
Nr 1. Oferta turystyczna EGO SA – „Naszą naturą jest zdrowie”
Naszą  naturą  jest  zdrowie to  propozycja  wypoczynku  na  bazie  lokalnego  potencjału 
uzdrowiskowego,  połączonego  z  usługami  pielęgnacyjnymi,  upiększającymi  i  aktywnym 
wypoczynkiem.

Elementy szlaku tworzące produkt:

Nazwa Oferta

Ełk
Park Wodny w Ełku Basen sportowy, basen rekreacyjny wyposażony w masaże wodne, 

wodospady, wodotryski, bicze wodne, 12 łóżek do hydromasażu, 
siłownię wodną ( rowerki do aqua spinningu, bieżnia), 5 zjeżdżalni 
dziecięcych, liny do wspinaczki tzw. małpi gaj, beczkę, kosze do gry w 
koszykówkę wodną, zjeżdżalnię 106m długości, jacuzzi 5 osobowe, 
solarium, sauny: suchą, parową, inra-red (podczerwieni), łaźnię parową 
oraz grotę lodową.

Obiekty sportowo – 
rekreacyjne przy MOSiR 

Boisko piłkarskie dla młodzieży o nawierzchni syntetycznej,
Boisko o nawierzchni syntetycznej jako 2 korty tenisowe, 
Sezonowe lodowisko 30x20 m,
Budynek  zaplecza  lodowiska  z  funkcjami:  sanitariatu,  szatni  – 
przebieralni,  wypożyczalni  łyżew  ze  stanowiskiem  kasowym  oraz 
barem,
Plac zabaw dla dzieci młodszych,
Boisko wielofunkcyjne gier zespołowych dzieci młodszych (do lat 12),
Teren rekreacyjny ze stolikami do szachów terenowych, wyznaczonym 
miejscem do gry w kule (boule) oraz lokalizacją stanowisk minigolfa,
Stadion z bieżnią I sprzętem lekkoatletycznym.

Promenada Ełcka 6 – kilometrowy szlak pieszo – rowerowy wzdłuż jeziora Ełckiego
Imprezy sportowo - 
rekreacyjne

Mazurska Zmarzlina
Kąpiel dla Odważnych
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Warsztaty aerobiku
Polska Biega
Mazovia MTB
Triathlon Ełcki
Połmaraton Ełcki
Marsz Nordic Walking
Bieg Uliczny
Bieg Niepodległości

Gołdap 
Dzielnica uzdrowiskowa Park zdrojowy, teren rekreacyjny plaży miejskiej nad jeziorem Gołdap, 

pijalnia wód mineralnych, grota solna, tężnie, molo nad jeziorem 
Gołdap, ścieżki spacerowe, rowerowe i konne. 

Sanatorium uzdrowiskowe 
WITAL 

Całoroczny kryty basen z natryskami i masażem do zajęć 
kinezyterapeutycznych, zabiegi z zakresu : światłolecznictwo, 
elektrolecznictwo, magnetoterapia, ultrasonoterapia, hydroterapia, 
balneoterapia, aerozoloterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy, 
termoterapia i krioterapia miejscowa (azot) oraz krioterapia 
ogólnoustrojowa (kriokomora niskich temperatur). 

Ventus Natural Spa Hotel, restauracja, SPA&Wellness. 

Kompleks sportowo-
rekreacyjny OSiR  

Kryta pływalnia, hala sportowo-widowiskowa, siłownia, odnowa 
biologiczna, korty tenisowe. 

Piękna Góra Rudziewicz Centrum sportowo-rekreacyjne, hotel, restauracja, safari, stoki 
narciarskie. 

Imprezy sportowo-
rekreacyjne 

Cross Gołdapski - pucharowa impreza biegowa (wrzesień)  
Bieg Jaćwingów
Półmaraton Gołdap – Gusiew
Turniej plażowej piłki siatkowej o Puchar Zdrojowy Gołdap CUP   

Olecko
Hotel Colosseum&Spa w 
Olecku

Kąpielisko, usługi wypoczynkowe, pakiety DaySpa

Hotel Olecko Usługi wypoczynkowe, relaksacyjne, kosmetyczne
„Goliat” Klinika Zdrowia i 
Urody

Siłownie, usługi kosmetyczne, kriokomora, usługi relaksacyjne 
i rehabilitacyjne 

Hala widowiskowo – 
sportowa z pływalnią 
„Lega” 

Całoroczny kryty basen pływacki 25m, basen rekreacyjny z jacuzzi oraz 
z atrakcyjnymi natryskami, kompleksowe SPA, w skład, którego 
wchodzą: sauna sucha, sauna mokra, łaźnia parowa, łaźnia solna, 
grota lodowa, kabina infrared, pomieszczenia do masażu, prysznice 
wrażeń, pomieszczenia do wypoczynku.

Wiewiórcza Ścieżka w 
Olecku

12 kilometrowa trasa wokół jez. Oleckie Wielkie, trasa piesza 
wykorzystywana jako rowerowa do spacerów i  nordic working.

Suwałki
Aquapark Rekreacja wodna
Centrum  Rehabilitacji 
MELIUS 

Usługi rehabilitacyjne

Olimpia Fitness Club Fitness, rekreacja

OSiR w Suwałkach Baza sportowo –rekreacyjna Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Ścieżki rowerowo - 
spacerowe

Rekreacja piesza i rowerowa

Hotel Akvilon Gabinety odnowy biologicznej
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Augustów

Centrum Sportu i Rekreacji Pływalnia
Obiekty sportowo – rekreacyjne
Wyciąg nart wodnych
Hala widowiskowo - sportowa

Centrum  Rekreacyjne 
„Struś”

Lodowisko syntetyczne

 „Budowlani” Sanatorium 
Uzdrowiskowe Augustów Szeroki zakres zabiegów z dziedziny: światłolecznictwa, hydroterapii, 

laseroterapii, magnetoterapii, kinezyterapii, a także zabiegów 
inhalacyjnych i masaży klasycznych. Specjalnością sanatorium są 
okłady borowinowe.

