
Lato' 2015 w Suwałkach 
i na Suwalszczyźnie

PINK BOWLING 
& 

CLUB SUWAŁKI

ul. Dwernickiego 15
16-400 Suwałki

Tel. +48 87 618 22 00 wew. 114
www.pinkbowling.pl 

Wojewódzki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji Szelment 

Szelment 2
16-404 Jeleniewo 

tel. +48 87 567 07 08; +48 568 30 07
www.wosir-szelment.pl 

email: noclegi@wosir-szelment.pl 

Centrum 
Konferencyjno–Wypoczynkowe 

SzeLmeNt

Szelment 1 
16-404 Jeleniewo

tel: + 48 87 568 32 71 
tel .kom: +48 606 414 166
www.centrumszelment.pl

email: recepcja@centrumszelment.pl 

Obiekt Hotelarsko–Gastronomiczny 

Holiday

Stary Folwark 106
16-402 Suwałki

tel. +48 87 563 71 20
+48 502 493 496

www.hotel-holiday.pl
email: restauracja@hotel-holiday.pl

Wigierski Park Narodowy
w Krzywym

Krzywe 82, 16-402 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

Pensjonat Folwark HUttA

Huta 7
16-402 Suwałki

tel. kom. +48 502 272 701
tel. +48 515 269 875

www.hutta.pl 
email: biuro@hutta.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

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

Velvet Hotel & Restaurant

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

recepcja@hotelvelvet.pl
www.hotelvelvet.pl

Hotel Szyszko***

ul. Innowacyjna 3
16-400 Suwałki

tel. +48 87 565 46 46
 +48 504 467 467

www.hotel-szyszko.pl
email: recepcja@hotel-szyszko.pl

NOVA Restaurant 

Kościuszki 128 (I piętro Hotelu Velvet)
16-400 Suwałki

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

Spływy kajakowe:
• Szeszupa
• marycha 

• Czarna Hańcza
• Rospuda

Czarter jachtów
Wigry (rejsy)

Wynajem rowerów

tel. 604 061 479

www.WIGRY24.pl

	 Bardzo	 atrakcyjnie	 zapowiada	 się	 tego-
roczne	lato	w	Suwałkach	i	na	Suwalszczyźnie.	
Warto	 już	 dzisiaj	 zaplanować	 urlop	 w	 tym		
z	jednych	z	najpiękniejszych	regionów	Polski,	
zwanym	trafnie	„Krainą	jak	baśń”.
	 Najważniejszym	miastem	regionu	są	Suwałki,	
otoczone	morenowymi	pagórkami,	 lasami	oraz	
licznymi	 jeziorami	 polodowcowymi.	 Nie	 ma	
drugiego	 takiego	 miasta	 w	 Polsce,	 skąd	 byłoby	
tak	blisko	do	Wilna,	Grodna,	Trok	czy	Rygi.	
	 Suwałki	zostały	założone	niespełna	trzysta	
lat	 temu	 przez	 kamedułów	 z	 pobliskich	 Wi-
gier.	Przeszłość	miasta	najlepiej	można	poznać	
spacerując	szlakiem	„Suwalskich	Ścieżek	Kul-
turowych”.	 Nie	 mniej	 interesujący	 jest	 spacer	
po	 ciekawych	 miejscach	 Suwałk	 szlakiem	 tu-
rystycznym	„Krasnoludki	są	na	świecie”,	inspi-
rowanym	baśnią	suwalczanki	Marii	Konopni-
ckiej	pt.	„O	krasnoludkach	i	sierotce	Marysi”.
	 Centralną	 część	 miasta	 stanowi	 ulica	 Koś-
ciuszki	 z	doskonale	 zachowaną	klasycystyczną	
zabudową.	 Wzdłuż	 tej	 ulicy	 rozlokowała	 się	
większość	zabytków:	dom	Marii	Konopnickiej,	
dom	 rodziny	 noblisty	 Czesława	 Miłosza,	 dom	
znakomitego	 malarza	 Alfreda	 Wierusza-Ko-
walskiego	oraz	ratusz	miejski	i	kościoły:	katoli-
cki,	ewangelicki	i	dawna	cerkiew	prawosławna.	
	 Bardzo	 interesująco	 zapowiada	 się	 tego-
roczne	lato	kulturalne	w	Suwałkach.	Odbędzie	
się	tutaj	wiele	ciekawych	imprez	plenerowych	
przyciągających	uwagę	turystów	spędzających	
urlop	na	Suwalszczyźnie.	Najbardziej	znana	im-
preza	to	organizowany	od	2008	roku	„Suwałki	
Blues	Festiwal”.	Przez	trzy	dni,	od	śniadań	blu-
esowych	i	występów	konkursowych,	przez	ple-

nerowe	 koncerty	 największych	 gwiazd	 bluesa	
w	centrum	miasta,	po	nocne	koncerty	klubo-
we	i	jam	sessions,	miasto	rozbrzmiewa	muzy-
ką.	Tegoroczny	festiwal	odbędzie	się	w	dniach	
9-11	 lipca.	 Wśród	 gwiazd,	 które	 wystąpią	 na	
suwalskich	 scenach	 są:	 JAMES	 “BLOOD”	
ULMER	 MEMPHIS	 BLOOD	 BLUES	 BAND	
feat.	 RONNY	 DRAYTON	 (USA),	 COCO	
MONTOYA	(USA),	THE	CLEM	CLEMPSON	
BAND	 feat.	 CHRIS	 FARLOWE	 of	 COLOS-
SEUM	 (UK),	 SBB	 (PL),	 RYAN	 McGARVEY	
(USA),	 BEN	 POOLE	 (UK),	 DELTA	 MOON	
(USA),	 DANNY	 BRYANT	 &	 HIS	 BAND	
(UK).	Szczegółowe	 informacje	 festiwalowe	są	
dostępne	 na	 stronie	 festiwalu	 www.suwalkib-
lues.com.
	 Suwałki	są	miejscem	urodzenia	wielu	zna-
nych	Polaków.	Jednym	z	nich	jest	Alfred	Wie-
rusz	–	Kowalski	(1849-1915),	znany	malarz,	
przedstawiciel	 „szkoły	 monachijskiej”,	
który	 spędził	 w	 Suwałkach	 dzieciństwo	
i	 wczesną	 młodość.	 W	 związku	 z	 setną	
rocznicą	 śmierci	 artysty	 rok	 2015	 w	 Su-
wałkach	 został	 ustanowiony	 Rokiem	 Al-
freda	 Wierusza	 –	 Kowalskiego.	 Dorobek	
artystyczny	malarza	i	jego	biografia	znaj-
dują	 się	w	kręgu	zainteresowań	miejsco-
wego	 Muzeum	 Okręgowego,	 gdzie	 zgro-
madzono	 największą	 w	 Polsce	 kolekcję	
dzieł,	 pamiątek,	 rodzinnych	 dokumen-
tów,	 mebli	 artysty	 i	 jego	 rodziny.	 Będąc		
w	Suwałkach	warto	zobaczyć	stałą	wysta-
wę	 poświęconą	 Alfredowi	 Wieruszowi	 –	
Kowalskiemu	oraz	wziąć	udział,	w	którejś	
z	 jubileuszowych	 imprez.	 Szczegółowe	

