
Niezwykle atrakcyjnie można spędzić 
urlop i ferie w Suwałkach i na Suwalszczyź-

nie w czasie nadchodzącej zimy. Suwalszczyzna, nazy-
wana jest „polskim biegunem zimna” ze względu na najniż-
sze temperatury odnotowywane o tej porze roku i związane  
z tym długotrwałe zaleganie pokrywy śnieżnej wynoszące 
ponad 100 dni. Przepięknie ośnieżone pagórki polodowcowe, 
skute grubym lodem jeziora, leśne dukty Puszczy Augustow-
skiej oraz krystalicznie czyste i rześkie powietrze stwarzają 
doskonałe warunki do uprawiania różnych form turystyki 
zimowej oraz rekreacji na śniegu i lodzie. Amatorzy narciar-
stwa zjazdowego i snowboardu z Polski i zagranicy skorzy-
stać mogą ze znakomicie przygotowanych i naśnieżonych tras 

ośrodka narciarskiego 
„Szelment” na Jesionowej Gó-
rze oraz podsuwalskiej „Dąbrówki”. 
 Warto delektować się pięknem zimowej Suwalszczyzny 
wędrując na nartach turystycznymi szlakami narciarski-
mi Wigierskiego Narodowego oraz uczestnicząc w licznie 
organizowanych kuligach i zabawach rekreacyjnych na 
lodzie i śniegu. Może hitem tegorocznej zimy będzie „krę-
ciołka suwalska”, czyli karuzela na tafli jednego z jezior 
Suwalszczyzny?
 Doskonałą formą doświadczania uroków Suwalszczyzny, 
przede wszystkim srogiego mrozu jest wędkarstwo podlo-
dowe na jeziorach, obfitujących w ryby, także zimą.

 Gdzie najlepiej zregenerować siły po nartach i łyżwach? 
Oczywiście w „Pogodnych Suwałkach”. Turyści mogą sko-
rzystać z bogatej oferty kulturalnej, rekreacyjnej i gastrono-
micznej miasta nad Czarna Hańczą. 
 Zachęcamy do spędzenia zimowego wypoczynku w Su-
wałkach i w regionie. Warto zaplanować tu rodzinne ferie, 
bądź weekend, a może magiczny czas Bożego Narodzenia  
i karnawału, z najważniejszą w roku nocą sylwestrową. 

Zapraszamy!

Centrum 
Konferencyjno–Wypoczynkowe 

SZELMENT

Szelment 1, 16-404 Jeleniewo
tel. + 48 87 568 32 71

mobile: +48 606 414 166
www.centrumszelment.pl

e-mail: recepcja@centrumszelment.pl

Klubokawiarnia Poduszka

ul. Kościuszki 82 lok.3 
16-400 Suwałki
tel. 530 532 525

fb: https://www.facebook.com/
klubokawiarnia.poduszka/

Velvet Hotel & Restaurant

ul. Kościuszki 128, 16-400 Suwałki
tel. +48 87 563 52 52

e-mail: recepcja@hotelvelvet.pl
www.hotelvelvet.pl

Hotel Szyszko***

ul. Innowacyjna 3
16-400 Suwałki

tel. +48 87 565 46 46
tel. kom. do recepcji: +48 504 467 467

www.hotel-szyszko.pl
e-mail: recepcja@hotel-szyszko.pl

NOVA Restaurant 

ul. Kościuszki 128
(I piętro Hotelu Velvet)

16-400 Suwałki
tel. +48 87 563 52 25

e-mail: nova@novarestaurant.pl
www.novarestaurant.pl

Hotel Akvilon*** z Restauracją

ul. Kościuszki 4
16-400 Suwałki

tel. +48 87 563 59 40
fax: +48 87 563 00 68

www.akvilon.pl
e-mail: recepcja@akvilon.pl

e-mail: biuro@akvilon.pl 

„Villa Eden & Spa”
 

ul. Noniewicza 37, 16-400 Suwałki 
tel. +48 87 737 77 96 
fax: +48 87 737 77 91 

mobile: +48 532 841 670 
e-mail: recepcja@hotelvillaeden.pl 

www.hotelvillaeden.pl

KUCHNIA TATARSKA 
U ALIKA

ul. Kościuszki 98, 16-400 Suwałki 
tel. 885 385 723  

www.kuchniaualika.pl 
e-mail: kontakt@kuchniaualika.pl

Restauracja Tatarak
w hotelu LOFT 1898

ul. Pułaskiego 24K
16-400 Suwałki 
T: 87 739 59 00

E: info@hotelloft.pl
www.hotelloft.pl
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PKS w Suwałkach S.A.
 