Augustów - Bulwary Szlak pieszo – rowerowy wzdłuż rzeki Netta
Augustów (luty) Mistrzostwa Świata w Wędkarstwie Podlodowym 

Augustów Augustowski Zlot Morsów 
Hotel Warszawa Spa & 
Resort 

Usługi Spa, centrum konferencyjne 

Hotel SPA Wojciech w 
Augustowie

Basen z masażami wodnymi, sauny, masaże, gabinety kosmetyczne

Hotel Bamber Bay Aqua 
Park Augustów

SPA, Aquapark

Zapraszamy  na  wycieczki  szlakami  obiektów  sportowych,  rekreacyjnych,  uzdrowiskowych  oraz 
krajoznawczych.
Bardzo cenną atrakcją są walory uzdrowiskowe obszaru, turystyka,   w tym zakresie ma charakter 
całoroczny. 

Miasto Ełk
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku      MOSiR, ul. Piłsudskiego 29, tel. (87) 610 38 38  
www.mosir.elk.pl     

Park Wodny, ul. Piłsudskiego 29 

W  skład  Parku  Wodnego  wchodzą:  basen  sportowy,  basen  rekreacyjny  wyposażony  w  masaże 
wodne, wodospady, wodotryski, bicze wodne, 12 łóżek do hydromasażu, siłownia wodna ( rowerki do 
aqua spinningu, bieżnia), 5 zjeżdżalni dziecięcych, liny do wspinaczki tzw. małpi gaj, beczka, kosze do 
gry w koszykówkę wodną, zjeżdżalnie 106m długości,  jacuzzi  5 osobowe, solarium, sauny: sucha, 
parowa, inra-red (podczerwieni), łaźnia parowa oraz grota lodowa.
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Obiekty sportowo – rekreacyjne przy MOSiR, ul. Piłsudskiego 29

Zapewnienie atrakcyjnych warunków do uprawiania sportów oraz rozwoju turystyki aktywnej w Mieście 
Ełk. Obiekty całoroczne, ogólnodostępne, wstęp bezpłatny oprócz lodowiska sezonowego. 

Boisko piłkarskie dla młodzieży o nawierzchni syntetycznej
Boisko o nawierzchni syntetycznej jako 2 korty tenisowe 
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Sezonowe lodowisko 30x20 m (czynne od grudnia do marca)

Budynek zaplecza lodowiska z funkcjami: sanitariatu, szatni – przebieralni, wypożyczalni łyżew 
ze stanowiskiem kasowym oraz barem
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Plac zabaw dla dzieci młodszych

Boisko wielofunkcyjne gier zespołowych dzieci młodszych (do lat 12)
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Teren rekreacyjny ze stolikami do szachów terenowych, wyznaczonym miejscem do gry w kule 
(boule) oraz lokalizacją stanowisk minigolfa

Stadion z bieżnią i sprzętem lekkoatletycznym.

Promenada Ełcka
6 – kilometrowy szlak pieszo – rowerowy wzdłuż jeziora Ełckiego. Doskonałe miejsce na jazdę na 
rolkach,  rowerze,  a  także  na  długie  spacery.  Rozciąga  się  nad  jeziorem  i  jest  pięknie 
zagospodarowana, przy promenadzie skupiło się kulturalne życie Ełku. Puby, restauracje konkurując 
ze sobą, zapewniają różnorodność rozrywek, kuchni i stylów, w jakich są urządzone. Jedna z nich 
kołysze się na falach jeziora - ryba zjedzona w tych szczególnie przyjemnych warunkach smakuje 
naprawdę wybornie.
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Imprezy sportowo – rekreacyjne

Mazurska Zmarzlina  ( zazwyczaj odbywa się w styczniu)- Ełcki maraton pieszy na orientację na 
dystansie   – na 100 i  50 kilometrów.  Celem maratonu jest  przede wszystkim sprawdzenie  granic 
własnej wytrzymałości i odporności psychicznej, prezentacja walorów krajoznawczych okolic Ełku, ale 
także  propagowanie  turystyki  pieszej  i  aktywnego  wypoczynku.  Maraton  przeznaczony  jest  dla 
amatorów turystyki pieszej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. 
http://www.mosir.elk.com.pl/liga/maraton_11/index.html

Kąpiel  dla  Odważnych  (luty) –  Kąpiel  morsów  w  skutym  lodem  ełckim  jeziorze,  coraz 
popularniejsza forma aktywności  często traktowana jako jeden z elementów medycyny naturalnej  
i  przynosząca wiele korzyści  takich jak:  zahartowanie ciała, zwiększenie odporności  organizmu na 
choroby zimowe, poprawa wydolności układu sercowo-naczyniowego, lepsze ukrwienie skóry.

Polska Biega (maj) - ogólnopolska akcja „POLSKA BIEGA", to bieg ulicami miasta na dystansie 
3333 metry. Celem imprezy jest popularyzacja biegania jako formy rekreacji fizycznej, propagowanie 
zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu oraz promocja miasta Ełk.

Mazovia  MTB ( 11 sierpień)  Mazovia MTB Marathon  cykl amatorskich maratonów rowerowych o 
charakterze sportowo-rekreacyjnym, którego jeden etap będzie przebiegał w okolicach Ełku. 

