
  WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM 

PROPOZYCJA DLA GOŚCI HOTELU PRZYSTAŃ W OLSZTYNIE 



OLSZTYN – SPŁYW RZEKĄ ŁYNĄ 

 

OLSZTYN – STARE MIASTO  

Czas:  ok. 3,5 godz. (wraz z dojazdem na miejsce startu), ok. 4 godz. (jeśli startujemy pieszo spod hotelu Przystań  

i pieszo wracamy do hotelu) 

Podany czas jest czasem optymalnym – istnieje możliwość korekty programu i czasu zwiedzania w zależności od czasu, jakim 

dysponuje grupa.  

 

Co zobaczymy?  
(kolejność przypadkowa) 

 

 Gotycki ZAMEK KAPITUŁY WARMIŃSKIEJ, w którym przez 4 lata mieszkał Mikołaj Kopernik. Należy 

uwzględnić koszt biletów wstępu w przypadku zwiedzania znajdującego się w zamku Muzeum Warmii  

i Mazur. Można też zwiedzić zamek z zewnątrz bez wchodzenia do muzeum.  

 WYSOKA BRAMA – pozostałości średniowiecznych fortyfikacji miejskich. 

 XIV-wieczna KATEDRA Św. Jakuba (możliwe wejście do środka, ale tylko w przypadku, gdy w kościele nie 

będzie nabożeństwa) z relikwiami Św. Wojciecha i oryginalnymi gotyckimi sklepieniami. Grał tu na organach 

Feliks Nowowiejski, twórca muzyki do słów Roty Marii Konopnickiej.  

 STARY RATUSZ – gotycki ratusz miejski z charakterystycznymi oślimi grzbietami.  

 MAKIETA Starego Miasta Olsztynie wykonana z niepotrzebnych kluczy, zebranych od mieszkańców w wyniku 

akcji zorganizowanej przez władze miasta.  

 Zaułek STAWKI WIĘKSZEJ NIŻ ŻYCIE – latem 1967 roku to w Olsztynie i jego najbliższej okolicy powstało 

wiele scen tego kultowego serialu. Pamiątkową tablicę w 2003 roku odsłonili osobiście Stanisław Mikulski  

i Emil Karewicz.  

 PARK PODZAMCZE – Olsztyn to miasto o-gród z natury. 11 jezior w granicach administracyjnych miasta, 3 

rzeki, 2 rezerwaty przyrody, jeden z największych lasów miejskich w Europie – Olsztyn to miasto, którego 

rytm wyznacza przyroda. Park Podzamcze to wyjątkowo urokliwe miejsce rekreacji, piękne o każdej porze 

roku. Jego główną atrakcją jest przepływająca przez miasto rzeka Łyna. 

 ŁAWECZKA MIKOŁAJA KOPERNIKA 

Na końcu grobli łączącej zamek z miastem znajduje się tzw. ławeczka Kopernika, pomnik słynnego 

astronoma, wykonany w 2003 roku z okazji 650-lecia miasta. Legenda mówi, że jeżeli potrze się nos 

Kopernika wtedy spełnią się nasze marzenia. 

 XIX-wieczne MOSTY KOLEJOWE – służą do dziś i stanowią charakterystyczny element krajobrazu Olsztyna.  

 Secesyjna willa CASABLANCA – piękny przykład miejskiej architektury Olsztyna z pocz. XX wieku. Nazywana 

Villą Mord, ze względu na zabójstwo jakiego dokonano tu na pocz. XX wieku, a o którym pisały tabloidy  

w całych Niemczech.  

 AMFITEATR im. Czesława Niemena, w którym odbywają się koncerty i różne inne wydarzenia artystyczne.  

 TARG RYBNY z pomnikiem patrona Olsztyna – Św. Jakubem i budynkiem Gazety Olsztyńskiej.  

 KAMIEŃ NAPOLEONA – pamiątka pobytu cesarza w Olsztynie w 1807 roku.  

 

Po zwiedzaniu Starego Miasta można udać się na spływ rzeką Łyną. Nie ma 

konieczności przejazdu – spływ rusza ze Starego Miasta, spod zamku. Czas 

trwania: do 2 godz. Trasa łatwa, w całości przebiegająca w malowniczym 

wąwozie Lasu Miejskiego, idealna także dla mniej doświadczonych kajakarzy.  

Trasa: Zamek-elektrownia Łyna. Turystów można odebrać z ulicy Leśnej – ok. 5 

min spaceru od miejsca zakończenia spływu i ok. 10 min jazdy od hotelu. Należy 

uwzględnić koszt kajaków i usługę ratownika. Kilometraż: ok. 6 km.  

 



WYCIECZKI ROWEROWE 

WYCIECZKA 2-GODZINNA 

„Przyroda Olsztyna”  

Przebieg trasy: Jezioro Długie – Las Miejski – rzeka Łyna i Łynostrada – Park Podzamcze – Olsztyn Zachodni (start  

i zakończenie – Hotel Przystań) 

Długość trasy: ok. 10 km  

Trudność trasy: łatwa, choć miejscami pagórkowata. Biegnie ścieżką rowerową wzdłuż Jeziora Długiego, drogami 

Lasu Miejskiego i tzw. Łynostradą – najnowszą drogą rowerową Olsztyna, biegnącą wzdłuż rzeki Łyny.  

