
Miasto otaczają lasy trzech 
puszcz: Augustowskiej, Rominckiej  

i Boreckiej. W okolicy rozlewają się najwspanial-
sze z polskich jezior, w tym wygięte w gigantyczną literę 
„S” Wigry, a przez miasto przepływa jedna z najbardziej 
intrygujących rzek, Czarna Hańcza.
 Walory ukształtowanego przez lodowiec krajobrazu, 
bogactwo przyrody i klimat sprzyjają aktywnemu wypo-
czynkowi o każdej porze roku. Najcenniejsze przyrodni-
czo obszary objęte granicami Wigierskiego Parku Naro-
dowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego przecinają 
liczne szlaki żeglarskie, kajakowe, piesze i rowerowe. Od 
wiosny do jesieni - jest gdzie nurkować, obserwować pta-
ki lub wędkować. Zimą zaś można przemierzać okolice na 
nartach biegowych, a nawet zjeżdżać, korzystając z zain-
stalowanych niczym w górach wyciągów. W malowniczej 
scenerii odżyła tradycja kuligów z pochodniami. Bardziej 
współczesny, choć nie mniej romantyczny charakter mają 

zimowe przejażdżki Wigierską Kolejką Wąsko-
torową. Przez cały rok, rozległe panoramy Suwalszczyzny 
roztaczają się z wieży pokamedulskiego zespołu klasztor-
nego w Wigrach i z punktu widokowego w Smolnikach, 
gdzie urzeczony krajobrazem Andrzej Wajda przeniósł 
plan filmowy „Pana Tadeusza”.
 Wybitny reżyser nie był pierwszym artystą uwiedzio-
nym urokami regionu. W Suwałkach, wśród odrestaurowa-
nych pieczołowicie klasycystycznych kamienic przy ulicy 
Kościuszki, znajdują się przecież domy rodziny Czesława 
Miłosza, Marii Konopnickiej czy malarza Alfreda Wierusza 
Kowalskiego. Wznoszą się tam także trzy świątynie: dawna 
cerkiew prawosławna, kościół ewangelicki i katolicki, przy-
pominając o tym, że Suwalszczyzna to kraina z bogatą kul-
turą i historią, rozciągająca się u styku naszych granic z Li-
twą, Białorusią i Rosją (obwód kaliningradzki). Flagowym 
współczesnym przedsięwzięciem kulturalnym jest „Suwał-
ki Blues Festival”, międzynarodowe święto miłośników tej 

n a -
s t r o j o w e j 
muzyki (www.suwalkiblues.com). 
Każdego roku, w lipcu, występujące na 
dwóch scenach w mieście oraz w klubach 
gwiazdy światowego formatu zamieniają 
Suwałki w europejską stolicę bluesa.
 Śladami przeszłości prowadzą ,,Suwalskie 
Ścieżki Kulturowe”, ale echa tradycji splecio-
ne z trendami współczesnej mody odnajdzie-
my nie tylko na nich. Również za stołem lub 
przy kominku, kosztując regionalnych potraw 
takich jak kartacze, babki ziemniaczane, słod-
kie sękacze czy mrowiska. Po każdym dniu spę-
dzonym w plenerze odnajdziemy też chwilę relaksu  
w bani, czyli w łaźni. Odwieczna recepta staroob-
rzędowców sprawdza się i dziś, bo masaż brzozo-

w y -
mi witkami 

i kąpiel w przerębli zna-
komicie odprężają. Zmęcze-
nie i troski ulatują z dymem  
z paleniska i parą z rozgrza-
nych kamieni.
 Na infrastrukturę tu-
rystyczną Suwalszczyzny 
składają się gospodarstwa 
agroturystyczne i nowe ho-
tele o wysokim standardzie 
oraz Eurocamping w Su-
wałkach. W mieście dzia-

łają też: Aquapark, Suwalski 
Ośrodek Kultury i Centrum 
Handlowo-Rozrywkowe 
,,Suwałki Plaza”.

