
Miestą supa trys girios: Au-
gustavo, Romintos (Romnicka) ir 

Borecka. Apylinkėje tyvuliuoja puikiausi Len-
kijos ežerai, tame išsiraitęs didžiulės „S” raidės formoje 
Vygrių ežeras, o per miestą plaukia viena iš įdomiausių 
upių, Juodoji Ančia (Czarna Hańcza). 
 Ledyno suformuotos gamtovaizdžio vertybės, tur-
tinga gamta ir klimatas skatina aktyviam poilsiui kie-
kvienu metų laiku. Vertingus gamtos plotus esančius 
Vygrių nacionlinio parko ir Suvalkų kraštovaizdžio par-
ko teritorijoje kerta daugelis būriavimo, bajdarių, pės-
čiųjų ir dviračių takų. Nuo pavasario iki rudens – yra 
kur nardyti, stebėti paukščius arba keliauti. O žiemą su 
bėgimo slidėmis galima keliauti po apylinkes, ir net sli-
dinėti ir naudotis kaip kalnuose slidinėjimo keltuvais. 
Neeilinėje scenografijoje atgijo važinėjimo rogėmis su 
deglais tradicija. Labiau šiuolaikiški, bet nei truputį ma-
žiau romantiški yra pasivažinėjimai žiemos metu trauki-

nuku Vygrių siauru geležinkeliu. Ištisus metus, 
Suvalkijos panoramą galima stebėti iš Vygrių kamedulių 
vienuolyno bokšto ir stebėjimo punkto Smolniki vieto-
vėje, kur užburtas kraštovaizdžio grožiu Andrzej Wajda 
nusprendė sukti „Ponas Tadas” (Pan Tadeusz) filmą.
 Įžymus režisierius nebuvo pirmas, kuris susižavėjo 
regiono grožiu. Suvalkuose, tarp puikiai atnaujintų kla-
sikinio stiliaus senų namų yra Česlovo Milošo (Czesław 
Miłosz), Marios Konopnickos (Maria Konopnicka), ir 
tapytojo Alfredo Wieruszo Kowalskio (Alfred Wierusz 
Kowalski) namai. Taip pat stovi ten trys šventovės: sena 
stačiatikių cerkvė, ewangelikų ir katalikų bažnyčia, tai 
liudija, kad Suvalkija, tai kraštas su turtinga kultūra ir 
istorija, čia jungiasi Lietuvos, Baltarusijos ir Rusijos (Ka-
liningrado skritis) sienos. Kasmet vyksta kultūrinis ren-
ginys „Suvalki Blues Festival“ tarptautinė šios nuotaikin-
gos muzikos mėgėjų šventė (www.suwalkiblues.com). 
Kiekvienais metais liepos mėnesį miesto dviejose scenose 

b e i 
k l u b u o s e 
koncertuoja pasaulinės žvaigž-
dės, tuomet Suvalkų miestas tampa Eu-
ropos bliuzo sostine.
 Apie praeitį liudija „Suvalkų kultūros 
takai” (Suwalskie Ścieżki Kulturowe), ta-
čiau tradicijas persipynusias su šiuolaikine 
mada atrasime ne tik juose, bet taip pat sė-
dint prie stalo arba prie židinio, ragaujant 
regionalinius patiekalus, tokius kaip cepe-
linai, kugelis, saldūs raguoliai ar skruzdėly-
nai. Po kiekvienos dienos praleistos gamtoje 
taip pat surasime laiko poilsiui įvairių rūšių 
pirtyse. Amžiais gyvuojanti sentikių receptūra 
pasitvirtina ir šiandien, nes masažas su beržo 
vantomis ir maudymasis eketėje puikiai atpalai-

duo-
ja. Nuo-

vargis ir rūpesčiai 
nuskrenda kartu su židi-
nio dūmais ir įkaitintų 
akmenų garais.
 Suvalkijos infrastruk-
tūrą kuria kaimo turizmo 
ūkiai ir aukštų standar-
dų nauji viešbučiai bei 
Eurocamping’as. Mieste 
taip pat veikia: Vandens 
parkas (Aquapark), Su-
valkų kultūros centras 

(Suwalski Ośrodek Kul-
tury) ir prekybos ir pra-
mogų centras „Suwałki 
Plaza”

SZELMENT KONFERENCIJŲ 
IR POILSIO CENTRAS

SZELMENT

Szelment 1, 16-404 Jeleniewo
tel. + 48 87 568 32 71
fax + 48 87 568 34 00

tel. kom. +48 606 414 166
www.centrumszelment.pl

email: recepcja@centrumszelment.pl
marketing@centrumszelment.pl 

VYGRIŲ NACIONALINIS PARKAS 
KRZYWE VIETOVĖJE

Krzywe 82, 16-400 Suwałki 
tel. +48 87 563 25 40; +48 87 563 25 62

fax: +48 87 563 25 41
www.wigry.win.pl

email: wigry_pn@su.onet.pl
email: turystyka@wigry.org.pl 

Viešbutis nad Wigrami***

Gawrych Ruda 39 B
16-402 Suwałki

tel. +48 87 563 59 59
www.hotelnadwigrami.pl

email: recepcja@hotelnadwigrami.pl

Velvet Hotel & Restaurant***

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

email: recepcja@hotelvelvet.pl

Viešbutis 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
email: recepcja@hotel-szyszko.pl

