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Iławę i Ostródę dzielą 33 km, a łączy Kanał Elbląski. Obydwa miasta położone są na Pojezierzu 

Iławskim – kraina to urozmaicona, hojnie obdarowana przez naturę i historię. Turysta ma tylko

 jeden kłopot:  co wybrać spośród licznych atrakcji i możliwości spędzenia wolnego czasu.

Jeziora i kanał
Zarówno Iława, jak i  Ostróda są średniowiecznymi 
miastami założonymi przez zakon krzyżacki, a  za-
chowane dziedzictwo materialne zakonników-ryce-
rzy cieszy się dziś wielkim zainteresowaniem wśród 
turystów. Iława usytuowana jest u  południowego 
krańca najdłuższego jeziora w Polsce (ponad 27 km) – 
Jezioraka. Usiane wyspami jezioro i otaczające je lasy 
objęte są ochroną w  formie parku krajobrazowego. 
Ostróda otulona zielenią Lasów Taborskich przegląda 
się w toni Jeziora Drwęckiego. Malownicze są to oko-
liczności przyrody i  nie trzeba dodawać, że sprzyjają 
różnorakim aktywnościom: swój mały raj mają tu że-
glarze, kajakarze, rowerzyści, piechurzy czy fotogra-
fowie poszukujący pięknych plenerów. Najważniejszą, 
choć z pewnością niejedyną, zachętą do przyjazdu jest 

zabytkowy, XIX-wieczny Kanał Elbląski – unikatowa, 
śródlądowa droga wodna, którą można popłynąć aż 
do Bałtyku, i  fenomen sztuki inżynieryjnej w  jednym. 
Podróżujących kanałem zachwycają urokliwe pejzaże 
i  wielość ptasich gatunków oraz zaciekawiają prze-
myślne urządzenia hydrotechniczne. Rejs statkiem 
Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej zdecydowanie należy do 
kanonu atrakcji turystycznych naszego kraju.

Żagle i Jazz
Iława chlubi się ponad 700-letnimi dziejami, war-
to więc poświęcić nieco czasu, by poznać znakomite 
zabytki w  mieście i  okolicy. Miły spacer po starówce, 
nadjeziornym bulwarem lub w  cieniu kamienic ulicą 
Niepodległości, a  może przeprawa na wyspę Wielka 
Żuława i poszukiwanie tajemniczego grodziska sprzed 

Mazurski róg obfitości

wieków? Albo wycieczka do pobliskiego Szymbarku, gdzie 
znajdują się romantyczne ruiny zamku biskupiego z XIV w., 
lub nieco dalej położonego Kamieńca nad jeziorem Gaudy 
– tu w barokowym pałacu gościli w 1812 r. cesarz Napoleon 
i pani Walewska.
Mekką wodniaków jest jezioro Jeziorak – rejsy wycieczko-
we, stanice wodne, pola biwakowe, zaciszne miejsca do 
wędkowania i  wypożyczalnie sprzętu wodnego. W  Iławie 
w  swoje gościnne progi zaprasza Ekologiczna Mini Przy-
stań Żeglarska, a panoramę miasta można obejrzeć z po-
kładu tramwaju wodnego „Ilavia”. 
Letnie dni i wieczory wypełniają liczne imprezy, z  których 
słynie Iława. W lipcu odbędą się huczne „Dni Iławy” oraz ulu-
biony przez żeglarzy Festiwal „Jeziorak Szanty”, w sierpniu 
amfiteatr im. Louisa Armstronga wypełni się fanami jazzu, 
wszak Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old 
Jazz Meeting „Złota Tarka” cieszy się od lat zasłużoną re-
nomą. Sportu rzecz jasna również nie zabraknie – na przy-
kład na początku wakacji odbędą się Ogólnopolskie Regaty 
Smoczych Łodzi „O Złote Wiosło Jezioraka”, a przez całe lato 
toczyć się będą turniejowe rozgrywki piłki plażowej. 

zamek i plaŻa
Okolice Ostródy zamieszkiwały niegdyś pogańskie plemio-
na Sasinów i Pomezanów, pozostały po nich archeologicz-
ne zabytki, m.in. grodziska Łanioch i  Gulb. Po Krzyżakach 
został natomiast gotycki zamek, w którym mieści się obec-
nie prężnie działające Centrum Kultury. Wakacyjna oferta 
turystyczna nie pozwoli się nudzić nikomu: już w czerwcu 
będzie się można świetnie bawić na Letnich Spotkaniach 
Kabaretowych i dopingować żeglarzy biorących udział w XI 
Regatach o Puchar Komandora Klubu Żeglarskiego Ostróda. 
Lipiec to między innymi Zlot Motocykli „U Braci” – natomiast 
w sierpniu miłośników dobrej muzyki przyciągnie Ostróda 
Reggae Festiwal i największy w Polsce nocny fireshow, któ-
ry  można będzie zobaczyć podczas popularnego Ogólno- 
polskiego Festiwalu Ognia. W upalne dni największym za-
interesowaniem cieszy się nabrzeże Jeziora Drwęckiego. 
Miejska plaża i  kąpielisko zachęcają do beztroskiego le-
niuchowania i  swobodnych zabaw w  wodzie (pod okiem 
ratowników), a kto ma chęć na coś bardziej dynamicznego, 
może skorzystać z 800-metrowego wyciągu nart wodnych 
– emocje gwarantowane. Mazurskie zachody słońca najle-
piej kontemplować podczas spaceru na molo, które prowa-
dzi kilkadziesiąt metrów w głąb jeziora. Po zmroku właśnie 
tutaj toczy się rozrywkowe życie miasta, a  kolacja przy 
dźwiękach muzyki z widokiem na jezioro będzie przyjemną 
puentą  miło spędzonego dnia.
Zaplanuj swój urlop:  www.ilawa.pl 
                      www.mazury-zachodnie.pl
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RobeRt Szewczyk

Neobarokowy ratusz w Iławie

Zamek krzyżacki w Ostródzie

Amfiteatr im. Louisa Armstronga w Iławie

Jezioro Drwęckie z molo w Ostródzie
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