ul. Wojska Polskiego 100 
16-400 Suwałki 
tel. 87 566 52 41 

www.pkssuwalki.pl

Wigierski Park Narodowy
w Krzywym

Krzywe 82, 16-402 Suwałki 
tel. +48 87 563 25 40
fax: +48 87 563 25 41

www.wigry.org.pl
e-mail: wigry_pn@su.onet.pl

e-mail: turystyka@wigry.org.pl 

Suwałki

Calypso Suwałki 
(Hotel Velvet)

 
ul. Kościuszki 128 

16-400 Suwałki 
tel. 87 566 43 87

www.calypso.com.pl



Suwalszczyzna nazywana jest polskim biegunem zimna,  a dokładnie znajduje się 
on w położonych na granicy z Litwą Wiżajnach. Miejscowość ta, wysunięta daleko 
na północny wschód, podatna jest na wpływ kontynentalnych mas powietrza z głę-
bi Rosji i obszarów polarnych. Na surowość klimatu wpływa też położenie Wiżajn 
wysoko nad poziomem morza (242 m n.p.m. – o ponad 100 m wyżej niż Suwałki). 
Średnia temperatura stycznia wynosi tu -6 °C, a więc mniej niż w górskim Zakopa-
nem. Okres wegetacyjny jest (poza górami) najkrótszy w kraju, a pokrywa śnieżna, 
podobnie jak w górach, zalega przeciętnie ponad 100 dni. 
W miejscowości Bolcie koło 
Wiżajn, 

Wyprawy na polski „biegun zimna”

Zniżki:
Promocyjna cena weekendowa* 

(piątek – niedziela)
219 zł – Pokój Standardowy 

1 os. lub 2 os. 
(*z wyłączeniem terminów: 

24-27.12.2015 
oraz 31.12.15–03.01.2016)

Dodatkowo:
10 % rabatu na nocleg 

od poniedziałku do piątku.
W cenie noclegu: 

nieograniczony dostęp 
do Fitness Clubu Calypso 

oraz części ogólnej AquaSpa.

Oferta obowiązuje do 20.03.2016.

zniżka 10% 
na zestaw obiadowy 

(zupa+II danie)
 

(oferta ważna do 31.03.2016 r.)

zniżka 10% 
na gorącą czekoladę

 
oraz 

10% na zestaw 
kawa – ciasto

 
(oferta ważna do 31.03.2016 r.)

Cena 14 zł 
za zestaw: 

kawa oraz deser dnia 

Cena 35 zł 
za zestaw dnia: 

zupa, danie główne, napój  

Dodatkowo: 
każdego dnia zniżki 

na inne danie z karty 
szczegóły: www.novarestaurant.pl

15 %* zniżki
na dania z karty i desery 

w każdą sobotę i niedzielę
*zniżka nie obejmuje napojów

Oferta ważna do 20.03.2016 r. 

Promocja:

Zniżka 10 % 
na wszystkie usługi 

w Hotelu Szyszko*** 

(z wyłączeniem 
aktualnych ofert specjalnych 
i imprez okolicznościowych). 

Promocje nie łączą się.

10% zniżki 
na dania 

z Karty Menu

Oferta obowiązuje do 31/03/2016

W każdy czwartek oferujemy:

 • bezpłatne zwiedzanie Muzeum 
Wigier w Starym Folwarku,

 • bezpłatne zwiedzanie wystawy 
przyrodniczej „Nad Wigrami’ 

  i etnograficznej 
  „Ocalić od zapomnienia” 
  w Krzywym,

 • bezpłatne projekcje 
  filmów przyrodniczych 
  w siedzibie WPN w Krzywym  

w godz. 10.00 – 12.00
 

(oferta jest ważna do 30.04.2016 r.)

