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Restauracja

Catering

Wesela 
(sala dla 200 osób)

Wczasy

Imprezy 
integracyjne 
i pobyty 
grupowe

Rowery 
turystyczne

www.hotelik-zelwagi.pl

Zełwągi 6, 11-730 Mikołajki • tel. 87 42 16 823, kom. 509 203 970
recepcja@hotelik-zelwagi.pl
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MIKO AJKI O KA DEJ PORZE ROKU
Wiele osób nie wyobraża sobie wypoczynku bez przyjazdu do Mikołajek, które swoim pięk-

nem oraz bogatą ofertą turystyczną przyciągają gości nie tylko z  kraju, ale i  ze świata. Letnia 
stolica Mazur co roku gości rzesze turystów, których pasją jest żeglarstwo, kajakarstwo, wind-
surfi ng, pływanie. Od wiosny do późnej jesieni Mikołajki, jak na żeglarską stolicę kraju przy-
stało, pełne są żeglarzy i motorowodniaków, którzy po trudach swych wodnych wypraw mogą 
odpocząć, cumując przy malowniczo położonej miejskiej promenadzie lub w licznych małych 
portach i przystaniach. Na wodniaków dbających o ekologię czeka także ekologiczna przystań 
żeglarska, gdzie można pozbyć się z łodzi ścieków i innych nieczystości. Natomiast żeglarzy nie-
lubiących tłoku i szukających odrobiny intymności zapraszają małe przystanie położone w Tał-
tach, Starych Sadach czy też w Jorze.

Lecz dzisiejsze Mikołajki to nie tylko królestwo żeglarzy i motorowodniaków, to także miej-
sce rodzinnego odpoczynku nad wodą, baza dla miłośników wycieczek pieszych, rowerowych 
i konnych oraz innych form aktywnego wypoczynku. Wielkie, mniejsze i całkiem malutkie je-
ziora są swoistym azylem dla wędkarzy. Pośród rozległych pól i  ostępów leśnych swój raj od-
najdują amatorzy jazdy konnej. Jest tu też wiele szlaków rowerowych i pieszych. Wśród atrakcji 
nie można pominąć klimatycznych mikołajskich tawern, restauracyjek, kawiarenek. Mikołajki 
szczycą się największą bazą noclegową w regionie, łączna ilość miejsc noclegowych dostępnych 
dla turystów odwiedzających Gminę Mikołajki wynosi ok. 8 tys., z czego w mieście ponad 6 tys. 
Każdy znajdzie u nas coś dla siebie, począwszy od dużych hoteli o wysokim standardzie i bo-
gatym zapleczu usług hotelarskich, poprzez małe klimatyczne hoteliki, pensjonaty, prywatne 
kwatery, na licznych malowniczo położonych gospodarstwach agroturystycznych kończąc. Są 
obiekty zlokalizowane w miejscach tłumnych i gwarnych ale także ukryte gdzieś pośród mazur-
skich pagórków i jezior, zatopionych w ciszy i pięknych krajobrazach, dające wytchnie od pracy 
i miejskiego gwaru. Z każdego z tych miejsc można wyruszyć na wycieczkę po Mazurach. Może 
to być wyprawa statkiem na jezioro Śniardwy czy też poprzez spowite lasami jezioro Bełdany 
oraz śluzę na jeziorze Guzianka do Rucianego-Nidy, lub dłuższa wyprawa poprzez mazurskie je-
ziora i kanały, aż do Giżycka. W Mikołajkach nie brakuje miejsc, w których można wypożyczyć 
motorówkę (pamiętajmy, nie do każdej z nich potrzebne są motorowodniackie uprawnienia) czy 
też rower wodny lub kajak.

Miłośnicy rowerów też nie powinni czuć się w Mikołajkach zawiedzeni, bo rower można już 
wypożyczyć w  kilku miejscach, poza tym często znajdują się one w  standardowym wyposaże-
niu obiektów noclegowych. Większość okolicznych tras rowerowych wiedzie krętymi mazurski-
mi ścieżkami wzdłuż jezior, łąk i  lasów z licznymi pięknymi punktami widokowymi, wiejskimi 
kąpieliskami, zabytkami mazurskiej architektury, rezerwatami przyrody i wieloma innymi uro-
kliwymi zakątkami. Wśród rowerowych turystów coraz bardziej staje się popularna trasa wokół 
mazurskiego morza – jeziora Śniardwy, nie brakuje też miłośników leśnych wypraw licznymi 
trasami wiodącymi przez Puszczę Piską, w  trakcie takich wypraw można przepłynąć promem 
wodnym przez jezioro Bełdany, odwiedzić przyrodnicze muzeum w  Popielnie, zwiedzić rezer-
wat Łuknajno czy Strzałowo, a to przecież nieliczne z atrakcji, które czekają na rowerzystów i nie 
tylko, bo trakty uczęszczane przez rowerzystów nadają się także dla miłośników pieszych wycie-
czek, a obiekty noclegowe oferują też możliwość wypożyczenia kijków do nordic walkingu, który 
ostatnio zyskuje sobie dość znaczne grono zwolenników.