Triathlon Ełcki  http://elktriathlon.com/

8

http://elktriathlon.com/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_krwiono%C5%9Bny_cz%C5%82owieka
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zahartowanie_cia%C5%82a&action=edit&redlink=1
http://www.mosir.elk.com.pl/liga/maraton_11/index.html


Gołdap
Gołdap jako jedyna gmina na Warmii i Mazurach posiada status uzdrowiska. Kuracjusze korzystają tu 
m.in. z błot borowinowych oraz najczystszego w Polsce powietrza. Można tu leczyć choroby układu 
krążenia, narządów ruchu, nerwice i  depresje.  Doskonałym uzupełnieniem rehabilitacji  i  relaksu,  a 
zarazem największą atrakcją Gołdapi, są tężnie i pijalnia wód mineralnych. 
Dzięki dobrym warunkom geograficzno-przyrodniczym gmina Gołdap prowadzi działalność sportowo-
rekreacyjną  przez  cały  rok.  Latem  można  tu  korzystać  z  aktywnego  wypoczynku  nad  wodą  lub 
urządzać wędrówki po lasach i wzgórzach; zimą ten teren udostępnia swoje trasy narciarzom. 

Urząd Miejski w Gołdapi, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14
 tel. 87 615 60 00 , uzdrowiskogoldap.pl 

Gmina Gołdap uzyskała status uzdrowiska w sierpniu 2000 r. Jest to jedyne uzdrowisko na terenie 
Warmii i Mazur. Dzielnica uzdrowiskowa znajduję się nad brzegami jeziora Gołdap. 
Doskonale  zagospodarowana  plaża  miejska  stanowi  idealne  miejsce  do  wypoczynku  i  wodnej 
rekreacji dla najbardziej wymagających turystów. Znajdują się tutaj promenada zdrojowa,  pijalnia wód 
mineralnych  oraz  tężnie.  Strefa  wypoczynkowo-uzdrowiskowa  przyciąga  turystów  i  kuracjuszy 
różnorodnymi formami spędzenia wolnego czasu, niezwykle urokliwymi widokami, ciszą, spokojem, 
czystym powietrzem oraz bezpośrednim otoczeniem natury.  

Sanatorium uzdrowiskowe ,,Wital”
19-500 Gołdap, ul. Wczasowa 7, tel. (87) 615 41 92 (do94) sanatorium.com.pl 
Sanatorium  uzdrowiskowe  „Wital”  znajduje  się  nad  jeziorem  Gołdap  i  otoczone  jest  Puszczą 
Romincką.  Wyjątkowe  sąsiedztwo  pięknej  natury,  klimat  nizinno-leśny  o  stałych  czynnikach 
pogodowych oraz czyste powietrze zapewniają kuracjuszom jak najlepsze warunki do regeneracji i 
wypoczynku.  Specjaliści  (lekarze  rehabilitacji  medycznej,  balneolodzy,  neurolodzy,  ortopedzi, 
interniści,  pulmonolodzy,  laryngolodzy  oraz  psycholodzy)  czuwają  nad  zdrowiem  kuracjuszy,  a 
szeroka i nowoczesna baza zabiegowa pozwala na różnorodne profile leczenia oraz oferuje szeroką 
gamę zabiegów. Sanatorium organizuje także specjalne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży. 
W obiekcie sanatoryjnym ,,Wital”  znajduje się Centrum Rehabilitacji  Dzieci  i  Młodzieży -  Marzenia, 
które specjalizuje się w terapii pacjentów z ogólnie pojętymi problemami rozwojowymi sfery  ruchowej. 
Szczególnie  specjalizuje  się  w  rehabilitacji  pacjentów  z  mózgowym   porażeniem  dziecięcym.
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Ventus Natura Spa, 19-500 Gołdap, Promenada Zdrojowa 12
 tel. 87 629 15 60 , ventushotel.pl 
W  hotelu  Ventus  Natural  Spa  położonym  przy  Promenadzie  Zdrojowej,  w  sąsiedztwie  tężni 
solankowych i pijalni wód mineralnych, znajduje się NATURAL SPA- kraina piękna i zdrowia , które 
oferuje  szereg  zabiegów  zdrowotnych,  relaksujących,  odmładzających  oraz  z  zakresu  medycyny 
estetycznej. Czyste składniki naturalne i wyciągi roślinne stanowią podstawę wszystkich produktów, 
na  których  wykonywane  są  zabiegi.  Ventus  Natural  SPA  oferuje  swoim  Gościom:  hydroterapię, 
różnorodne zabiegi na ciało, peelingi, masaże,  specjalistyczną pielęgnację twarzy oraz podstawowe 
zabiegi  kosmetyczne typu:  manicure,  pedicure,  depilacja czy makijaż.  Klienci  mogą skorzystać ze 
specjalnych pakietów jednodniowych, weekendowych i tygodniowych. Do dyspozycji Gości hotelu-spa 
są sauny,  basen,  natryski,  tepidarium oraz sala fitness.  Niepowtarzalny klimat miejsca,  elegancka 
architektura  Hotelu,  innowacyjne  wyposażenie  SPA  oraz  wszelkie  udogodnienia  do  organizacji 
konferencji i szkoleń, tworzą nowy wymiar pobytu w pięknej i jeszcze... tak mało odkrytej części Polski 
północno  -  wschodniej.  Łączymy styl,  profesjonalizm i  klasę z  aktywnym wypoczynkiem i  zdrową 
kuchnią opartą o naturalne produkty.

Kompleks sportowo-rekreacyjny OSiR
19-500 Gołdap, ul. Partyzantów 31 a, tel. 87 615 40 10 , hala-basen.goldap.pl 

Nowoczesne centrum rekreacji powstałe w wyniku rewitalizacji obszarów powojskowych. Na bazie XIX 
- wiecznego budynku, będącego dawniej ujeżdżalnią koni oraz części wojskowego placu apelowego 
wybudowano krytą pływalnię oraz halę sportowo-widowiskową. Obiekt jest monitorowany oraz w pełni 
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dysponuje następującą bazą: kryta pływalnia (a 
w niej oprócz basenu sportowego 6 torowego o długości  25 m z widownią  jest  także zjeżdżalnia, 
jacuzzi i sauna); nowoczesna hala sportowo-widowiskowa (na płycie której mieszczą się: boiska do 
piłki  nożnej,  siatkowej,  koszykowej,  ręcznej,  do  tenisa  ziemnego),  wyposażona  jest  w  niezbędne 
sprzęty  do uprawiania  sportów (min.  koszykówki,  siatkówki,  tenisa  ziemnego,  gimnastyki,  skoków 
wzwyż,  tenisa  stołowego);  (widownia  stała  wraz  z  rozkładanymi  trybunami  mieści  481  widzów), 
siłownia (sprzęt fitness i siłowy), odnowa biologiczna (min. masaże, solarium). 
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Centrum Sportowo-Rekreacyjne ,,Piękna Góra” Rudziewicz
19-500 Gołdap, Konikowo 11, tel. 87 615 49 43, zajazd-rudziewicz.pl