Oferta specjalna z wyłączeniem 
świąt, ważna do 31.03.2016 r.

 • pokój 1-os. ze śniadaniem  
w cenie 130 zł

 • pokój 2-os. ze śniadaniem  
w cenie 180 zł

 Zniżka 5 zł/os. (czyli 145 zł) 
przy rezerwacji sali na wesele 

przez cały rok 2016, 
obowiązuje do dnia

31.03.2016 r.

Promocja:

10 % zniżki na noclegi 
w pokojach noclegowych 

do końca lutego 2016 r. 

(po okazaniu kuponu z gazetki 
i pozostawieniu go w recepcji 

PKS w Suwałkach S.A.)

Promocja:

Mroźną zimę rozgrzej 
gorąca sauną 

w cenie 35 zł/godz. 
(od 1 do 4 osób)

Promocja obowiązuje 
do końca marca 2016 r.

Promocja:

10 %  zniżki na 
usługi noclegowe 

10 % zniżki na 
KOCIOŁEK SZELMENCKI

Wieczór Sylwestrowy
z Gwiazdą

www.soksuwalki.eu

Instytucja
 Kultury

Miasta 
Suwałki

SUWALSKI
OŚRODEK
KULTURY

zaprasza

Nietypowa multime-
dialna podróż do ma-
gicznego świata mu-
sicalu, w którą 
zabi orą nas pierwsza 
dama polskiej ope-
retki Grażyna Bro-
dzińska oraz Malwi-
na Kusior, Janusz 
Kruciński i Marcin 
Wortmann w towa-
rzystwie orkiestry 
CREO pod dyrekcją 
Mateusza Walacha 
i tancerzy progra-
mów „You Can Dan-
ce” i „Got to Dance”. 

Usłyszymy przebo-
je z najsłynniejszych 
broadwayowskich 
musicali, m.in.: „Czar -
noksiężnika z kra iny 

Oz”, „Deszczowej piosenki”, „Kotów”, „Upiora w operze” i „West Side Sto-
ry”. Dodatkowo, zobaczymy wersję „Czarnoksiężnika z krainy Oz” z za-
bawnymi dialogami Tomasza Olbratowskiego z RMF.

Gdy Królowa Śniegu zabiera Kaja do mroźnego 
królestwa, Gerda wyrusza na pełną niebezpie-
czeństw wyprawę w poszukiwaniu przyjaciela. 

Baśń Andersena to jedna z najpiękniejszych 
opowieści o sile miłości i przyjaźni, o odpowie-
dzialności za siebie i innych. Magiczna podróż, 
fantastyczne przygody i zwycięstwo dobra nad 
złem. Wzruszająca świąteczna opowieść dla 
całej rodziny. 

Taneczna adaptacja znanej baśni w wykona-
niu tancerzy Studia Dance Academy z gościn-
nym udziałem zespołu Fleksik.

Znakomici wykonawcy, szlachetne brzmienie i staran-
nie dobrany repertuar zapewnią rozrywkę na najwyż-
szym poziomie. Prawdziwa gratka dla melomanów 
i gwarancja artystycznej jakości ostatniego wieczoru 
2015 roku! 

Motywem przewodnim wieczoru będą największe 
przeboje muzyki filmowej i popularnej w wykonaniu 
Orkiestry Sinfonia VIVA oraz najsłynniejsze melodie 
włoskie, m.in. „O sole mio” i „Wróć do Sorrento”, a także 
arie operowe i piosenki z repertuaru Jana Kiepury w wy-
konaniu solisty Teatru Wielkiego i Opery Narodowej 
w Warszawie – Rafała Bartmińskiego. Całość popro-
wadzi znakomity dyrygent – Tomasz Radziwonowicz.

Od stycznia do grudnia 2016 r., 
w każdą ostatnią środę miesiąca 
o godzinie 17.00, zapraszamy se-
niorów do wspólnego spędzania 
czasu oraz rozwijania swoich pasji 
i zainteresowań. 

