ŚWIĘTA LIPKA, SANKTUARIUM I BAZYLIKA NAWIEDZENIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY | 10 minut spacerem
POŁOŻENIE
Święta Lipka - miejscowość w woj. warmińsko-mazurskim w gminie Reszel, położona nad Jeziorem Dejnowa. Znajduje się tu
Sanktuarium Maryjne i Bazylika p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, stanowiące słynny zabytek barokowy w Polsce.
Zespół architektoniczny Sanktuarium Maryjnego składa się z kościoła, krużganków i klasztoru. Ołtarz główny, ołtarze boczne,
kunsztowne tabernakulum, organy, freski, kuta brama, dzieła artystycznego kowalstwa i ślusarstwa - wszystko to stanowi,
iż Święta Lipka jest „Perłą Baroku” w Polsce. Spacer z Ośrodka do Sanktuarium wzdłuż jeziora zajmuje 10 minut.

LEGENDA O ŚWIĘTEJ LIPCE
Legenda głosi, że w XIV w. w Kętrzynie skazanemu na śmierć objawiła się Matka Boża, która poprosiła o wyrzeźbienie jej
wizerunku. Oczekując na egzekucję, człowiek ten w nocy wyrzeźbił z drewna piękną figurkę Madonny. Kiedy rano znaleziono
przy nim rzeźbę, odczytano to jako znak bożej łaski, a sędzia zwrócił mu wolność. W wizji Maryja poleciła mu znaleźć okazałą
lipę i przymocować do niej swój wizerunek. Po opuszczeniu więzienia, będąc w drodze do Reszla, zobaczył wielką i dorodną lipę
- dokładnie w miejscu, gdzie obecnie stoi bazylika - i przymocował do niej rzeźbę Matki Boskiej. Niedługo później miejsce to
stało się słynne dzięki cudom i uzdrowieniom. Proboszcz parafii w Kętrzynie kilkakrotnie próbował przenieść cudowną figurkę
do kościoła, jednak za każdym razem rzeźba znikała, by ponownie pojawić się na wybranej przez siebie lipie.

HISTORIA
Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce, zwane „Częstochową Północy”, już od średniowiecza przyciągało mnóstwo pielgrzymów
z całej Polski. Początkowo była tu kaplica powierzona jezuitom z Reszla, jednak rosnąca liczba pielgrzymów spowodowała
budowę świątyni. Konsekracja kościoła, którego budowniczym był Jerzy Ertli z Wilna, odbyła się w 1693 r. Ofiarodawcy świątyni
to rody Radziwiłłów, Sapiehów, Czartoryskich, Potockich, Ossolińskich oraz król Stanisław Leszczyński. Święta Lipka od XVI
do XVIII w. stanowiła granicę państwowo – wyznaniową: katolicyzmu na Warmii a luteranizmu w Prusach Książęcych, natomiast
Sanktuarium Maryjne było punktem jedności dwóch wyznań, dzięki czemu NMP Świętolipska została nazwana Matką Jedności
Chrześcijan. Podczas uroczystej ceremonii w 1968 r. obraz Matki Boskiej Świętolipskiej znajdujący się w ołtarzu głównym został
przyozdobiony koronami papieskimi przez Prymasa Polski Ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, a sumę celebrował ówczesny
ks. kardynał Karol Wojtyła. Dekretem z dnia 24 lutego 1983 r. papież Jan Paweł II nadał kościołowi w Świętej Lipce tytuł bazyliki
mniejszej, a ogłoszenie tego dekretu odbyło się w dniu Nawiedzenia NMP, czyli 29 maja 1983 r.

ŚWIĘTOLIPSKIE WIECZORY MUZYCZNE
Organy świętolipskie zbudowane zostały w pierwszej połowie XVIII w. Piękny, bogato zdobiony prospekt organów należy
do najwspanialszych prospektów barokowych w Europie. Od 1989 r. w piątkowe wieczory okresu wakacyjnego w Bazylice
odbywają się "Świętolipskie Wieczory Muzyczne", które stanowią wydarzenie artystyczne o międzynarodowej randze.
W Świętej Lipce koncertują wybitni polscy i zagraniczni organiści, dzięki czemu możliwa jest prezentacja szerokiej palety
barw tych organów.

CENY
Przewodnik dla grupy kosztuje około 70 zł.

