
WYCIECZKI ROWEROWE 

Przebieg trasy: Stare Jabłonki – Łąki Gąsiorowskie – Buńki – Stare Jabłonki 
Długość trasy: ok. 11 km 
Trudność trasy: łatwa, choć miejscami pagórkowata; polecana także dla dzieci. 
Rodzaj nawierzchni: drogi leśne utwardzone, drogi leśne piaszczyste. 
Charakter trasy: malowniczy szlak, wiodący prawie w całości przez las. 
Ilość przewodników: jeden przewodnik dla maksymalnie 30 osób. 

Opis: Główną atrakcją trasy są Łąki Gąsiorowskie – dno dawnego jeziora. Ze względu na panujący tu specyficzny mikroklimat jest to
miejsce lubiane przez zwierzęta, które – przy odrobinie szczęścia – można tu zobaczyć. To tu swoje gniazdo ma para olbrzymich
bielików – największych ptaków drapieżnych w Polsce. W XIX w. to właśnie w Buńkach zlokalizowane były pensjonaty i gospody, 
w których wypoczywali goszczący nad Jeziorem Szeląg turyści. Działał tu także młyn. 

ROWEROWA 2-GODZINNA

WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM

PROPOZYCJA DLA GOŚCI HOTELU ANDERS W STARYCH JABŁONKACH



Przebieg trasy: Stare Jabłonki – Barduń – Guzowy Piec – Jadaminy – Barduń – Stare Jabłonki
Długość trasy: ok. 24 km 
Trudność trasy: łatwa, choć miejscami pagórkowata; polecana także dla dzieci. 
Rodzaj nawierzchni: drogi leśne utwardzone, drogi leśne piaszczyste. 
Charakter trasy: szlak niezwykle malowniczy, wiodący prawie w całości przez las; po drodze leśne mazurskie osady. 
Ilość przewodników: jeden przewodnik dla maksymalnie 30 osób. 

Opis:  Trasa do Guzowego Pieca wiedzie prawie w całości przepięknym  Lasem Taborskim. Pośród zieleni zobaczymy pamiątkowy
kamień leśniczego Rhode i XIX-wieczne drogowskazy. Na szlaku znajduje się także Las Mistrzów – sto dębów posadzonych przez
zawodników i organizatorów Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej Mazury 2013, które odbyły się w Starych Jabłonkach.  Las
Mistrzów to pamiątka po tym turnieju – mistrzostwa świata to drugie rangą po olimpiadzie zawody w siatkówce plażowej. Po drodze
mijamy również wieś Barduń, w której mieszka autochtoniczna rodzina Mazurów – jedna z nielicznych, jakie po II wojnie światowej
nie opuściły  Mazur.  Tuż przy drodze znajduje się śródleśne,  malownicze  jeziorko Barduń.  We wsi  zachował się także  budynek
leśniczówki z drugiej połowy XIX wieku oraz stary leśny cmentarz. Z kolei w Guzowym Piecu zobaczymy dawną wiejską szkołę –
obecnie zabudowania „Bajkowego Zakątka”. W latach 70-tych XX wieku budynek należał do Ministerstwa Edukacji, przez co bardzo
często korzystali z niego artyści i twórcy z całego kraju.  Bajkowy Zakątek  to ośrodek wypoczynkowy z domkami, basenem, SPA,
restauracją oraz atrakcjami dla dzieci. Można tu odpocząć przed drogą powrotną do Starych Jabłonek oraz wypić kawę, czy zjeść
lody. Istnieje także  możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem kiełbasek (po wcześniejszej rezerwacji).  Z Guzowego Pieca
wracamy przez wsie  Salminek i  Jadaminy z  pomnikowymi lipowymi alejami drzew.  Najstarsze drzewa mają tu  300 lat.  Przed
samymi torami kolejowymi opuszczamy szlak rowerowy i skręcając na lewo wracamy do Bardunia, a dalej tą samą drogą do Starych
Jabłonek. 

Przebieg trasy: Stare Jabłonki – Wigwałd – Ostrowin – Idzbark – Stare Jabłonki 
Długość trasy: ok. 26 km 
Trudność trasy: trasa trudniejsza, ze względu na mocno pagórkowaty krajobraz, szczególnie w jej drugiej części; po drodze kilka 
bardziej wymagających podjazdów.
Rodzaj nawierzchni: trasa oznakowana w całości w terenie – niebieski szlak rowerowy; drogi leśne utwardzone, leśne drogi 
piaszczyste, fragment starego pruskiego bruku (trudniejszy odcinek), drogi śródpolne, drogi publiczne asfaltowe o małym natężeniu 
ruchu.
Charakter trasy: w pierwszej części trasa wiedzie w całości przez las, a następnie zjeżdżamy do doliny Drwęcy, mijając kilka 
mazurskich wsi; piękne pagórkowate krajobrazy.  
Ilość przewodników: jeden przewodnik dla maksymalnie 14 osób (ze względu na przepisy drogowe regulujące poruszanie się 
rowerzystów po drogach publicznych). 