Centrum 
Konferencyjno–Wypoczynkowe 

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 

Wigierski Park narodowy
w Krzywym

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 

Hotel 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

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
email: recepcja@hotel-szyszko.pl

Suwalski Park Krajobrazowy

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 piętro Hotelu Velvet)

ul. Kościuszki 128
16-400 Suwałki

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

email: nova@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
email: recepcja@akvilon.pl

email: biuro@akvilon.pl 

SuWAlSKi OśROdeK KultuRy

ul. Papieża Jana Pawła II 5
16-400 Suwałki

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

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 

Hotel 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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Gadżety promocyjne z logo „Pogodnych 
Suwałk” można kupić w Centrum Infor-
macji Turystycznej w parku Konstytucji  
3 Maja w Suwałkach. 

Publikacja posiada formę 
nietypowego, wydanego w trzech 
językach (polskim, litewskim i angielskim), prze-
wodnika kulinarnego, po którym można poruszać się według 
zasady: poznaj – zjedz – zrób sam. Podróż we wskazane na mapie 
miejsca – pozwoli na bliski kontakt ze smakami kuchni pogranicza, 
a ujęte w przewodniku przepisy – na ich wykonanie we własnym 
zakresie w domu, zaś miejsca do uzupełnienia – na prowadzenie 
własnych notatek z ciekawych miejsc, co umożliwi powrót do nich 
któregoś dnia. 
 Życzymy udanej lektury, pełnej smaku i ciekawych kulinarnych 
inspiracji!

Pakiet 
na weekendowy pobyt 

z rezerwacją pokoju 
na trzy noclegi 

(piątek/poniedziałek):

4 – dniowy pobyt dla 2 osób 
w pokoju 2 – osobowym ze śniada-
niem i obiadokolacją za jedyne 700 zł

4 – dniowy pobyt dla 3 osób 
w pokoju 3 – osobowym ze śniada-
-niem i obiadokolacją za jedyne 930 zł

4 – dniowy pobyt dla 4 osób 
w pokoju 4 – osobowym 
ze śniadaniem i obiadokolacją 
za jedyne 1 150 zł

Parking strzeżony gratis.
Oferta ważna na każdy weekend 
w miarę dostępności miejsc.

Promocyjna cena 
weekendowa*

piątek-niedziela – 219 zł
Pokój Standardowy 

1 os. lub 2 os. 

*z wyłączeniem terminów: 
  08.11-11.11, 25-28.12. 

dodatkowo: 
10 % rabatu na nocleg 

od poniedziałku do piątku 
oraz 10 % rabatu 
na saunę parową, 

łaźnię fińską oraz jacuzzi 
w hotelowym AquaSPA. 

Oferta obowiązuje 
do 20.03.2015 r. 

10% zniżki 
na wypożyczenie 

sprzętu sportowego 

dla osób, 
które zgłoszą się 

z kuponem z gazetki. 

Rabat obowiązuje 
w całym 

sezonie zimowym 
2014/2015.

Cena 14 zł 
za zestaw: 

kawa oraz deser dnia 

Cena 35 zł 
za zestaw dnia: 

zupa, danie główne, 
napój  

dodatkowo: 
10 %* zniżki 

za dania z karty 

*zniżka nie obejmuje napojów.

Oferta obowiązuje do 
20.03.2015 r. 

10 % zniżki 
na kręgle 

oraz 

10 % zniżki 
na noclegi

pokój 1 – osobowy 
144 zł/doba ze śniadaniem

pokój 2 – osobowy 
234 zł/doba ze śniadaniem

pokój 3 – osobowy 
315 zł/doba ze śniadaniem

apartament
360 zł/doba ze śniadaniem

dla gości hotelowych 
10 % rabat na: 
konsumpcję, 

usługi SPA w pakiecie 
dla 1 osoby

miłośniku kultury! 
Co daje regularne obcowanie 

ze sztuką?

W Suwalskim Ośrodku Kultury otrzymasz 
bilet! Każde 10 wykorzystanych biletów 
na 10 różnych wydarzeń organizowa-
nych przez SOK możesz wymienić na bi-
let na wybrane wydarzenie z repertuaru 
SOK*. Ilość biletów ograniczona!** 

Ruszajcie do kasy lub na 
www.bilety.soksuwalki.eu
Ciekawych wydarzeń nie brakuje.

* nie dotyczy imprez organizowanych przed podmioty 
zewnętrzne
** SOK zastrzega sobie prawo do wyboru wydarzenia, 
na które udostępni darmowe bilety.