Piękna  Góra  to  prawdziwy  raj  dla  osób  uprawiających  turystykę  aktywną.  Latem  jest  celem 
niedzielnych spacerów, a zimą proponuje doskonałe warunki do jazdy na nartach i snowboardzie. 
Warto tu przyjechać z całą rodziną i zakwaterować się w Zajeździe pod Piękną Górą Rudziewicz. 
Znak jakości i serdeczna gościnność to tylko kilka zalet, które cechują ośrodek. Wspaniałe widoki, 
znakomite warunki do szusowania na nartach, słońce i wiele przygód - to wszystko można znaleźć 
w zimowej  scenerii  na Pięknej  Górze.  Naprawdę jest  w czym wybierać!  Trzy trasy narciarskie 
wspólnie  tworzą  "Ski  arene".  Wszystkie  trasy  są  sztucznie  naśnieżane,  oświetlone  i 
ratrakowane. Przed zajazdem usytuowana jest 2-osobowa kolej krzesełkowa przy trasie zjazdowej 
o  długości  750  m. Przy  dobrych  warunkach  śniegowych  funkcjonuje  także  tor  saneczkowy  o 
długości  1200  m.  Tuż  obok  wyciągów  znajdują  się  parkingi  oraz  wypożyczalnie  sprzętu 
narciarskiego. Można tu zaopatrzyć się w wysokiej  jakości sprzęt  do narciarstwa zjazdowego i 
snowboardu.  Sezon  na  stokach  urozmaica  wiele  imprez  -  zawody,  konkursy. Piękna  Góra  to 
idealna  zimowa  kraina  dla  osób,  które  cenią  sobie  przede  wszystkim  gwarancję  śniegu, 
różnorodność  dobrze  przygotowanych  tras,  atrakcyjny  sposób  spędzenia  wolnego  czasu  po 
całodziennym szusowaniu na nartach.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
19-500 Gołdap, ul. Stadionowa 5 a, tel. 87 615 06 41 , osirgoldap.pl

Cross Gołdapski - pucharowa impreza biegowa

 Cross Gołdapski to impreza sportowa, która po raz pierwszy odbyła się w roku 1993 z inicjatywy 
NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze. Od tego czasu zawody odbywają się regularnie co rok we 
wrześniu. Miejscem biegów jest Las Kumiecie. Cross cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród 
mieszkańców, ale również osób spoza terenów gołdapskich i zagranicy. Średnio w biegach co roku 
bierze udział ok. 500-600 osób.
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Bieg Jaćwingów
Najstarsza i największa sportowa impreza zimowa  na Warmii i Mazurach a także jedna z najstarszych 
w  Polsce.  Biegi  narciarskie  w  Lesie  Kumiecie  odbywają  się  od  1978  r.  w  okresie  zimowym 
(styczeń/luty). Zawodnicy mają do przebycia określone dystanse stylem dowolnym lub klasycznym. 
Bieg Jaćwingów propaguje aktywny wypoczynek i skijoring czyli bieg na nartach z psem lub psami.

Półmaraton Gołdap-Gusiew 
Od  prawie  20  lat  w  ramach  współpracy  Gołdapi  i  Gusiewa  miasta  partnerskiego  z  Obwodu 
Kaliningradzkiego  Federacji  Rosyjskiej,  w  okresie  letnim,  odbywa  się  Bieg  Gusiew-Gołdap  czyli 
półmaraton po drogach asfaltowych łączących oba miasta. W zawodach mogą wziąć udział osoby 
pełnoletnie.   Impreza  cieszy  się  duża  popularnością  zarówno  wśród  mieszkańców  Gołdapi  jak  i 
Obwodu Kaliningradzkiego, bez względu na kategorię wiekową. Bieg od 2 lat kończy się pod Piękną 
Górą,  gdzie  na  zawodników  czeka  wyśmienita  kuchnia  z  dziczyzny  i  bardzo  atrakcyjne  pakiety 
startowe.

Turniej plażowej piłki siatkowej o Puchar Zdrojowy Gołdap CUP. 
Turniej  plażowej  piłki  siatkowej  o Puchar  Zdrojowy Gołdap CUP odbywa się  zawsze  15 sierpnia. 
Turniej odbywa się na boiskach przy plaży miejskiej w Gołdapi.  Walczących na piasku zawodników 
zwykle dopinguje duża publiczność, a organizator zapewnia uczestnikom oprócz nagród finansowych 
zaplecze gastronomiczne i atrakcyjne pakiety startowe.

Olecko
Hotel Colosseum & SPA w Olecku, ul. Gołdapska 12, tel. (87) 520 26 43
 
Hotel  Colosseum & Spa znajduje się w pięknym parku. Korzysta z  bogatego zaplecza sportowo-
rekreacyjnego położonego  w pobliżu jeziora Olecko Wielkie.
Na terenie hotelu znajdują się między innymi siłownia  oraz kryty nowoczesny basen w urokliwym 
rzymskim stylu o długości 17 m, szerokości 12 m i głębokości 1,3 m. oferując wspaniałą rozrywkę, 
relaks i czynny wypoczynek z korzyścią dla zdrowia.