Zachęcamy do uczestnictwa 
w spektaklach i warsztatach, a tak-
że wycieczkach w najciekawsze 
miejsca na Suwalszczyźnie w ra-
mach projektu „Cztery pory roku 
na Suwalszczyźnie z seniorami”, za-
kładającego spotkania z niebanal-
nymi ludźmi, zwiedzanie interesują-
cych zakątków ziemi suwalskiej 
oraz warsztaty rękodzieła, piecze-
nia chleba, produkcji serów.

31.12.2015

Środa seniora

Zimowa Akademia Artystyczna
25.01-7.02.2016 Ferie to czas słodkiego lenistwa, ale 
również aktywnego wypoczynku. Nawet jeśli pogoda spłata nam psi-
kusa i nie sypnie śniegiem, SOK bez dalekiej podróży gwarantuje 
atrakcje aktywizujące ciało, ducha i intelekt! 

Zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia plastyczne, umuzykalniają-
ce, warsztaty teatralne, spotkania z tańcem i bal karnawałowy.

Królowa Śniegu

14.02.2016

19.12.2015

Krzywe k/Suwałk
Trasy w Krzywem koło Suwałk rozpoczynają się przy siedzibie dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego. Zmo-
toryzowani mają do dyspozycji parking (zimą bezpłatny). Można też dojechać z Suwałk miejskim autobusem 
linii nr 2.

nad Zatoką Słupiańską 
Trasy nad Zatoką Słupiańską biorą początek w miejscu postoju pojazdów przy tzw. Rondzie, oznakowanym nu-
merem 1. Centralnym miejscem tras jest punkt oznakowany numerem 12 i nazwą „Pięciodróg”. Znajduje się tam 
miejsce odpoczynku ze stołem i ławami. Startując i wracając do „Pięciodrogu” możemy przejechać przynajmniej 
kilka tras w kształcie pętli.

z n a j -
duje się punkt, 
w którym stykają się granice 
trzech państw: Polski, Litwy i Rosji (obwodu kalinin-
gradzkiego). Można zrobić tu sobie zdjęcie przy gra-
nitowym słupie ozdobionym godłami trzech krajów.  
Do trójstyku granic od głównej drogi prowadzi 500-me-
trowa ścieżka poznawcza z tablicami informacyjnymi. 
Pozostawiając samochód na parkingu warto spojrzeć na 
elektroniczny termometr wskazujący aktualną tempera-

turę na polskim biegunie zimna. Można wówczas 
pomachać bliskim do kamery inter-

netowej, dzięki 

której z każdego 
miejsca w kraju możemy 

sprawdzić pogodę w tym rejonie: 
www.turystyka.powiat.suwalski.pl
Drugim miejscem, które warto odwiedzić jest Wioska 
Wesołych Wędrowców na Baśniowym Szlaku. Znajdu-
je się w Ośrodku „Maniówka” w Nowej Wsi koło Su-
wałk, u bram Wigierskiego Parku Narodowego. Jedną  
z atrakcji wioski jest rekordowych rozmiarów termo-
metr tradycyjny (z wypełnionym cieczą szklanym 
słupkiem) o wysokości 2,65 m. 
www.maniowka.pl

Turystyczne trasy narciarskie 
w Wigierskim Parku Narodowym

Uwaga!
Chodzenie po odcinkach tras narciarskich przebiegających poza oznakowanymi szlakami 
i ścieżkami edukacyjnymi jest wzbronione. 

Wypożyczalnia nart biegowych Suwalski Park Krajobrazowy
Malesowizna – Turtul, 16-404 Jeleniewo, tel. 87 569 18 01, fax. 87 569 76 36
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Suwałkach 
im. Jerzego Klimko, 16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 37 
(wtorek 10.00 – 11.00, piątek 13.30 – 14.30), tel. 87 566 59 61

Do korzystania z tras narciarskich uprawnia Karta Wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego. 
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 87 563 25 62, 510 992 672, 87 563 01 52.

