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Zapraszamy na aktywny wypoczynek 
do jednego z najpiękniejszych 

regionów w Polsce wśród rozległych 
lasów i czystych jezior

Lokalna Grupa Działania 
„Brama Mazurskiej Krainy” 

zaprasza

Szanowni Państwo przedstawiamy bazę agroturystyczną naszego obsza-

ru. Pięknie położone gospodarstwa oraz klimatyczne pensjonaty zapewniają 

najwyższej jakości obsługę turystów, relaks, odpoczynek, aktywną rekreację, 

a  także pyszną kuchnię opartą na regionalnych, ekologicznych produktach.  

Miłośnicy turystyki odkryją tu niezwykłą, nienaruszoną przyrodę, malownicze 

szlaki rowerowe i piesze. Piękno i osobliwości krajobrazu sprawiły, że wystę-

pują tu obszary chronione w ramach sieci Natura 2000. Ziemie te są bogate 

w dziedzictwo kulturowe i historyczne – charakterystyczna zabudowa mazur-

ska, wielokulturowość i wieloreligijność. Odbywają się tu barwne, regionalne 

wydarzenia kultywujące dawne tradycje i obyczaje. Pomożemy Państwu od-

naleźć poszukiwane miejsca, atrakcje i smaki.
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Gospodarstwo położone w  gminie Szczytno na uboczu wsi Wawrochy. Ten 
urokliwy zakątek otoczony jest lasami pełnymi poziomek, jagód i grzybów. Do 
dyspozycji gości znajdują się  2 pokoje, łazienka oraz możliwość korzystania 
z kuchni i salonu. Usługi świadczone są całorocznie. Gospodarze zapewniają 
wyżywienie z ekologicznych, zdrowych produktów. Na przybywających gości 
czeka szereg atrakcji niezależnie od pory roku m.in. wspólnie gotowanie z go-
spodynią, uczestnictwo  w pracach polowych, obserwacja przyrody, zbieranie      
i suszenie ziół oraz grzybów, przejażdżki traktorem i powozem. Zimą główną 
atrakcją są kuligi wraz ze wspólnym biesiadowaniem przy ognisku. Gospo-
darstwo należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych - gospodarze 
przekazują swoją wiedzę praktyczną i  teoretyczną odwiedzającym grupom. 
Na terenie gospodarstwa znajduje się także piec chlebowy z grillo-wędzarnią 
co pozwala na pokazy  pieczenia chleba oraz wyrób własnych wędlin.

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Kamez”

Pobyt w  Gospodarstwie „KAMEZ” to lekcja 
przyrody, historii i smaku, a także możliwość 

poznania prawdziwego życia na wsi 

Gospodarstwo Agroturystyczne „KAMEZ”
Wawrochy 36, 12-100 Szczytno

tel. 89 623 13 26
e-mail: gospodarstwokamez@wp.pl
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Gospodarstwo położone jest w  miejscowości Bolejny w  gminie Nidzica.  
Na gości czekają  2  pokoje - czteroosobowy i dwuosobowy. Istnieje możli-
wość przyrządzenia posiłku, do dyspozycji jest także lodówka. Gospodarstwo 
działa sezonowo od maja do września. Nieopodal obiektu miłośnicy historii 
mogą zwiedzać bunkry -  fragmenty Olsztyneckiego Systemu Obronnego bu-
dowanego przez Niemców od 1938 r. W niedalekiej okolicy specjalne łowisko 
oraz rezerwaty przyrody. Ponadto gospodarze zapraszają na grzybobranie, 
połów ryb, biesiadowanie, spacery oraz obserwacje przyrody. 

Bożena Karwowska 
„Agroturystyka Pod 

Akacjami” 

Malownicze położenie, szlaki piesze, cisza, 
spokój, dużo zieleni i jezior w okolicy 

– to tylko niektóre z atrakcji 
Agroturystyki pod Akacjami

„Agroturystyka Pod Akacjami” Bożena Karwowska
Bolejny 12, 13-100 Nidzica
e-mail: bozena020@wp.pl 

tel. 606 870 917
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Gospodarstwo oferuje 3 pokoje – dwu i  trzyosobowe oraz dodatkowo 
dwie sale pięcio i dziesięcioosobowe - z łazienkami. Położone jest z dala od 
zabudowań, na uboczu wsi Napiwoda w gminie Nidzica. Agroturystyka zapra-
sza swoich gości przez cały rok. Czeka tu na nich ciepła, domowa atmosfera 
i smaczna kuchnia. Główną atrakcją gospodarstwa jest możliwość jazdy kon-
nej, którą oferuje przyległa do agroturystyki Stajnia Napiwoda. Wiata ognisko-
wa pozwala na biesiadowanie przy muzyce. W ofercie gospodarstwa są tak-
że imprezy integracyjne, szkolenia, uczestnictwo w  pracach gospodarskich, 
grzybobranie, kuligi, skiring, obserwacja  przyrody, pokazy edukacyjne oraz 
obozy dla dzieci i młodzieży. 