SUVALKŲ KRAŠTOVAIZDŽIO PARKAS

Malesowizna – Turtul
16-404 Jeleniewo

tel. + 48 87 569 18 01
fax + 48 87 569 76 36

www.spk.org.pl
email: zarzad@spk.org.pl 

NOVA Restaurant 
(I aukštas Velvet viešbutyje)

ul. Kościuszki 128
16-400 Suwałki

tel. +48 87 563 52 25
www.novarestaurant.pl

email: nova@novarestaurant.pl

Viešbutis Akvilon*** 
su Restoranu

ul. Kościuszki 4
16-400 Suwałki

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

www.akvilon.pl
email: recepcja@akvilon.pl

email: biuro@akvilon.pl 

SUVALKŲ KULTūROS CENTRAS

ul. Papieża Jana Pawła II 5
16-400 Suwałki

tel. +48 87 563 85 00
e-mail: sok@soksuwalki.eu

Szelment sporto ir rekreacijos 
vaivadjos centras

Wojewódzki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji SZELMENT

Szelment 2, 16-404 Jeleniewo
tel. +48 87 567 07 08

tel./fax: +48 87 568 30 07
biuro@wosir-szelment.pl

noclegi@wosir-szelment.pl 

Viešbutis LOGOS

ul. Kościuszki 120
16-400 Suwałki 

tel. +48 87 566 69 00
fax: +48 87 566 62 70
www.hotel-logos.pl

email: 
biuro@domnauczyciela.suwalki.pl

gastronomia@domnauczyciela.suwalki.pl 
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Reklamines dovanėles su  „Giedri Suvalkai” 
logotipu galima nusipirkti Turizmo infor-
macijos Centre, parke Konstytucji 3 Maja 
vardu Suvalkuose.

 Tai netipiškas kulina-
rinis vadovas išleistas trijose kalbose 
(lenkų, lietuvių ir anglų), kuriuo reikėtų naudotis 
pagal taisyklę: pažink – suvalgyk – padaryk pats. Kelionė į vie-
tas nurodytas žemėlapyje, suteiks galimybę iš arčiau pažinti paribio 
virtuvės skonius, o esantys vadove receptai suteiks galimybę juos 
pasigaminti namuose, tuščios vietos papildymui yra skirtos užra-
šams iš įdomių vietų, kurie paskatins ir vėl ten sugrįžti.

 Linkime gero skaitymo, pilno skonių ir įdomų kulinarinių įkvė-
pimų!

Paketas
Pobūvis savaitgalio metu
su kambario rezervavimu

 trims nakvynės
(penktadienis/pirmadienis):

4 dienų pobūvis 2 asmenims
Dviviečiame kambaryje su pusry-
čiais ir pietvakariene tik už 700 zl 

4 – dienų pobūvis 3 asmenims
Triviečiame kambaryje su pusryčiais 
ir pietvakariene tik už 930 zl 

4 – dienų pobūvis 4 asmenims
keturviečiame kambaryje su pusry-
čiais ir pietvakariene tik už 1 150 zł

Nemokama saugoma automobilių 
stovėjimo aikštelė Pasiūla galioja 
kiekvieną savaitgalį priklausomai 
nuo laisvų vietų kiekio.

Kaina su nuolaida
savaitgaliui*

penktadienis-sekmadienis – 219 zl
Standartinis kambarys

Vienvietis arba dvivietis

*išskyrus šiuos terminus:  
 08.11-11.11, 25-28.12 

Papildomai: 
10 % nuolaida nakvynei

nuo pirmadienio iki penkta-
dienio

bei 10 % nuolaida 
garų pirčiai,

suomiškai pirčiai, jacuzzi
Viešbučio AquaSPA. 

Pasiūla galioja 
iki 2015 r. 03. 20 d. 

10% nuolaida
 sporto įrangos nuomai 

asmenims, 
kurie prisistatys 

kuponą iš laikraštėlio.

Nuolaida galioja
visą

žiemos sezoną
2014/2015.

Kaina 14 zł 
už rinkinį:

kava bei dienos desertas 

Kaina 35 zł 
už dienos rinkinį:

sriuba, pagrindinis 
patiekalas, gėrimas

Dodatkowo: 
10 %* nuolaida

už patiekalą iš meniu

*nuolaida netaikoma gėrimams.

Pasiūla galioja  
iki 2015 m.03. 20 d.

10 % nuolaida 
boulingui

bei

10 % nuolaida
nakvynėms

Vienvietis kambarys
144 zl/para su pusryčiais

Dvivietis kambarys
234 zl/para su pusryčiais

Trivietis kambarys
315 zl/para su pusryčiais

Apartamentas
360 zl/para su pusryčiais

Viešbučio svečiams 
10 % nuolaida:

maistui
SPA paslaugos pakete

1 asmeniui

Kultūros mėgėjau!
Ką duoda nuolatinis bendravimas 

su menu?

Suvalkų kultūros centre įsigysite bilie-
tą! 10 išnaudotų bilietų 10 skirtinguose 
renginiuose, kuriuos organizuoja Suval-
kų Kultūros Centras (SOK) galite iškeisti 
į pasirinkto renginio iš SOK repertuaro 
bilietą. Bilietų kiekis ribotas!** 

Eikite į bilietų kasą arba 
www.bilety.soksuwalki.eu
Ciekawych wydarzeń nie brakuje.