informacje	o	Roku	Alfreda	Wierusza	–	Kowal-
skiego	 dostępne	 są	 na	 stronie	 www.muzeum.
suwalki.pl.	
	 Miłośników	jadła	kresowego	i	smaków	po-
granicza	polsko-litewsko-białoruskiego	zapra-
szamy	na	 imprezy	o	 charakterze	kulinarnym:	
Jarmark	Kamedulski	(6-9	sierpnia)	oraz	Mię-
dzynarodowy	 Konkurs	 Kulinarny	 „Sąsiedzi	
przy	 stole”	 (13	 września),	 podczas,	 których	
można	 będzie	 zakupić	 produkty	 regionalne,	
rękodzieło	 i	 wyroby	 artystyczne	 oraz	 posłu-
chać	kapel	 ludowych	 i	koncertów	z	udziałem	
gwiazd	polskiej	estrady.
	 Suwałki	i	Suwalszczyzna	to	doskonałe	miej-
sce	na	rekreację	i	wypoczynek.	Miasto	oferuje	
relaks	w	aquaparku	z	licznymi	atrakcjami	wod-
nymi	 i	 saunami	oraz	nad	zalewem	„Arkadia”.	
Wspaniale	można	wypocząć	na	spływie	kaja-

kowym	Czarną	Hańczą	i	po	jeziorze	Wigry	lub	
na	trasach	rowerowych	Suwalszczyzny.	
	 Do	 dyspozycji	 turystów	 jest	 bogata	 baza	
noclegowa	 na	 „każdą	 kieszeń’.	 Przed	 nowym	
sezonem	turystycznym	miasto	zyskało	kolejny	
nowoczesny	hotel.	
	 W	 niedalekiej	 odległości	 od	 Suwałk	 znaj-
dują	się	cenne	pod	względem	przyrodniczym	
i	 krajoznawczym	 obszary	 chronione	 Wigier-
skiego	 Parku	 Narodowego	 oraz	 Suwalskiego	
Parku	 Krajobrazowego.	 Miasto	 stanowi	 do-
skonałą	 bazę	 wypadową	 do	 najpiękniejszych	
zakątków	Suwalszczyzny	i	wschodnich	Mazur	
oraz	na	pogranicze	polsko-litewskie.
	 Do	 zobaczenia	 zatem	 na	 koncertach,	 wy-
stawach	i	festynach	w	Suwałkach	oraz	na	szla-
kach	 pieszych,	 rowerowych	 i	 kajakowych	 Su-
walszczyzny.

Pogodne lato 
w Suwałkach i na Suwalszczyźnie
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Hotel Akvilon*** 
z Restauracją

ul. Kościuszki 4
16-400 Suwałki

tel. +48 87 563 59 40
www.akvilon.pl

email: recepcja@akvilon.pl
email: biuro@akvilon.pl 

PKS w Suwałkach S.A.

ul. Wojska Polskiego 100
16-400 Suwałki

tel. +48 87 566 52 41
fax. +48 87 566 26 82
www.pkssuwalki.pl

email:pks@suwalki.com.pl

Restauracja tatarak

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

E: info@hotelloft.pl
www.hotelloft.pl



 Usługi noclegowe:

pokój 1 – osobowy 75,00 zł

pokój 2 – osobowy 130,00 zł

pokój 3 – osobowy 180,00 zł

pokój 4 – osobowy 220,00 zł

pokój 5 – osobowy 250,00 zł

25 zł/godz./tor

przy grupie zorganizowanej 
(min. 16 osób)

w dniach: 
poniedziałek – piątek

15% rabatu

na usługi Centrum SPA:

saunę suchą, łaźnię parową, 
bicze szkockie, gabinet masażu, 

solarium, siłownię

*rabat nie dotyczy Pakietów SPA
 

Zniżki:

Promocyjna cena weekendowa* 
(piątek – niedziela) - 229 zł – Pokój 
Standardowy 1 os. lub 2 os. 

*(z wyłączeniem terminów: 
1.05.-3.05, 4-7.06, 9-11.07) 

Dodatkowo:
10 % rabatu na nocleg  
od poniedziałku do piątku.
10 % rabatu na saunę parową, 
łaźnię fińską oraz jacuzzi  
w hotelowym AquaSPA.  

Oferta obowiązuje do 30.09.2015.

•

•

•

 • Cena 14 zł za zestaw:  
kawa oraz deser dnia.

Dodatkowo:
•  10 %* zniżki na dania z karty. 
  (*zniżka nie obejmuje napojów.)