Zakątek Napiwoda

Szlaki konne i turystyczne, rezerwaty przyro-
dy, malownicze położenie terenu oraz profe-
sjonalna nauka jazdy konnej na wszystkich 

poziomach zaawansowania 

Zakątek Napiwoda
Napiwoda 101, 13-100 Nidzica

tel. 881 328 358
e-mail: kinga.pasturska@gmail.com

Zakątek Napiwoda Zaprasza
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Gospodarstwo położone w  miejscowości Piasutno w  gminie Świętajno.  
Na gości czeka 20 miejsc noclegowych w  dwuosobowych pokojach oraz 
mieszkania wakacyjne dwuosobowe i  czteroosobowe. Gospodarze zapew-
niają komfortowe warunki oraz smaczną, tradycyjną kuchnię. Obiekt to daw-
na leśniczówka, znajduje się w środku lasu w Puszczy Piskiej i jest znakomitą 
lokalizacją do obserwacji zwierząt i ptaków. Ponadto goście mają możliwość 
pojeździć konno, wypożyczyć łódki i rowery, a także wędkować gdyż w pobli-
żu znajdują się trzy jeziora. W zimie gospodarze zapraszają na kuligi. 

Andrzejowo na Łęgu

„Ogłuszająca” cisza, wspaniałe szlaki rowe-
rowe i konne, doskonałe warunki do uprawia-
nia narciarstwa biegowego – zapraszamy do 

Andrzejowa na Łęgu

Andrzejowo na Łęgu
Piasutno 126, 12-140 Świętajno

www.andrzejowo.com.pl 
e-mail: rudykot42@wp.pl 
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Do dyspozycji gości znajduje się 10 miejsc noclegowych oraz dwa samo-
dzielne mieszkania z łazienkami i aneksami kuchennymi. Gospodarstwo po-
łożone jest w otoczeniu pięknej przyrody w miejscowości Dębówko w gmi-
nie Szczytno. Usługi są tu prowadzone całorocznie. Na gości czekają liczne 
atrakcje m.in. wędkowanie (do stawu rybnego 150m), spacery po lesie, szlaki 
rowerowe, grzybobranie, a także obserwacje przyrody. Ponadto do dyspozycji 
2 łódki wiosłowe oraz miejsce na ognisko. Nieopodal gospodarstwa znajduje 
się kąpielisko, istnieje również możliwość jazdy konnej w pobliskiej stadninie.

Chata za wsią

Odpoczynek w spokoju i ciszy w otoczeniu
pięknej i bogato urozmaiconej przyrody.

Chata za wsią to prawdziwy wiejski klimat

Chata za wsią
Dębówko 15 A, 12-100  Szczytno

tel. 502 844 620
e-mail: chatazawsia@szczytno.com.pl
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Położony na skraju Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej w miejscowości Dę-
bówko w gminie Szczytno. Na gości czekają 3 pokoje dwu i trzyosobowe z ła-
zienkami oraz w pełni wyposażona kuchnia z jadalnią wspólna dla trzech po-
koi. Dostępny internet WI-FI. Obok gospodarstwa znajduje się staw rybny na 
małym cieku łączącym jeziora Fręczek oraz Sasek Wielki, do dyspozycji gości 
łodzie wiosłowe. Na terenie obiektu również: plac zabaw dla dzieci, miejsce na 
ognisko, grill oraz boisko do gry w siatkówkę. Ponadto goście mogą wypoży-
czyć rowery oraz kajaki, a w odległości 1,5 km od gospodarstwa skorzystać 
z jazdy konnej w pobliskiej stajni. 

Dom nad Stawem

Idealne miejsce dla miłośników przyrody, 
ceniących ciszę i spokój, wędkarzy 

i grzybiarzy. Wspaniała baza wypadowa 
do zwiedzania Mazur

Dom nad Stawem
Dębówko 15B, 12-100 Szczytno

tel. 504 049 539
www.domnadstawem.szczytno.pl
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Dom wypoczynkowy zbudowany z bali świerkowych, otoczony ze wszyst-
kich stron lasem, położony w  niewielkiej miejscowości Drzazgi w  gminie 
Działdowo. Do dyspozycji gości 10 miejsc noclegowych, w  dwóch bliźnia-
czych częściach mieszkalnych składających się z salonu z w pełni wyposażo-
nym aneksem kuchennym i jadalnym, sypialnią i łazienką. Usługi prowadzone 
są sezonowo od maja do października. Na terenie obiektu znajduje się miejsce 
do biesiadowania oraz plac zabaw. Istnieje także możliwość wypożyczenia ro-
werów dla dorosłych i dzieci. Dla komfortu i swobody w przypadku wynajęcia 
jednej części domku, druga na życzenie gości nie będzie w tym czasie wynaj-
mowana. 

„Domek w Drzazgach” 
Renata Buczyńska 

Domek w Drzazgach to idealne miejsce
dla rodzin z dziećmi oraz dla grupy przyjaciół

Wspaniała baza wypadowa nad okoliczne
jeziora i stawy rybne

„Domek w Drzazgach” Renata Buczyńska 
Drzazgi 5, 13-214 Uzdowo

www.domekwdrzazgach.com.pl
tel. 501 562 121
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Siedlisko jest położone wśród lasów, jezior i  rzeki Łyny w  miejscowości 
Likusy w gminie Nidzica. Do dyspozycji gości 12 miejsc noclegowych w po-
kojach dwuosobowych oraz rodzinnym apartamencie wraz z  dostępem do 
kuchni. Usługi są prowadzone sezonowo od maja do późnej jesieni.  Na tere-
nie gospodarstwa znajduje się sala kominkowa na wieczorne biesiadowanie, 
miejsce na grill, staw oraz sprzęt do wędkowania. W niedalekiej okolicy stad-
nina koni oraz możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego. Niezwykła przyro-
da zachęca do wycieczek pieszych i rowerowych.