* neliečia renginių kuriuos organizuoja išoriniai su-
bjektai
** Suvalkų kultūros centras turi teisę išrinkti renginį, 
kuriam pateiks nemokamus bilietus

Nemokami ketvirtadieniai
Vygrių nacionaliniame parke
data: 2014.10.1 – 2015.04.30 tame: 
• nemokamas lankymas su vaizdo 
 ir garso įranga
 su Vygrių muziejaus gidu
 Stary Folwark 50, 
• nemokamos parodos,,Nad Wigrami” 
 lankymas su vaizdo ir garso įranga
 bei etnografinės parodos, . 7.00 – 15.00 val.
• nemokamas įėjimas (be įėjimo kortelės 
 į turizmo takus ir gamtos takus + 
 nemokamas vadovas po Suchar taką 
 ir nemokami visų takų lankstinukai)
• nuolaida dviračio nuomai
 (20 zl/diena) + nemokamai vadovas 
 „Dviračiu po Vygrių nacionalinį parką” .

Papildomas informacijas apie parko 
lankymą teikia darbuotojai teikia šiais 
telefonų numeriais: : +48 87 563 25 62, 
+48 87 563 25 77, 510 992 672 
o taip pat el. paštu: turystyka@wigry.org.pl

VAIKAMS IR JAUNIMUI – KVIETIMAS DALYVAUTI „ ŽIEMOS 
SUSITIKIMUOSE TURTUL VIETOVĖJE” PRADINĖS MOKYKLOS IR 
GIMNAZIJOS MOKSLEIVIAMS ŽIEMOS  ATOSTOGŲ METU, DATA:  
2015 M.01.26.01-02.08 (PIRMADIENIS – PENKTADIENIS, SU-
VALKŲ KRAŠTOVAIZDŽIO BŪSTINĖJĖ TURTUL VIETOVĖJĖ) – AT-
VAŽIAVIMAS SAVO TRANSPORTU; KVIETIMAS gimnazijOs mo-
kyklų moksleiviams IŠ suvalkijos apylinkių , bei visiems kurie 
nori  išbandyti savo jėgas DALYVAUJANT slidinėjimo lenktynėse 
SLIDŽIŲ TRASOJE dėl suvalkų kraštovaizdžio parko direktoriaus 
taurėS LAIMĖJIMO. DATA: 2015 m. VASARIS;
Suaugusiems – kaina su nuolaida laužams suaugusių 
grupėms iki 30 asmenų: 50 zl/laužas. Užtikriname: malkas, 
pagaliukus ir sanitarinius įrengimus. 
Aktyviems: nemokama papildoma valanda  jeigu yra skolina-
mos bėgimo slides dviems valandoms parko būstinėje. Bėgimo 
slidžių skolinimo kaina: 5 zl/val. 25 zl /para. Batų nr  1x35, 1x37, 
1x39, 1x40, 2x41, 2x43, 1x44 i 1x46.
Detali informacja dėl organizuojamų renginių ir nuolaidų yra 
suteikiama šiuo telefono numeriu: +48 87 569 18 01, el.paštas: 
zarzad@spk.org.pl

35 zł 
už valandą pirtyje 

(1-4 žmonėms) 

kur šūkis
„Šaltą žiemą 

sušildyk karšta pirtimi”

pasiūla galioja
terminas:

nuo 2014 m spalio 1 d.
iki 2015 m. kovo 31 d.

Vadovą galima parsisiųsti iš Suvalkų 
miesto inernetinės svetainės:
www.um.suwalki.pl žymelė: Dla turysty.

Reklaminė dovanelė su logotipu
Giedri Suvalkai

VAIKAMS – nemokamai VALANDA biliardo ŽAIDIMO – 10 PAKETŲ; 
Suaugusiems – nemokamai valanda biliardo žaidimo – 5 
paketai, 30% nuolaida pietums viešbučio restorane  – 3 pake-
tai, 30 %  nuolaida valandai pirtyje– 3 paketai, 10 % nuolaida 
teniso žaidimui– 5 paketai, 10 % nuolaida nakvynės paslau-
gomas–  5 paketai.
Pavyzdinis grilio rinkinys: dešrelė 80 g, bigosas (kopūstai) 
150 g, šiltas alkoholinis gėrimas 200 ml, kava, arbata, duona, 
garstyčios, kečupas – 20 zl/as.
2015 žiemos atostagos: pobūvis  savaitgalio metu– 95zl/
as./para, tame pusryčiai ir pietvakarienė, pobūvis 1-4 – dienų: 
110 zl/as./para, tame pusryčiai, pietai, pietvakarienė bei 
pobūvis 5 – dienų ir ilgiau: 105 zl/as./para, tame pusryčiai, 
pietai ir pietvakarienė. Toje kainoje: pirtis, diskoteka, laužas 
su dešrelių kepimu, pasivažinėjimas rogėmis.  Papildomi 
atrakcionai (mokami): ekskursijos po Suvalkiją, ekskursijos 
trasa Vilnius – Trakai, ekskursijos į Suvalkų Vandens parką bei 
į Druskininkų Vandens parką Lietuvoje. Privalomas gamtosau-
gos mokestis: 2,17 zl/as./para. 