 
 
1. Basen w hotelu, 2. Zajęcia z dziećmi na basenie zdj.J.Kunicki  

Można również skorzystać z usług hotelowego SPA i centrum odnowy biologicznej, które obejmują 
saunę, gabinety masażu, jacuzzi oraz łaźnię parową. W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu położone są 
korty miejskie.
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Hotel Olecko, ul. Parkowa 11, tel. (87) 520 30 49

Hotel  Olecko znajduje się  tuż nad  trawiastymi  zboczami „Dzikiej  Plaży”  przy jez.  Oleckie  Wielkie. 
Zaprasza do skorzystania z trzech kortów tenisowych, wypożyczenia rowerów górskich, usług SPA  w 
tym sauny suchej oraz fotela masującego.

 
1.Hotel Olecko, 2.Sauna  zdj. J.Kunicki

Goliat  -  Klinika Zdrowia i Urody, Aleje Lipowe 1, tel. (87) 520 42 59

Goliat  -  Klinika  Zdrowia  i  Urody   wyposażony jest   w  najnowszy  sprzęt  do  odnowy biologicznej, 
kosmetyki estetycznej, rehabilitacji oraz sportowy. 
W skład kliniki  wchodzą:  siłownia  dla Pań, siłownia dla Panów,  sala do aerobicu i  fitness,  karate 
Kyokushin oraz salka fitness. Rehabilitacja obejmuje: światłoterapię, magnetoterapię, laseroterapię, 
elektroterapię  oraz masaż.  Podczas odnowy biologicznej  można korzystać z sauny suchej,  sauny 
parowej, solarium, łóżka hydrojet, wanny spa oraz kabiny infrared. Poza tym klinika wyposażona jest 
w gabinet kosmetyczny dysponujący zestawem nowoczesnych urządzeń wysokiej klasy, zapewniając 
kompleksowe usługi na najwyższym poziomie.

1.Siłownia w Goliacie, 2. Kriokomora zdj.J.Kunicki

Hala widowiskowo-sportowa z pływalnią „Lega”, ul. Park 1, tel. (87) 520 20 48

Każda zainteresowana sportem osoba może bez problemu znaleźć  tu  coś dla siebie.  W obiekcie 
znajdą się m.in.: pełnowymiarowe boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, halowej piłki nożnej, 
sala  fitness,  sala  do  squasha,  bieżnia  z  możliwością   skoku  w  dal,  ścianka  wspinaczkowa  (o 
wysokości  niemal 14m, z wydzielonym sektorem o wysokości  10m do rozgrywania  wspinaczki  na 
czas),  siłownia  oraz  hala  basenowa  oraz  zespół  SPA  .  Dla  zregenerowania  sił  zapraszamy  do 
skorzystania z kompleksowego SPA, w skład, którego wchodzą: sauna sucha, sauna mokra, łaźnia 
parowa, łaźnia solna, grota lodowa, kabina infrared, pomieszczenia do masażu, prysznice wrażeń, 
pomieszczenia do wypoczynku.
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Wiewiórcza Ścieżka

Warto wybrać się na wycieczkę Wiewiórczą Ścieżką, trasą wytyczoną wokół jeziora Oleckie Wielkie. 
12 kilometrowa,  trasa piesza,  idealna również do uprawiania  nornic walking,  wykorzystywana jest 
także przez rowerzystów.  Ścieżka ma swój początek na drewnianym mostku, w miejscu, w którym 
rzeka Lega wypływa z  jeziora Oleckie Wielkie. 

Fot. Fragment Wiewiórczej Ścieżki, zdj.J.Kunicki

Wędrówka  ścieżką  to  niezapomniana  przygoda.  Spacer  nad  jeziorem  sprzyja  docenieniu  piękna 
mazurskiej przyrody. Urocze miejsca, zapach trzcin, widok ptaków – to wszystko relaksuje i wyzwala 
pozytywną energię.

Suwałki

Suwalski Aquapark 
ul. Papieża Jana Pawła II 7, 16-400 Suwałki
tel. 87 562 62 22, www.aquaparksuwalki.com

Nowoczesne,  wielofunkcyjne  centrum  sportowo-rekreacyjne,  spełniające  oczekiwania  najbardziej 
wymagających klientów.

W skład kompleksu wchodzą:

- basen sportowy dla pływaków amatorów i zawodowców o wymiarach 25 x 21 m oraz widowni na 
300 miejsc, przystosowany do organizacji zawodów na najwyższym poziomie ,

-  basen rekreacyjny dla  osób,  które  chcą  odpocząć  jaki  i  przyjemnie  spędzić  czas  na  rekreacji 
wodnej, miłośnicy mocnych wrażeń mają do dyspozycji zjeżdżalnię otwartą o długości 56 m oraz dwie 
ponad 100. metrowe zjeżdżalnie rurowe. Dla mniej odważnych, ale także głodnych wrażeń polecić 
można  dwutorową  zjeżdżalnię  rodzinną  i  sztuczną  rzekę.  Poprawie  krążenia  krwi  i  rozluźnieniu 
wszystkich  partii  ciała  służą  bicze  i  kaskady wodne,  gejzery,  parasol  wodny,  prąd 2-dyszowy i  3 
whirpole.

-  kompleks saun  składający się  z  rzymskiej  łaźni  parowej,  sauny fińskiej,  saunarium i  sauny na 
podczerwień. Pobyt w strefie sauny jest niezastąpionym środkiem na poprawę samopoczucia. Kąpiel 
termiczna w saunie pobudza przemianę materii oczyszcza skórę, rozluźnia i orzeźwia.

14

http://www.aquaparksuwalki.com/


-  grota  solna  ze  ścianami  wyłożonymi  solą  jodowo-bromową  z  kopalni  soli  
w  Bochni,  panujący  w  grocie  mikroklimat  przypomina  ten,  który  mamy  nad  morzem,  czyste, 
zjonizowane dzięki soli, powietrze odpręża ciało i wycisza umysł.