Cudowna przyroda, spokój, bliskość jezior, 
lasów i rezerwatów przyrody 

– niewyobrażalny luksus wypoczynku

 Gospodarstwo Agroturystyczne
Krystyna Breńska

Likusy 8, 13-100 Nidzica
tel. 89 625 94 96

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Krystyna Breńska
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Gospodarstwo położone jest w  cichej okolicy, pomiędzy Puszczą Piską 
a jeziorami w miejscowości Świętajno. Na gości czeka 12 miejsc noclegowych 
w trzech apartamentach oraz sala kominkowa wraz z kuchnią i jadalnią. Usługi 
prowadzone są tu całorocznie. Gospodarze zapewniają komfortowe warunki 
oraz smaczną tradycyjną kuchnię - w gospodarstwie znajduje się ekologiczna 
plantacja malin, przyzagrodowa hodowla drobiu, owoce i warzywa z przydo-
mowego ogródka. Do użytku gości duża altana z tarasem, meble ogrodowe, 
grill, boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci. Ponadto goście mają moż-
liwość nurkowania i wędkowania gdyż w pobliżu znajdują się trzy jeziora. 
Tereny sprzyjają długim spacerom i wycieczkom rowerowym.

4 pory roku

Bliski kontakt z naturą, zdrowa żywność 
i czyste powietrze 

- Cztery pory roku zapraszają

4 pory roku
Iwona i Cezary Staszkiewicz

ul. Grunwaldzka 49, 12-140 Świętajno
e-mail: i.c.staszkiewicz@onet.pl
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Gospodarstwo położone nad jeziorem w turystycznej miejscowości Szkoto-
wo w gminie Kozłowo. Do dyspozycji gości znajduje się 16 miejsc noclego-
wych w tym 4 pokoje z łazienkami, aneks kuchenny i salon z kominkiem oraz 
sześcioosobowy domek letniskowy. Na specjalne życzenie gości gospodarze 
przygotowują posiłki. Usługi prowadzone są sezonowo. Goście mają możli-
wość wypożyczenia sprzętu wodnego, a niezwykle urokliwa okolica zachęca 
do spacerów i obserwacji przyrody. 

Agroturystyka 
Zygmunt Dramiński

Malownicze położenie, czyste jeziora,
rozległe lasy to wspaniałe miejsce

do aktywnego wypoczynku

Agroturystyka Zygmunt Dramiński
Szkotowo 20A, 13-124 Kozłowo

tel. 608 691 039
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Gospodarstwo położone bezpośrednio nad brzegiem jeziora Omulew 
w otulinie Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej w miejscowości Jabłonka w gmi-
nie Nidzica. Usługi są prowadzone całorocznie, a  na gości czeka 13 miejsc 
noclegowych - trzy mieszkania 2, 5 i 6 - osobowe z kuchnią i łazienkami. Na 
miejscu można wypożyczyć sprzęt wodny oraz rowery terenowe. Gospodarze 
organizują spływy kajakowe. To doskonałe miejsce na grzybobranie,  wędko-
wanie oraz spacery, do których zachęcają dobrze oznaczone szlaki piesze i ro-
werowe. Ponadto goście mogą zwiedzić okolicę z przewodnikiem, umówić się 
na warsztaty rękodzielnicze oraz  nauczyć się jeździć konno. 

FRAJDA 
Jolanta Ziemska

Czyste jezioro, rozległe lasy, szlaki turystycz-
ne – do aktywnej rekreacji zaprasza FRAJDA

FRAJDA Jolanta Ziemska
Jabłonka 7, 13-100 Nidzica

tel. 608 411 776
e-mail: frajdajz@wp.pl
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Folwark Miłkowiec to malownicze miejsce z zabudowaniami w tradycyj-
nym stylu architektury mazurskiej położone w gminie Kozłowo. Usługi są tu 
prowadzone całorocznie, do dyspozycji gości dwuosobowe pokoje o  wy-
sokim standardzie wykończone w  dwóch stylach: mazurskim i  secesyjnym. 
Gospodarstwo posiada ekologiczną, certyfikowaną żywność. Na gości cze-
ka tu wiele atrakcji: kajaki, przejazdy bryczką i wozem, wędkowanie, nordic 
walking, spacery po okolicy z przewodnikiem, zimą kuligi i ogniska – imprezy 
tematyczne - żniwa, wykopki, sianokosy, grzybobranie, zbieranie jagód oraz 
pieczenie świni. W okolicy liczne jeziora i rezerwaty przyrody.

Folwark Miłkowiec

Goście czerpią korzyści z obcowania z wyjąt-
kową przyrodą i poznają fascynujący świat 

„Folwarku Miłkowiec od kuchni”. 
Kuchni smacznej, zdrowej, domowej…

Zapraszamy!

Folwark Miłkowiec
Gołębiewo, 13-124 Kozłowo

tel. 664 412 362
e-mail: folwark.milkowiec@wp.pl

www.milkowiec.pl 
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Gospodarstwo położone na uboczu miejscowości Kamionka w gminie Ni-
dzica. Na gości czeka 5 dużych, tematycznych pokoi z łazienkami i aneksami 
kuchennymi. Gospodarze zapewniają wysoki standard, a usługi prowadzone 
są sezonowo od maja do września. Na miejscu znajduje się zarybiony staw 
dla wędkarzy (1,5ha ), plaża, łódka wiosłowa, na wyspie miejsce na ogniska 
oraz wiata. Istnieje możliwość wypożyczenia rowerów oraz zestawów nordic 
walking, do czego zachęcają liczne szlaki. Na miejscu znajduje się także pro-
fesjonalny gabinet masażu i  rehabilitacji, który oferuje zabiegi relaksacyjne, 
lecznicze oraz terapię manualną. W niedalekiej okolicy znajduje się Przedsię-
biorstwo Społeczne Garncarska Wioska oraz rajski ogród, gdzie można na-
uczyć się lepić z gliny, a także miło spędzić czas. Gospodarze zapraszają tylko 
osoby dorosłe - bez dzieci.