Opis trasy: Znad Jeziora Ukiel przejedziemy nad Jezioro Długie – mniejsze i bardziej kameralne, malowniczo otoczone 

lasem. Następnie przejedziemy Lasem Miejskim nad rzekę Łynę, by wzdłuż niej wyjechać  na skraj Starego Miasta  

w Olsztynie. Dojedziemy do Parku Podzamcze i zamku kapituły warmińskiej. Ścieżkami rowerowymi wrócimy nad 

Jezioro Ukiel.  

WYCIECZKA 3-GODZINNA  

„Dookoła jeziora Ukiel”  

Przebieg trasy: Jezioro Ukiel – Słoneczna Polana – Łupstych – Gutkowo – Likusy (start i zakończenie – Hotel 

Przystań) 

Długość trasy: ok. 22 km  

Trudność trasy: średniej trudności, miejscami pagórkowata.  

Opis trasy: Promenadą nad Jeziorem Ukiel dojedziemy do Słonecznej Polany, by stamtąd lasem, wzdłuż brzegu 

jeziora dojechać do starej rybackiej osady Łupstych. Stamtąd przez Gutkowo i Likusy wrócimy nad Jezioro Ukiel. 

Część trasy pokrywa się ze szlakiem Św. Jakuba.  



WYCIECZKI AUTOKAROWE 

Zwiedzanie w stylu „slow” 

Spotkanie ze sztuką ludową – Olsztynek 

Czas zwiedzania: ok. 4 godz. (od wyjazdu do powrotu do Hotelu Przystań)  

 Skansen w Olsztynku – Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku (należy 

uwzględnić koszt biletów wstępu)  

 Huta Szkła Artystycznego – pokaz wyrabiania produktów szklanych, możliwość kupna oryginalnych 

prezentów (należy uwzględnić koszt biletów wstępu)  

Warmia – ogród z natury (Kudypy – Gietrzwałd) 

Czas zwiedzania: ok. 3 godz. (od wyjazdu do powrotu do Hotelu Przystań)  

 Kudypy / Leśne Arboretum Warmii i Mazur (należy uwzględnić koszt biletów wstępu)  

Arboretum to ogród botaniczny, który kolekcjonuje rośliny drzewiaste. Na obszarze ogrodu występują 

naturalne oczka wodne, ścieżki, drewniane zadaszenia, kładki i mostki. Kolekcja drzew i krzewów obejmuje 

obecnie około 1000 gatunków oraz odmian, przeważa roślinność charakterystyczna dla względnie surowego 

klimatu. Zobaczymy także lapidarium geologiczne, czyli kolekcję kamieni i głazów narzutowych z terenu 

Warmii i Mazur oraz zwiedzimy Izbę Edukacyjną (flora i fauna Warmii i Mazur). Arboretum jest 

najpiękniejsze w okresie kwitnienia kwiatów – w maju i czerwcu.  

 Gietrzwałd / Sanktuarium Maryjne  

Gietrzwałd to jedno z ważniejszych miejsc  pielgrzymkowych na mapie Polski. Ta malownicza warmińska 

wieś była świadkiem objawień maryjnych, jakie wydarzyły się tu w 1877 roku.  Są to jedyne objawienia 

oficjalnie uznane przez Kościół w Polsce. 

 

Magdalena Malinowska  

Z wykształcenia historyk i filolog wschodniosłowiański. Wielbicielka tzw. mikrohistorii – historii 

życia codziennego i obyczajowości małych społeczności. Oprowadza po miejscach nietypowych, 

odkrywa zapomniane. Doradzi, co warto zobaczyć, na jej szlaku poczujecie klimat miejsca i 

zasmakujecie Warmii i Mazur. Laureatka nagrody Prezydenta Miasta Olsztyna za pracę 

społeczną na rzecz rozwoju turystyki w Olsztynie i regionie. Autorka rozdziałów „Warmia”, 

„Mazury”, „Zalew Wiślany” i „Dolne Powiśle” w kultowym przewodniku wydawnictwa PASCAL 

„Polska na weekend” (wyd. 2017-2019). Współautorka publikacji „Gościniec Niborski” (wyd. 

ElSet, 2019).  

608 642 313, info@przewodnikpomazurach.pl, www.przewodnikpomazurach.pl  

Mariusz Moritz  

Zapaleniec, szaleniec, pasjonat aż do krwi. Nie da Wam spokoju – pokaże wszystko, co jest do 

zobaczenia. Słynie z rozległej wiedzy na każdy temat związany z terenem, po którym oprowadza 

– tzw. „typ nie do zagięcia”. Uwielbiany przez dzieci i dorosłych. Sam uwielbia przyrodę oraz 

koncerty organowe. Warmiak od pokoleń – region warmińsko-mazurski zna jak własną kieszeń. 

Przewodnik dla najbardziej wymagających. Autor rozdziałów „Warmia”, „Mazury”, „Zalew 

Wiślany” i „Dolne Powiśle” w kultowym przewodniku wydawnictwa PASCAL „Polska na 

weekend” (wyd. 2017-2019). Instruktor przewodnictwa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, szkolący przyszłych 

adeptów sztuki przewodnictwa. 694 275 609, info@przewodnikpomazurach.pl, www.przewodnikpomazurach.pl  

PRZEWODNICY  

WWW.PRZEWODNIKPOMAZURACH.PL 
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