Z Mikołajek można wyruszyć na szereg wycieczek, by poznać inne ciekawe miejsca na Ma-
zurach, takie jak Kanał Mazurski z wielkimi śluzami, sieć fortyfi kacji ze słynną giżycką twierdzą 
Boyen czy kwaterą Hitlera w Gierłoży, kościół w Świętej Lipce, zamek krzyżacki w Rynie, wieś 
Wojnowo z  klasztorami prawosławnym i  staroobrzędowym, można też popłynąć rzeką Kruty-
nią, odwiedzić Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, zwiedzić lokalny kościół ewangelicki oraz 
Muzeum Reformacji w  Mikołajkach. Nie można też zapomnieć o  muzeum K.I. Gałczyńskie-
go w Praniu, gdzie zawsze latem odbywają się piękne koncerty, czy o Muzeum Sztuki Ludowej 
w  Węgorzewie. Na miłośników muzyki czekają Piknik Country i  Festiwal Kultury Kresowej 
w Mrągowie, a wielbicieli rocka rokrocznie zaprasza Węgorzewo.

W samych Mikołajkach też nie brakuje interesujących wydarzeń, w których warto wziąć 
udział. Tutaj wymienimy tylko najważniejsze z nich.



Dni Miko ajek
To święto naszego miasteczka ma jeszcze przedwojenne tradycje. Odbywa się zawsze 

w  ostatni weekend czerwca. Jego kulminacyjnym punktem jest uroczystość wodowania Kró-
la Sielaw wraz z  paradą jednostek pływających. Tego wieczoru legendarny Król Sielaw zostaje 
przywiązany przez rybaków do mostu, by strzegł żeglarzy, wodniaków, wędkarzy i  rybaków, 
każdy kto wpływa do Mikołajek powinien pokłonić się Sielawowemu Królowi – to wróży po-
myślność rejsu i udany urlop na Mazurach. Wodowanie Króla Sielaw to uroczystość wyjątkowa, 
którą można przeżyć jedynie w Mikołajkach. Gdy Król zajmie już swoje miejsce przy moście, na 
nocnym niebie pojawiają się barwne fajerwerki, rozpoczynają się koncerty i zabawy, które trwają 
zwykle do białego rana.

Od kilku lat nieodłącznym elementem obchodów dni miasta jest Mazurski Festiwal Rybny 
„Rybkę na zdrowie”, który jest świętem ryb i  rybaków. W  trakcie festiwalu można spróbować 
chyba wszystkich mazurskich ryb przyrządzonych na różne sposoby, skosztować rybnej zupy 
„uchy”, zobaczyć konkurs i pokazy kulinarne, na których króluje oczywiście ryba, zwiedzić wy-
stawę rybacką, wziąć udział w licznych konkursach. W tym dniu na mikołajskim ryneczku uno-
szą się rybne aromaty, a na patelniach skwierczą setki kilogramów smażonych mazurskich ryb.

Samochodowy Rajd Polski
Od kilku już lat Mikołajki są nie tylko stolicą żeglarzy, lecz także miastem rajdowców i mi-

łośników sportów samochodowych. We wrześniu gości w Mikołajkach największa i najbardziej 
prestiżowa impreza samochodowa w  kraju – Rajd Polski, który stanowi także eliminacje do 
mistrzostw kontynentu. Przez trzy dni rajdowych zmagań po mazurskich szutrach wokół Mi-
kołajek ścigają się najlepsi polscy i europejscy kierowcy. Jednym z najważniejszych i najbardziej 
emocjonujących momentów rajdu jest wyścig równoległy odbywający się na specjalnym torze 
rajdowym, tzw. Super OS-ie, który znajduje się w miejscowości Prawdowo, 1km od Mikołajek.



Kiedy już opadną rajdowe emocje i odjadą mistrzowie kierownicy, każdy może spróbować 
swoich sił na Super OS-ie, tor bowiem jest czynny przez cały rok. Odbywają się na nim także 
cieszące się coraz większą popularnością imprezy biegowe, jest on także popularny wśród miłoś-
niczek nordic walkingu.