Bezpłatne czwartki 
w Wigierskim Parku Narodowym 
w okresie 1.10.2014 r. – 30.04.2015 r. w tym: 
• bezpłatne zwiedzanie z audio 
 przewodnikiem Muzeum Wigier 
 Stary Folwark 50, 
• bezpłatne zwiedzanie wystawy 
 przyrodniczej ,,Nad Wigrami” 
 z wykorzystaniem audio 
 przewodników oraz wystawy 
 etnograficznej, w godz. 7.00 – 15.00,
• bezpłatne wejście (bez karty 
 wstępu) na szlaki turystyczne 
 i ścieżki przyrodnicze + ,,Przewodnik 
 po ścieżce Suchar” i ulotki 
 wszystkich ścieżek gratis;
• zniżka na wynajęcie roweru 
 (20 zł/dzień) + przewodnik 
 ,,Rowerem po Wigierskim Parku 
 Narodowym” gratis.
Dodatkowych informacji udziela zespół ds. 
udostępniania parku pod numerami telefo-
nów: +48 87 563 25 62, 
+48 87 563 25 77, 510 992 672 
oraz e-mail: turystyka@wigry.org.pl

Dla dzieci i młodzieży – zaproszenie do udziału w ,,Zimo-
wych spotkaniach w Turtulu” dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych w okresie ferii zimowych w terminie: 26.01-
08.02.2015 r. (poniedziałek – piątek, siedziba Suwalskiego 
Parku Krajobrazowego w Turtulu) – dojazd we własnym za-
kresie;  zaproszenie do udziału w Rajdzie Narciarskim o Puchar 
Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego dla uczniów 
szkół gimnazjalnych z terenu Suwalszczyzny oraz dla wszyst-
kich, którzy chcą spróbować swoich sił na wytyczonej trasie 
narciarskiej w terminie: luty’ 2015 roku;
Dla dorosłych – promocyjna cena na ogniska dla grup 
dorosłych do 30 osób: 50 zł/ognisko. Zapewniamy: drewno, 
patyki i sanitariaty. 
Dla aktywnych: dodatkowa godzina gratis przy dwugodzin-
nym wypożyczeniu nart biegowych w siedzibie Parku. Cena wy-
pożyczenia nart biegowych: 5 zł/godz., 25 zł /doba. Dostępne nr 
obuwia: 1x35, 1x37, 1x39, 1x40, 2x41, 2x43, 1x44 i 1x46.
Szczegółowe informacje na temat realizowanych imprez i 
promocji dostępne pod numerem telefonu: +48 87 569 18 
01, e-mail: zarzad@spk.org.pl

35 zł
za godzinę sauny 

(1-4 osób) 

pod hasłem 
,,mroźną zimę 

rozgrzej gorącą sauną”

oferta obowiązuje 
w terminie: 

od 1 października 2014 r.
do 31 marca 2015 r.

Przewodnik można pobrać 
ze strony internetowej Miasta Suwałk: 
www.um.suwalki.pl zakładka: Dla turysty.

Gadżety z logotypem 
Pogodne Suwałki

Dla dzieci – godzina gry w bilard bezpłatnie – 10 pakietów; 
Dla dorosłych – godzina gry w bilard bezpłatnie – 5 pakie-
tów, 30% zniżki na obiad w  restauracji hotelowej – 3 pakiety, 
30 % zniżki na godzinę w saunie – 3 pakiety, 10 % zniżki na 
grę w tenisa – 5 pakietów, 10 % zniżki na usługę noclegową 
–  5 pakietów.
Przykładowy zestaw grillowy: kiełbaska 80 g, bigos 150 g, 
grzaniec 200 ml, kawa, herbata, pieczywo, musztarda , keczup 
– 20 zł/os.
Ferie zimowe’ 2015: pobyt weekendowy – 95 zł/os./doba, 
w tym śniadanie i obiadokolacja, pobyt 1-4 – dniowy: 110 
zł/os./doba, w tym śniadanie, obiad i obiadokolacja oraz po-
byt 5 – dniowy i dłuższy: 105 zł/os./doba, w tym śniadanie, 
obiad i obiadokolacja. W cenie: bilard, piłkarzyki i rozpalenie 
ogniska. Dodatkowo płatne: sauna, dyskoteka, ognisko z 
pieczeniem kiełbasek, DJ, kulig. Atrakcje dodatkowe (płatne): 
wycieczki po Suwalszczyźnie, wycieczki na trasie Wilno – Tro-
ki, wycieczki do Aquaparku w Suwałkach oraz do Aquaparku w 
Druskiennikach na Litwie. Obowiązkowa opłata klimatyczna: 
2,17 zł/osoba/doba. 

