
Informacje
Dojazd: miasto ma dobre połączenia 
autobusowe i kolejowe z większymi 
aglomeracjami, nie mówiąc o trasie 
samochodowej. Niedaleko przebiega 
droga krajowa nr 7. 
Olsztyńskie Planetarium  
i Obserwatorium Astronomiczne 
Planetarium mieści się przy  
Al. Piłsudskiego, a Obserwatorium 
przy ul. Żołnierskiej 13  
bilety: normalny – 15 zł, ulgowy  
– 10 zł planetarium.olsztyn.pl
Organizatorzy spływów kajako-
wych: • spływy.pl • lyna.pl  
• kajaki.olsztyn.pl • kajaki.pl  
• ukiel.olsztyn.eu • mazury.pttk.pl 
To warto zobaczyć w pobliżu: 
• Lawendowe Pole Nowe Kawkowo 
– znajduje się 20 km od Olsztyna. 
Dojazd minibusem. Tam dowiesz się 
o lawendzie niemal wszystkiego.  
• Leśne Arboretum Warmii i Mazur 
w Kudypach, ok. 4 km od Olsztyna. 

Najważniejsze zabytki i atrakcje Olsztyna 
są związane z Mikołajem Kopernikiem.

Stolica województwa warmińsko-mazur-
skiego leży na Szlaku Kopernikowskim.

Tuż przy Zamku Kapituły 
Warmińskiej zadumany 

astronom zerka w niebo. 
To właśnie w Olsztynie 

wyrysował swoją słynną 
tablicę astronomiczną. 

Czy wiesz, że…

Ławeczka Kopernika

Planetarium w Olsztynie to obowiąz-
kowy punkt programu dla dorosłych 
i dzieci. Tematyczne seanse do-
starczają wiedzy o Ziemi i Układzie 
Słonecznym. Idealne rozwiązanie 
na deszczowe dni.

Żeglarstwa Wodnego i Lądowego. 
Ale Ukiel to niejedyne miejsce, 
gdzie są dobre warunki do 
plażowania. Nad jeziorami 
Skanda, Kortowskim, Redykajny  
i Tyrsko też możesz zażyć kąpieli 
słonecznych i wodnych. A jeśli 
wolisz wykorzystać piękną 
pogodę na relaks wśród malowni-
czego krajobrazu, wyrusz „Łyną 
przez Olsztyn”. Jak? Oczywiście 
kajakiem. Trzykilometrowy szlak 
wodny rozpoczyna się pod 
zamkiem i trwa 1,5 godziny.  

PODRÓŻE Poradnik 

na wakacje!
 nASZ cykl

Olsztyn

Szukasz miejsca na kilkudniowy odpoczynek,  
ale nieprzewidywalna aura utrudnia wybór?  

Polecamy Olsztyn – sprawdza się w każdą pogodę.

Kopernik też tu był 
A gdy nad Olsztynem zawisną 
chmury? Wtedy koniecznie trzeba 
zobaczyć niebo z innej perspekty-
wy. Planetarium i Obserwatorium 
to jedne z największych atrakcji 
Olsztyna. Dzieci uwielbiają te miej-
sca, a dorośli też są pozytywnie 
zaskoczeni. Bilety są niedrogie, 
więc warto zdobyć trochę wiedzy.  
A potem skieruj się  
na Zamek, w którym 
mieszkał m.in. nasz 
słynny astronom.  IK

 a nad jeziorami
W mieście,

N
ie byłaś nigdy w Olszty- 
nie, bo wydawało Ci się,  
że nie ma tam co robić? 
Czas przekonać się,  

że jest zupełnie inaczej. Toruń ma  
pierniki, Kraków Wawel, a Olsztyn 
11 jezior (a według niektórych 
nawet 15). Ale to oczywiście nie 
wszystkie atrakcje tego zielonego 
miasta otoczonego lasami.  
 
Wypoczywaj aktywnie  
Załóżmy optymistycznie – przy-
jeżdżasz do Olsztyna i jest piękna 
pogoda. Wtedy Twoje kroki 
kierują się w stronę Jeziora Ukiel 
(zwanego też Jeziorem Krzywym) 
o powierzchni 412 ha. To najwięk-
szy akwen w mieście, tu wszystko 
masz w zasięgu ręki. Plaże, 
kąpieliska, kawiarnie, jednym 
słowem Centrum Rekreacyjno-
-Sportowe „Ukiel”. Nowoczesny 
kompleks zlokalizowany jest  
w trzech punktach, a jego główna 
część mieści się przy ul. Kapitań-
skiej. W obrębie centrum znajdują 
się również wypożyczalnie 
sprzętu sportowego, Olsztyńskie 
Centrum Kajakarstwa i Centrum 

Warszawa

Wisła

Sięgnij gwiazd

94 TELETYDZIEŃ

Ukiel to największe jezioro  
w Olsztynie. Na jego brzegach 

powstał nowoczesny kom-
pleks turystyczno-sportowy, 

czyli plaże, przystań żeglarska, 
restauracje…

Jak w kurorcie

Od maja do września organizowane 
są spływy kajakowe Łyną. Trasa jest 

łatwa i nadaje się nawet dla początku-
jących. Start spod zamku. 

Kajakiem przez miejski las


