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OLSZTYN – LIDZBARK WARMIŃSKI – MIKOŁAJKI – KRUTYŃ – RUCIANE-NIDA 

GIŻYCKO – WĘGORZEWO – ŚWIĘTA LIPKA – MARCINKOWO – OLSZTYNEK 
 

PROGRAM RAMOWY 4 DNI 
 

DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników i wyjazd z Torunia we wczesnych godzinach porannych. Przejazd do Olsztyna. Zwiedzanie miasta: 
Starówka, zamek kapituły warmińskiej z XIV w., w którym mieści się obecnie Muzeum Warmii i Mazur. Na dziedzińcu 
zobaczymy słynne baby pruskie – kamienne posągi. Wyjątkowym zabytkiem jest własnoręcznie wykonana przez Mikołaja 
Kopernika tablica astronomiczna z 1517 roku. Zobaczymy także mury miejskie z Bramą Wysoką, gotycką konkatedrę św. 
Jakuba, barokowy Stary Ratusz z XVII w. Przejazd do Lidzbarku Warmińskiego. Zobaczymy m.in. zamek znajdujący się 
pośród 11 innych, na Szlaku Zamków Gotyckich – zwiedzimy historyczną rezydencję biskupów warmińskich. Ponadto 
zobaczymy: cerkiew p.w. św. Piotra i Pawła; kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, Bramę Wysoką – imponującą 
czteropiętrową budowlę, pochodzącą z roku 1352 oraz Oranżerię Krasickiego. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 2 
Śniadanie. Przejazd do Mikołajek – żeglarskiej stolicy Polski, gdzie łączy się jezioro Tałty z Jeziorem Mikołajskim. Rejs po 
jeziorze Śniardwy – największym jeziorze w Polsce. Podziwianie przyrody Mazur z perspektywy wody. Następnie przejazd do 
Krutynia, będącego esencją piękna Mazur. Mieści się tu siedziba Mazurskiego Parku Krajobrazowego, posiadającego 
nieprzeciętne walory przyrodnicze. Zwiedzimy Muzeum Przyrodnicze oraz wybierzemy się na krótką wędrówkę do 
rezerwatu „Zakręt”. Przejazd do miejscowości Ruciane-Nida - spacer do śluzy Guzianka. Czas wolny w okolicy pasażu 
oferującego specjały kuchni regionalnej. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
 
 
 
 



 

 

 
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Następnie udamy się do Giżycka. Zobaczymy: most obrotowy na Kanale Łuczańskim, jedyny tego typu czynny 
most w Europie z XIX w., zrekonstruowany zamek krzyżacki z XIV w., sanktuarium św. Brunona, kościół ewangelicki, 
zabytkową wieżę ciśnień, z której można obejrzeć panoramę miasta oraz okolicznych jezior. Przejazd do twierdzy Boyen z 
XIX w. –  
wspaniałej budowli obronnej o kształcie siedmioramiennej gwiazdy, która powstała jako obiekt blokujący strategiczny 
przesmyk pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno. Rejs po jeziorze Niegocin – podziwianie przyrody Mazur z perspektywy 
wody. Przejazd do Węgorzewa. Spacer po mieście: zamek krzyżacki z XIV w., późnogotycki kościół św. Piotra i Pawła, ratusz z 
XIX w. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
 
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do Świętej Lipki. Msza św. Nawiedzimy sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej, nazywane 
„Częstochową Północy”. Kult słynącej cudami figury Matki Bożej zaczął się tu już w XIV w. Kompleks klasztorny składa się z 
Bazyliki, krużganków i zabudowań zakonnych. Nad wejściem głównym umieszczono symbol sanktuarium – figurę Matki 
Bożej na lipie. W ołtarzu głównym znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Świętolipskiej. W Bazylice możemy 
podziwiać zabytkowe organy z ruchomymi figurami. W miarę możliwości wysłuchamy koncert organowy. Udamy się do 
Marcinkowa do ogrodów pokazowych. Ogrody  to miejsce bajkowe, pełne kolorów i zapachów. Spacerować tu można 
wśród kameralnych wnętrz ogrodowych o różnej tematyce i stylu na powierzchni zaledwie 3000m2. Przejazd do Olsztynka, 
gdzie odwiedzimy Muzeum - skansen budownictwa ludowego Warmii i Mazur. Muzeum zajmuje obszar 60 ha, na którym 
zgromadzono 65 obiektów budownictwa ludowego i małej architektury z terenu Warmii, Mazur, Powiśla, Barcji, Natangii, 
Sambii i Małej Litwy. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych. 
 

TERMIN:  25-28.05.2023 
CENA:     1150 zł 
 
ZAPEWNIAMY: 
- komfortowy przejazd na całej trasie 
- 3 noclegi w hotelu **/*** lub pensjonacie, pokoje 2-3 osobowe z łazienką 
- 3 śniadania, 3 obiadokolacje 
- opiekę i informację turystyczną pilota 
- ubezpieczenie NNW do 10 000 zł 
- bilety wstępu, przewodników lokalnych, parkingi i inne wydatki programowe  
- opłatę na TFG i TFP 
 
UWAGI: 
- program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 
- niezbędny dokument: dowód lub paszport 
 
 