Sylwestrowa impreza 2015 w Klubie Nocnym Hotelu Szyszko***

Bal Sylwestrowy 2015 w hotelu Szyszko***
Porywająca do tańca muzyka grana na żywo przez zespół GRAFIT
Liczne konkursy z nagrodami
Zaproszenia i rezerwacje: tel. 504 467 467 lub e-mail: recepcja@hotel-szyszko.pl

Życzymy szampańskiej zabawy!!!

Sylwester w naszym klubie to niezapomniana i taneczna noc, pełna muzycznych doznań.
Dyskotekę poprowadzi Dj Mentor
Uwaga! Uczestnicy balu mają możliwość przyniesienia własnego koszyka.
Wstęp od 21 lat (według rocznika). 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!
REZERWACJE POD NUMEREM TELEFONU: 504 467 467

 • klimat dawnych koszar we współcze-
snym wydaniu

 • znane przeboje w aranżacjach muzyków 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

 • zabawa taneczna przeplatana popisami 
wokalno-instrumentalnymi profesjo-
nalnych muzyków

 • konkursy i zabawy w ułańskim stylu

 • wyśmienite potrawy i trunki nawiązują-
ce do kuchni staropolskiej

Szczegóły oferty pod nr tel. 87 739 59 20 
i na stronie: www.hotelloft.pl/sylwester-
-suwalki

STREFA HANDLOWA  
szeroki wybór oryginalnych upominków  
i ozdób świątecznych

STREFA GASTRONOMICZNA  
rozgrzewające dania i napoje,  
pachnące świętami ciasta i desery

STREFA ANIMACJI i ZABAWY  
konkursy, gry i zabawy z nagrodami,  
rodzinne warsztaty dekoracji świątecznych,  
flashmob, koncerty, projekcje filmowe 
i o wiele więcej! (w godz. 12.00-14.00)

w godz. 

1200-1900 5-6, 12-13, 19-20 oraz 21-23.12

 warsztaty artystyczne „Zimowe szaleństwa”
 gry, zabawy, konkursy z nagrodami
 projekcja filmu „Święty Mikołaj dla wszystkich”

ZAPRASZA

PREZYDENT  
MIASTA 
SUWAŁK 

Nadleśnictwo Suwałkiplac Marii Konopnickiej w Suwałkach

  warsztaty artystyczne „Pocztówka świąteczna  
z pomysłem”

 gry, zabawy, konkursy z nagrodami
 projekcja filmu „Święty Mikołaj dla wszystkich”
 flashmob 

5 19

6
20

grudnia (sobota), godz. 12.00-14.00 grudnia (sobota), godz. 12.00-14.00

12 grudnia (sobota), godz. 12.00-14.00 21

22

23

grudnia (poniedziałek), godz. 12.00-14.00

grudnia (wtorek), godz. 12.00-14.00

grudnia (środa), godz. 12.00-14.00

grudnia (niedziela), godz. 12.00-15.00

13 grudnia (niedziela), godz. 12.00-14.00

grudnia (niedziela), godz. 12.00-15.00

 warsztaty artystyczne „Mikołajkowe szaleństwa”
  wykonywanie kartek świątecznych 
  familijna plenerowa gra planszowa „Spotkanie  
z Marią Konopnicką” 

 koncerty / Studio Piosenki SOK, Nic Na Siłę
 gry, zabawy, konkursy z nagrodami
 projekcja filmu „Gdzie jest Mikołaj”
 flashmob
 wizyta Świętego Mikołaja

 warsztaty artystyczne „Szopka Betlejemska”
 gry, zabawy, konkursy z nagrodami
 projekcja filmu „Gdzie jest Gwiazdka?”

 warsztaty artystyczne „Mama, Tata i ja!”
 gry, zabawy, konkursy z nagrodami
 projekcja filmu „Święty Mikołaj”

 powitanie gości i życzenia Prezydenta Miasta Suwałk
 wspólny opłatek i kolędowanie
 etiuda teatralna / Teatr LUSTRO
  koncert kolęd / Studio Piosenki ŚWIETLIK, Studio 
Piosenki SOK, Wakacyjna Grupa Wujka Gienka, 
Zespół Śpiewu Tradycyjnego ANCYJAS i Suwałki 
Gospel Choir

 warsztaty artystyczne „Mama, Tata i ja!”
 gry, zabawy, konkursy z nagrodami
 poczęstunek wigilijny
 wizyta Świętego Mikołaja

 warsztaty artystyczne „Z białym misiem”
 gry, zabawy, konkursy z nagrodami
 projekcja filmu „Gdzie jest gwiazdka?”