 Publikacja pt.: „SMAKI KUCHNI POGRANICZA POLSKO-
LITEWSKIEGO” została wydana w ramach projektu pn. ,,Cen-
trum Informacji Turystycznej w Suwałkach lokomotywą rozwoju 
turystyki na pograniczu polsko – litewskim” współfinansowym 
z UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Program 
Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013, Fundusz 
Małych Projektów, Sąsiedzi w Działaniu. 

9-11 lipca 2015 r.

www.suwalkiblues.com
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zimowe propozy-

Ogromny termometr w Wiosce Wesołych 
Wędrowców w Ośrodku „Maniówka”  
w Nowej Wsi z pewnością pokaże najniższą 
temperaturę w Polsce. Zdjęcie z termome-
trem to najlepsza pamiątka z zimowej Su-
walszczyzny. Kiedy robi się trochę cieplej 
w Wiosce Wesołych Wędrowców można  

spotkać także bohaterów bajek Marii Ko-
nopnickiej: Janka Wędrowniczka, Pod-
ziomka i innych, poznać tajemnice życia 
na wsi, nauczyć się mleć zboże na mąkę 
i łowić ryby, a także wysłuchać legendy  
o wigierskiej siei.
Nowa Wieś 9, 16-402 Suwałki, tel. +48 87 
565 63 55. www.maniowka.pl
e-mail: maniowka@suwalki-turystyka.info.pl

Psie zaprzęgi
Przejażdżki psimi zaprzęgami to jedna z naj-
ciekawszych form aktywnego spędzania czasu 
w regionie. Można z niej skorzystać w założo-
nej przez Dariusza Morsztyna osadzie ekolo-
gicznej Republika Ściborska w gminie Banie 
Mazurskie. Psie zaprzęgi wyruszają na trasy 
zarówno zimą, kiedy to na saniach przemierza 
się piękne i urozmaicone krajobrazowo Ma-
zury Garbate, jak i latem, kiedy jazda odbywa 
się specjalnymi wózkami. Do wózków i sań 
zaprzęga się głównie psy rasy alaskan husky  
i alaskan malamuty, wręcz stworzone do bie-
gania. Dariusz Morsztyn należy do najbardziej 
znanych hodowców i marszerów, bierze udział 
w najtrudniejszych wyścigach świata.
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

W malowniczej okolicy, zaledwie 
15 km od Suwałk, w sąsiedztwie jezio-

ra Szelment Wielki znajduje się Wojewódz-
ki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Szelment”. To stolica 

narciarska północno-wschodniej Polski. Ze względu na 
doskonałe warunki klimatyczne sezon na Górze Jesiono-
wej należy do najdłuższych w Polsce. Zima na polskim 
biegunie zimna trwa bowiem sześć miesięcy – od listopada 
do kwietnia. Narciarze zjazdowi mają do swojej dyspozy-
cji sześć oświetlonych, ratrakowanych i, w razie potrzeby, 
sztucznie naśnieżanych tras zjazdowych o różnym stopniu 
trudności, na zboczach Góry Jesionowej (252 m n.p.m.). Na 
szczyt wwiezie ich siedem wyciągów: sześć talerzykowych 
i jeden taśmowy. Najkrótszy taśmowy ma długość 90 me-
trów, najdłuższy liczy 370 metrów. Trasy o zróżnicowanym 
stopniu trudności – od oślej łączki po najtrudniejszy czarny 
szlak. Miłośnicy snowbardu mogą zaś poszaleć w specjalnie 
dla nich przygotowanym snowparku. Okolice Góry Jesiono-
wej to również doskonałe tereny dla narciarzy biegowych. 
Przy Ośrodku działa Szkoła Narciarska, prowadząca zajęcia 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na terenie WOSiR znaj-
duje się wypożyczalnia sprzętu narciarskiego z 420 komple-
tami nart, 80 deskami, 600 parami butów, kijami i kaskami.
Propozycją dla rodzin z małymi dziećmi jest „narciarskie 
przedszkole”, prowadzone przez instruktorów narciarstwa, 
doświadczonych w pracy z dziećmi. 
Dla łyżwiarzy uruchomiono naturalne lodowisko.
Na terenie ośrodka funkcjonuje stała ekspozycja dotycząca 
sportów zimowych, zatytułowana „Od Marusarza do Mały-
sza i Kowalczyk”. Tworzą ją atrakcyjne eksponaty, m. in. narty 
olimpijskie i replika złotego medalu olimpijskiego Wojcie-
cha Fortuny z 1972 r., kombinezon narciarski Adama Mały-
sza oraz narty Marusarza. Wystawa powstała dzięki pomocy 
zaprzyjaźnionego z ośrodkiem w Szelmencie Mistrza Olim-
pijskiego z Sapporo Wojciecha Fortuny. 
Ośrodek dysponuje miejscami noclegowymi.
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment
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