Oferta ważna do 30.09.2015

Zapraszamy do aktywnego wypoczynku 
na Suwalszczyźnie i oferujemy:

6 noclegów w wybranym terminie 
wakacyjnym,*
6 śniadań w formie bufetu,
6 obiadokolacji w tym powitanie uroczystą 
obiadokolacją w dniu przyjazdu oraz 
obiadokolację w formie grilla na tarasie 
(w wybranym dniu – po wcześniejszym 
zgłoszeniu w recepcji),
na życzenie gości – ustalenie specjalnego 
menu dla dzieci,
bezpłatny strzeżony parking,
bezprzewodowy internet Wi-Fi na terenie 
hotelu,
bezpłatne przedłużenie doby hotelowej  
w dniu wyjazdu – do godziny 15.00.

Oferta dla rodziny – koszt 6 noclegów 
wraz z wyżywieniem – w pokoju 4 osobo-
wym – 2124 zł
Oferta we dwoje – koszt 6 noclegów wraz 
z wyżywieniem – w pokoju 2 osobowym 
– 1284 zł
* wybrany termin wakacyjny – jeżeli w chwili 
rezerwacji w hotelu są dostępne pokoje

•

•
•

•

•
•

•

Ofert na noclegi obowiązuje 
w terminie: 
 • pokój 1 – osobowy – 80 zł,
 • pokój 2 – osobowy – 120 zł, 
 • pokój 3 – osobowy – 165 zł,
 • pokój 4 – osobowy – 230 zł,
 • apartament (3 – osobowy) – 320 zł.

Gościom Obiektu Noclegowego 
WOSIR Szelment gwarantujemy:
 • Korzystanie z mini golfa – gratis,
 • 30 % upustu na rozgrywki w paintball.

Proponujemy Państwu 
dodatkowe atrakcje:
 • mecz mini golfa,
 • rozgrywki paintball,
 • plac zabaw dla dzieci,
 • wypożyczalnię rowerów,
 • park linowy*,
 • ścianka wspinaczkowa*,
 • wyciąg nart wodnych*,
 • nordic walking.

* atrakcje udostępnione będą 
 w sezonie letnim 2014 r. 

10% rabatu
na wybrane usługi

Posiadacze kuponu z gazetki po 
zakupieniu karty wstępu do Wigier-
skiego Parku Narodowego  otrzymują 
następujące ulgi:

zniżka na wynajęcie roweru (20 zł 
za dzień) + przewodnik  „Rowerem 
po Wigierskim Parku Narodowym” 
gratis (w okresie od 1.05.2015  
do 30.09.2015),
„ Przewodnik po ścieżce Suchary” 
gratis (w okresie od 1.05.2015  
do 30.09.2015),
bezpłatne prezentacje filmu 
„Wigierski Park Narodowy” w każdy 
poniedziałek o 10.00 (w okresie od 
1.07.2015 do 30.09.2015), wymaga-
ne wcześniejsze zgłoszenie pod  
nr tel. 87 563 25 62,
bezpłatne zwiedzanie wystawy 
przyrodniczej „Nad Wigrami”  
z wykorzystaniem audioprzewodni-
ków (w okresie od 1.07.2015  
do 30.09.2015).

•

•

•

•

Dla wszystkich 
zainteresowanych 
usługą noclegową 

wraz ze śniadaniem 
podczas imprez:

„Suwałki Blues Festival” 
i 

„Jarmark Kamedulski” 
przy pobycie min. 3 doby 

oferuje 10 % rabatu.

 Pobyt 3 – dniowy: 

noclegi ze śniadaniem i obiado-
kolacją (menu sugerowane przez 
szefa kuchni)
2 seanse w saunie suchej po  
45 minut
wypożyczenie roweru na 4 godziny 
dziennie

cena: 229,00 zł/osoba/pobyt

dzieci do lat 4: gratis
dzieci do lat 12: 160,00 zł/dziecko/
pobyt

* cena dotyczy zakwaterowania  
min. 2 osób w pokoju 2 - osobowym

* oferta obowiązuje do 30 września 2015 
w miarę  dostępności miejsc i sprzętu 
rowerowego

•

•

•

wypożyczalnia rowerów: 5 zł/
godz., 25 zł/doba; dodatkowa 
godzina gratis przy dwugodzin-
nym wypożyczeniu rowerów 
w siedzibie Parku oraz ulotka 
„Atrakcje Suwalskiego Parku 
Krajobrazowego” gratis przy 
wypożyczeniu roweru na dobę.

bezpłatne zwiedzanie Izby Re-
gionalnej w Turtulu w sezonie 
letnim.

bezpłatne wypożyczenie kajaku 
na stawie turtulskim w sezonie 
letnim, przy skorzystaniu z 
noclegu w Bazie Edukacyjno-
Noclegowej SPK. 

•

•

•

JAMES „BLOOD” ULMER 
MEMPHIS BLOOD 
BLUES BAND
feat. VERNON REID (USA)

THE CLEM 
CLEMPSON BAND
feat. CHRIS FARLOWE 
of COLOSSEUM (UK) (UK)

MOON
DELTA

(USA)

McGARVEY
RYAN

(USA)

POOLE
BEN

(UK)COCO
MONTOYA (USA)

CARVIN JONES BAND (USA) KRISSY MATTHEWS BAND (UK/PL)

EGIDIO JUKE INGALA & THE JACKNIVES (IT) TOM PORTMAN TRIO (IE)
LITTLE DEVILS & THE SHUFFLE BLUE FLAMES (FR)

OBSTAWA PREZYDENTA (PL) (PL)   ALEKSANDR BELKIN & KEEGAN McINROE (LT/USA) 
OUTSIDER BLUES (PL)   HIGHWAY (PL)   JOHNY B’BEAST (LV)   FULL HOUZE (GR)

(PL)

(PL)   TANDETA BLUES BAND (PL)   NIEBIESKA SOWA (PL)   OGÓRKIEWICZ & GLINKA (PL)   THE YELL (PL)  LAST MINUTE (PL)

(PL)   IGA & IGITATA (PL)   FLESH CREEP (PL)   THE ROADHOUSE (PL)

JAKUBCZAK & SIEWRUK (PL)   DRESZCZ BLUES BAND (PL)   PIANO BLUES BAND (PL)   FREE ACOUSTIC BAND (PL)

koncert otwarcia
JAN CHOJNACKI PRZEDSTAWIA 

transmisja na antenie Programu 3 Polskiego Radia

VOO VOO 
(UK),

do zdobycia 10 000 zł, występ na głównej scenie, kwalifikacja do European Blues Challenge 2016

SUWAŁKI BLUES FESTIVAL to jedno z najważniejszych 
i największych wydarzeń bluesowych w Polsce i Europie. 