WILCZY SZANIEC, Główna Kwatera Hitlera | Gierłoż | 25 km
POŁOŻENIE
W samym sercu Mazur znajdują się porośnięte lasem ruiny kwatery głównej Adolfa Hiltera. Zamaskowane miasteczko w lesie 200 budynków: schrony, baraki, 2 lotniska, elektrownia, dworzec kolejowy, urządzenia klimatyzacyjne, wodociągi, ciepłownie,
dwie centrale dalekopisowe. W 1944r. mieszkało tu ponad 2000 osób. 20 lipca 1944 roku pułownik hrabia Claus Schenk von
Stauffenberg dokonuje tu nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera.
Tu decydowano o wykorzystaniu jeńców w niemieckim przemyśle zbrojeniowym;budowie nowych obozów koncentracyjnych.Tu
wcielano w życie plan budowy Tysiącletniej Rzeszy.Tu podejmowano zbrodnicze decyzje, dotyczące losów wielu narodów
Europy. Tu pracowali i przebywali m.in.: Adolf Hitler, Hermann Goring, Heinrich Himmler, Martin Bormann, Wilhelm Keitel,
Joseph Goebbels, Dr Fritz Todt, Albert Speer i inni.
Decyzje o budowie podjęto jesienią 1940. O lokalizacji kwatery w tym miejscu zadecydowały następujące względy: Kętrzyński
las znajdował się w pobliżu granicy ze Związkiem Radzieckim. Miało to duże znaczenie psychologiczne (Plan Barbarossa
przewidywał atak przeciwko ZSRR). Prusy Wschodnie były jednym z najbardziej ufortyfikowanych okręgów III Rzeszy. Na jego
obszarze znajdowało się wiele twierdz (Giżycko, Toruń, Kłajpeda, Pilawa) i tzw. rejonów umocnionych z okopami
przeciwpancernymi i zasiekami z drutu kolczastego.
Gierłoż jest położona około 25 km od Ośrodka.

ZWIEDZANIE
Wilczy Szaniec jest dostępny dla zwiedzających od 8.00 rano, aż do zapadnięcia zmroku.
W dawnym budynku Gwardii Przybocznej, mieści się hotel i restauracja - idealne miejsce dla zwiedzających okoliczne atrakcje
oraz doskonała baza wypadowa dla szukających wypoczynku w Mazurskich lasach.
Rezerwacje: +48 (89) 752 4429 Fax: +48 (89) 752 4432, kontakt@wolfsschanze.pl
Wilcze Gniazdo j.v. Sp. z o.o. Gierłoż, 11-400 Kętrzyn

CENY WSTĘPU
Bilet wstępu : 15 zł | Bilet ulgowy (studenci, uczniowie) : 10 zł
Parking: Samochód osobowy : 10 zł
Przewodnicy: Grupa powyżej 10 osób : 70 zł | Turyści indywidualni : 50 zł

TRANSPORT
Na życzenie pomożemy zorganizować dla Państwa grupy transport busem lub autokarem.
Kierowca na miejscu poczeka na Państwa i zabierze w drogę powrotną.
Orientacyjna cena dla grupy 40-osobowej: 400 zł.

PARK DZIKICH ZWIERZĄT | Kadzidłowo | 47 km
O PARKU I POŁOŻENIE
Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo znajduje się na terenie Puszczy Piskiej. Celem Parku jest umożliwienie poznania przede
wszystkim gatunków rodzimych. Położenie Parku na śródleśnych łąkach umożliwia bytowanie zwierząt w warunkach zbliżonych
do naturalnych. Większość zwierząt jest zaprzyjaźnionych człowiekiem, dlatego też możliwe jest wejście do niektórych
gatunków na ich obszerne wybiegi a nawet karmienie, głaskanie i podziwianie z bliska. Ze względu na rozległość terenu i jego
charakter, zwiedzanie Parku odbywa się tylko z przewodnikami, którzy opowiadają o poszczególnych zwierzętach, ich biologii,
zwyczajach oraz potrzebie ochrony. Dotyczy to przede wszystkim gatunków rzadkich rzadkich ginących, jak ryś, wilk, puchacz,
cietrzew, głuszec, jarząbek.
Dużym sukcesem jest ich rozmnażanie na terenie Parku, co świadczy o odpowiednich warunkach ich utrzymania.
W Parku prowadzone są prace związane z ochroną i reintrodukcją gatunków obecnie ginących lub zagrożonych, jak kuraki leśne
czy ryś nizinny. Patronem Parku jest znany przyrodnik i patriota Benedykt Dybowski, który zesłany na Syberię przyczynił się do
poznania przyrody tej części świata. W związku z tym w Kadzidłowie znajduje się też grupa zwierząt Syberii i Dalekiego
Wschodu.
Kadzidłowo jest położone 47 km od Ośrodka.