narty i snowboard w Szelmencie

lodowisko 
Funkcjonuje w Suwał-
kach codziennie, od 
listopada do marca, 
przy Zespole Szkół 
nr 3, ul. Szpitalna 
66. Lodowisko ma 
sztuczną nawierzch-

nię o rozmiarach 20 m 
na 30 m. Jest oświetlone, 
a jazdę umila muzyka. 
Przy lodowisku działa 
wypożyczalnia łyżew. 
Regularnie trenują tu „Białe Niedźwiedzie”, suwalska ama-
torska drużyna hokejowa.
Lodowisko, Zespół Szkół Nr 3 w Suwałkach, ul. Szpitalna 66, 
tel.+48 87 567 806, e-mail: zs3suwalki@op.pl 

Fot. Agnieszka Szyszko

Zwyczaj kąpieli w łaźni przywędrował na Su-
walszczyznę z Rosji wraz ze staroobrzędow-
cami. Sauny parowe, zwane banią lub bajnią 
to niewielkie, drewniane budyneczki z trady-
cyjnym piecem na drewno w środku pomiesz-
czenia. Piec jest obłożony kamieniami, które 
polewa się wodą. Banie i sauny na Suwalszczyź-
nie: Wojciech Warakomski, Maćkowa Ruda,  
tel. 509 894 137; Miłosz Cichocki, Maćkowa 
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, Studzia-
ny Las, tel. +48 87 516 51 88; Jan Żydanowicz, 
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 Baka-
łarzewo, 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.

morsy
Suwalskie morsy propagują zdrowy styl życia polegający 
na hartowaniu ciała, zwłaszcza przez całoroczne kąpie-
le. Spotykają się w każdą niedzielę w południe na plaży  
w Krzywem oraz nad zalewem Arkadia w Suwałkach.
Suwalskie Stowarzyszenie Morsów „BOBRY” 
ul. Jagiełły 7 tel. +48 602 60 60 34, +48 600 98 85 48

Wyciągi narciarskie 
WOSiR Szelment

nurkowanie podlodowe
Centrum Nurkowe Banana Divers – „Baza 33”, 
Błaskowizna 33 nad jeziorem Hańcza, Jarek 
Bekier, tel. 502 764 747, www.bananadivers.pl. 

Wędkowanie podlodowe
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

termometr na prawdziwą zimę 

Coś dla ciała i ducha
Banie

Spływy kajakowe całoroczne 
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.
Klub Miłośników Dzikiej Przyrody 
„HOBBIT”, Maćkowa Ruda 39, 16-503 Kras-
nopol, tel. +48 87 567 88 97, 602 311 098, 
www.hobbit.suwalki.com.pl, 
e-mail: hobbit@suwalki.com.pl.