3 dni koncertów, 2 profesjonalne sceny plenerowe, 
konkurs zespołów bluesowych, koncerty na kameralnych scenach w centrum miasta, 

śniadania bluesowe, liczne koncerty akustyczne i nocne koncerty klubowe 
połączone z jam sessions. Uznane gwiazdy i nowe brzmienia. 

Doskonała atmosfera muzyczna.
Do zobaczenia w Suwałkach już 9-11 lipca 2015!

BILETY: BILETY.SOKSUWALKI.EU
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20 % zniżki na noclegi w pokojach 
noclegowych w okresie 1 maja –  
30 września 2015 roku, po okazaniu kupo-
nu z gazetki promocyjnej i pozostawieniu 
go w recepcji PKS w Suwałkach S.A.  
ul. Wojska Polskiego 100.

Na kursy: Suwałki – Wigry w okresie 
letnim, tj. 26 czerwca – 31 sierpnia 2015 
roku po okazaniu i oddaniu kierowcy 
lub w kasie biletowej, kuponu z gazetki 
promocyjnej – 10 % zniżki na bilety 
jednorazowe normalne. Ta zniżka nie łączy 
się z innymi ulgami.

W okresie trwania Suwałki Blues Festival 
w terminie 9 – 11 lipca 2015 roku, po 
okazaniu i oddaniu kierowcy lub kasjerowi 
do kasy biletowej kuponu z gazetki –  
20 % zniżki na wszystkie bilety jedno-
razowe normalne na wszystkie kursy 
wykonywane przez PKS w Suwałkach S.A. 
Zniżka ta nie łączy się z innymi ulgami.

•

•

•

Specjalna oferta weekendowa:
 • pokój 1 – osobowy 
  ze śniadaniem – 150 zł,
 • pokój 2 – osobowy 
  ze śniadaniem – 230 zł.

Oferta obowiązuje do 31.10.2015 r 

10% zniżki 
na dania z Karty menu

Oferta obowiązuje do 31/10/2015

Otwarcie Alei Gwiazd Bluesa 
9.07.2015 r. o godz. 15.30 ul. Chłodna

www.sok.suwalki.eu



w Suwałkach i na SuwalszczyźnieBaza noclegowa
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Hotel LOFt 1898
ul.	Pułaskiego	24	K,	16–400	Suwałki
tel.	+48	87	739	59	00
email:info@hotelloft.pl
www.	hotelloft.pl

	 Suwałki	wzbogaciły	się	o	nowy	hotel	Loft	1989,	w	którym	historia	spotyka	
się	z	nowoczesnością.	W	zabytkowym	budynku	XIX–wiecznych	koszar	car-
skich	powstał	hotel	o	niepowtarzalnym	klimacie,	na	który	złożyło	się	połącze-
nie	oryginalnych	elewacji	i	sklepień	z	nowoczesnym	wystrojem	wnętrz.
Dla	gości	przygotowano	76	komfortowo	wyposażonych	pokoi	oraz	duże	za-
plecze	 konferencyjne.	 W	 hotelowej	 restauracji	 „Tatarak”	 można	 skosztować	
nie	tylko	dań	kuchni	europejskiej,	ale	także	regionalnych	specjałów.	Znako-
mitym	miejscem	na	odpoczynek	przy	kawie	czy	koktajlu	 jest	natomiast	sty-
lowy	Lobby	Bar.	Wieczór	warto	spędzić	w	wystrzałowym	klubie	Dynamit	lub		
w	centrum	odnowy	z	saunami	i	jacuzzi.
	 Ogromnym	 atutem	 obiektu	 jest	 jego	 lokalizacja	 przy	 trasie	 międzyna-
rodowej	 Via	 Baltica,	 oraz	 w	 pobliżu	 Aquparku	 –	 centrum	 rekreacji	 wodnej		
i	Suwalskiego	Ośrodka	Kultury	z	bogatą	ofertą	imprez	kulturalnych	o	randze	
krajowej	i	międzynarodowej.

Suwałki bogatsze o nowy hotel

Noclegi na „każdą kieszeń” 
w Suwałkach i na Suwalszczyźnie

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

	 Hotel	 LOGOS	 posiada	 70	 miejsc	 noclegowych.	 Na	 miejscu	 jest	 restau-
racja,	 która	 serwuje	 doskonałe	 dania	 kuchni	 polskiej	 i	 regionalnej,	 także		
z	 grilla.	 Hotel	 organizuje	 pobyty	 grupowe	 i	 integracyjne	 w	 Suwałkach	 i	 na	
Suwalszczyźnie	oraz	wesela	i	przyjęcia	okolicznościowe.	Udzielane	są	rabaty	
dla	osób	podróżujących	służbowo.

Velvet Hotel*** & Restaurant
ul.	Kościuszki	128,	16–400	Suwałki
tel.	+48	87	563	52	52,	+48	503	525	250
fax	.	+48	563	52	53,	
www.hotelvelvet.pl
recepcja@hotelvelvet.pl

	 Hotel	 położony	 w	 centrum	 miasta,	 posiada	 28	 klimatyzowanych	 pokoi		
z	bezpłatnym	dostępem	do	Internetu	oraz	apartament.	Na	terenie	hotelu	mie-
ści	się	Nova	Restaurant	–	doskonałe	miejsce	na	ucztę	kulinarną.	Znakomita	
kuchnia	 w	 połączeniu	 z	 nowoczesną	 stylistyką	 wnętrza	 oraz	 profesjonalną	
obsługą	nadają	restauracji	niepowtarzalny	charakter.	
	 Do	dyspozycji	gości	hotelowych	jest	podziemny	parking,	SPA	oraz	cen-
trum	konferencyjno	–	bankietowe.		

