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www.elk.pl
Urząd Miasta Ełku
ul. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
tel. 87 73 26 280, 87 73 26 115

www.turystyka.frrg.pl
 „IT” Centrum Promocji Regionu Gołdap 
przy Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap
pl. Zwycięstwa 16
19-500 Gołdap
tel. 87 615 20 90

www.olecko.pl
Urząd Miejski
Plac Wolności 3
19-400 Olecko
tel. 87 520 2168 

www.cmikt.pl
Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno-Turystycznej 
Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach
ul. ks. K. Hamerszmita 16
16-400 Suwałki
tel. 87 563 05 38

www.augustow.eu
Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie
Rynek Zygmunta Augusta 44

16-300 Augustów
tel. 87 643 28 83
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Kraina pięciu miast – kraina pięciu zmysłów
Rozległa: od głębin jeziora Hańcza w okolicach Suwałk 
po wzniesienia Pięknej Góry niedaleko Gołdapi; od 
malowniczych łąk okolic Olecka po gęste lasy Puszczy 
Augustowskiej i ciche jeziora Pojezierza Ełckiego. 
To Kraina Pięciu Miast: pięciu różnorodnych historii, 
stylów i tradycji. Mieszanka kultur i religii niespotykana 
nigdzie indziej. Wielość tworzy efekt niewyczerpanych 
możliwości - różnorodność jest tu pierwotną siłą natury, 
kultury i ludzi. Ta kraina w magiczny sposób karmi każdy 
z naszych zmysłów i oferuje niezapomniane doznania. 
Zapraszamy na wakacje, weekendy, rodzinne wypady 

czy korporacyjne spotkania. Czekają na 
Ciebie: Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki, 

Augustów. Te miasta i ich okolice 
przeniosą Cię w rzeczywistość, 
która wydawała się być tylko 
wytworem wyobraźni. 
A istnieje naprawdę!
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Ełk
Podróż wehikułem czasu – eskapada
Ełcką Kolejką Wąskotorową to wyjątkowa 
przygoda. 
Podróżnik, który tutaj trafi, nie będzie mógł 
nadziwić się nietypowej architekturze Ełku.
Stojąc na promenadzie i patrząc na odbijające się
w tafli jeziora drzewa przetrze oczy, nie wierząc,
że znajduje się w centrum Stolicy Mazur.
Spacer przez odrestaurowany Park Solidarność 
wprowadzi w błogi nastrój, a podświetlone 
zabytkowe obiekty przeniosą do XIX wieku.
Dzięki podróży Kolejką Wąskotorową podróżnik 
będzie mógł zagościć w świecie jeleni królujących 
w lasach okalających miasto. Po takiej eskapadzie, 
spośród wielu restauracji położonych nad 
promenadą ełcką, z łatwością wybierze miejsce, 
gdzie zje pyszną kolację.  

Gołdap
Skrzyżowanie tysiąca kultur – każda
godzina spędzona w Gołdapi będzie
miała inne barwy. 
Głośny, przeraźliwy krzyk przeszywający
powietrze i dobiegający zewsząd błogi zapach 
kartaczy... Tak, to Gołdap podczas
Międzynarodowego Konkursu Krzyku.
Miasto usytuowane na najwyższych
wzniesieniach Mazur Garbatych
bezsprzecznie może konkurować o miano stolicy 
tysiąca kultur. Zachwyt wzbudzą zabytkowe mosty 
w Stańczykach, dech zaprze piramida Farenheidów 
w Rapie, niezapomnianych emocji dostarczy
wjazd na szczyt Pięknej Góry nowoczesnym
wyciągiem narciarskim, a jedyny w Polsce pomnik 
Immanuela Kanta zadziwi i zainspiruje. Dodatkowo 
miasto otoczone jest tętniącą wewnętrznym,
dzikim życiem Puszczą Romincką...

Olecko
Śladami szesnastowiecznych pruskich 
architektów – w Olecku każda uliczka
ma swoją historię.
Stojący o świcie na środku malowniczego rynku 
podróżnik nie może oprzeć się wrażeniu,
że spowity mgłą plac ma kształt trapezu.
Nic dziwnego, to przecież rynek w Olecku. 
Niegdyś największy, dzisiaj oczarowuje 
zabytkowym układem urbanistycznym.
To w tym mieście znajduje się kamienna 
półrotunda, pomnik żołnierski z I Wojny 
Światowej, jak też stadion zbudowany dla 
niemieckiej kadry olimpijskiej. Piękne kamienice 
nie powinny jednak odwieść poszukiwacza 
przygód od spaceru „Wiewiórczą Ścieżką”, 
ciągnącą się wokół jeziora, a także szlakami 
turystycznymi wytyczonymi po atrakcyjnych 
historycznie i krajobrazowo terenach. 

Suwałki
W poszukiwaniu sław – w Suwałkach
nikogo nie dziwi niespodziewane 
spotkanie z krasnoludkami z baśni Marii 
Konopnickiej.
Podróżnik, który natknie się na wyraźne ślady 
bytności krasnoludków pojawiających się 
niespodziewanie i ożywiających atmosferę 
suwalskiej starówki i różnobarwnych ogrodów 
nad Czarną Hańczą, nie może mieć wątpliwości 
– trafił do Suwałk, rodzinnego miasta Marii 
Konopnickiej. Bajkowo położone wśród zielonych 
lasów i czystych jezior miasto obfituje
w malownicze zakątki. Przechadzając się dawnym 
traktem warszawsko-kowieńsko-petersburskim 
z łatwością przenieść się można w czasy 
sentymentalnego dziewiętnastowiecznego 
neoklasycyzmu. A miłośnicy legend i opowieści 
z dreszczykiem podczas Jaćwieskiego Festynu 
Archeologicznego „Szwajcaria”, mogą się 
zapoznać z metodami wytwarzania leczniczych 
mikstur.

Augustów
102 km wodnej wędrówki 
– Kanał Augustowski dostarczy
tysiąca wrażeń i... zdjęć!
Wrota zamykają się z pluskiem, statek 
kołysze się delikatnie w komorze śluzowej, 
poziom wody obniża się. Otwarciu drugich 
wrót towarzyszy głośne westchnienie 
zachwytu... Kanał Augustowski dostarczy 
niezapomnianych przeżyć podróżnikom, 
którzy zdecydują się podziwiać 
szesnastowieczne miasto i jego okolice 
z pokładu statku. Nie bez powodu 
Augustów nazywano „Wenecją 
Północy”. 102 km Kanału, 18 śluz, 
leczniczy mikroklimat bogaty w olejki 
eteryczne, wyciąg narciarzy wodnych, 
raj dla kajakarzy, woda Augustowianka 
wydobywana z jednego z najgłębszych ujęć 
w Polsce, a to tylko niektóre augustowskie 
atrakcje. 
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