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Ostoja”

Jeśli marzycie o chwili wytchnienia 
od codziennego zgiełku, pośpiechu 

i miejskich hałasów, u nas te marzenia 
mogą się ziścić

Gospodarstwo Agroturystyczne „Ostoja”
Kamionka 21, 13-100 Nidzica

Tel. 696662661
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Ranczo rozciąga się na skraju wsi Jabłonka nad jeziorem Omulew, tuż przy 
lesie. Obiekt prowadzony jest całorocznie, a na gości czeka 10 miejsc noclego-
wych - 3 sypialnie na piętrze, 2 łazienki, wyposażona kuchnia, salon kominko-
wy, taras, duży ogród oraz apartament sezonowy dla czterech osób. Gospo-
darze zapraszają do wspólnego biesiadowania przy wydzielonych miejscach 
na ogniska. Na terenie obiektu znajduje się aneks grillowo-kominkowy. Każdy 
odnajdzie tu spokój, ciszę, bardzo dużo zielonej przestrzeni, miłą atmosferę, 
kontakt z  przyrodą oraz domowymi zwierzętami. W  okolicy organizowane 
są spływy kajakowe, możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego oraz jazdy 
konnej. 

Agroturystyka RANCZO

Ranczo to doskonała baza wypadowa na 
Warmię i Mazury – to odpoczynek od zgiełku                        

i aktywna rekreacja

Agroturystyka RANCZO
Jabłonka 57, 13-100 Nidzica

tel. 502 602 156 
e-mail: jbojarska@wp.pl
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Gospodarstwo agroturystyczne położone w miejscowości Browina w gmi-
nie Kozłowo. Na gości czeka 25 miejsc noclegowych w 2, 3 i 4 - osobowych 
pokojach  z  łazienkami. Ponadto goście mogą korzystać z  w  pełni wyposa-
żonej kuchni, jak również zamawiać posiłki u gospodarzy. Usługi są prowa-
dzone całorocznie. Na terenie gospodarstwa znajduje się boisko do gry w te-
nisa ziemnego, w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną oraz sprzęt sportowy. 
Dla dzieci plac zabaw, domek na drzewie, szałas indiański oraz trasa linowa. 
Gospodarze posiadają także rowery i  kajaki z  możliwością dowożenia i  od-
bierania z  opracowanych tras spływu. Na terenie obiektu znajduje się małe 
spa: sauna, jacuzzi oraz sala masażu. W gospodarstwie jest także ekologiczny 
ogród warzywny i owocowy oraz zwierzęta takie jak: lamy, kozy, koty oraz pies 
„Czesiek” - przyjaciel dzieci i dorosłych. Jedną z atrakcji jest możliwość polo-
wania przy współpracy z kołami łowieckim oraz warsztaty historyczne – in-
scenizacja wydarzeń z okresu I wojny Światowej „Bitwa pod Tannenebergiem”. 

„Stara Szkoła” w Browinie

Piękne okolice, lasy,  jeziora, miejsca
spacerowe, trasy biegowe i rowerowe

– Stara Szkoła w Brownie zaprasza

„Stara Szkoła” w Browinie
Browina 16, 13-124 Kozłowo

tel. 604 452 645
e-mail: kontakt@browina.pl
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Gospodarstwo znajduje się nad jeziorem w  malutkiej miejscowości           
Sasek Mały w gminie Szczytno. Na gości czeka 40 miejsc noclegowych w 12 
pokojach z  łazienkami. Obiekt prowadzony jest całorocznie, gospodarze za-
pewniają całodzienne wyżywienie – kuchnia domowa oparta na produktach 
z własnego ekologicznego gospodarstwa. Na miejscu czekają liczne atrakcje: 
nauka jazdy konnej, pławienie koni, skiring, przejażdżki bryczkami, zimą kuli-
gi, rajdy kilkudniowe, spływy kajakowe czy wędkowanie. Dodatkowo można 
zorganizować wieczory tematyczne, nauczyć się gotować oraz uczestniczyć 
w pracach gospodarskich i polowych. Dużą atrakcją jest „polowanie z apara-
tem”, obserwacja przyrody, pokazy edukacyjne i zwiedzanie okolicy z  leśni-
kiem. Przez wieś przebiegają oznaczone trasy rowerowe, kajakowe i konne. 
Na popołudniową drzemkę gospodarze zapraszają na hamak pod sosnami. 

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Sasek Ewa Piórkowska

Gospodarstwo Agroturystyczne Sasek skryte
wśród lasów nad jeziorem

to doskonałe miejsce na wypoczynek z dala 
od zgiełku miasta

Gospodarstwo Agroturystyczne Sasek Ewa Piórkowska
Sasek Mały 14, 12-100 Szczytno

tel. 89 6221160
tel. 602 669 214 

e-mail: sasek@sasek.pl
www.sasek.pl
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Gospodarstwo położone jest w niewielkiej miejscowości Michałki w gmi-
nie Pasym w otoczeniu jezior i lasów mazurskich. Na gości czekają trzy pokoje 
1, 2 i 4 - osobowe oraz ośmioosobowy domek nad jeziorem. Obiekt otwarty 
sezonowo od maja do października. Do dyspozycji sprzęt wodny, pomosty 
do łowienia oraz grill wbudowany. To atrakcyjna propozycja dla grzybiarzy 
oraz wędkarzy, gdyż posesja położona jest nad jeziorem Kalwa. Tuż obok go-
spodarstwa znajduje się plac zabaw dla dzieci. Jest to doskonałe miejsce do 
uprawniania czynnej rekreacji poprzez bliskość jeziora, a także wytyczonych 
przez teren wsi tras rowerowych.