Hotel Szyszko*** 
ul.	Innowacyjna	3,	16-400	Suwałki
tel.	+48	87	565	46	46,	+48	504	467	467
www.hotel-szyszko.pl
email:	recepcja@hotel-szyszko.pl

Dom Noclegowy Wigry Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Suwałkach
ul.	Zarzecze	26,	16–400	Suwałki
tel.	87	566	72	20
www.osir.suwalki.pl
email:	dnwigry@osir.suwalki.pl

	 Znajduje	 się	 w	 sąsiedztwie	 obiektów	 sportowych	 i	 rekreacyjnych	 OSiR	
(plaży	nad	zalewem	Arkadia,	hali	 sportowej	ze	ścianką	wspinaczkową,	krytej	
pływalni	z	siłownią,	skateparku	i	siłowni	plenerowej).	Oferuje	noclegi	w	21	po-
kojach	i	2	apartamentach	wyposażonych	m.in.	w	TV,	WiFi	lodówkę,	łazienkę		
z	natryskiem.	Dodatkowo	zapewnia	dla	gości	hotelowych	depozyt	i	monitorowa-
ny	parking.	Oprócz	noclegów	można	skorzystać	z	całodziennego	wyżywienia.

Kompleks hotelarsko–gastrono-
miczny HAŃCzA
ul.	Wojska	Polskiego	2,	16-400	Suwałki
tel.	+48	87	566	66	33,	
+48	87	566	66	44
www.hotelhancza.com

	 Kompleks	usytuowany	jest	nad	rzeką	Czarna	Hańcza	 i	zalewem	Arkadia,	
co	 stwarza	 możliwości	 korzystania	 z	 plaży	 i	 sprzętu	 pływackiego.	 W	 pobliżu	
znajdują	się	liczne	obiekty	sportowe	i	rekreacyjne	OSiR	(hala	sportowa,	basen	
kryty,	stadion	piłkarski	i	lekkoatletyczny,	boiska	do	piłki	plażowej	i	korty	teni-
sowe	oraz	siłownia	i	skatepark).	Kompleks	ma	specjalne	oferty	w	okresie	ferii		
i	wakacji	oraz	oferuje	pobyty	weekendowe	dla	rodzin	z	dziećmi,	dla		pielgrzy-
mek	i	wycieczek	szkolnych	w	cenie	już	od	45	zł	od	osoby.	Zaprasza	do	współpra-
cy	biura	turystyczne	krajowe	i	zagraniczne.

Centrum Konferencyjno–Szkoleniowe
Szelment	1,	16–404	Jeleniewo
tel.	+48	87	568	32	71
tel./	kom.	+48	606	414	166
www.	centrumszelment.pl
email:	recepcja@centrumszelment.pl

Do	dyspozycji	gości	–	120	miejsc	noclegowych	w	37	pokojach,	pole	caravanin-
gowe,	sauna	„sucha”	plaża	i	wypożyczalnia	sprzętu	wodnego,	miejsce	na	ogni-
sko	i	do	gry	w	siatkówkę.	Restauracja	i	bar	hotelowy	serwują	dania	regionalne.

Obiekt hotelarsko
–gastronomiczny Holiday
Stary	Folwark	106,	16-402	Suwałki
tel.	+48	87	563	71	20,	+48	502	493	496
www.hotel-holiday.pl
email:	restauracja@hotel-holiday.pl

Dom Studenta 
Państwowej Wyższej Szkoły 
zawodowej w Suwałkach
ul.	Szkolna	2,	16–400	Suwałki
tel:	+48	87	517	25	00
www.pwsz.suwalki.pl
email:	ds@pwsz.suwalki.pl

	 Dom	 Studenta	 oferuje	 turystom	 pokoje	 o	 zróżnicowanym	 standardzie		
w	cenie	od	32,	40	do	60	zł	brutto	za	dobę	od	osoby.	Dysponuje	także	pokojami	
przystosowanymi	dla	osób	niepełnosprawnych.	Pokoje	2-osobowe	o	podwyż-
szonym	standardzie,	 z	własnym	aneksem	kuchennym	 i	 łazienką,	 są	dostęp-
ne	także	w	okresie	letnim.	W	przypadku	większych	grup	można	negocjować	
ceny.	Istnieje	możliwość	zorganizowania	wyżywienia	na	miejscu.

Bursa Szkolna 
w Suwałkach
ul.	Szkolna	2,	16–400	Suwałki
tel.	+48	87	566	31	29
email:	bsz11@wp.pl

	 Oferuje	 tanie	noclegi	w	pokojach	2,	3	 i	4	–	osobowych	w	cenie	30	zł	od	
osoby/dobę	w	okresie	wakacyjnym	oraz	w	miarę	posiadanych	wolnych	miejsc		
w	pozostałych	porach	roku.	Przyjmuje	grupy	kolonijne,	wycieczki,	gości	weselnych	
oraz	gości	 indywidualnych.	Istnieje	możliwość	zorganizowania	wyżywienia	–	cało-
dziennego	lub	pojedynczych	posiłków.

eurocamping Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Suwałkach nr 133
ul.	Zarzecze	26,	16–400	Suwałki
tel.	+48	87	566	72	20
www.osir.suwalki.pl
email:	dnwigry@osir.suwalki.pl

	 Eurocamping	OSiR	w	Suwałkach	to	najnowocześniejszy	parking	campero-
wy	 w	 regionie,	 położony	 w	 pobliżu	 zalewu	 Arkadia.	 Na	 ogrodzonym	 terenie	
znajdują	się	42	miejsca	camperowe,	 stanowiska	caravaningowe	 i	motocarava-
ningowe	z	podłączami	oraz	stanowiska	dla	namiotów.	Dysponuje	pełnym	zaple-
czem	sanitarnym,	dostępnym	także	dla	turystów	niepełnosprawnych.	Można	na	
miejscu	samodzielnie	przygotowywać	posiłki	lub	skorzystać	z	pobliskiego	baru	
lub	restauracji.	W	sąsiedztwie	eurocampingu	znajduje	się	bogata	baza	sporto-
wo-rekreacyjna	OSiR.	Duży	obszary	zieleni,	akwen	wodny	 i	 czyste	powietrze	
tworzą	tutaj	wspaniałe	warunki	idealnego	relaksu	i	wypoczynku.