Centrum Rehabilitacji MELIUS 
Jedna  z  najnowocześniejszych  przychodni  rehabilitacyjnych  w  północno-wschodniej  Polsce.  Na 
powierzchni blisko 400 m2 zlokalizowane są m.in. gabinety lekarskie, gabinety hydroterapii, gabinety 
fizykoterapii, gabinety terapii manualnej i masażu oraz sala ćwiczeń rehabilitacyjnych. Centrum oferuje 
szeroki  wachlarz  usług  rehabilitacyjnych  prowadzonych  według  najnowszych  metod 
fizjoterapeutycznych, zapewnia opiekę medyczną ludziom w każdym wieku, prowadzącym aktywny 
tryb życia jak i wszystkim borykającym się z różnymi schorzeniami narządu ruchu.

Centrum  Rehabilitacji  MELIUS  mieści  się  na  pierwszym  piętrze  budynku  Aquapark  Suwałki,  tel. 
87 565 37 77.

Olimpia Fitness Club 
Oferuje  zajęcia  na  siłowni  pod  opieką  doświadczonych  instruktorów  dla  wszystkich,  którzy  chcą 
zadbać o  swoje  zdrowie  i  sprawność  fizyczną  organizmu i  poprawić  samopoczucie.  Klub  oferuje 
bogatą gamę zajęć fitness: step, body shape, ABT, TBC, stretching oraz zajęcia choreograficzne  
i mentalne: pilates i joga.

Mieści się na I piętrze Aquaparku, tel. 87 565 62 79.
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Baza sportowo –rekreacyjna Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
• pływalnia  kryta  o  wymiarach  25  m  x  12  m  i  głębokości  od  1,10  m  do  3,50  m  oferuje 

wypoczynek na wodzie i zajęcia organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
• czynna: poniedziałki – piątki w godz. 6 – 22, soboty-niedziele 10 – 18,
• kort tenisowe, 3 korty udostępnione od maja do października codziennie w godz. 6 – 22,
• ścianka wspinaczkowa o wymiarach 18 m x 9 m i pow. 165 m 2, do dyspozycji 2 instruktorów, 

czynna poniedziałek– piątek, niedziela 13 – 21,
• sauny i jacuzzi, udostępnione od poniedziałku do piątku 6 – 22, sobota – niedziela 10 – 18,
• ośrodek żeglarski nad zalewem „arkadia” i w Starym Folwarku,
• nowoczesny stadion piłkarski OsIr przy ul. Zarzecze 26,
• plaża miejska nad zalewem „Arkadia”,
• siłownia,  czynna listopad – marzec od poniedziałku do piątku w godz. 6 -22, sobota 6-14,
• skatepark – przeznaczony do jazdy na łyżworolkach i deskorolkach.

adres OSiR:
ul. Wojska Polskiego 2
16 – 400 Suwałki
tel. 87 566 32 82
www.osir.suwalki.pl

Ścieżki rowerowo-spacerowe
W mieście istnieje około 35 km tras rowerowo-pieszych, najbardziej atrakcyjną jest trasa biegnąca 
wzdłuż  ulicy  Tadeusza  Kościuszki  i  rzeki  Czarna  Hańcza  oraz  wokół  zalewu  Arkadia.  Ścieżkami 
rowerowymi  można  bezpiecznie  dotrzeć  z  Suwałk  do  miejscowości  Krzywe  i  dalej  szlakami 
Wigierskiego Parku Narodowego.

Hotel Akwilon, Suwałki, ul. Kościuszki 2, tel. 87 563 59 40.
Gabinety odnowy biologicznej 

XIV Lato na Rowerze z PTTK -  rajd  miłośników turystyki  rowerowej  oraz  aktywnych  form 
wypoczynku  o  wieloletniej  tradycji  pozwalający  poznać  najpiękniejsze  szlaki  rowerowe 
Suwalszczyzny. Terminy: 7,14,21 i 28 lipca
organizator: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 
Oddział w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 37, tel. 87 566 59 61
tel./fax. 87 566 79 47
www.suwalki.pttk.pl
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III  Szkoła  Żeglowania,  cykl  rejsów  turystycznych  po  jeziorze  Wigry  dla  rodzin  z  dziećmi, 
połączony ze szkoleniem z technik żeglowania oraz piknikiem żeglarskim z muzyką szantową.
terminy: 7-8, 14-15,21-22,28-29 lipca oraz 4-5, 11-12,18-19,25-26 lipca
 
organizator: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 
Oddział w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 37, tel. 87 566 59 61
tel./fax. 87 566 79 47
www.suwalki.pttk.pl

Augustów
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie CSiR, ul. Sucharskiego 15, 
87 643 67 58, 643 67 59; www.basenaugustow.pl

Pływalnia
Kompleks  rekreacyjni–  sportowy  posiadający  basen  (wym.  25  m  x  12,5  m  x  1,2  m  do  3,4  m 
głębokości),  mały  basen  (wym.  12,4  m  x  7  m  x  0,8  m  głębokości)  z  urządzeniami  do  masażu 
powietrzno-wodnego, wanny WHIRPOOL do gorących kąpieli z hydro - masażem, zjeżdżalnię wodną 
o  długości  92  m,  saunę  fińską,  siłownię,  solarium,  salon  odnowy  biologicznej.  Oferuje  masaże 
wibracyjny, rozciągający, klepiący, ugniatający i klepiąco-ugniatający o charakterze relaksacyjnym w 
różnych sekwencjach i o różnym natężeniu tak, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania użytkownika. 
Obiekt doskonale nadaje się do całorocznej rekreacji i rehabilitacji. Jest w pełni przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych ruchowo. Wysoko wykwalifikowana kadra instruktorów i trenerów zapewnia 
profesjonalną obsługę i bezpieczeństwo.
W obiekcie prowadzone są zajęcia fitness prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, które 
pozwalają poprawić sylwetkę jak również stracić zbędne kilogramy. W ofercie znajdują się również 
masaże i inne zabiegi Wellness.