ZWIEDZANIE
Czas zwiedzania to około 1,5 godziny. W okresie letnim (od końca kwietnia do połowy października) zwiedzanie Parku Dzikich
Zwierząt w Kadzidłowie możliwe jest od godziny 09:30 do godziny 18:00. W tym czasie funkcjonuje punkt informacyjny przy
kasie biletowej pod nr. tel. 87 425 73 65.

CENY WSTĘPU DO PARKU
Turyści indywidualni
Dorośli
18 zł
Dzieci (3-16 lat)
9 zł
Duże grupy szkolne – zorganizowane (wcześniej umówione, minimum 20 osób)
Dorośli
14 zł
Dzieci (3-16 lat)
7 zł

TRANSPORT
Na życzenie pomożemy zorganizować dla Państwa grupy transport busem lub autokarem.
Kierowca na miejscu poczeka na Państwa i zabierze w drogę powrotną.
Orientacyjna cena dla grupy 40-osobowej: 600 zł.

GALINDIA | Iznota koło Mikołajek | 51 km
POŁOŻENIE
Galindia Mazurski Eden to kolebka pradawnych mieszkańców Krainy Tysiąca Jezior, ostoja ciszy, śpiewu ptaków i szumu fal,
zapach żywicznych lasów oraz aromat kwiatów i ziół Puszczy Piskiej, magiczny półwysep u ujścia NAJPIĘKNIEJSZEJ rzeki Mazur Krutyni , punkt widokowy na piękne jezioro Bełdany. Piękne widoki z tarasów, piaszczyste plaże, zielone łąki, liczne ścieżki
spacerowe wśród drzew, krzewów i trzcin pozwalają na intymny kontakt z pięknem natury.
Okolice Iznoty już od V wieku p.n.e. do XIII wieku zamieszkiwały plemiona Galindów. Informacje o tych ludach żyjących na
obszarze Wielkich Jezior Mazurskich przekazał m.in. Tacyt, Ptolemeusz. Galindowie żyli w przyjaźni z naturą tworząc model
demokracji opartej o wspólny język oraz tradycje obyczajowe i religijne. Nie tworzyli żadnych struktur politycznych. Wspólnoty
sąsiedzkie tworzyły Lauks zasiedlony przez kilka rodzin. O wszystkich ważniejszych sprawach decydowały wiece (wayda) prowadzone przez Wajdelotę. Przez Galindię biegł SZLAK BURSZTYNOWY, którym przewożono na południe i zachód niezwykle
cenny bursztyn. Nasza bursztynowa komnata jest zbiorem przepięknych wyrobów ilustrujących czas przeszły, stanowiący
równocześnie głębokie przesłanie dla następnych pokoleń.
Właściciel obiektu wskrzesza i kontynuuje uniwersalne idee Galindów.
Iznota jest położona około 51 km od Ośrodka.

CENY WSTĘPU
Koszt zwiedzania to 10zł za osobę. Dodatkowo na stronie http://www.galindia.com.pl w dziale opłaty znajduję się szereg
dodatkowych atrakcji.

TRANSPORT
Na życzenie pomożemy zorganizować dla Państwa grupy transport busem lub autokarem.
Kierowca na miejscu poczeka na Państwa i zabierze w drogę powrotną.
Orientacyjna cena dla grupy 40-osobowej: 650 zł.

ZAMEK W RYNIE | 40 km
O ZAMKU I POŁOŻENIE
Zamek w Rynie należy do najpotężniejszych i najpiękniejszych w Polsce. Legenda mówi, że okolica przypominała Krzyżakom
rodzinny Ren. Stąd nazwali swoją warownię Ryn. Zamek Krzyżacy zaczęli budować po 1377 roku na wzgórzu, pomiędzy dwoma
jeziorami. Ma wymiary 44 na 52 metrów. Dla porównania: zamek w Malborku ma wymiary 51x60m. Zamek jest największa
atrakcją turystyczna Rynu. Można zwiedzać zadaszony dziedziniec (900 m2) oraz przyległe sale utrzymane w średniowiecznym
stylu. Oryginalne wnętrza, pięknie zachowane elementy gotyckich portali i sklepień, bogaty zbiór oryginalnych elementów
uzbrojenia, charakterystycznych dla wojsk prominencji wschodniej i wojska słowiańskiego - to tylko niektóre z atrakcji, jakie
czekają zwiedzających Gości. Wśród zgromadzonych eksponatów znaleźć można niezwykłe przedmioty: hełmy i szyszaki
normańskie (X-XI w.), topory, czekany (IX-X w.), topory rycerskie, włócznie na zwierza (VIII-XII w.), miecze półtoraręczne, będące
na uzbrojeniu wojsk krzyżackich i polskich (XII-XIII w).
Ryn jest położony około 40 km od Ośrodka.

