8m2!3d54.3574777!4d19.6800723
https://www.google.com/maps/place/11-036+Gietrzwa%C5%82d/@53.7453349,20.229905,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471d7e3560c1eceb:0xa6367e4026a8adcf!8m2!3d53.7453358!4d20.2386597
https://www.google.com/maps/place/11-041+Olsztyn/@53.7760917,20.3956596,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46e2792d071419c7:0x106a8126cf54c20f!8m2!3d53.778422!4d20.4801192


Warto Zobaczyæ - przyroda   
LEŒNE ARBORETUM  W KUDYPACH
Arboretum to ogród botaniczny, który 
kolekcjonuje roœliny drzewiaste w celu 
ukazania ich piêkna i ró¿norodnoœci, prowadzi 
badania naukowe i edukacjê przyrodnicz¹. 
Arboretum podzielono na dzia³y: Flora polska 
- kolekcja drzew i krzewów licz¹ca ok. 300 
gatunków, Czêœæ kolekcyjna - kolekcje drzew 
i krzewów licz¹ca ponad 700 gatunków 
i odmian oraz Las naturalny -  najciekawszy 
przyrodniczo fragment wiekowego lasu 
naturalnego z piêknymi drzewami 
pomnikowymi.

strona www: Arboretum

£yñski M³yn - Ÿród³a rzeki £ynyPark Krajobrazowy 
Wzgórz Dylewskich 

Góry na Mazurach? Ale¿ tak! Park 
Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich nazywany 
jest mazurskimi Bieszczadami. Góra Dylewska 
- najwy¿szy punkt parku, 312 m n.p.m. - 
wznosi siê przy miejscowoœci Wysoka Wieœ. 
Na jej szczycie znajduje siê wie¿a widokowa 
i pocz¹tek œcie¿ki edukacyjnej, prowadz¹cej 
do Rezerwatu Jeziora Francuskiego. To zaklête 
miejsce owiane jest mroczn¹ legend¹. 
Wzgórza Dylewskie bajkowo wygl¹daj¹ zim¹.

strona www: Wzgórza Dylewskie 

dojazd 42km (40 min): Dylewska Góra

Rezerwat jest rozleg³¹ dolin¹ zajmuj¹c¹ 
120,54 ha z licznymi bocznymi w¹wozami 
i dolinkami o stromych zboczach. Najwy¿ej 
usytuowany punkt w rezerwacie znajduje siê 
na wysokoœci 190,7 m n.p.m. Powierzchnia 
rezerwatu poroœniêta jest piêknym lasem 
liœciastym typu gr¹du w wieku 120-140 lat. 
Sta³ymi mieszkañcami rezerwatu s¹ sarny, 
przechodnimi jeleñ i ³oœ. Dla wygody 
zwiedzaj¹cych przy rezerwacie utworzone 
zosta³y parkingi, a ponadto schody, pomosty
 i k³adki. 

strona www: park 

Rezerwat Sosny Taborskiej  
Rezerwat obejmuje licz¹cy ponad 230 lat 
drzewostan z przewag¹ sosny zwyczajnej 
ekotypu taborskiego. Cenione na œwiecie 
sosny taborskie wykorzystywane by³y do 
budowy masztów ¿aglowców, dochodz¹ do 
30–40 metrów wysokoœci i 1 metra œrednicy. 
Ju¿ w XVI w. by³y poszukiwanym surowcem, 
sp³awiano je Wis³¹ do Gdañska, sk¹d 
eksportowano do zachodniej Europy. Drzewa 
podziwia³ Napoleon, który nakaza³ wys³anie 
do Francji ich nasion.  Atrakcj¹ jest 1,5-
kilometrowa œcie¿ka dydaktyczna z tablicami 
informacyjnymi.

strona www: rezerwat dojazd 51km (45 min): Kudypy

dojazd 72km (45 min): £yna

dojazd rowerem 20 km, autem 26 km (25 min) Tabórz 

http://www.kudypy.olsztyn.lasy.gov.pl/arboretum1#.XETpNlVKhaQ
http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/wzgorzdylewskich/
https://www.google.com/maps/place/Dylewska+G%C3%B3ra/@53.5500119,19.9315229,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471d717c841d49d7:0x8a7ce3e1bbcfed62!8m2!3d53.55!4d19.9402777
https://www.youtube.com/watch?v=yOdu0msMnw8
http://www.it.gokgietrzwald.pl/
https://www.openstreetmap.org/#map=10/53.8071/19.7699&layers=C
http://www.milomlyn.olsztyn.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/rezerwat-sosny-taborskie-#.XES_YlVKhaR
https://www.google.com/maps/place/Le%C5%9Bne+Arboretum+Warmii+i+Mazur/@53.7656219,20.3779192,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46e298d34a33cf43:0x9cabdf2a6a170c6!8m2!3d53.7656187!4d20.3801079
https://www.google.com/maps/place/%C5%B9r%C3%B3d%C5%82a+Rzeki+%C5%81yny/@53.4488442,20.4250735,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x471d971610344c83:0xee1cd9515b8de8cf!2zxblyw7NkxYJhIFJ6ZWtpIMWBeW55!8m2!3d53.4488442!4d20.4272622!3m4!1s0x471d971610344c83:0xee1cd9515b8de8cf!8m2!3d53.4488442!4d20.4272622
https://www.google.com/maps/place/Rezerwat+Przyrody+Sosny+Taborskie/@53.7768058,20.0173489,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471d62c26d5d5d61:0xeaec6184fb85bf28!8m2!3d53.7768026!4d20.0195376

	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