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Michałki

Gospodarstwo Agroturystyczne Michałki 
to doskonała propozycja zarówno 

dla ceniących ciszę i spokój, jak i miłośników 
aktywnej rekreacji - ZAPRASZAMY

Gospodarstwo Agroturystyczne Michałki
Michałki 26, 12-130 Pasym

www.wypocznij.ovh.org
tel. 89 621 27 66
tel. 665 132 383
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Gospodarstwo położone nad jeziorem w miejscowości Jęcznik w gminie 
Szczytno. Na gości czeka 9 miejsc noclegowych w  pokojach 2 i  3 - osobo-
wych. Na terenie obiektu własny pomost wędkarski, sprzęt wodny, miejsce 
na ognisko oraz grill pod wiatą. Ponadto istnieje możliwość zwiedzania oko-
licy z przewodnikiem. Wokół gospodarstwa liczne trasy rowerowe i biegowe, 
w niedalekiej okolicy stadnina koni, możliwość organizacji spływu kajakowe-
go i park linowy. Jest to także znakomita lokalizacja do obserwacji zwierząt                         
i ptaków. 

Domek 
nad Saskiem

Zapraszamy miłośników aktywnego 
wypoczynku – Nad Saskiem odkryjesz 

prawdziwe Mazury

Domek nad Saskiem
Jęcznik 11 C

12-100 Szczytno
tel. 502 705 611
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Obiekt położony jest w  spokojnej okolicy w  miejscowości Spychowo 
w  gminie Świętajno. Do dyspozycji gości znajduje się 5 pokoi – łącznie 15 
miejsc noclegowych. W bliskim sąsiedztwie posesji baza gastronomiczna. Na 
terenie gospodarstwa znajduje się miejsce na ognisko i grill, boisko do siat-
kówki, istnieje także możliwość wypożyczenia kajaków. Nieopodal obiektu 
bezpośredni dostęp do rzeki, która stanowi odcinek Krutyni. Ponadto w oko-
licy dla amatorów mocnych wrażeń park linowy. Liczne szlaki rowerowe i pie-
sze, jeziora i lasy sprzyjają aktywnej rekreacji.

Pokoje – wypoczynek nad 
pięknym szlakiem Krutyni

Bliskość lasów, jezior i rzeki, czyste
powietrze i urzekająca przyroda
tu wypoczywaj i regeneruj siły!!!

Pokoje – wypoczynek nad pięknym szlakiem Krutyni
Ul. Juranda 26 A

12-150 Spychowo
tel. 698 070 300
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Dom znajduje się w malutkiej miejscowości Kamionek w gminie Szczytno. 
Do dyspozycji gości 8 miejsc noclegowych wraz z kuchnią. Z każdego poko-
ju wyjście na taras, z którego można podziwiać zachód słońca oraz słuchać 
śpiewu świerszczy. Na terenie obiektu miejsce na ognisko, grill, boisko do siat-
kówki, rowery.  Nieopodal jezioro oraz ścieżka pieszo-rowerowa prowadząca 
do Szczytna. W okolicach znajdują się dziesiątki jezior, urokliwe lasy mieszane, 
sosnowe, liściaste, szkółki dydaktyczne oraz szlaki kajakowe. 

Pokoje 
„HORYZONT”

Ciekawa okolica, liczne jeziora i bogate 
w runo lasy zapraszają wszystkich 
miłośników mazurskiej przyrody

Pokoje „HORYZONT”
Ewa Wal

Kamionek 26 L
12-100 Szczytno

e-mail: ewakamionek26@wp.pl
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Gospodarstwo położone jest na skraju wsi Małdaniec w gminie Szczytno. 
Na terenie obiektu znajdują się dwa samodzielne domy, każdy z  sześcioma 
miejscami noclegowymi w  pełni wyposażoną kuchnią i  łazienką. Gospoda-
rze zapewniają turystom komfortowe warunki wypoczynku w  spokoju, 
ciszy i   zgodzie z naturą. Gospodarstwo przyjmuje gości od maja do końca 
września. Do dyspozycji stół bilardowy, stół do tenisa, piłkarzyki, boisko do 
badmintona oraz gry planszowe. Niezwykłą atrakcją są pokazy oraz kursy wi-
trażownictwa - goście mają możliwość czynnego uczestniczenia w procesie 
tworzenia wyrobów m.in. lamp, żyrandoli, stołów, luster, wazonów czy biżute-
rii. W odległości ok. 2 km w lesie znajduje się ścieżka edukacyjna przygotowa-
na przez pracowników Lasów Państwowych. W okolicy wiele malowniczych 
tras pieszych i rowerowych. 