 Leidinys „LIETUVOS IR LENKIJOS PARIBIO VIRTUVĖS 
SKONIAI” išleistas vykdant projektą „Turizmo informacijos cen-
tras Suvalkuose turizmo plėtros, Lenkijos ir Lietuvos pasienio lo-
komotyvas” finansuojamas iš ES ( Europos regioninės plėtros fon-
das)  pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo abipus sienos 
programą Lenkija – Lietuva 2007-2013, Mažųjų projektų fondas,  
           veiklūs kaimynai.

2015 m. liepos 9-11 d.

www.suwalkiblues.com

Fot. Krzysztof Antonczak Fot. Krzysztof Antonczak

Fot. Katarzyna Zakrzewska

Fot. Katarzyna Zakrzewska



Zimowe propozy-

Didžiulis termometras Linksmųjų keliautojų 
kaime „Maniówka” centre,  Nowa wieś vieto-
vėje be abėjo parodys žemiausią temperatūrą 
Lenkijoje. Nuotrauka su  tokius termometru 
tai geriausias suvenyras iš Suvalkojos žie-
mos metu. Kai šiek tiek atšyla, Linksmųjų  

keliautojų kaime galima sutikti Marios Kono-
pnickos pasakų herojus : Jonuką keliautoją, 
Podziomka ir kitus, pažinti kaime gyvenimo 
paslaptis, išmokti malti grūdus į miltus ir 
meškerioti, o taip pat išklausyti legendos apie 
Vygrių syką.
Nowa Wieś 9, 16-402 Suwałki, tel. +48 87 565 
63 55. www.maniowka.pl
el paštas: maniowka@suwalki-turystyka.info.pl

Pasivažinėjimas rogėmis su šunimis
Važinėjimas rogėmis pakinkytais šunimis tai 
viena iš įdomiausių aktyvaus leidimo laiko re-
gione formų. Galima ja pasinaudoti Dariuszo 
Morsztyno sukurtame ekologiniame ūkyje, Re-
publika Ściborska vietovėje, Banie Mazurskie 
valsčiuje. Žiemos metu pakinkyti šunės traukia 
roges, kur galima stebėti skirtingus Mazury 
Garbate kraštovaizdžius, vasaros metu yra va-
žinėjama specialiais vežimėliais. Vežimėlius 
ir roges pagrindinai traukia alaskan  husky ir 
alaskan malamuty rasės šunys, kurie yra tiesiog 
sukurti bėgiojimui. Dariusz Morsztyn yra vie-
nas iš žymiausių augintojų ir žygiuotojų, daly-
vauja sunkiausiose pasaulio ryngtynėse.
Republika Ściborska, 19-520 Banie Mazurskie
tel. +48 604 292 997
e-mail: biegnący-wilk@post.pl
www.republikasciborska.pl
www.biegnacy-wilk.pl, www.hros.pl

Gražioje apylinkėje, vos tik 15 km 
nuo Suvalkų, prie Szelment Wielki 

ežero yra Vaivadijos Sporto ir poilsio centras 
„Szelment“. Tai šiaurės rytų Lenkijos slidinėjimo sos-

tinė. Dėl puikių klimato sąlygų sezonas ant Jesionowo kalno 
yra ilgiausias Lenkijoje. Žiema Lenkijos ašigalyje trunka še-
šis mėnesius – nuo lapkričio iki balandžio.
 Slidininkai gali slidinėtis įvairiaus sunkumo laipsnio, 
šešiomis slidinėjimo trasomis, kurios yra apšviestos, ir esant 
reikalui trasos yra padengiamos dirbtiniu sniegu, Jesionowo 
Kalno pakalnėse (252 m n.p.m.). Ant Kalno užveš juos septy-
ni keltuvai: šeši lėkštės formos ir vienas juostinis. Trumpiau-
sias yra juostinis turi 90 metrų ilgio, ilgiausias yra 370 metrų 
ilgio. Trasos, skirtingo sunkumo laipsnio – nuo asilo pieve-
lės iki sunkiausio juodojo tako. Snieglentės megėjai gali šelti 
specialiai jiems paruoštame sniego parke. Jesionowo Kalno 
apylinkės tai taip pat puikios vietos bėgimui slidėmis.
 Prie centro veikia slidinėjimo mokykla, kuri siūlo užsiė-
mimus vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Vaivadijos sporto 
ir poilsio centre (WOSiR) yra slidinėjimo įrangos skolinimo 

punktas su 420 komplektais slidžių, 80 lentų, 600 porų batų, 
lazdų ir šalmų. 
 Šeimoms su mažais vaikais yra siūlomas „slidinėjimo 
darželis”, kur dirba slidinėjimo instruktoriai, turintys darbo 
patirtį su vaikais. 
 Pačiūžių mėgėjams yra specialiai paruošta natūrali 
čiuožykla.
 Centre veikia pastovi žiemos sportų ekspozicija, kurios 
pavadinimas „Nuo Marusarzo iki Malyszo ir Kowalczyk” 
(Od Marusarza do Małysza i Kowalczyk). Sudaro ją įdomūs 
eksponatai pvz. olimpinės slidės ir Wojciecho Fortuna olim-
pinio aukso medalio replika iš 1972 m., Adamo Malyszo 
slidinėjimo kostiumas bei Marusarzo slidės. Paroda sukurta 
dėka Szelment centro bičiulio, Wojciecho Fortunos, olimpi-
nio čempiono iš Sapporo pagalbos
Centre galima nakvoti.
Szelment vaivadijos sporto ir poilsio centras
Szelment 2, 16-404 Jeleniewo, tel. +48 87 567 07 08
tel./fax +48 87 568 30 07, e-mail: recepcja@wosir-szelment.pl
www.wosir-szelment.pl