Aqupark
Aqupark w Suwałkach, nowoczesne, wielofunkcyjne centrum 

sportowo – rekreacyjne, składające się z kilku stref: rekreacyjnej (m.in. 
zjeżdżalnie, jacuzzi, ,,sztuczna rzeka”, masaże wodne, bicze, gejzery),  strefy saun 

(suchej, parowej, na podczerwień), groty solnej oraz basenu sportowego z widownią. 
Aquapark dysponuje ponadto salą konferencyjną na 100 osób z pełnym wyposażeniem. 
Dodatkowo na terenie obiektu można skorzystać z Fitness Clubu, usług fryzjersko-kos-
metycznych oraz Centrum Rehabilitacyjnego Melius. Ponadto można skorzystać z oferty 
gastronomicznej w barze suchym i mokrym. Aqupark, ul. Jana Pawła II 7, 16-400 Suwał-
ki, tel. +48 87 562 62 22, fax: +48 87 562 62 34, e-mail: info@aquapark.suwalki.pl, www.
aquaparksuwalki.pl

Organizatorzy kuligów:
„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

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

miś uśmich
maskotka Suwałk

Jedyny biały niedźwiedź, jakie-
go można spotkać na ulicach 
Suwałk. Zimą ma się szczegól-
nie dobrze. Jego wizerunek wita 
też wjeżdżających do Suwałk 
od strony Jeleniewa, Budziska, 
Sejn, Augustowa, Raczek, Fili-
powa i Olecka. 

narty na dąbrówce
Ośrodek Narciarski Dąbrówka znajduje się około  
3 km od Suwałk, w sąsiedztwie Wigierskiego Parku Na-
rodowego. Stok o długości ponad 300 m jest sztucznie 
odśnieżany, ratrakowany i oświetlony. Z wyciągu tale-
rzykowego w ciągu godziny może skorzystać 900 osób. 
Na miejscu dostępne są: wypożyczalnia sprzętu narciar-
skiego i snowboardowego, bar i bezpłatny parking
Dąbrówka 10, 
tel.+48 87 563 09 78; 
+48 501 269 888
e-mail: dabrowka.suwalki@wp.pl
www.dabrowka.suwalki.pl

narty biegowe
Na terenie Wigierskiego Parku 
Narodowego, w okolicach Krzy-
wego i nad Zatoką Słupiańską 

znajduje się oznakowana sieć tras narciarskich o łącz-
nej długości 15 km. Polecana zarówno doświadczo-
nym, jak i początkującym narciarzom. Szlaki rozpo-
czynają się przy siedzibie Parku w Krzywem.
Centrum Informacji Turystycznej 
Wigierskiego Parku Narodowego
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
Wypożyczalnia nart biegowych PTTK Oddział 
w Suwałkach 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

Wyśmienite warunki do uprawienia narciarstwa bie-
gowego panują też w Suwalskim Parku Krajobrazo-
wym Suwalski Park Krajobrazowy, 
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
Wypożyczalnia nart biegowych
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
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

Kuligi
Suwalszczyzna, ze względu na wyjątkowe warunki - piękne lasy, intensywne 
opady śniegu i mroźną aurę, jest wymarzonym miejscem na organizowanie ku-
ligów. Nic nie może równać się z dźwiękiem janczarów w mroźnym powietrzu, 
pędem sań i ogniskiem z kiełbaskami i rozgrzewającymi napojami po mroźnej 
przejażdżce.
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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 – nowoczesny obiekt 
zlokalizowany przy Parku Naukowo–Technologicznym 
Polska-Wschód w Suwałkach oferuje noclegi w pokojach 
1-, 2- i 3-osobowych oraz apartamentach. Przestronne 
wnętrza dostosowane są również do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Obiekt dysponuje klimatyzowaną salą 
na 500 osób z możliwością podziału na mniejsze, kame-
ralne sale z bogatym zapleczem multimedialnym. Do 
dyspozycji gości także SPA, klub nocny i restauracja. 

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 – no-
woczesny obiekt noclegowy usytuowany w zabytkowej 
kamienicy mieszczańskiej, położony w samym sercu Su-
wałk, w malowniczej scenerii nad rzeką Czarną Hańczą. 
Wykwintna restauracja serwuje dania z różnych zakąt-
ków świata, w tym kuchni regionalnej. Ponadto hotel zo-
stał wyposażony w dwie sale konferencyjno–bankietowe 
oraz Zespół Odnowy Biologicznej z sauną fińską i gabi-
netem masażu. W hotelu znajduje się wypożyczalnia ro-
werów oraz 20 monitorowanych miejsc parkingowych. 

Gdzie spać i zjeść
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

Nowoczesny obiekt konferencyjno-biznesowy położony w centrum Suwałk świad-
czący usługi o najwyższych międzynarodowych standardach. W hotelu mieści się 
restauracja NOVA, SPA, a także w pełni wyposażone centrum konferencyjne. 

