www.wiatraki.com

PRZEWODNIK
POZA
WIATRAKOWY

GDZIE WARTO
ZAJECHAĆ,
BĘDĄC W
WIATRAKACH

POLECAMY

ŹRÓDŁA RZEKI ŁYNY

Wyprawa rowerowa, bądź
samochodowa w zachwycające
bukowe lasy,

WODOSPAD W
ZIELONOWIE

Na drodze od Prywatnej Wsi do
Zielonowa, znajduje się piękny dziki
wodospad, trasy piesze jak i
rowerowe,

SKANSEN W
OLSZTYNKU

Różana lemoniada, domowa
szarlotka i klimat starych chat
regionalnych,
www.muzeumolsztynek.com.pl

WIEŻA CIŚNIEŃ W
OLSZTYNKU

Wyremonotwana w tym roku wieża
posiada piękny widok na nasze
okolice,

SZLAKIEM
WARMIŃSKICH
KAPLICZEK
REZERWAT PRZYRODY
W MAŁDZE

Okolice Nowego Kawkowa,Węgajt,
Godek, Jonkowa - polecamy
przejażdżkę po naszej pięknej
Warmii,
Jedna z najstarszych wsi w rejonie, z
rezerwatem przyrody, a wszystko to
owiane tajemnicą wojny oraz
pewnej samotnej wieży,

CMENTARZ W
DRWĘCKU

Położony w środku lasu, przy samej
rzece na zboczu góry, cmentarz z I
WŚ na pewno warto odwiedzić.

Przez park prowadzi nas ścieżka
REZERWAT PRZYRODY
KONIUSZANKA

dydaktyczna, dzięki której dokładnie
wiemy jakie drzewa i rośliny są
wokół nas,

POLA LAWENDY NA
WARMII

Lawendowe pola pod Nowym
Kawkowem, zachwycają wszystkich
przyjezdnych, przy okazji można
kupić lawendowy chleb, olejki czy
syropy lawendowe,
lawendowepole.pl

KWAŚNE JABŁKO

Mikro manufaktura cydru, piękne
wnętrza i okolice oraz domowy cydr
jak i pyszna kuchnia, bazująca na
lokalnych produktach,
www.kwasnejablko.pl

STARA SZKOŁA W
WYSOKIEJ WSI

Wszystko serwowane w restauracji
pochodzi z tego co jest aktualnie
dostępne. Obiadokolacje na
zamówienie, zalecamy dzwonić.

SIEDLISKO PASIEKA

dylewska.pl
Siedlisko gdzie można zasmakować
lokalnej kuchni jak i tradycyjnych
domowych miodów pitnych,
https://siedlisko-pasieka.pl

MŁYN PATRYKI

Rozbudowany piękny młyn z
widokiem na rzekę, gdzie właściciele
serwują slow foodowe dania,
mlynpatryki.pl

Warto zajechać na obiad w weekend,
REPUBLIKA SIELSKA

miejsce z urokliwym klimatem w
starym gospodarstwie rolnym ,
przerobione tak by w weekendy
zrzeszać ludzi głodnych nowych
smaków kuchni lokalnej,
sielskarepublika.pl

ORZECHOWO

Kościół na środku pola, miejscowość
już prawie nieistniejąca, piękne
rozlewiska i pola w okolicy.

KANAŁ SZWADERKI

Trasa piesza prowadzi wzdłuż
kanału od jeziora Pluszne, aż do
Swaderek, malownicza niczym
zapomniana kraina zarośniętych
mchem drzew.

WAKE PARK W
OLSZTYNIE

Wyciąg wake na zatoce Miłej to
najbliższa atrakcja tego typu w
rejonie, na miejscu warto
spróbować burgerów (jednych z
lepszych w Olsztynie :))
nicebay.pl

KOZA NA LAWENDZIE

Manufaktura ekologicznych kozich
serów pod Grunwaldem,
kozanalawendzie.pl
Muzeum przedstawiające losy

INTERAKTYWNE
MUZEUM POGRANICZA
W DZIAŁDOWIE

Państwa Krzyżackiego na naszych
Warmińsko-Mazurskich ziemiach.
www.muzeum.dzialdowo.pl
W ratuszu w Olsztynku znajduje się

MULTIMEDIALNE
MUZEUM OBOZU
JENIECKIEGO STALAG
IB I HISTORII
OLSZTYNKA

multimedialne muzeum obozu
jenieckiego Stalag IB i historii miasta
Olsztynek,
olsztynek.pl/multimedialnegomuzeum-stalagu-ib-i-historiiolsztynka/

WIOSKA GARNCARSKA

„Garncarska Wioska” jest
przedsiębiorstwem społecznym,
wioską tematyczną działającą we wsi
Kamionka,
garncarskawioska.pl