Fot. CSiR w Augustowie

Obiekty Sportowo Rekreacyjne ul. Tytoniowej 1, 
87 643 67 58, 643 67 59; www.basenaugustow.pl

Korty  tenisowe-  pięć  kortów  tenisowych  o  nawierzchni  ceglastej,  osłoniętych  lasem.  Korty 
funkcjonują  od  maja  do  października  w  dni  powszednie  od  godziny  7.00  do  20.00,  a  w  soboty, 
niedziele i święta od 10.00 do 18.00.

Stadion wielofunkcyjny,  Tytoniowa 1
Wielofunkcyjny  stadion sportowy  usytuowany w zacisznym miejscu przy  ul.  Tytoniowej  1  stwarza 
znakomite warunki do organizowania zgrupowań sportowych. Do dyspozycji  dwa boiska piłkarskie, 
boisko  do  koszykówki  i  boisko  do  piłki  siatkowej,  pełnowymiarowa,  ośmiotorowa  bieżnia 
lekkoatletyczna, urządzenia socjalno-sanitarne. 
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fot. CSiR w Augustowie
 
Wyciąg nart wodnych- Centrum Sportu i Rekreacji
087 643 67 58, 643 67 59 www.basenaugustow.pl

Jedną z największych atrakcji Augustowa jest pierwszy w Polsce profesjonalny wyciąg dla narciarzy 
wodnych. Jego długość wynosi 740 m., a maksymalna prędkość, jaką może rozwinąć - 58 km/h. Z 
wyciągu  może korzystać  jednocześnie  8  osób.  Za  otwarcie  wyciągu  Miasto  otrzymało  prestiżową 
nagrodę Prezesa Polskiej  Organizacji  Turystycznej  „Przebiśnieg ‘99”.  Każdego lata odbywa się tu 
szereg imprez sportowych, m. in. Wodny Slalom Gwiazd z Trójką, Amatorskie Mistrzostwa Polski w 
Narciarstwie Wodnym. 

Fot. Jadwiga Koniecko
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Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Konopnickiej 5, 87 643 22 29 
Konstrukcja  obiektu  będzie  umożliwiała  jednoczesne  korzystanie  z  sali  sportowej  kilku  grającym 
grupom.  Zaprojektowana pięciostopniowa  widownia  stała  pomieści  320  osób,  plus  198  miejsc  na 
składanych trybunach. Liczymy również, że przeniesie się tam część imprez artystycznych. 

Lodowisko Syntetyczne Centrum rekreacyjne „Struś”: 601 416 582
Całoroczne,  sztuczne,  zadaszone,  wypożyczalnia  łyżew  na  miejscu,  kawiarenka,  plac  zabaw  dla 
dzieci, kręgielnia zewnętrzna, bilard, grill. 

        

Odnowa biologiczna SPA
Wszystkim, dla  których stres i  brak ruchu stały się przyczyną  ogólnego zmęczenia i  pogorszenia 
zdrowia,  polecam odwiedzić nasze sanatorium. Dodatkowo obiekty Spa oferują swoim gościom 
zabiegi oparte na znanych w Polsce markach kosmetycznych. Są to zabiegi zarówno dla kobiet jak i 
mężczyzn, przy użyciu nowoczesnych urządzeń. 

Hotel Warszawa SPA& Resort, ul. Zdrojowa  1 tel. 87 643 85 00
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Hotel Warszawa  położony jest w Augustowie nad jeziorem Necko. W centrum spa hotelu można się 
wybrać na profesjonalny zabieg masażu, do łaźni i sauny, a hotelowa plaża to idealna sceneria do 
relaksujących  kąpieli  słonecznych.  Do  dyspozycji  gości  hotelowych  jest  również  wypożyczalnia 
rowerów oraz sprzętu wodnego.

Hotel SPA Wojciech w Augustowie, ul. Wojciech 8, tel. 87 644 72 37, 38, 39 

      

Hotel  SPA  WOJCIECH  w  Augustowie  zapewnia  swoim  Gościom  wiele  możliwości  wypoczynku. 
Osoby,  które  są  zmęczone  wielkomiejską  codziennością,  mogą  skorzystać  z  szerokiej  oferty 
wybierając odpowiednią formę dla siebie.  Basen z masażami wodnymi - do korzystania wyłącznie 
przez  gości  hotelowych,  usługa  wliczona  w  ceną  pokoju.  Sauna  sucho-parowa  do  korzystania 
wyłącznie  przez  gości  hotelowych,  usługa  wliczona  w  ceną,  pokoju.  Siłownia,  solarium -  do 
korzystania  wyłącznie  przez  gości  hotelowych.  Gabinet  kosmetyczny  i  salon  masażu  oferujące 
zabiegi typu Wellness dla kobiet i mężczyzn (usługa ogólnodostępna). 
W  hotelu  jest  również  salonik  bilardowy -  do  korzystania  wyłącznie  przez  gości  hotelowych,
wypożyczalnia sprzętu sportowego (rowery trekingowe, Nordic Walking, sprzęt do tenisa ziemnego), 
wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, łodzie wędkarskie, rowery wodne), kort tenisowy (oświetlany) 
-usługa ogólnodostępna oraz plac zabaw dla dzieci - usługa ogólnodostępna. 

Hotel Amber Bay Aqua Park Augustów, ul. Turystyczna 81, tel: + 48 (87) 643 07 06 

     
Położony  jest  w  sercu  Puszczy  Augustowskiej  nad  brzegiem  jeziora  Białego.
Czyste powietrze, bliskość sosnowego lasu, komfortowo wyposażone wnętrze hotelu i miła atmosfera 
tworzą idealne warunki do wypoczynku, rekreacji, rozrywki oraz spotkań konferencyjno-biznesowych. 