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
– hotel położony w centrum miasta przy 

zabytkowej ul. Kościuszki w Suwałkach. Do dyspozycji gości bar i sala 
restauracyjna z tarasem oraz sale konferencyjne. Obiekt znany z wyśmie-
nitej kuchni regionalnej i miejscowych specjałów. W hotelu znajduje się 
salon fryzjerski i gabinet kosmetyczny. 

Obiekt noclegowy Wigry 
w Suwałkach, ul. Zarzecze 26
tel. +48 87 566 72 20, www.osir.suwalki.pl
e-mail: dnwigry@osir.suwalki.pl 
– obiekt położony w okolicy zalewu Arkadia. 
Posiada 2 sale konferencje, każda na 70 osób, co 

daje możliwość organizacji szkoleń, konferencji i imprez okolicznościowych. 

Wojewódzki Ośrodek Sportu 
i Rekreacji SZELMENT
Szelment 2, 16-404 Jeleniewo
tel. +48 568 30 07, +48 567 07 08
www.wosir-szelment.pl
e-mail: recepcja@wosir-szelment.pl 

– WOSiR dysponuje miejscami noclegowymi w pokojach 2 i 3-osobo-
wych. W bazie dolnej ośrodka znajduje się restauracja oraz dwie sale 
konferencyjne na 40 i 50 osób, wyposażone w sprzęt audiowizualny, co 
umożliwia prowadzenie kursów, szkoleń i konferencji. W bazie górnej 
znajduje się bar szybkiej obsługi. Restauracja serwuje dania kuchni regio-
nalnej, polskiej oraz kontynentalnej. Ponadto Ośrodek dysponuje Barem 
„Bacówka” na Górze Jesionowej.

Centrum Konferencyjno–
–Wypoczynkowe „Szelment”
Szelment 1, 16-404 Jeleniewo
tel. +48 668 141 784
www.centrumszelment.pl
e-mail: marketing@centrumszelment.pl

– Centrum położone jest w otulinie Suwalskiego Parku Krajobrazowego 
w miejscowości Szelment koło Jeleniewa nad jeziorem Szelment Wielki 
oraz w bliskim sąsiedztwie stoku narciarskiego zlokalizowanego na Górze 
Jesionowej. Do dyspozycji gości Centrum jest bar hotelowy, restauracja 
z tarasem, sauna sucha, salon gier, zadaszone miejsce na ognisko. Obiekt 
jest organizatorem licznych spotkań biznesowych, konferencji i innych 
wydarzeń okolicznościowych.

Wydawca: 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 

– obiekt położony w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego nad jezio-
rem Wigry w miejscowości Gawrych Ruda.
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Ośrodek 
Wypoczynkowo-Żeglarski w Starym Folwarku

– obiekt położony nad jeziorem Wi-
gry, w odległości 7 km od Suwałk, 
dysponuje 60 miejscami noclego-
wymi w pokojach 2 – i 3 - osobo-

wych. Posiada salę konferencją na 
30 osób, co daje możliwość organi-
zacji szkoleń, konferencji i imprez 
okolicznościowych.

tel. +48 602 230 106

znajdź Krasnoludka 
Tylko w Suwałkach, mieście rodzinnym Marii Konopnickiej, na szlaku jej imienia pod na-
zwą „Krasnoludki są na świecie” spotkacie: Koszałka Opałka, Kocie Oczko, Króla Błystka, 
Pakułę i Mikułę, Pietrzyka, Sikorka, Modraczka, Żagiewkę i Podziomka. Pierwowzorem 
suwalskich krasnoludków były rysunki Jana Marcina Szancera.

Suwałki w smartfonie
Mobilny przewodnik turystyczny miasta 
Suwałki dostępny jest dla systemów: iPhone, 
iPad, Android i Windows Phone. 
Znajdziecie tam interaktywne mapy, 
opisy zabytków i ciekawych miejsc, 
informacje o noclegach i restauracjach 
oraz podpowiedzi, jak spędzić wolny czas.

Miasto Suwałki
życzy wszystkim 

dobrego wypoczynku 
w Suwałkach 

i na Suwalszczyźnie!