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Ewa i Włodzimierz Ostrowscy

Marzysz o absolutnej ciszy i spokoju
– zapraszamy do Małdańca

Gospodarstwo Agroturystyczne Ewa i Włodzimierz Ostrowscy
Małdaniec 23, 12-100 Szczytno
tel. 502 201 526, 502 392 732 
e-mail: maldaniec@interia.pl
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Gospodarstwo gościnne „Racibór” położone jest na skraju Puszczy Piskiej, 
nad brzegiem jeziora Świętajno w  miejscowości Racibór. Od dziesięciu lat 
prowadzone przez wielopokoleniową rodzinę leśników. Obiekt jest całorocz-
ny, na gości czeka 30 miejsc noclegowych w 8 pokojach i 2 apartamentach. 
Gospodarze oferują pełne wyżywienie przygotowane według starych, ma-
zurskich receptur. W cenę wliczone jest korzystanie z łódek, kajaków, roweru 
wodnego, leżaków, stołu do bilarda oraz trampoliny. Istnieje możliwość gry 
w tenisa stołowego, korzystania z boisk do siatkówki i koszykówki. Gospoda-
rze zachęcają do połowu ryb, grzybobrania, biesiad przy ognisku i kominku, 
zimą do kuligów. Dla entuzjastów jazdy konnej i miłośników zaprzęgów wła-
ściciele oferują własne konie, bryczki, wóz drabiniasty i sanie. Zwierzęta mile 
widziane. 

Gospodarstwo Gościnne 
„Racibór” 

Teresa Jadwiga Adamska

Rodzinna atmosfera, idealne warunki 
do pracy twórczej, a także aktywna rekreacja 
to wszystko czeka na Ciebie w Gospodarstwie 

„Racibór”

Gospodarstwo Gościnne „Racibór” Teresa Jadwiga Adamska
Kolonia 59A, 12-140 Świętajno

tel. 509 27 0517
www.racibor.wer.pl

e-mali: racibor1@wp.pl
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Obiekt położony w miejscowości Szerokopaś w gminie Nidzica. Na terenie 
gospodarstwa znajduje się 6 miejsc noclegowych w komfortowych pokojach 
2-5 osobowych wraz z dostępem do w pełni wyposażonej kuchni. Usługi pro-
wadzone są całorocznie. Na terenie posesji znajduje się staw, który może słu-
żyć zarówno do kąpieli, jak i do wędkowania, sad z drzewkami owocowymi, 
miejsce na ognisko oraz na grill. Do dyspozycji gości rowery. Agroturystyka 
„Szerokopaś” to idealne miejsce dla amatorów grzybobrania, miłośników pie-
szych wędrówek oraz wędkarzy. Ponadto wszelkie informacje udzielane są 
w języku polskim, angielskim i rosyjskim. 

Agroturystyka
 „Szerokopaś”

Miły gościu - zaproś swoich znajomych
i przyjaciół do Gospodarstwa 

Agroturystycznego
Szerokopaś na wypoczynek, kameralne
spotkanie przy ognisku i wiejskie jadło

Agroturystyka „Szerokopaś”
Szerokopaś 11, 13-100 Nidzica

e-mail: szerokopas@wp.pl
tel. 664 954 671
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Ten malowniczy zakątek położony jest w  miejscowości Wólka Orłowska 
w  gminie Nidzica. Na gości czeka 18 miejsc noclegowych wraz z  aneksami 
kuchennymi. Największą atrakcją Tęczowego Łowiska jest połów ryb w akwe-
nie 9 ha. Ponadto na terenie posesji możliwość rozpalenia ogniska oraz grill. 
Wokoło  lasy bogate w grzyby i jagody oraz liczne ścieżki rowerowe. W nieda-
lekiej okolicy stadnina koni oraz niezwykła atrakcja przyrodnicza Źródła Rzeki 
Łyny oraz Rezerwat Żółwia Błotnego. 

Tęczowe Łowisko

Tęczowe Łowisko to 
raj dla wędkarzy oraz 
malownicza przyroda. 

ZAPRASZAMY

Tęczowe Łowisko 
Wólka Orłowska 10/2, 13-100  Nidzica

tel. 602 707 455
www.teczowelowisko.pl
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Gospodarstwo położone jest w cichym i ustronnym miejscu, otoczonym 
mazurskimi lasami w  miejscowości Biały Grunt w  gminie Świętajno. Usługi 
są tu świadczone całorocznie. Do dyspozycji gości pozostaje 30 miejsc noc-
legowych wraz z dostępem do w pełni wyposażonej kuchni. Gospodarze za-
pewniają wyżywienie. Na terenie obiektu znajdują się dwa kryte baseny, sala 
bankietowa, konferencyjna oraz kominkowa, ogród z grillami oraz miejscami 
ogniskowymi, boisko do piłki siatkowej oraz stawy rybne. W niedalekiej oko-
licy możliwość zorganizowania spływu kajakowego oraz zabawa z dreszczy-
kiem czyli wizyta w Parku Linowym w Spychowie. 

Cicha Dolina

Malownicze położenie z dala od miejskiego 
zgiełku – Cicha Dolina zaprasza!!!

Cicha Dolina
Biały Grunt 22, 12-140 Świętajno

tel. 600 911 141
www.cichadolina.mazury.pl
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Gospodarstwo położone jest na kolonii wsi Małszewo w gminie Jedwab-
no, w otoczeniu mazurskich pól, lasów i  jezior. Usługi prowadzone są tu se-
zonowo od maja do października. Na gości czeka 5 pokoi z  łazienkami. Go-
spodarze serwują śniadania oraz obiady, ponadto do dyspozycji gości sprzęt 
kuchenny. Główną atrakcją gospodarstwa jest jazda konna dla początkują-
cych i zaawansowanych, a także wyjazdy w teren. Ponadto istnieje możliwość 
uczestniczenia w pracach przy koniach. Na terenie obiektu znajduje się staw 
z  możliwością łowienia ryb, boisko do siatkówki, wiata grillowa, miejsce na 
ognisko, na gości czekają również rowery. W okolicy kąpielisko nad jeziorem 
z  wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz możliwość zorganizowania spływu 
kajakowego na rzece Omulwi. 