Opis: Do Wigwałdu jedziemy prawie cały czas przez las. Po drodze przy odrobinie szczęścia można zobaczyć monumentalne bieliki,
które w okolicy Łąk Gąsiorowskich mają swoje gniazdo. Na trasie kilka malowniczych śródleśnych jeziorek oraz ślady po dawnych
osadach – fundamenty domów, zdziczałe drzewa owocowe, stary leśny cmentarz. W Wigwałdzie ciekawy  neogotycki kościół. Od
Wigwałdu poruszamy się doliną Rzeki Drwęcy, która w całości chroniona jest rezerwatem przyrody. Jest to najdłuższy ichtiologiczny
rezerwat w Polsce – możemy tu spotkać ryby łososiowate. W Ostrowinie widoczne są ruiny dawnego folwarku oraz pozostałości
parku krajobrazowego, który niegdyś otaczał pałac. W Idzbarku zobaczymy tablicę ku czci poległych w pierwszej wojnie światowej
mieszkańców wsi, przedwojenne zabudowania oraz stary ewangelicki cmentarz. Ostatnim punktem na trasie będzie kanał łączący
Jezioro  Szeląg  Mały  i  Szeląg  Wielki,  będący  fragmentem  jednej  z  najbardziej  znanych  dróg  wodnych  na  Mazurach  –  Kanału
Elbląskiego. 

ROWEROWA 4-GODZINNA

ROWEROWA 5-GODZINNA



WYCIECZKI PIESZE

Trasa  wiedzie  w  całości  przez  las  –  częściowo  ścieżką  edukacyjną,  częściowo  żółtym  szlakiem.  Na  trasie  wielowiekowy  
i wielopiętrowy drzewostan, gdzie w pierwszym piętrze górują 200-letnie Sosny Taborskie, a w drugim nieco młodsze, lecz także
wiekowe (120-160-letnie) buki, dęby, graby i inne gatunki drzew. Zobaczymy także schron bojowy z czasów II wojny światowej oraz
ponad 100-letni kanał łączący Jezioro Szeląg Mały z Szelągiem Wielkim. 

Malowniczy szlak  biegnący prawie  w całości  przez  las.  Piękne widoki  na Jezioro Szeląg Mały.  Na trasie  ukryte  w lesie  Jezioro
Głębokie. Ciekawostką jest fakt, że tafla Głęboczka znajduje się około 18 m ponad poziomem Szeląga. Legenda mówi o zatopionej 
w wodach jeziora niemieckiej amunicji. 

WYCIECZKI AUTOKAROWE

Czas zwiedzania: ok. 5 godz. (od wyjazdu do powrotu do Starych Jabłonek) 

 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) 

 Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB oraz historii Olsztynka – najlepsze multimedialne muzeum w Polsce wg 
plebiscytu portalu kulturaonline.pl 

Opcjonalnie dodatkowo obiad w Karczmie Warmińskiej w Gietrzwałdzie – tradycyjna regionalna kuchnia warmińska 
z certyfikatem Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla. 

Czas zwiedzania: ok. 6 godz. (od wyjazdu do powrotu do Starych Jabłonek) 

 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. 

W Królestwie Sosny Taborskiej (3 km, 1,5/2 godz.) 

Dookoła Jeziora Szeląg Mały (10 km, 4 godz.)  

Warmia – o-gród z natury (Kudypy – Olsztyn) 

Spotkanie z regionalną sztuką – Olsztynek 



 Olsztyn / Miasto lasów i jezior

 Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel” nad Jeziorem Ukiel – olsztyńska plaża miejska – najbardziej popularne miejsce
spacerowe w mieście, projekt zagospodarowania brzegów jeziora wielokrotnie nagradzany, również na świecie. 

 Stare Miasto - Stary Ratusz - gotycki ratusz miejski, XIV-wieczna katedra Św. Jakuba, pozostałości średniowiecznych 
fortyfikacji miejskich z Wysoką Bramą, budynek Gazety Olsztyńskiej - historia Polaków z zaborze pruskim, postać Św. 
Jakuba - patrona miasta, ławeczka Mikołaja Kopernika - pobyt astronoma w Olsztynie, Park Podzamcze, Muzeum 
Warmii i Mazur w zamku kapituły warmińskiej (należy uwzględnić koszt biletów wstępu) 

REJSY

Kanał Elbląski to jeden z trzech pomników historii w województwie warmińsko-mazurskim, jeden z najciekawszych zabytków 
hydrotechniki w Polsce. 

 Rejs Stare Jabłonki-Ostróda (2,5 godz.) + 40 min zwiedzanie Ostródy 

 Rejs Ostróda – Miłomłyn (2,5 godz.) + 40 min zwiedzanie Ostródy 

 Rejs Buczyniec – Elbląg (4,5 godz.) + od 1 do  2 godz. zwiedzanie Elbląga (możliwość wejścia na wieżę katedry Św. Mikołaja 
– najwyższą wieżę widokową w województwie, z widokiem na Elbląg, Wysoczyznę Elbląską i Zalew Wiślany) 

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 

„Spędziliśmy w Hotelu Anders tegoroczny urlop, było wspaniale. To magiczne miejsce, już dawno nie spędziłam tak aktywnie urlopu. 
Specjalne podziękowania dla Pani, która zabrała nas na wycieczkę rowerową do Bajkowego Zakątka – w przyszłym roku planujemy 
powtórkę, a na razie muszą wystarczyć zdjęcia i wspomnienia…”. SPRAWDŹ OPINIĘ – KLIKNIJ 

„Gorąco polecam wycieczkę rowerową organizowaną przez hotel. Niesamowity przewodnik, który opowieściami zachęcał do 
pedałowania małych i dużych. Bardzo, bardzo fajnie”. SPRAWDŹ OPINIĘ – KLIKNIJ 

„Fantastyczne trasy rowerowe – nie omieszkaliśmy ich zwiedzić – te dwa dni spędziliśmy na kółkach”. SPRAWDŹ OPINIĘ – KLIKNIJ 

Kanał Elbląski

OPINIE

PRZEWODNICY 
WWW.PRZEWODNIKPOMAZURACH.PL
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