Festiwal Szantowy
Bogate żeglarskie tradycje Mikołajek nierozerwalnie związane są z Festiwalem Szantowym, 

który gości w naszym miasteczku już prawie 40 lat. Zawsze na przełomie lipca i sierpnia w ca-
łych Mikołajkach rozbrzmiewa muzyka żeglarzy i marynarzy. Podczas koncertów spotykają się 
legendy z  młodymi adeptami muzyki szantowej, by wspólnie nucić o  żeglarskiej przygodzie, 
pięknie mazurskich jezior, ale też o bezkresie mórz i oceanów. Dni festiwalu to czas, kiedy Miko-
łajki przepełnione są żeglarskim duchem i klimatem.

Latem Mikołajki oblegają tłumy turystów, ale wraz z końcem wakacji ruch turystyczny się 
zmniejsza, łatwiej wtedy o kwaterę, wrzesień to czas, kiedy można znaleźć więcej spokoju, aby 
kontemplować piękno mazurskiego krajobrazu i bez pośpiechu odkrywać uroki samych Mikoła-
jek. Woda w jeziorach jeszcze długo po wakacjach utrzymuje temperaturę dobrą do kąpieli. Rejs 
po jeziorach w  kameralnym nastroju też jest niezapomnianym przeżyciem. Kiedy nadchodzą 
spokojniejsze dni nad pobliskimi jeziorami łatwiej zauważyć wędkarzy, dla których właściwie te-
raz zaczyna się sezon połowów. Należy oczywiście pamiętać o obowiązku posiadania karty węd-
karskiej. Jeziora obfi tują w różnorodność ryb, ale skoro jesteśmy w Mikołajkach to najważniejszą 
z nich jest sielawa. Niestety tej królowej mazurskich jezior nie można złapać na wędkę, mogą to 
zrobić tylko rybacy.

Klucze odlatujących na południe ptaków, zwiastujące nadejście jesiennych dni, niejako za-
praszają w puszczańskie ostępy, rozciągające się tuż za granicami Mikołajek. Grzybobranie jest 
dodatkową atrakcją dla wypoczywających w Mikołajkach we wrześniu czy październiku. W la-
sach Puszczy Piskiej występują niemalże wszystkie gatunki grzybów, należy pamiętać o zbiera-
niu tylko tych jadalnych i  dobrze sobie znanych. Ruszając na grzybobranie, koniecznie trzeba 
wziąć ze sobą mapę z zaznaczonymi rezerwatami przyrody, tak aby swoim zbieractwem nie na-
ruszyć miejsc objętych ochroną przyrodniczą.

Wraz z  nastaniem zimy jeziora pokrywają się tafl ą lodu, co nie oznacza wcale końca wy-
poczynku nad nimi, przeciwnie – otwiera się nowy zimowy rozdział. Dobre warunki wietrzne 
sprawiają, iż dla żeglarzy lodowych – bojerowców akweny wodne Mikołajek są znakomitymi 
obiektami. Rozwija się też zimowa wersja windsurfi ngu zwana icefl yeringiem. Dla wielbicie-
li nieco mniej ekstremalnych aktywności świetnie nadają się łyżwy. Sporty zimowe można też 
kontynuować na całorocznym lodowisku w  „Hotelu Gołębiewski”. Tafl e jezior w  tym czasie 
urozmaicają także sylwetki wędkarzy podlodowych, dla których zima otwiera nowe możliwości 
uprawiania tego hobby. Kiedy mróz skuje jeziora naprawdę grubą warstwą lodu, organizowane 
są niezwykle widowiskowe i emocjonujące wyścigi samochodowe na lodzie.

Zimą trasy rowerowe zamieniają się w ścieżki narciarskie, na których można uprawiać nar-
ciarstwo biegowe. Morenowy, polodowcowy krajobraz obfi tuje w liczne wzniesienia, dzięki cze-
mu trasy narciarskie nie są monotonnie płaskie, ale też nie nazbyt trudne nawet dla początkują-
cych narciarzy. Las zimowy daje też możliwość lepszego obserwowania dużej zwierzyny, która 
nie zapada w sen zimowy. Po opadnięciu liści knieje się nieco przerzedzają, a życie zimowe lasu 
często obraca się wokół paśników, ustawionych przez leśników w odpowiednich miejscach. Jest 
to dobry moment także dla miłośników fotografi i. Zimowe atrakcje dopełniają licznie organizo-
wane kuligi, których popularność stale wzrasta. Zmarznięci mogą natomiast wygrzać się w gorą-
cych basenach w Parku Wodnym „Tropikana”.