Slidės ir snieglentės Šelmente 
(Szelment)

Čiuožykla 
Veikia kasdien, nuo 
lapkričio iki kovo 
men , prie Mokyklos 
nr 3, Szpitalna 66 g. 
Suvalkuose. Čiuo-
žykla turi dirbtinį 
paviršių kurio dydis 

20 m pločio ant 30 m 
ilgio. Yra apšviesta, o 
čiuožimui talkina mu-
zika. Prie čiuožyklos yra 
pačiūžių nuomos punktas.
Čia reguliarai treniruojasi „Białe Niedźwiedzie” (Baltos 
meškos), Suvalkų mėgėjų ledo rutulio komanda.
Čiuožykla, Mokyklos kompleksas Nr 3 Suvalkuose, 
ul. Szpitalna 66, tel.+48 87 567 806, e-mail: zs3suwalki@op.pl 

Fot. Agnieszka Szyszko

Maudymosi pirtyje pomėgis į Suvalkiją at-
keliavo kartu su sentikiais iš Rusijos. Garų 
pirtys, vadinamos bajniomis tai nedideli pas-
tatai su tradicine medžiu kūrenama krosnimi 
patalpos viduryje. Krosnis yra apdėta akmeni-
mis, ant kurių pilamas vanduo. Pirtys Suvalki-
joje: Wojciech Warakomski, Ma�kowa Ruda, Wojciech Warakomski, Ma�kowa Ruda,  
tel. 509 894 137; Miłosz Cichocki, Ma�kowa 
Ruda, tel. +48 87 516 46 27; Zbigniew Terle-
cki, Buda Ruska, tel. 509 320 229; Piotr Mal-
czewski, Buda Ruska, tel. 604 654 868; Helena 
Nowel, Wysoki Most, tel. +48 87 516 46 93,  
tel. 608 405 639; Jerzy Bogdanowicz, Stu-
dziany Las, tel. +48 87 516 51 88; Jan Ży-
danowicz, Studziany Las, tel. +48 87 516 
51 89; Okuniowiec 70, tel. +48 87 562 14 70, 
513 970 342, e-mail: szyszkin11@wp.pl; Bania przy Domu Gościnnym 
,,Woleniowo”, Zielone II 20, tel. +48 87 563 80 40, 604 933 150; Bania 
u Bełbota nad jeziorem Sumowo, ul. Jeziorna 18, 16-423 Bakałarze-
wo, tel. 505 142 240, e-mail: alicjabel@interia.pl; Bania w Ryżówce,  
tel. 502 051 045; Bania Tobołowie, Mirosław Hołubowicz, tel. +48 87 641 01 11, 
667 238 061; Bania Sławińscy, Sumowo 5, tel. +48 87 516 31 38; Bania i sauna  
nad jeziorem Sejwy, Oszkinie 41, 16-515 Puńsk, tel. +48 87 516 12 42,  
+48 87 17 12, 508 604 779, 609 438 671, e-mail: albinas@interia.pl.

Sveikuoliai
Suvalkų sveikuoliai siūlo sveiką gyvenimo būdą per kūno 
grūdinimą, ypač dėka maudymosi per ištisus  metus. Jie 
susitinka kiekvieną sekmadienį prie Krzywe ežero bei prie 
Arkadia marių Suvalkuose.
Suvalkų sveikuolių draugija „ BOBRY” (Bebrai)
ul. Jagiełły 7 tel. +48 602 60 60 34, +48 600 98 85 48

Wyciągi narciarskie 
WOSiR SZELMENT

Nardymas po ledu
Banana Divers nardymo centras – „Baza 33”, 
Błaskowizna 33 prie Ančia (Hańcza) ežero, Jarek 
Bekier, tel. 502 764 747, www.bananadivers.pl. 

Žvejyba po ledu
Jezioro Hańcza, Mierkinie 7, M.T. Marcinkiewicz, 
tel. +48 87 568 84 80, +48 87 566 63 89, 608 
508 716; Błaskowizna 24, B. Słowikowska, tel. 
+48 87 568 34 48, 512 299 422; Błaskowizna 3A, 
E. Michalak, K. Niemirowska, tel. 607 703 673, 
501 370 889; Błaskowizna 8, J. Ciszewska, tel. 
+48 87 568 34 61, +48 87 566 77 87, 781 173 530; 
Bachanowo 14, T.R. Kwaterscy, tel. +48 87 568 
31 86, 507 514 615; Jezioro Długie: Strękowizna 
1, K. Rowiński, tel. + 48 87 643 22 48, 506 
813 713; Jezioro Żubrowo - Remieńkiń 47, B. 
Hus-Sienkiewicz, tel. +48 87 516 46 20, 601 
726 211, 606 766 788; Jezioro Mauda: Mauda 
6, H.Cz. Rawinis, tel. +48 87 568 80 36; Jezioro 
Sejwy: Oszkinie 41, I.A. Szuszczewicz, tel. +48 
87 516 12 42, +48 87 516 17 12, 504 321 060, 
609 438 671; Jezioro Szurpiły: Szurpiły 26, E.J. 
Mikielscy, tel. +48 87 568 34 82, 602 828 896; 
Jezioro Staw: Gawrych Ruda 18, E.S. Ochtera, 
tel. +48 87 563 93 21, 604 470 167, 608 020 885; 
Krzywólka 29A, W.K. Rakowscy, tel. +48 87 569 
12 37; Jezioro Rospuda: Rospuda 10, B. Frukacz, 
tel. +48 87 569 60 73, 504 528 362; Wólka 19B, 
R. Iwanicki, tel. +48 87 569 64 31, 507 941 037; 
Jezioro Czarne: Białorzeczka 7, R. Malinowska, 
tel. +48 87 516 51 87; Jezioro Wigry: Leszczewek 
26, J.M. Troccy, tel. 603 599 959, 607 885 707; 
Bryzgiel 7, M.D. Kulbaccy, tel. 502 304 588, 501 
436 967

