
Oferta ROWERY   

 
Zapraszamy do skorzystania z oferty wypoczynku na łonie natury, wśród 

mazurskich łąk i lasów, z dala od zgiełku miasta i codziennego 

pośpiechu. Wyjątkowe położenie naszego obiektu – na uboczu, w 

bezpośrednim sąsiedztwie licznych tras rowerowych, w tym Mazurskiej Pętli 

Rowerowej, pozwala organizować komfortowy pobyt wypoczynkowy połączony 

z wycieczkami rowerowymi.  

 

Cena już od 125zł/osoba/dzień * 

 

Oferta zawiera:  

-pobyt w 4-osobowych domkach BRDA z łazienkami, ogrzewaniem**, 

-śniadania i obiadokolacje, prowiant na wycieczki, 

-ognisko . 

 
Płatne dodatkowo: 

-rower 40zł/dziennie 

-kajak 35zł/osoba 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*minimalnie 2 doby 

**pobyt w miesiącach maj, czerwiec, wrzesień 



Proponujemy kila tras wycieczek rowerowych, oto przykładowy plan: 

 
Dzień 1 
-Zameldowanie w Ośrodku PTTK UKTA Stanica Wodna 

- Trasa Rowerowa: Szlakiem Starowierców połączona ze zwiedzaniem klasztoru starowierców w Wojnowie 
(http://www.klasztor.info/) Trasa około 15 km. 

-obiadokolacja/Ognisko 

Dzień 2 
- Śniadanie  

- Trasa Rowerowa: Szlakiem Sosny Królewskiej połączona ze zwiedzaniem Leśniczówki Pranie 
(http://lesniczowkapranie.art.pl/) Trasa około 42 km. 
 
-Lunch na łonie natury podczas trasy rowerowej w wyznaczonym miejscu i czasie. 
 
-obiadokolacja/Ognisko 

Dzień 3 
- Śniadanie  

- Trasa Rowerowa: Szlakiem Dzikiego Tarpana połączona ze zwiedzaniem PAN POPIELNO (http:// 
http://popielno.pl/), Izby Regionalnej W Wejsunach (https://www.ruciane-nida.pl/dla-turysty/atrakcje-
turystyczne/izba-regionalna-w-wejsunach), Przeprawa promowa przez jezioro bełdany, wizyta na śluzie 
guzianka. część trasy około 30% biegnie przez rezerwat konika polskiego gdzie możesz spotkać dziko żyjące 
konie. Trasa około 37 km. 
 
-obiadokolacja/Ognisko 
Dzień 4 
- Śniadanie  

- Trasa Rowerowa: Mokry Zgon połączona ze zwiedzaniem Muzeum Przyrody w Krutyni 
(http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/mazurski/dolne_menu-mapy_parku-muzeum_przyrodnicze ). 
Trasa biegnie wokół jeziora Mokrego przez miejscowości: Krutyń, Cierzpięty oraz Zgon.Trasa około 39 km 

 
-Lunch na łonie natury podczas trasy rowerowej w wyznaczonym miejscu i czasie. 
-obiadokolacja/Ognisko 
 
Dzień 5 
- Śniadanie  

- Trasa Rowerowa: Trzech rezerwatów prowadzi z Ukty do trzech rezerwatów „Krutynia", „Zakręt", 
„Królewska Sosna". Pozwala na zapoznanie się z przyrodą tych rezerwatów. Rezerwat „Krutynia" umożliwia 
poznanie przyrody rezerwatu chroniącego rzekę Krutynię w górnym biegu. W rezerwacie „Zakręt" poznać 
można roślinność torfowiskową, otaczającą śródleśne jeziorko. W rezerwacie „Królewska Sosna" trasa 
wiedzie wzdłuż wschodniego brzegu Jeziora Mokrego Trasa około 20 km 
 

-Spływ kajakowy na odcinku Młyn-PTTK UKTA. Trasa około 10 km 
 
-obiadokolacja/Ognisko 

http://www.klasztor.info/
https://www.ruciane-nida.pl/dla-turysty/atrakcje-turystyczne/izba-regionalna-w-wejsunach
https://www.ruciane-nida.pl/dla-turysty/atrakcje-turystyczne/izba-regionalna-w-wejsunach


Dzień 6 
- Śniadanie  

- Trasa Rowerowa: Rowerem Tylko w Jedną stronę. Przejazd rowerami do miejscowości Ruciane-Nida gdzie 
z rowerami wsiadamy na statek około 2 godzinny rejs do Mikołajek, zwiedzanie Mikołajek powrót do Stanicy 
wodnej Pttk. Trasa rowerowa około 18km 
 
-Spływ kajakowy na odcinku Młyn-PTTK UKTA. 
 
-obiadokolacja/Ognisko 

Wszyscy uczestnicy otrzymają wygodne rowery, kaski, zestawy naprawcze, koszulki odblaskowe z logo 
rajdu rowerowego (Logo ustalone odpowiednio 14 dni przed rajdem).  
Są to trasy sugerowane możliwe realizacja tras 2 etapowych jak trasa Śniardwy około 102 km 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