 warsztaty artystyczne „Choinkowe dekoracje”
 gry, zabawy, konkursy z nagrodami
 projekcja filmu „Święty Mikołaj”

 warsztaty artystyczne „Z białym misiem”
 gry, zabawy, konkursy z nagrodami

MIKOŁAJKI
WIGILIA MIEJSKA

Narciarski raj dla amatorów i profesjonalistów

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji SZELMENT to no-
woczesne centrum sportów zimowych na Górze Jesiono-
wej. Jest położone w odległości 15 km, na północ od Su-
wałk, w pobliżu jeziora Szelment Wielki.

Ośrodek oferuje:
• 10 tras narciarskich (w tym jedna dla dzieci i jedna dla snowboardzistów) – 

naśnieżanych, ratrakowanych i oświetlonych,
• 8 wyciągów narciarskich (w tym jeden taśmociąg),
• wypożyczalnię sprzętu narciarskiego,
• 39 miejsc noclegowych oraz posiłki w restauracji.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji 
SZELMENT
Szelment 2, gmina Jeleniewo
tel. 87 568 30 07, www.wosir-szelment.pl

Jednorazowe 
darmowe wejście 

na siłownię 
CALYPSO 

kupon ważny do 31.03.2016 r.



Wydawca: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji, tel. +48 87 563 57 20
e-mail: ktp@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl

Lodowisko na osiedlu 
„Północ”
Lodowisko miejskie jest dostępne codziennie od grudnia 
do marca, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 
Posiada sztuczną nawierzchnię o wymiarach 20 x 30 m. 
Jednorazowo może z niego korzystać 50 łyżwiarzy. Jest 
oświetlone a jazdę umila muzyka. Przy lodowisku dzia-
ła wypożyczalnia łyżew, pełniąca również rolę punktu 
informacyjnego oraz depozyt obuwia. Regularnie tre-
nują tu „Białe Niedźwiedzie”, suwalska amatorska dru-
żyna hokejowa. Wstęp na lodowisko oraz wypożyczal-
nia łyżew są bezpłatne.

Lodowisko, Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach, 
ul. Szpitalna 66, tel. +48 87 567 80 63, 
e-mail: zs3suwalki@op.pl

Zimowe 
spływy kajakowe
A może by tak spróbować swoich sił i na kajaki wybrać się niestandardowo – zimą. 
Zimowe spływy kajakowe dostarczają niesamowitych wrażeń i dreszczyku emocji. 
Pozwalają na nowo spojrzeć na opływane już porą letnią szlaki wodne Suwalsz-
czyzny, tym razem w bajkowej scenerii lasów i pół pokrytych białym puchem. 
Lokalni organizatorzy spływów zapraszają na spływy jednodniowe lub weeken-
dowe, do uczestnictwa w których zachęcają szczególnie osoby posiadające już 
doświadczenie w pływaniu kajakiem. 

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE 
„SZOT” 
16-300 AUGUSTÓW, ul. Konwaliowa 2 
tel./fax: +48 87 643 43 99, tel. +48 87 644 67 58, 
mobile +48 601 146 703
e-mail: szot@szot.pl;   kajaki@szot.pl