Ośrodek Wypoczynkowo-Żeglar-
ski Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Suwałkach
Stary	Folwark	55	D,	16-402	Suwałki
tel.	602	230	106
www.osir.suwalki.pl
email:	owz@osir.suwalki.pl

	 Ośrodek	znajduje	się	w	odległości	7	km	od	Suwałk,	położony	jest	w	ma-
lowniczym	i	zacisznym	miejscu	nad	jeziorem	Wigry.	Oferuje	noclegi	w	poko-
jach	2	i	3	osobowych	z	łazienkami,	salę	konferencyjną	na	30	osób	ze	sprzętem	
audio,	a	zainteresowanym	podmiotom	organizację	konferencji,	szkoleń	i	im-
prez	okolicznościowych	o	każdej	porze	roku.	Na	miejscu	znajduje	się	wypoży-
czalnia	sprzętu	żeglarskiego,	sauna	i	miejsce	na	ognisko.
	 Jest	to	znakomite	miejsce	do	relaksu	i	aktywnego	wypoczynku.



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

Karta	 Turystyczna	 Suwalszczyzny	 jest	
nową	formą	promocji	regionu,	sprzyjającą	
rozwojowi	turystyki	w	regionie	oraz	inte-
gracji	 środowiska	 branżowego.	 Posiada-
cze	karty	mogą	skorzystać	z	rabatów	ofe-
rowanych	przez	31	podmiotów	z	Suwałk	
i	 Suwalszczyzny,	 świadczących	 usługi	
noclegowe,	 gastronomiczne,	 rekreacyjne	
i	 zarządzających	 atrakcjami	 turystyczny-
mi.	 Warunkiem	 otrzymania	 karty	 jest	 skorzystanie	 z	 minimum	 dwóch	 noclegów		
w	obiektach	noclegowych	zlokalizowanych	na	obszarze	Suwalszczyzny.

Wykaz podmiotów, które przystąpiły do Programu Karta 
turystyczna Suwalszczyzny: 

„Kapikajak”,	Karol	Buraczewski,	ul.	l	Maja	5/27	16-400	Suwałki
Biuro	Turystyczne	Suwalszczyzna	IMAGE	Paweł	Zajdler,	ul.	Chłodna	6,		
16-400	Suwałki
Hotel	Akwilon,	Lilianna	Sadowska,	ul.	Kościuszki	4,	16-400	Suwałki
Suwałki	Apartament,	Elżbieta	Niedziejko,	ul.	Leśna	6,	16-400	Suwałki
Porady	Dietetyczne	Karolina	Górska.	Przychodnia	MEDI	DENT,		
ul.	Noniewicza	48,	16-400	Suwałki
WIGRY24.pl,	Marek	Taraszkiewicz,	ul.	Noniewicza	38/84
Restauracja	„Pod	Jelonkiem”,	Jan	Janusz	Juśkiewicz,	ul.	Sportowa	7,		
16-404	Jeleniewo
Park	Linowy	Twierdza	Jaćwingów,	SUCCES	TEAM	Sylwia	Pachucka,		
Hultajewo	10,	16-404	Jeleniewo
„Wehikuł	podróży”	usługi	turystyczne	s.c.	Barabara	Fedorczyk,		
ul.	Wojska	Polskiego	6/2	16-300	Augustów	
Gospodarstwo	agroturystyczne	„U	Joanny”,	Joanna	Wnukowska.		
Bachanowo	15,	16-404	Jeleniewo
Agroturystyka	Helcia,	Halina	Rupińska,	Sumowo	22,	16-503	Krasnopol
Agroturystyka	KALINA,	Jan	Kalinowski	ul.	Półwysep	1,	16-407	Wiżajny
Restauracja	„Kalinka”,	Jan	Kalinowski	ul.	3	maja	10,	16-406	Rutka	Tartak
Maciej	Kotowicz,	Pensjonat	Folwark	Hutta,	Huta	7,	16-402	Suwałki
Wigierski	Park	Narodowy,	Krzywe	82,	16-402	Suwałki
Ekologiczne	gospodarstwo	agroturystyczne,	Maria	Warakomska,	Leszczewek	2,	
16-402	Suwałki
Ośrodek	Maniówka,	Nowa	Wieś,	16-402	Suwałki	
Kwatera	Agroturystyczna	Łukowy	Kąt,	Bogdan	Łukowski,	Stary	Folwark	44,	
16-402	Suwałki
Wrzosowe	Zacisze,	Emilia	Radziewicz	16-424	Filipów,	Filipów	Trzeci	16
„Agroturystyka	Dolina	Górnej	Rospudy”,	Grzegorz	Łaskowski,	Huta	5,		
16-424	Filipów
Gospodarstwo	rolne,	Ewa	Walicka-Grzyb,	Huta	4,	16-424	Filipów
Kwatera	agroturystyczna,	Jan	Szukajtys,	ul.	Pl	St.	Batorego	7,	16-424	Filipów
Agroturystyka	„Miodoborze”,	Violetta	Kamińska,	Stare	Motule	36,	16-424	Filipów
Agroturystyka	„Nad	Rospudą”	Ryszard	Iwanicki,	Wólka	19B,	16-424	Filipów
Gospodarstwo	Agroturystyczne,	Teresa	Pryczkowska,	16-424	Filipów,		
Filipów	Drugi	24C
Agroturystyka	Barbara	i	Bogumił	Orchowscy,	ul.	Wólczańska	28,	16-424	Filipów
Wigierski	Areopag	Nowej	Ewangelizacji,	Wigry	11,16-402	Suwałki
Suwalski	Park	Krajobrazowy,	Malesowizna,	16-404	Jeleniewo
Hostel	Augustów,	WIP	Spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością,		
Wiesław	Piasecki	ul.	1	Pułku	Ułanów	Krechowieckich	2,	16-300	Augustów
Centrum	Konferencyjno-Wypoczynkowe	„Szelment”,	Szelment	1,16-404	Jeleniewo
Dolina	Sarenek	kwatera	agroturystyczna,	Barbara	Kamińska,		
Hołny	Wolmera	39,	16-500	Sejny