Stajnia pod Lasem 

Wypoczynek w cichym, urokliwym miejscu 
oraz aktywna rekreacja 

– Stajnia pod Lasem zaprasza

Stajnia pod lasem
Małszewo 53,  12-122 Jedwabno 

tel. 604 442 666 
www.stajniapodlasem.pl
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Dom położony jest między jeziorem Sasek Wielki, a  stawem Kobylocha 
w miejscowości Trelkówko w gminie Szczytno. Na gości czeka 10 miejsc noc-
legowych w  dwóch apartamentach 4 i  6 - osobowych z  łazienką, kuchnią 
i tarasem. Gospodarze prowadzą profesjonalne doradztwo i przewodnictwo 
wędkarskie, przygotowują łowiska, organizują szkolenia dla początkujących 
wędkarzy oraz wycieczki łodzią po jeziorze. Goście mają także możliwość 
obejrzeć pokazy rękodzielnictwa. Ponadto właściciele zapraszają na zbieranie 
ziół i grzybobranie. W niedalekiej okolicy stadnina koni oraz możliwość zorga-
nizowania spływu kajakowego. 

Gospodarstwo Agroturystyczne  
Antoniówka

Wędkarzy, grzybiarzy oraz wszystkich 
ceniących spokój i ciszę serdecznie 

zapraszamy do ANTONIÓWKI

Gospodarstwo Agroturystyczne  Antoniówka
Jadwiga i Antoni Świetlikowscy 
12-100 Szczytno, Trelkówko 2D.
tel. 89 624 44 91, 505 592 249

www.trelkowko.isu.pl
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Obiekt położony nad  jeziorem w miejscowości Brajniki w gminie Jedwab-
no. Usługi są prowadzone całorocznie, a na gości czeka 50 miejsc noclego-
wych, w tym: 7 pokoi, 2 domki letniskowe, bungalow oraz apartamenty. Ze 
wzniesienia, na którym mieści się siedlisko  rozpościera się wspaniała panora-
ma jeziora Narty słynącego z bardzo czystej wody, obfitości ryb oraz płytkich 
plażowych brzegów. Do dyspozycji gości wypożyczalnia sprzętu wodnego, 
prywatna plaża, miejsce na ognisko, wiata grillowa. W  niedalekiej okolicy 
można pojeździć konno, nurkować, nauczyć się windsurfingu oraz pograć 
w paintball. 

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„U Kulasa”

Przyjedź, zobacz, 
a pokochasz mazurską krainę

Gospodarstwo Agroturystyczne „U Kulasa”
Brajniki  13A, 12-122 Jedwabno

tel. 692 150 190, 692 071 400
e-mail: pensjonat@ukulasa.pl
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Gospodarstwo położone w miejscowości Rańsk w gminie Dźwierzuty. Na 
gości czeka 8 miejsc noclegowych w  trzech pokojach ze wspólną łazienką.  
Usługi są świadczone przez cały rok. Do dyspozycji gości sprzęt sportowy oraz 
łódki do połowu ryb.  Na terenie gospodarstwa znajduje się sklep wędkarski. 
Ponadto gospodarze zapraszają na grzybobranie z przewodnikiem, ogniska, 
kuligi, polowania we współpracy z  kołem łowieckim. Dla gości z  artystycz-
nym zacięciem nauka dziania na drutach i  podstawy technik malarskich.                        
W niedalekiej okolicy stadnina konna i park linowy. 

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Anita Elbruda

Piękne położone, czyste jeziora, 
las pełen grzybów, szlaki rowerowe i konne, 

towarzystwo uśmiechniętej Gospodyni  
– idealne warunki do wypoczynku 

ZAPRASZAMY!!!

Gospodarstwo Agroturystyczne Anita Elbruda
Rańsk 29/1, 12-120 Dźwierzuty

tel. 664 477 052
e-mail: anita_el@wp.pl
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Pensjonat położony jest w miejscowości Spychowo w gminie Świętajno. 
Do dyspozycji gości 10 pokoi dwuosobowych, każdy z łazienką i bezprzewo-
dowym dostępem do Internetu. Na miejscu jadalnia, gdzie właściciele serwu-
ją smaczną, domową kuchnię. Ponadto w ofercie pensjonatu uroczyste kola-
cje, ogniska z pieczeniem dziczyzny oraz grille. Na terenie obiektu znajdują 
się sale kominkowe z  tarasami widokowymi, sauna, jacuzzi, sala bilardowa, 
dart, a także plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki, kometki i koszykówki, 
boisko do siatkówki plażowej, sprzęt wodny i rekreacyjny oraz doskonale wy-
posażona sala konferencyjna. Istnieje możliwość zorganizowania polowania, 
spływu kajakowego Krutynią, a  zimą kuligu. Dla amatorów aktywnego wy-
poczynku - wycieczki rowerowe i piesze do pobliskich rezerwatów przyrody.