Zima przy wiejskim kominku
Świetną formą zimowego wypoczynku na Suwalszczyźnie jest pobyt w jednym 
z gospodarstw agroturystycznych. Można tu odpocząć od miejskiego zgiełku 
grzejąc się przy kominku, pobyć blisko natury, zapoznać się z tradycyjnymi wiej-
skimi zajęciami, a nieraz przypomnieć sobie smaki dzieciństwa oraz osobiście 
doświadczyć słynnej gościnności i życzliwości mieszkańców regionu. Szcze-
gólną atrakcją dla dzieci są zwierzęta gospodarskie. Właściciele kwater, oprócz 
noclegów i wyżywienia, oferują różne zimowe atrakcje, takie jak sauna, kulig, 
czy zorganizowanie zabawy karnawałowej. Wiele kwater posiada własny dostęp 

do jeziora, które zimą służy np. do uprawiania 
wędkarstwa podlodowego. Gospodarze często 
proponują specjały domowej kuchni i możliwość 
zakupu produktów regionalnych. Oferta ponad 
50 obiektów zrzeszonych w Suwalskiej Izbie 
Rolniczo-Turystycznej znajduje się na stronie:  
www.sirt.suwalki.com.pl

Hotel LOFT 1898
ul. Pułaskiego 24K, 
16-400 Suwałki

Rodzinny Pobyt Zimowy
Zapraszamy na 4-dniowy, niezapomniany zimowy pobyt 
w krainie Baśniowej Suwalszczyzny. W pakiecie: 3 noclegi 
oraz 3 śniadania i obiadokolacje, kulig z pochodniami/wyj-
ście do kręgielni, karnet na stok narciarski „Szelment”, po-
byt w aquaparku, hotelowe SPA i impreza w Klubie Dynamit
Dodatkowo (po wcześniejszym uzgodnieniu): wyjazd od 
bani ruskiej, pokaz kulinarny, animacje dla dzieci, bajkowe 
kino, przejażdżka psim zaprzęgiem informacja i rezerwacja: 
tel. +48 87 739 59 00, e-mail: info@hotelloft.pl

Velvet Hotel & Restaurant
ul. Tadeusza Kościuszki 128, 16-400 Suwałki
Hotel Velvet to trzygwiazdkowy obiekt położony w centrum 
miasta, w bliskim sąsiedztwie Ratusza, Galerii Handlowej i Sta-
rówki. Do dyspozycji gości przygotowano 28 pokoi z bezpłat-

nym dostępem do Internetu, klimatyzacją oraz elegancki dwu-
piętrowy apartament. Na terenie obiektu mieści się Nova Restaurant – eleganckie 
miejsce na wyjątkową ucztę kulinarną. Znakomita kuchnia w połączeniu z nowo-
czesną stylistyką wnętrza oraz profesjonalną obsługą nadają restauracji niepowta-
rzalnego charakteru. Dodatkowo Goście obiektu mogą skorzystać z podziemnego 
parkingu, SPA oraz w pełni wyposażonego centrum konferencyjno-bankietowego.
informacja i rezerwacja: tel. +48 87 563 52 52, +48 503 525 250, 
e-mail: recepcja@hotelvelvet.pl

Hotel Szyszko***
ul. Innowacyjna 3, 16-400 Suwałki
Hotel Szyszko*** zaprasza w okresie zimowym mieszkań-
ców Suwałk i regionu, gości i turystów do skorzystanie  

z bogatej oferty nowoczesnych i starożytnych technik leczniczych wspomagających 
procesy odnowy biologicznej organizmu, dostępnych w hotelowym SPA. Czekają 
na Państwa sauna sucha, łaźnia parowa, bicze szkockie oraz jacuzzi. Warto skorzy-
stać także z treningów na siłowni, aby poprawić swoja kondycję i samopoczucie. 
W okresie zimowym szczególnie polecamy solarium, jako idealne miejsce na re-
laks i poprawę swojego wyglądu. 
Dla osób aktywnych oferujemy sportowy wypoczynek na torze kartingowym par-
kingu podziemnego w Centrum Handlowym Suwałki Plaza.
Po zwiększonym wysiłku fizycznym zapraszamy na smaczne lunche i weekendo-
we obiady.
informacja i rezerwacja: tel. +48 87 565 46 46, +48 504 467 467, 
e-mail: recepcja@hotel-szyszko.pl