Klangor nadlatujących wiosną żurawi budzi Mikołajki i  całą okolicę z  zimowego snu. Za-
raz potem pojawiają się bociany i setki innych gatunków ptaków, które gniazdują w mazurskich 
ostępach. Wtedy warto przyjechać do Mikołajek i  wyruszyć na przyrodniczą wyprawę do po-
bliskiej puszczy czy nad jeziora i liczne bagienka, by obserwować ptactwo, zwłaszcza to wodne. 
Na długo pozostają w pamięci majowe i czerwcowe mazurskie łąki pełne maków i chabrów, od 
których nie można oderwać wzroku.

Tak naprawdę nie sposób jest opisać uroku i atmosfery tego szczególnego miejsca. Do Mi-
kołajek trzeba przyjechać, zobaczyć i poczuć niezapomniany mazurski klimat. Zapraszamy…!



Urząd Miasta i Gminy 
w Mikołajkach

Mikołajki, ul. Kolejowa 7
tel. centrala 87 42 19 050, fax 87 42 19 099

www.mikolajki.pl



e-mail: biesiadna@vp.pl
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pokoje gościnne •
wypoczynek rodzinny •

wędkowanie •
ognisko •

grill •
żeglowanie •

rowery •
plac zabaw •

11-730 Mikołajki, Stare Sady 15 • tel. 87 73 31 748,   kom. 518 525 006
e-mail: grazyna.tonn@onet.eu

AGROTURYSTYKA • GRAŻYNA  TONN

j ,j ,
ugrazyny.mazury.com

WYNAJMIJ DOM NAD JEZIOREMWYNAJMIJ DOM NAD JEZIOREM

www.villamorela.pl
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Grupa BPS

O f e r u j e m y  n a  k o r z y s t n y c h  w a r u n k a c h :
RACHUNKI BANKOWE • LOKATY • KREDYTY

CENTRALA BANKU: 

www.staresady.euwww.staresady.eu

Stare Sady 3, 11-730 Mikołajki
tel. +48 500 767 939

rezerwacje@staresady.eu

Stare Sady 3, 11-730 Mikołajki
tel. +48 500 767 939

rezerwacje@staresady.eu

Pokoje u CelinyPokoje u Celiny

nad jeziorem
18 miejsc w 5 pokojach
pełen węzeł sanitarny
wyżywienie na miejscu

nad jeziorem
18 miejsc w 5 pokojach
pełen węzeł sanitarny
wyżywienie na miejscu
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11-730 Mikołajki • Osiedle Na Górce  35
tel. 600 950 822 • e-mail:  magda@mazury.info

D o  P a ń s t w a  d y s p o z y c j i :

•  Siedem pokoi dwuosobowych

•  Każdy z pokoi z pełnym węzłem 

    sanitarnym, odbiornikiem TV

•  Pokoje z tarasem widokowym

•  Jadalnia dla gości z dużym tarasem widokowym

•  Parking na samochody

Villa Magda

www.villamagda.pl

Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PIK
Zbigniew Klimczak

www.wydawnictwo-pik.pl         
Bydgoszcz 2014 r.

Tekst, fotografi e oraz materiały topografi czne wykorzystane w opracowaniu 
udostępnił Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach

Wydawnictwo nie odpowiada za treść i aktualność reklam 
oraz danych dotyczących miasta i gminy

Redaktor wydania: Jerzy Frankowski
Współpraca redakcyjna: Ewa Sobieraj, Paweł Anforowicz

Korekta: Agnieszka Kajak
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Tałty 36 • 11-730 Mikołajki
tel. +48 87 42 16 575, +48 504 297 137, +48 660 416 084

camping@kama.mazury.pl     www.kama.mazury.pl

 3 domki drewniane (dla 4-8 osób )
 2 domki holenderskie (dla 4-6 osób)
 4 przyczepy campingowe

Od 01.05. do 15.10. oferujemy:

Nasza baza noclegowa:

 ogrodzony i strzeżony plac na przyczepy, 
       samochody campingowe i namioty

 sanitariaty z dostępem do pralki automatycznej
 bar, w którym serwujemy między innymi 

       pyszne rybki i własnego wyrobu pierogi
 czystą plażę  przystań żeglarską 
 wynajem rowerów i sprzętu pływającego
 plac zabaw dla dzieci 
 boisko do gry w piłkę nożną i siatkówkę
 grill  miejsce na ognisko 
 zimowanie jachtów i przyczep

Czyste powietrze i bliskość lasów i łąk 
sprawiają, że Camping KamA 

to doskonała baza wypadowa dla miłośników 
turystyki pieszej, rowerowej, wodnej 

oraz idealne miejsce dla wędkarzy

Camping KamA znajduje się ok. 4 km od Mikołajek, 
zwanych polską Wenecją. Położony jest 

nad jeziorem Tałty, przy głównym 
szlaku żeglarskim Krainy 

Wielkich Jezior Mazurskich.
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