Lista	podmiotów,	które	przystąpiły	do	Programu	Karta	Turystyczna	Suwalszczyzny	
jest	stale	aktualizowana	i	znajduje	się	na	stronie	www.karta.sirt.info.pl
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Przebieg trasy:	
Turtul	–	Kruszki	–	Hańcza	–	Przełomka	–	Mierki-
nie	–	Stara	Hańcza	–	Dzierwany	–	Cisówek	–	ścież-
ka	 poznawcza	 „U	 źródeł	 Szeszupy”	 –	 Łopuchowo	
–	Wodziłki	–	Szeszupka	–	Turtul

Dystans:	22	km,	średni	stopień	trudności
Opis:
Trasa	 umożliwia	 poznanie	 polskiej	 „Szwajcarii”,	
czyli	 podgórskiego	 krajobrazu	 polodowcowego	
Suwalszczyzny,	charakteryzującego	się	różnorod-
nością	form	geomorfologicznych	i	wysokimi	war-
tościami	wysokości	względnej.	
Poruszamy	się	po	terenie	Suwalskiego	Parku	Kra-
jobrazowego	(jednego	z	siedmiu	Nowych	Cudów	
Polski	w	czwartej	edycji	konkursu	magazynu	Na-
tional	Geographic).	
Mamy	możność	dotarcia	do	najgłębszego	polskie-
go	jeziora	–	Hańczy	(108,5	m	głębokości	maksy-
malnej),	 będącego	 także	 rezerwatem	 przyrody		
i	 jednym	 z	 głównych	 obiektów	 zainteresowania	
płetwonurków	 w	 kraju.	 W	 pobliżu	 trasy	 istnieją	
liczne	 naturalne	 głazowiska	 –	 typowy	 element	
krajobrazu	tej	części	Suwalszczyzny.	
Proponujemy	 zapoznanie	 się	 z	 zabytkowymi	
obiektów	 staroobrzędowców	 w	 Wodziłkach:	
drewniana	 świątynia	 –	 molenna,	 łaźnia	 parowa	
zwana	banią,	cmentarz.
Ważne informacje:	
prawie	połowa	trasy	to	asfalt	(10	km),	
sporo	stromych	podjazdów	i	zjazdów,	
najtrudniejszy	odcinek	między	Cisówkiem	a	Ło-
puchowem,	
brak	 sklepu	 spożywczego	 na	 trasie	 (najbliższy		
w	Błaskowiźnie),	
ostatnie	3	km	są	praktycznie	płaskie,	

•
•
•

•

•

wskazany	 rower	 typu	 „góral”,	 chociaż	 jazda	
trekkingiem	 z	 szerszymi	 oponami	 też	 jest	 też	
polecana,	
bogata	 oferta	 noclegów	 w	 kwaterach	 agrotury-
stycznych	w	Bachanowie,	Błaskowiźnie,	Hańczy,	
Mierkiniach	i	Szeszupce.

Na trasie:
ruiny	młyna	wodnego	w	Turtulu,
ścieka	„Opowieści	Turtula”
rzeka	Czarna	Hańcza,	
oz	turtulski,	
zawieszona	dolina	„Gaciska”,	
dolina	rzeki	Kozikówki,	
rezerwat	 „Głazowisko	 Bachanowo	 nad	 Czarną	
Hańczą”,	
chałupa	Klejmonta	(jedno	z	najstarszych	siedlisk	
w	Parku),	
Galeria	Wiejska	w	Przełomce,	
panorama	jeziora	Hańcza	w	Mierkiniach,	
park	 podworski	 w	 Starej	 Hańczy	 i	 jezioro	
Hańcza,	
jezioro	 Pogorzałek	 (najwyżej	 położone	 jezioro		
w	Parku),	
rzeka	Szeszupa,	
zagłębienie	Szeszupy,	
molenna	 i	 cmentarz	 staroobrzędowców	 w	 Wo-
dziłkach,	bania,	
cmentarz	ewangelicki	w	Szeszupce,	
źródliska	rzeki	Szeszupy

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
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•

•
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zapraszamy na trasy rowerowe po Suwalszczyźnie
Szlak rowerowy żółty „Wokół jeziora Hańcza”

rodzaj:	 oznakowany	 jako	 pieszy	 ale	 obecnie	 każdy	
go	 pokonuje	 rowerem	 ze	 względy	 na	 dystans,	 po-
nadto	w	wielu	miejscach	biegnie	dobrymi	drogami	
szutrowymi	bądź	też	lokalnymi	asfaltowymi,	które	są	
idealne	dla	rowerów.
znaki:	zielone			długość:	47	km
przebieg:	Stary	Folwark	–	Leszczewek	–	Cimocho-
wizna	–	Kładka	–	Słupie	–	Gawrych	Ruda	–	Binduga	
–	Powały	–	Bartny	Dół	–	Bryzgiel	–	Krusznik	–	Za-
kąty	–	Czerwony	Krzyż	–	Piaski	–	Mikołajewo	–	Ro-
sochaty	Róg	–	Czerwony	Folwark	–	Wigry	–	Magda-
lenowo	–	Tartak	–	Stary	Folwark	
uwagi:	 na	 odcinku	 Stary	 Folwark	 –	 Węgzał	 szlak		
o	 randze	 międzynarodowej	 (9,7	 km)	 –	 stanowi	 frag-
ment	trasy	E-11.	Chętnie	odwiedzany	przez	rowerzy-
stów	(chętniej	niż	przez	pieszych).	Trasa	jednodniowa	