Hotel LOGOS
ul. Tadeusza Kościuszki 120, 16-400 Suwałki
Wyjątkowa lokalizacja Hotelu „Logos” sprawia, że o każ-
dej porze roku w naszej okolicy czeka na Państwa moc 

atrakcji. Od 28 lat oferujemy: doskonałą kuchnię polską i regionalną, bazę noclegową 
na 70 osób, organizację pobytów grupowych i integracyjnych, organizacje konferencji 
lub szkoleń. Zbliżający się wyjątkowy czas to okazja do „Spotkań Świątecznych”. 
Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy do organizowania spotkań wigilijnych.
Na stronie www.logos-hotel.pl prezentujemy gotową kartę dań świątecznych oraz 
możliwość własnego skomponowania menu.
informacja i rezerwacja: tel. +48 87 566 69 00, 
e-mail: biuro@domnauczyciela.suwalki.pl

Villa Eden
ul. Noniewicza 37, 16-400 Suwałki
Niesklasyfikowany obiekt spełniający stan-

dard 3* hotelu, wybudowany i użytkowany od ok. 2 lat. W związku z powyż-
szym wszystko jest piękne i niezniszczone. Villa Eden usytuowany jest w sa-
mym centrum Suwałk, zaledwie 100 m od PWSZ, 1,2 km od CH Plaza, 1,5 km 
od dworca PKS, 2 km od dworca PKP. W swojej ofercie posiada 26 pokoi, co 
daje możliwość zakwaterowania ok 60 osób. Z tyłu budynku znajduje się par-
king z zamykaną bramą, gdzie zmieści się autokar. Goście hotelowi mają moż-
liwość zjedzenia śniadania w restauracji, która podczas wesel, bądź innych 
przyjęć okolicznościowych może pomieścić do 180 osób. Poza tym, do dys-
pozycji jest również sala konferencyjna wynajmowana na spotkania, pokazy. 
informacja i rezerwacja: tel. +48 87 566 69 00, e-mail: recepcja@hotelvillaeden.pl

Kompleks hotelarsko-gastronomiczny HAŃCZA
ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki
Kompleks usytuowany jest w sąsiedztwie rzeki Czarnej Hańczy i zalewu Arka-
dia. W pobliżu znajdują się liczne obiekty sportowo-rekreacyjne (hala sportowa  
z basenem krytym, siłownią i ścianką wspinaczkową, stadion piłkarski i lekkoatle-
tyczny). Kompleks ma specjalne oferty w okresie ferii zimowych oraz na pobyty 
weekendowe dla rodzin z dziećmi, dla pielgrzymek i wycieczek szkolnych, w cenie 
od 45 zł/osobę. Zaprasza do współpracy krajowe i zagraniczne biura turystyczne.
informacja i rezerwacja: tel. +48 87 566 66 33, e-mail: hotel@hotelhancza.com.pl

Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe 
„Szelment” 
Szelment 1, 16-404 Jeleniewo
Usługi noclegowe w pokojach wyposażonych w ła-
zienki, Internet i telewizję.

Usługi gastronomiczne: znakomity Kociołek Szlachecki oraz dania kuchni regio-
nalnej.
Atrakcje: gry, zabawy, miejsce na ognisko
NOWOŚĆ: organizacja ślubów cywilnych.
informacja i rezerwacja: tel. +48 87 568 32 71, 
e-mail: recepcja@centrumszelment.pl

Ośrodek „Maniówka”
Nowa Wieś 9, 16-402 Suwałki
Kuligi po malowniczych szlakach Wigierskiego Parku Narodowego, w programie: 
przejazd saniami, ognisko w lesie z pieczeniem kiełbasek oraz gorącą herbatą, 
zjazdy na workach i oponach, karuzela na jeziorze – „kręcioła suwalska”, wieczor-
na sanna z pochodniami.
Dodatkowo biesiady i imprezy firmowe po kuligu.
informacja i rezerwacja: tel. +48 87 565 63 55, 884 384 494

Suwalskie Przytulisko
Węgielnia 6
Oferuje: białe szaleństwo w leśnym zaciszu, radochę w zimo-
wym zaprzęgu, wiejską strawę z fajery, frajdę z aniołami, ro-

dzinne warsztaty artystyczne
informacja i rezerwacja: tel. 502 027 227, e-mail: awalicja@gmail.com.pl

1 8 9 8

1 8 9 8

H O T E L

H O T E L