ZWIEDZANIE
Zwiedzanie z przewodnikiem: sobota godz. 17.00, niedziela, godz. 11.00
Poza powyższymi terminami zwiedzanie możliwe wyłącznie po wcześniej rezerwacji terminu pod nr tel. 87 429-70-30
lub e-mail: kancelaria@zamekryn.pl.
Zwiedzanie rozpoczyna się przy recepcji Hotelu.
Z uwagi na jakość prezentacji grupa zwiedzających nie powinna przekraczać 40 osób.

CENY WSTĘPU
Koszt zwiedzania 10 zł/osoba, minimalna liczba osób w grupie - 6.
Dzieci oraz Dzieci w wieku szkolnym, studenci, renciści oraz emeryci - 5 zł/osoba.

TRANSPORT
Na życzenie pomożemy zorganizować dla Państwa grupy transport busem lub autokarem.
Kierowca na miejscu poczeka na Państwa i zabierze w drogę powrotną.
Orientacyjna cena dla grupy 40-osobowej: 500 zł.

PARK WODNY TROPIKANA | Mikołajki | 45 km
ATRAKCJE
Do dyspozycji gości: basen sportowy (długość 25m; szerokość 12m; głębokość od 1,6m do 2,5m), basen rekreacyjny z falą
(długość 20m ; szerokość 10m; głębokość 1,6m), basen letnio – zimowy, basen letnio-zimowy z hydromasażami, basen rzeka,
basen szkolny, brodzik dla dzieci, wanny jacuzzi: borowinowe, jodowo-bromowe, morskie, sauny: parowa i suche o nutach
zapachowych: świerku, eukaliptusa, ziół alpejskich, jaskinia śnieżno-lodowa, jaskinia solna, tężnie solankowe, zjeżdżalnia
"cebula", zjeżdzalnia 3-torowa, piaskownica, deszczownica, siłownia.
W okresie letnim baseny zewnętrzne: basen sportowy, basen rekreacyjny z biczami wodnymi, brodzik dla dzieci,
piaskownica, taras słoneczny z leżakami oraz 2 boiska do siatkówki plażowej.
Mikołajki są położone około 45 km od Ośrodka.

ZWIEDZANIE
Warto zobaczyć w Mikołajkach: Kościół ewangelicko-augsburski z 1842 i Muzeum Reformacji, Kaplicę cmentarna z początku XX
w., Neogotycki kościół katolicki Matki Boskiej Różańcowej z 1910, Zabudowę miejską z przełomu XIX-XX w.
Warto zobaczyć w gminie Mikołajki: Baranowo: dwór z połowy XVIII wieku, przebudowany w 1838 r., kościół z 1904-1907 r.,
spichlerz z XIX w., Kosewo: fermę jeleniowatych, Łukajno: dworek z I poł. XIX wieku, Rezerwat na jeziorze Łuknajno, Popielno:
Stacja Badawcza PAN (żyjące na wolności tarpany i inne zwierzęta), Woźnice:dwór z przełomu XIX/XX wieku, własność
prywatna, Zełwągi: wieś Mormonów

CENY WSTĘPU DO PARKU WODNEGO
Goście z zewnątrz opłacają wstęp:
dorośli - 30 zł/1,5 godziny | dzieci do lat 14 - 15 zł/1,5 godziny | Dzieci do lat 4 wstęp nieodpłatny.
za każde rozpoczęte, następne pół godziny - dopłata 5 zł od osoby.
Dzieci do lat 14 mogą korzystać z kompleksu basenów TROPIKANA tylko pod opieką osób dorosłych.
Przy wejściu każdy Gość korzystający z basenu otrzymuje jeden ręcznik.
GRUPY ZORGANIZOWANE (pow. 10 os.) W przypadku grup szkolnych ( szkoła podstawowa ) na każde 10 osób wymagana jest
obecność jednego opiekuna, który korzysta z basenu nieodpłatnie w celu opieki nad dziećmi. Płatność gotówką na miejscu.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod numerem telefonu: 87 42 90 777

TRANSPORT
Na życzenie pomożemy zorganizować dla Państwa grupy transport busem lub autokarem.
Kierowca na miejscu poczeka na Państwa i zabierze w drogę powrotną.
Orientacyjna cena dla grupy 40-osobowej: 480 zł.