STRUSIOLANDIA

W miejscowości Bukwałd można
znaleźć oswojone, towarzyskie
strusie ,oraz skosztować kuchni
lokalnej.
FB strusiolandia bukwałd

AQUA PARK PLUSKI

Najbliższy park wodny w miejscowości
Pluski w hotelu Warmia Park.
warmiapark.pl

Kuchnia regionalna, blisko trasy oraz
RESTAURACJA SIELANKA
W GIETRZWAŁDZIE
GALERIA KAWKOWO

niepowtarzalny klimat ,

Galeria sztuki w miejscowości Nowe
Kawkowo, z lokalnym rękodziełem.
restauracjasielanka.pl

GALERIA SZTUKI
SYNAGOGA

W Barczewie w starej synagodze
mieści się Galeria Sztuki
Bieszczadzkiej Grupy Twórców,
https://otwartezabytki.pl/pl/relics/394
69-synagoga-obecnie-galeria-sztukibieszczadzkiej-grupy-tworcow

WARMIŃSKI
ZWIERZYNIEC

Mini zoo pod Olsztynem, w związku z
pandemią trzeba umówić się wcześniej
na wizytę, tel : 694 937 639

OGRODY Z PASJĄ

Motylarnia oraz ogród w Marcinkowie
pod Olsztynem,
ogrodymarkiewicz.pl

LEŚNE ARBORETUM
WARMII I MAZUR

Ogród dendrologiczny znajdujący się
w miejscowości Kudypy, w odległości 4
kilometrów od Olsztyna. Piękne kwiaty
i niepowtarzalny klimat miejsca.

PLANETARIUM W
OLSZTYNIE

Drugie co do wielkości planetarium w
Polsce, w budynku również
obserwatorium i galeria sztuki BWA.
planetarium.olsztyn.pl

TEATR LALEK W
OLSZTYNIE

Kultowy teatr lalek z ponad 60 letnią
historią oraz współczesnymi
spektaklami.
teatrlalek.olsztyn.pl

BROWAR WARMIA W
OLSZTYNIE

Browar Warmia oferuje aż sześć
rodzajów piwa, wszystkie warzone są
na miejscu,
www.browarwarmia.pl

BIO BAZAR W
OLSZTYNKU W KAŻDĄ
NIEDZIELĘ

Na bazarze na ulicy Kościuszki w
Olsztynku w każdą niedzielę od 9 do 15,
jest bio bazar z lokalnymi produktami.

Całodniowe
wycieczki

WYCIECZKA NA
MAZURY PÓŁNOCNE
MINIMUM 200 KM OD
NAS :)

1. Dwór Łowczego - W głównym
budynku na parterze znajduje się
restauracja, a na piętrze - Salon
Marion Dönhoff i sala
kinowa.Wnętrza utrzymane są w
klimacie starych czasów - zdobią
je rustykalne meble, obrazy i
zdjęcia, antyki i trofea łowczych.
2. Pałac w Sztynorcie - polecamy
również zajście do food trucka z
kuchnią portugalską koło słynnej
"Zęzy" :)
3. Wilczy Szaniec - w latach 1941–
1944 kwatera główna Adolfa
Hitlera, sieć bunkrów w lasach
koło Mamerek
4. Giżycko - restauracja Siwa Czapla
z regionalną kuchnią, przejście
się deptakiem aż do Eko Mariny.

5.Przykop - Restauracja Stara Kuźnia
http://www.starakuznia.com.pl
6. Mosty w Stańczykach - piękne opuszczone akwedukty Puszczy
Rominckiej - 225 km od naszego Kompleksu.
7. Kadzidłowo - park ze zwierzętami
8. Leśniczówka Pranie - dom i muzeum Gałczyńskiego oraz
piękny park dookoła.
9. Spływ rzeką Krutyń - w miejscowości Krutyń, Ukta
10. Piramida w Rapie - zbudowany w 1811 w mazurskiej wsi Rapa
grobowiec rodzinny pruskiego rodu baronów von Fahrenheid,
zaprojektowany przez bliżej nieznanego architekta.
11. Pałac w Drogoszach - pałac wraz z zespołem parkowym i
zabudowaniami gospodarczymi znajdujący się we wsi Drogosze.
12. Pałac w Nakomiadach - zespół pałacowy wraz z zespołem
parkowym i licznymi zabudowaniami gospodarczymi znajdujący
się we wsi Nakomiady.
13. Pałac i restauracja w Galinach
14. Pałac w Łężanach - plener do filmu "Kamerdyner"
15. Pałac w Sorkwitach
16. Twierdza Boyen w Giżycku