Tikros žiemos termometras 

Kažkas kūnui ir dvasiai
Pirtys

Plaukiojimas baidarėmis ištisus metus
Turizmo įmonė „SZOT” 
(Przedsiębiorstwo Turystyczne „SZOT”)
ul. Konwaliowa 2, 16-300 Augustów, tel. +48 
87 643 43 99, +48 87 644 67 58, 601 146 703, 
www.szot.pl, e-mail: szot@szot.pl.
„HOBBIT” laukinės gamtos mėgėjų klubas, 
Ma�kowa Ruda 39, 16-503 Krasnopol, 
tel. +48 87 567 88 97, 602 311 098, 
www.hobbit.suwalki.com.pl, 
e-mail: hobbit@suwalki.com.pl.

Vandens parkas (Aquapark)
Suvalkų vandens parkas, naujoviškas, daugiafunkcinis spor-

to ir poilsio centras, susidedantis iš kelių zonų: poilsio (slidynės, jacuzzi, 
„dirbtinė upė”, vandens masažai, botagai, geizerai), pirčių zonos (sausos, garinės, inf-

raraudonųjų spindulių), druskos grotos bei sportinis baseinas su žiūrovų sale. Be to, van-
dens parkas turi konferencijų salę su pilna įranga, kurioje telpa 100 asmenų. Papildomai 
objekte yra Fitness Klubas, kirpykla ir grožio salonas bei reabilitacijos centras Melius. Čia 
taip pat galima suvalgyti, sausame ir šlapiame bare. 
Aqupark, ul. Jana Pawła II 7, 16-400 Suwałki, tel. +48 87 562 62 22, fax: +48 87 562 62 34, 
e-mail: info@aquapark.suwalki.pl, www.aquaparksuwalki.pl

Rogių važinėjimo organizatoriai:
„U Jawora”
Gawrych-Ruda 40
tel. +48 563 93 36
+48 691 727 865
www.ujawora.pl

Marek Fidrych, Żubrówka, 
tel. 605 345 777
e-mail: catering.u.marka@o2.pl

Kaimo turizmo ūkis „Zagroda” 
Halina Żukowska, Piertanie 3A, 
tel. +48 87 563 71 42, 518 133 007
www.zagroda.wizancjum.pl
e-mail: halinapiertanie@wp.pl

Meškiukas UśMich
Suvalkų meškiukas

Vienintelė balta meška, kurią 
galima sutikti Suvalkų gatvėse. 
Žiemos metu jis jaučiasi itin 
gerai. Jo įvaizdis sveikina įvažio-
jančius į Suvalkus iš Jeleniewo, 
Budzisko, Seinų, Augustavo, 
Raczki, Filipow ir Olecko vie-
tovių. 

Slidinėjimas Dąbrówka vietovėjė
Slidinėjimo centras Dąbrówka vietovėje yra apie 3 km 
nuo Suvalkų, netoliese Vygrių nacionalinio parko. 
Kalnas virš 300 m ilgio, jei reikia yra pašalinamas arba 
atvežiamas dirbtinis sniegas, ruošamos trasos, kurios 
vakare yra apšviestos. Iš lėkštės formos keltuvo per va-
landą gali pasinaudoti 900 asmenys. Vietoje yra: slidi-
nėjimo įrangos ir snieglenčių skolinimo punktai, baras 
ir nemokama automobilių stovėjimo aikštelė.
Dąbrówka 10, 
tel.+48 87 563 09 78; 
+48 501 269 888
e-mail: dabrowka.suwalki@wp.pl
www.dabrowka.suwalki.pl

Bėgimo slidės
Vygrių nacionalinio parko teri-
torijoje, Krzywe vietovės apylin-
kėse ir prie Slupianska įlankos 

yra pažymėtas slidinėjimo takų tinklas, kurių bendras 
ilgis 15 km. Siūloma slidinėti  slidininkams su patir-
timi, kaip ir pradedantiems. Trasų pradžia prie parko 
būstinės Krzywe vietovėje.
Turizmo informacijos centras
Vygrių nacionalinio parko
Krzywe 82, 16-400 Suwałki, tel. +48 87 56 32 562, 
+48 87 563 25 77; +48 510 992 672, fax 87 56 32 541
www.wigry.win.pl
Bėgimo slidžių nuoma Lenkijos turizmo 
ir kraštotyros draugija (PTTK) Suvalkų skyrius
 ul. T. Kościuszki 37, tel. +48 87 566 59 61, 
tel./fax +48 87 566 79 47, e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl
www.suwalki.pttk.pl