Hotel do dyspozycji gości oddaje: salę FITNESS o powierzchni 180m2 z drążkami i lustrami, bilard, 
ping-pong, piłkarzyki, boisko do siatkówki plażowej, SPA, aqua park, wypożyczalnia rowerów, pokój 
zabaw dla dzieci. 
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Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe "Budowlani"
ul. Zdrojowa 3, tel: (87) 643 28 71) 

fot. Jadwiga Koniecko

Sanatorium jest położone w północnej części miasta, w odległości około trzech kilometrów od jego 
centrum. Cały kompleks jest otoczony pięknym, sosnowym lasem, bogatym w olejki eteryczne i 
fitocydy. Budynek główny został wzniesiony na wysokiej skarpie nad brzegiem jeziora Necko. Całe 
sanatorium  zostało  zmodernizowane,  przystosowane  do  przyjmowania  osób  niepełnosprawnych 
(podjazdy,winda). Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się na terenie budynku głównego oraz w pawilonie 
oddalonym  o  około  100  metrów.  Budowlani  specjalizują  się  w  leczeniu:  chorób  ortopedyczno  – 
urazowych,  chorób  reumatologicznych,  chorób  naczyń  obwodowych,  osteoporozy,  nerwic, 
podnoszenia odporności ogólnej.
Sanatorium  „Budowlani”  oferuje  pobyty  uzdrowiskowo-wypoczynkowe,  turnusy 
rehablitacyjne,noclegi,  zabiegi  przyrodolecznicze  oraz  szeroki  zakres  zabiegów  z  dziedziny: 
światłolecznictwa,  hydroterapii,  laseroterapii,  magnetoterapii,  kinezyterapii,  a  także  zabiegów 
inhalacyjnych i masaży klasycznych. Specjalnością sanatorium są okłady borowinowe.

Pałac Na Wodzie; ul. Zarzecze 17 B 
Pałac na wodzie – ośrodek budowany na wzór Pałacu w Łazienkach, który powstał za czasów Króla 
Zygmunta Augusta, założyciela Augustowa. Nowoczesne sanatorium i gabinety odnowy biologicznej.
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Regionalne Centrum Rekreacji „Kaktusik”; ul. 29 Listopada 2 telefony 0-697 720 033, 

       

Obiekt „Kaktusik” to idealne połączenie gastronomii z placem zabaw dla dzieci. W czasie, gdy rodzice 
mogą w przyjaznej atmosferze zjeść posiłek, ich pociechy mają możliwość skorzystania z bezpłatnego 
placu zabaw nie znikając z oczu opiekunów.

Promenada Augustów – Bulwary

Szlak pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Netta, jez. Necko oraz sztucznie przekopanego  odcinka Kanału 
Augustowskiego. Świetne miejsce na spacer, przejażdżki rowerem czy rolkami

      

Imprezy sportowo-rekreacyjne 

II Augustowski Półmaraton - wrzesień

Malownicza trasa po Puszczy Augustowskiej, brzegami jeziora Sajno i kilku mniejszych. Maraton 
odbywa się na 2 trasach dystans:- 24 km – Mini,- 56 km – Maraton. Start i koniec maratonu na Rynku 
Zygmunta Augusta.
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Triathlon Papieski , Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
ul. Sucharskiego 15
Triathlon Papieski jest upamiętnieniem pobytu Jana Pawła II poprzez popularyzację jazdy rowerem, 
pływania, biegania.
Miejsce: Augustów, Studzieniczna, Puszcza Augustowska

Zlot Morsów - styczeń

     
fot. wwwaugustow24.pl

Dwudniowa  impreza  organizowana  w  jeden  weekend  w  styczniu.  W  programie  m.in.  kąpiel  w 
przygotowanym miejscu,  ognisko,  pokaz  sztucznych  ogni,  bal  karnawałowy,  wybór  najstarszego  i 
najmłodszego morsa, występ młodzieżowej orkiestry oraz pokazy służb ratowniczych. 
Zimowe kąpanie w Augustowie zainicjował Ryszard Iwaszkiewicz (również mors). Cztery lata temu 
zaprosił  do  siebie  zaprzyjaźnione  morsy.  Grupa  kąpiących  się  z  kilkudziesięciu  powiększyła  się 
kilkakrotnie. Ryszard Iwaszkiewicz stoi na czele Augustowskiego Klubu Morsów. Wierzył, że Augustów 
w przyszłości będzie krajową stolicą morsowania śródlądowego. Dzisiaj tak już jest. W organizację 
zlotu angażują się władze miasta.  Dokładnej liczby nie znamy, ale ok.  120 morsów i foczek z 
całego kraju kąpie się rok rocznie w lodowatej wodzie augustowskiej Netty. 

Rajd konny  - wrzesień

   
fot. Mariusz Babiński
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Zabawa, która łączy zwierzę - jakim jest koń, naturę - czyli  jego naturalne środowisko jak również 
człowieka. W jeździe konno nie ma ograniczeń wiekowych, trzeba jedynie odrobiny chęci oraz odwagi, 
aby spróbować i pokochać ten piękny sport. Jesienny Rajd Konny trwa cztery dni. Władze Augustowa 
są  współorganizatorem  imprezy  i  mają  nadzieję,  że  rajdy  pozwolą  na  wydłużenie  sezonu 
turystycznego. 

Mistrzostwa świata w wędkarstwie podlodowym – luty

Organizator Polski Związek Wędkarski.
W zawodach biorą udział drużyny z całego świata, między innymi z USA, Szwecji,  Ukrainy, Rosji, 
Litwy i Łotwy. Zawody trwają dwa dni i podzielone są na dwie tury. Drugiego dnia zawodów następuje 
podsumowanie wyników oraz oficjalne zakończenie i rozdanie nagród.

Międzynarodowy  Konkurs  Skoków  na  Nartach  Wodnych  „Netta  Cap”  Memoriał  Zygmunta 
Kowalika – sierpień
Co roku na rzece Netcie o nagrody walczą  zawodnicy z Polski i zagranicy. 
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	Mieści się na I piętrze Aquaparku, tel. 87 565 62 79.