dla	 nieobciążonych	 rowerów		
i	doświadczonych	rowerzystów.	
Niektóre	odcinki	szlaku	biegną-
ce	 po	 nawierzchni	 gruntowej	
mają	strome	podjazdy	i	zjazdy,	
powierzchnia	 jest	 nierówna,	
miejscami	 są	 wystające	 korze-
nie	 a	 po	 obfitych	 deszczach	
mogą	występować	kałuże.	
W	 przypadku	 rozpoczęcia	
wycieczki	 z	 miejscowości	
Krzywe,	należy	dojechać	dro-
gą	Bindasową,	Cimochowską	
i	Łąkową	do	zielonego	szlaku,	
do	tzw.	Kładki	na	rzece	Czar-
nej	Hańczy.	Od	tego	momen-
tu	podążamy	oznakowaniami	

szlaku	zielonego,	a	po	dojechaniu	do	Starego	Folwar-
ku	wracamy	drogą	asfaltową	do	Krzywego.	
opis:
Szlak	 zielony	 „Wokół	 Wigier”	 im.	 Antoniego	 Patli	
jest	 głównym	 i	 najchętniej	 odwiedzanym	 szlakiem	
Wigierskiego	Parku	Narodowego.	Wędrując	dooko-
ła	perły	suwalskich	jezior,	obejrzymy	ze	wszystkich	
stron	 leżący	 na	 półwyspie	 Klasztornym	 Pokame-
dulski	Zespół	Klasztorny	w	Wigrach	–	jeden	z	naj-
cenniejszych	 zabytków	 Suwalszczyzny.	 Będzie	 też	
okazja	podziwiania	malowniczych	zatok	wigierskich	
oraz	innych	urokliwych	jezior.	Szlak	przebiega	przez	
malownicze	tereny	leśne	i	rolnicze,	przecina	dolinę	
rzeki	 Czarnej	 Hańczy.	 Szczególnie	 piękne	 widoki	
można	podziwiać	z	wież	widokowych	w	Starym	Fol-
warku,	Bryzglu	i	Gawrych	Rudzie.		

ciekawostki na szlaku:
ok.	700	m	drewnianych	kładek	przecinających	do-
linę	rzeki	Czarnej	Hańczy;
Wigierska	 Kolej	 Wąskotorowa	 na	 południowym	
brzegu	jeziora	Wigry;
platforma	widokowa	za	leśniczówką	WPN	w	Bryz-
glu,	z	widokiem	na	największą	wyspę	na	Wigrach	
–	Ostrów	(38,5	ha);
pomnik	w	Czerwonym	Krzyżu	–	mogiła	powstań-
ców	z	1863	r.	oraz	żołnierzy	radzieckich	z	1944	r.;	
upamiętnienia	także	spalenie	wsi	w	1944	r.;
„Piaski”	 –	 dzika	 plaża	 pod	 okapem	 drzewostanu	
sosnowego,	 z	 rozległym,	 piaszczystym	 wypłyce-
niem,	idealne	miejsce	na	wypoczynek	i	kąpiel;	
„Budzisko”	 –	 najlepszy	 punkt	 widokowy	 na	 pół-
nocną	 część	 Wigier	 z	 Pokamedulskim	 Zespołem	
Klasztornym	w	Wigrach;
wystawa	„Historia	i	tradycje	rybołówstwa	nad	Wi-
grami”	w	Czerwonym	Folwarku;
domowe	pierogi	z	nadzieniem	(jagoda,	jabłko,	ma-
lina,	 brzoskwinia,	 serek	 waniliowy)	 u	 Pani	 Teresy	
Biziewskiej	w	miejscowości		Wigry	(przy	drodze);	
Pokamedulski	Zespół	Klasztorny	w	Wigrach;
rejsy	statkiem	„Tryton”	z	przystani	koło	klasztoru;	
wylęgarnia	ryb	w	Tartaku;
wieża	widokowa	na	Łysej	Górze	na	terenie	PTTK	
w	Starym	Folwarku;	
Muzeum	Wigier	w	Starym	Folwarku.	

Karta	 wstępu	 do	 Wigierskiego	 PN:	 2	 zł	 ulgowa,		
4	zł	pełnopłatna
Możliwość	 wynajęcia	 rowerów	 w	 siedzibie	 WPN		
w	Krzywem:	30	zł	za	1	dzień	(dostępne	jest	40	rowerów,	
w	przypadku	grup	konieczna	wcześniejsza	rezerwacja).	
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Wigierski Park Narodowy – Nazwa szlaku: „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli. 

NOWY przewodnik rowerowy pt. „Wokół jeziora Hańcza”,	

czyli	rowerem	po	Suwalskim	Parku	Krajobrazowym.	Jest	to	zupełnie	nowa	pozycja	
na	rynku	turystycznym.	Zawiera	dokładny	przebieg	żółtego	szlaku	rowerowego	„Wo-
kół	jeziora	Hańcza”	wraz	z	naniesionym	kilometrażem.	Pokonywanym	kilometrom	
na	mapie	towarzyszy	merytoryczny	opis,	napisany	z	lekkim	humorem,	wychodzący	
naprzeciw	oczekiwaniom	turysty	rowerowego.	Przy	końcu	możemy	znaleźć	nowo	
wykonaną	mapkę	całego	Suwalskiego	Parku	Krajobrazowego	oraz	krótki	informator	
turystyczny.	

Podsumowując: 
•	 jest	to	książeczka	formatu	A5	
•	 20	stron	(wliczając	okładkę)
•	 papier	kredowy,	okładka	foliowana	
•	 rok	wydania	2015	
•	 wydawca:	„Na	szlaku”

Warto	nadmienić,	że	ta	niewielka	książeczka	została	napisana	przez	lokalnego	prze-
wodnika	turystycznego,	który	jak	wiele	innych	osób	lubi	jeździć	rowerem	po	pięk-
nym	terenie	Suwalszczyzny.	