Puikios sąlygos bėgimui su slidėmis yra taip pat Su-
valkų kraštovaizdžio parke Suvalkų kraštovaizdžio 
parkas, 
Malesowizna – Turtul, 16-404 Jeleniewo, 
tel. +48 87 569 18 01, fax: +48 87 569 76 36
www.spk.org.pl, e-mail: zarzad@spk.org.pl
Bėgimo slidžių nuoma
Lenkijos turizmo ir kraštotyros draugija 
im. Jerzego Klimko, ul. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki

tel. +48 87 566 59 61, www.suwalki.pttk.pl
e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl

Važinėjimas rogėmis (Kuligi)
Suvalkija, dėl išimtinių sąlygų – puikūs miškai, gausūs sniego krituliai ir šalta 
aura, tai važinėjimo rogėmis išsvajota vieta.  Nieks negali prilygti varpelių skam-
bėsiui speigo metu, rogių  skrydžiui ir laužui su dešrelėmis, o taip pat karštiems 
gėrimams po šalto pasivažinėjimo.
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Źródło: Ośrodek Narciarski Dąbrówka

Źródło: Ośrodek Narciarski Dąbrówka

Fot. Halina Januszewicz

Źródło: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Źródło: Hotel Akvilon*** z Restauracją
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Slidinėjimo keltuvai Slidinėjimo trasos
Keltuvo 

pažymėjimas Keltuvo tipas Keltuvo 
ilgis

Aukščio 
skirtumas 

Slidinėjimo maršruto 
pažymėjimas 

Slidinėjimo 
trasos ilgis

Aukščio 
skirtumas

Kelt. 
nr

Buksyravimo

Buksyravimo

Buksyravimo

Buksyravimo

Buksyravimo

Buksuravimo 
be paramos

linijinis keltuvas

Buksuravimo 
be paramos

Dauba

Juoda

Mokyklinė

Raudona

Penktas

Šeštas

Slidžių autostradas

Aštuntas

Snowpark

Mėlynas–  Juoda trasa labai sunki
–  Raudona trasa sunki 
–  Mėlyna trasa lengva

Słupie slidinėjimo trasos 

Edukacinis takas 
„Jeziora -Ežerai”

Takas ,,Wokół 
Wigier - Aplink Vygrus”

Slidinėjimo trasos Słupie

Vaikščiojimo takas 
,,Dąbek”

Slidinėjimo trasa Słupiańska Zatoka 
prasideda prie automobilių stovėjimo 
aikštelės prie taip vadinamo žiedo. 
Centrine trasų vieta yra pažymėtas 
punktas pažymėtas nr 12 ir pavadinimu, 
„Pięciodróg”. Yra ten poilsio vieta, 
kurioje yra stalas ir suolai. Pradedant 
ir grįžtant į „Pięciodrog”, „mes galime 
pervažiuoti per kelias trasas kilpa 
formoje

Krzywe 
slidinėjimo 
trasos 

Ilgis: 8,5 km

Yra virš jūros lygio: 
142-168 m

Aukščio skirtumas: 
26 m

Pėsčiųjų takai

Dviračių maršrutai

Edukaciniai takai

Slidinėjimo trasos

Kilpų punktai

Statūs nuvažiavimai

Slidžių pėdsakai

Miškai

Šlapi miškai, durpės

Asfalto keliai

Žvyrkeliai

Atstumas kilometrais

Lankytinos vietos

Stovėjimo aikštelės

Kryžiai 

Atminimo paminklai 

Stebėjimo punktai

Poilsiavietės
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Turistinis Suvalkų žemėlapis

Hotel Szyszko***
w Suwałkach 
ul. Innowacyjna 3 
tel. +48 87 565 46 46
+48 605 665 525
www.hotel-szyszko.pl

e-mail: recepcja@hotel-szyszko.pl – naujoviškas objek-
tas kuris randasi prie Suvalkų mokslo ir technologijos 
parko Lenkija-Rytai siūlo nakvynes 1-, 2- ir 3- viečiuose 
kambariuose bei apartamentuose.  Erdvus vidus taip pat 
yra pritaikytas neįgaliems asmenims. Objekte yra salė 
su oro kondicionieriumi, kurioje telpa 500 žmonių yra 
galimybė naudotis mažesnėmis jaukiomis salėmis su 
multimedijų užnugariu. Svečiai gali naudotis SPA,  eiti 
į naktinį klubą ir restoraną. 

Hotel z Restauracją 
Akvilon*** 
w Suwałkach
ul. Kościuszki 4
tel. +48 87 563 59 40
www.akvilon.pl

e-mail: biuro@akvilon.pl, recepcja@akvilon.pl – nau-
joviškas nakvynių objektas įsikūręs istoriniame miesto 
pastate, randasi pačioje Suvalkų širdyje, gražioje aplinko-
je  prie Juodoji Ančia upės (Czarna Hańcza). Prabangus 
restoranas teikia pasaulio kampelių patiekalus, tame ir 
regioninės virtuvės. Be to viešbutyje yra dvi konferencijų 
ir banketų salės bei biologinio atsinaujinimo su suomiš-
ka pirtimi ir masažo kabinetu kompleksas. Viešbutyje yra 
dviračių nuomos punktas bei 20 stebimų vietų automo-
bilių stovėjimo aikštelėje. 

