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DLA DZIECI I DOROSŁYCH,  
czyli multimedialna 
przygoda z nauką  
w planetarium.

pRZYStAnIE, WYpOŻYCZALnIE, 
kapieliska, tramwaj wodny 
WarmiaBus… Więcej 
atrakcji jeziora Ukiel na 
www.aktywnie.olsztyn.eu.



Europejskie centrum w sercu Warmii 

N ad Łyną, krysta-
licznie czystą rze-
ką, leży kameralne 

miasto, które bogactwem 
atrakcji kulturalnych i 
turystycznych zadowoli 
każdego. Olsztyn to cen-
trum Warmii. Przyciąga 
Latem Artystycznym, któ-
rego koncerty, imprezy dla 
dzieci, a nawet przedsta-
wienia operowe, groma-
dzą w leżącym w sercu 
miasta amfiteatrze tłumy 
turystów. Stąd krok do go-
tyckiego zamku,  Starego 
Ratusza, bazyliki konka-

tedralnej i Bramy Górnej, 
zwanej Wysoką. 

Pięknie zachowane za-
bytki miasta i jego kultu-
ralne atrakcje konkurują 
z wyjątkową na skalę eu-
ropejską naturą. Gród ota-
czają liczne jeziora oraz 
Las Miejski, ostoja dzikich 
zwierząt. Przy zachodniej 
granicy miasta – dojazd 
autobusen nr 7 – leży 
ogród botaniczny z jedy-
ną w Polsce kolekcją ro-
dzimych gatunków drzew 
i krzewów. Ujściem rzeki 
Wadąg spływać można ka-
jakami urokliwym i przy-
jaznym dla każdego szla-
kiem wodnym do Łyny. Do 

punktów wyznaczonych 
na rodzinne grillowanie 
dojechać można z centrum 
miasta rowerem lub samo-
chodem. Nad największym 
jeziorem Olsztyna, Ukiel, 
leży nowoczesne centrum 
rekreacyjno-sportowe, z 
oszklonym kapitanatem, 
restauracjami, saunami, 
wypożyczalniami sprzętu 
i boiskami. Na plaży miej-
skiej przez cały sierpień 
za darmo będzie można 
oglądać, w ramach pierw-
szego w Polsce Teatralne-
go Kina, przedstawienia 
olsztyńskiego Teatru im. 
Stefana Jaracza – w każdą 
niedzielę od 22.00.

Ślady wielkiego astronoma
G Warto poszukać śla-
dów obecności Mikołaja 
Kopernika w olsztyńskim 
zamku. W gotyckich 
murach wielki astronom 
zaczął spisywać dzieło  
O obrocie sfer niebie-
skich. Po wizycie w zam-
ku ruszamy Szlakiem 
Kopernikowskim przez 
Dobre Miasto, Lidz-
bark Warmiński, 
Pieniężno, Branie-
wo, Frombork do 
Elbląga. 

Olsztyn

MIAStO SKąpAnE W ZIELEnI, 
a wokół kilkanaście jezior, 
rzeki i rezerwaty przyrody 
pojezierza Olsztyńskiego.

polska

Jezioro 
Ukiel

CEntRUM UKIEL. 
Do atrakcji należy 
kąpielisko dla dzieci  
z dmuchaną górą lodową.

IMpOnUJąCY KApItAnAt 
wyrósł nad największym olsztyńskim 
jeziorem w ekspresowym tempie.