Pensjonat Kipnick

Jeśli cenią Państwo dyskrecję, kameralność, 
ciszę oraz wysoki standard pobytu w otocze-
niu pięknej przyrody - Pensjonat Kipnick jest 

wymarzonym miejscem

Pensjonat Kipnick
ul. Leśna 4, 12-150 Spychowo,
 tel. 89 622 52 36, 602 175 896

 e-mail: kipnick@kipnick.pl 
www.kipnick.pl
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Zajazd znajduje się w miejscowości Wielbark, położonej na terenie Mazur 
Południowych. Na gości czeka 7 pokoi. W ofercie przejażdżki konne, wędko-
wanie w stawie, ogniska, spływy kajakowe, zwiedzanie okolicy oraz obserwa-
cja przyrody. Na terenie obiektu znajduje się otwarta całorocznie  kawiarnia 
oraz sezonowo smażalnia ryb. Wielbark jest nazywany letnią stolicą grzybów 
więc to idealne miejsce dla grzybiarzy. Miłośnicy historii odnajdą w podwiel-
barskich lasach wiele tajemnic z okresu I wojny światowej, a może nawet ukry-
ty skarb gen. Samsonowa.

Zajazd Mazury 
Ryszard Mróz

Rodzinna atmosfera, piękna okolica 
oraz lasy pełne grzybów 

– Zajazd Mazury Zaprasza

Zajazd Mazury
Ryszard Mróz

12-160 Wielbark, Ul. 1 maja 18
tel. 89 621 82 40
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Zajazd położony jest nad samym jeziorem Omulew w miejscowości Wikno 
w gminie Nidzica. Do dyspozycji gości znajduje się 7 komfortowo wyposażo-
nych pokoi. Na miejscu restauracja, w której serwowane są potrawy kuchni re-
gionalnej – ryby i dziczyznę. Na terenie obiektu prywatny pomost, miejsce do 
biesiadowania, możliwość wypożyczenia sprzętu turystycznego. Na specjalne 
życzenie gości gospodarze organizują polowania, a w zimę kuligi. W okolicy 
jazda konna, rezerwaty przyrody, trasy rowerowe oraz ścieżka dydaktyczna.

Zajazd Myśliwski

Pyszna, domowa kuchnia oraz aktywny 
wypoczynek to wszystko znajdziesz

 w Zajeździe Myśliwskim w Wiknie

Zajazd Myśliwski
Wioletta i Eugeniusz Bieliccy

Wikno 4a, 13-100 Nidzica
tel. 609 210 691

e-mail: rafalbielicki@op.pl
www.zajazdmysliwski.com

37



Gospodarstwo położone w  miejscowości Więckowo w  gminie Janowo. 
Na gości czeka 11 miejsc noclegowych w  5 pokojach. Usługi są prowadzo-
ne całorocznie. Na terenie gospodarstwa miejsce na ognisko oraz możliwość 
biesiadowania przy muzyce. Bogate w runo lasy zachęcają do grzybobrania. 
W  niedalekiej okolicy znajduje się jezioro wraz z  plażą oraz wypożyczalnią 
sprzętu turystycznego. Goście mogą także odwiedzić pobliską stadninę koni.

Gospodarstwo Agroturystyczne 
Małgorzata Romaniuk

Piękna przyroda, cisza i spokój 
– ZAPRASZAMY

Gospodarstwo Agroturystyczne Małgorzata Romaniuk
Więckowo 29, 13-113 Janowo

tel. 89 626 50 22
e-mail: e.pszczola@interia.pl 
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Gospodarstwo rodzinne, położone przy wjeździe na Mazury w  miejsco-
wości Rozogi. Na gości czekają 33 miejsca noclegowe w 13 pokojach z peł-
nym węzłem sanitarnym. Na miejscu restauracja, w której serwowane są wy-
śmienite, regionalne potrawy. Na wypoczywających turystów czekają liczne 
atrakcje m.in. przejażdżki bryczką, nauka jazdy w siodle na koniku polskim, 
możliwość biesiadowania przy ognisku. W  gospodarstwie prowadzona jest 
hodowla krów, kóz oraz konika polskiego. Uprawiane tu warzywa oraz zioła 
wykorzystywane są do sporządzania potraw w tutejszej restauracji. Warzywa 
oraz przetwory, jak również produkowane wyśmienite sery zagrodowe moż-
na zakupić w znajdującym się na terenie obiektu sklepiku regionalnym. 

Zajazd Tusinek

Regionalna kuchnia, zdrowe produkty
oraz niezwykłe atrakcje zapewnią

harmonię duszy i ciała

Zajazd Tusinek
Ul. Kolonia 2, 12-114 Rozogi 

tel. 89 722 65 90
e-mail: tusinek@tusinek.com.pl 
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Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego
Ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Tel. 89 624 72 41
Kom. 606 381 094
e-mail: turystyka@powiat.szczytno.pl 
www.turystyka.szczytno.pl 

Centrum Informacji Turystycznej “Ziemia Szczycieńska”
Ul. Polska 12, 12-100 Szczytno
Budynek MDK
Tel. 89 676 09 00
Kom. 796 981 010
 e-mail: turystyka@powiat.szczytno.pl 
www.turystyka.szczytno.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna  Powiatu Nidzickiego 
Ul. Zamkowa 2, 13-100 Nidzica
Tel. 89 625 03 70
e-mail: lot_powiatunidzickiego@op.pl

Przedsiębiorstwo Społeczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o.
 Kamionka 5, 13-100 Nidzica
 Tel. 666 028 991
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
 Informacje turystyczne o  Regionie, atrakcje turystyczne, produkty 
turystyczne, infokiosk, WIFI

Lokalna Grupa Działania “Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
Tel. 89 625 43 37
e-mail: lgd@nida.pl 
www.lgdbmk.pl 
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Lokalna Grupa Działania 

„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica

Tel/fax 89 625 43 37
e-mail: lgd@nida.pl 

www.lgdbmk.pl
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