Kur nakvoti ir valgyti
Velvet 
Hotel & Restaurant*** 
w Suwałkach, ul. Kościuszki 128
tel. +48 87 563 52 52, +48 503 525 250
fax +48 87 563 52 53, www.hotelvelvet.pl
e-mail: recepcja@hotelvelvet.pl

Konferencjų ir verso naujoviškas objektas randasi Suvalkų miesto centre, teikia 
aukščiausio tarptautinio standardo paslaugas. Viešbutyje yra restoranas NOVA, 
SPA  ir taip pat pilnai aprūpintas konferencijų centras. 

ZNP ZG Logos** 
w Suwałkach, ul. Kościuszki 120
tel. +48 87 566 69 00, fax +48 87 566 62 70
www.logos-hotel.pl
e-mail: biuro@domnauczyciela.suwalki.pl
Viešbutis randasi miesto centre istorinėje 

Kościuszki gatvėje. Svečių dispozicijai yra baras ir restorano salė su tarasa 
bei konferencijų salėmis. Objektas  garsėja puikia regionine virtuve ir vie-
tiniais specialais. Viešbutyje yra kirpykla ir grožio salonas. 

Nakvynių objektas Wigry 
w Suwałkach, ul. Zarzecze 26
tel. +48 87 566 72 20, www.osir.suwalki.pl
e-mail: dnwigry@osir.suwalki.pl 
Objektas randasi prie Arkadia marių. Jame 
yra dvi konferencijų salės, kiekvienoje telpa 

70 žmonių, čia galima organizuoti apmokymus, konferencijas ir progi-
nius  renginius. 

SZELMENT vaivadijos sporto 
ir poilsio centras
Szelment 2, 16-404 Jeleniewo
tel. +48 568 30 07, +48 567 07 08
www.wosir-szelment.pl
e-mail: recepcja@wosir-szelment.pl 

Vaivadijos sporto ir poilsio centras (WOSiR), centre yra dviviečiai ir tri-
viečiai kambariai. Centro apatinėje dalyje yra restoranas bei dvi konfe-
rencijų salės, kuriose telpa 40 ir 50 žmonių, yra vaizdo ir garso įranga, 
vyksta čia apmokymai, seminarai ir konferencijos. Viršutinėje dalyje yra 
greito aptarnavimo baras. Restoranas teikia regioninės virtuvės patieka-
lus, lenkų bei kontinentinės virtuvės. Be to centre yra  „Bacówka” baras 
prie Jesionowo kalno.

„Szelment“ konferencjų 
ir poilsio centras
Szelment 1, 16-404 Jeleniewo
tel. +48 668 141 784
www.centrumszelment.pl
e-mail: marketing@centrumszelment.pl

Centras yra Suvalkų kraštovaizdžio parke, Szelment vietovėje prie Jele-
niewo, prie Szelment Wielki ežero bei arti slidinėjimo trasų ant Jesio-
nowo Kalno (Góra Jesionowo). Centro svečiai yra kviečiami į viešbučio 
barą, restoraną su tarasa, sausa pirtį, lošimų salę, dengtą laužo vietą. 
Objekte  yra organizuojami verslo susitikimai, konferencijos ir kiti pra-
moginiai renginiai.

Leidėjas: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki. 
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, tel. +48 87 562 82 31-32
e-mail: ksp@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl

Hotel Nad Wigrami***
Gawrych Ruda 39 b, 16-402 Suwałki
tel. +48 87 563 59 59
fax +48 87 563 59 50
www.hotelnadwigrami.pl
e-mail: recepcja@hotelnadwigrami.pl 

– objektas yra Vygrių nacionalinio parko teritorijoje prie Vygriai ežero, 
Gawrych Ruda vietovėje.
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Poilsio
ir būriavimo centras Stary Folwark vietovėje

Objektas randasi prie Vygrių eže-
ro,7 km nuo Suvalkų, jame yra 60 
vietų nakvynei dviviečiuse arba 
triviečiuose kambariuose. Yra 

konferencjių salė, kurioje telpa 30 
žmonių, galima čia organizuoti 
apmokymus, konferencijas ir pro-
ginius renginius.

tel. +48 602 230 106

Suraskite nukštuką 
Tik Suvalkuose, Marios Konopnickos gimtajame mieste, eidami „Nykštukai yra pasaulyje” 
(Krasnoludki są na świecie)  taku sutiksite: Košalką ir Opalką (Koszałek i Opałek), Katino akytę 
(Kocie Oczko), Karalių Blystek (Król Błystek), Pakulą ir Mikulą (Pakuła i Mikuła), Pietrzyką, Si-
korką, Modračką (Modraczek), Žagievką i Podziomką (Żagiewek i Podziomek). Suvalkų nykš-
tukų prototipu buvo Jan Marcin Szancer piešiniai.

Suvalkai išmaniajame telefone
Mobilusis miesto turistinis vadovas 
Suvalkai prieinami šioms sistemoms: iPhone, 
iPad, Android ir Windows Phone. iPad, Android 
ir Windows Phone. Rasite ten interaktyvius 
žemėlapius, istorinių paminklų ir įdomių 
vietų aprašymus, informacijas apie nakvynes 
ir restoranus bei pasiūlymus kaip praleisti 
laisvalaikį.

Suvalkų miestas
linki Jums visiems

gero poilsio
Suvalkuose

ir Suvalkijoje!


