
 
 
 
 
  

Dąbrówno – leży 3 km.. od Ośrodka Wypoczynkowego „Interleży 3 km.. od Ośrodka Wypoczynkowego „Interleży 3 km.. od Ośrodka Wypoczynkowego „Interleży 3 km.. od Ośrodka Wypoczynkowego „Inter----Piast”, na przesmyku dwóch jezior. Nazywane jest Piast”, na przesmyku dwóch jezior. Nazywane jest Piast”, na przesmyku dwóch jezior. Nazywane jest Piast”, na przesmyku dwóch jezior. Nazywane jest 
klejnocikiem oprawionym w błękit jezior Dąbrowa Wielka i Dąbrowa Mała. To prawdziwy raj dla wędkarzy , klejnocikiem oprawionym w błękit jezior Dąbrowa Wielka i Dąbrowa Mała. To prawdziwy raj dla wędkarzy , klejnocikiem oprawionym w błękit jezior Dąbrowa Wielka i Dąbrowa Mała. To prawdziwy raj dla wędkarzy , klejnocikiem oprawionym w błękit jezior Dąbrowa Wielka i Dąbrowa Mała. To prawdziwy raj dla wędkarzy , 
grzybiarzy, myśliwych oraz spacerowiczów.grzybiarzy, myśliwych oraz spacerowiczów.grzybiarzy, myśliwych oraz spacerowiczów.grzybiarzy, myśliwych oraz spacerowiczów.    W pobliżu znajdują się prywatne stadniny koni oraz wypożyczalnie W pobliżu znajdują się prywatne stadniny koni oraz wypożyczalnie W pobliżu znajdują się prywatne stadniny koni oraz wypożyczalnie W pobliżu znajdują się prywatne stadniny koni oraz wypożyczalnie 
sprzętu wodnego. Dąbrówno posiada własną plażę. Wokół rozsiewają się liczne gospodarstwa agroturystyczne. Już sprzętu wodnego. Dąbrówno posiada własną plażę. Wokół rozsiewają się liczne gospodarstwa agroturystyczne. Już sprzętu wodnego. Dąbrówno posiada własną plażę. Wokół rozsiewają się liczne gospodarstwa agroturystyczne. Już sprzętu wodnego. Dąbrówno posiada własną plażę. Wokół rozsiewają się liczne gospodarstwa agroturystyczne. Już 
Prusowie docenili urodę tego miejsca, zasobność jezior i lasów oraz możliwości oPrusowie docenili urodę tego miejsca, zasobność jezior i lasów oraz możliwości oPrusowie docenili urodę tego miejsca, zasobność jezior i lasów oraz możliwości oPrusowie docenili urodę tego miejsca, zasobność jezior i lasów oraz możliwości obrony  tego miejsca przed brony  tego miejsca przed brony  tego miejsca przed brony  tego miejsca przed 
wojowniczymi plemionami. Położenie Dąbrówna  w miejscu z czterech stron ograniczonym przez wodę w czasach wojowniczymi plemionami. Położenie Dąbrówna  w miejscu z czterech stron ograniczonym przez wodę w czasach wojowniczymi plemionami. Położenie Dąbrówna  w miejscu z czterech stron ograniczonym przez wodę w czasach wojowniczymi plemionami. Położenie Dąbrówna  w miejscu z czterech stron ograniczonym przez wodę w czasach 
wojen było atutem. Miasto zostało zdobyte i zniszczone przez wojska polskowojen było atutem. Miasto zostało zdobyte i zniszczone przez wojska polskowojen było atutem. Miasto zostało zdobyte i zniszczone przez wojska polskowojen było atutem. Miasto zostało zdobyte i zniszczone przez wojska polsko----    litewskie maszerujące pod Grunwald litewskie maszerujące pod Grunwald litewskie maszerujące pod Grunwald litewskie maszerujące pod Grunwald 
w 1410 r. Do w 1410 r. Do w 1410 r. Do w 1410 r. Do rozwoju miasta po zniszczeniu przyczynili się jego kolejni właściciele rozwoju miasta po zniszczeniu przyczynili się jego kolejni właściciele rozwoju miasta po zniszczeniu przyczynili się jego kolejni właściciele rozwoju miasta po zniszczeniu przyczynili się jego kolejni właściciele ––––    ród Finckensteinów. ród Finckensteinów. ród Finckensteinów. ród Finckensteinów. 
Dąbrówno jednak nadal nękały pożary i zarazy. Zbyt ciasna zabudowa, słaba gospodarka, położenie na szlaku Dąbrówno jednak nadal nękały pożary i zarazy. Zbyt ciasna zabudowa, słaba gospodarka, położenie na szlaku Dąbrówno jednak nadal nękały pożary i zarazy. Zbyt ciasna zabudowa, słaba gospodarka, położenie na szlaku Dąbrówno jednak nadal nękały pożary i zarazy. Zbyt ciasna zabudowa, słaba gospodarka, położenie na szlaku 
przemarszu wojsk, działania I i II wojny światowej miały przemarszu wojsk, działania I i II wojny światowej miały przemarszu wojsk, działania I i II wojny światowej miały przemarszu wojsk, działania I i II wojny światowej miały niszczący wpływ na miasto. Po plebiscycie w 1920 r. niszczący wpływ na miasto. Po plebiscycie w 1920 r. niszczący wpływ na miasto. Po plebiscycie w 1920 r. niszczący wpływ na miasto. Po plebiscycie w 1920 r. 
miasto przeszło na stronę Niemiec. W 1945 r. skończyła się historia miejscowości na prawach miasta. Dąbrówno jest miasto przeszło na stronę Niemiec. W 1945 r. skończyła się historia miejscowości na prawach miasta. Dąbrówno jest miasto przeszło na stronę Niemiec. W 1945 r. skończyła się historia miejscowości na prawach miasta. Dąbrówno jest miasto przeszło na stronę Niemiec. W 1945 r. skończyła się historia miejscowości na prawach miasta. Dąbrówno jest 
dziś siedzibą gminy wiejskiej, pamiętającą jednak status miejski.                         dziś siedzibą gminy wiejskiej, pamiętającą jednak status miejski.                         dziś siedzibą gminy wiejskiej, pamiętającą jednak status miejski.                         dziś siedzibą gminy wiejskiej, pamiętającą jednak status miejski.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
W ostatnich latach słońce jaśniej świeci nad Dąbrównem. Jego walory turystyczne przyciągnęły wielu energicznych W ostatnich latach słońce jaśniej świeci nad Dąbrównem. Jego walory turystyczne przyciągnęły wielu energicznych W ostatnich latach słońce jaśniej świeci nad Dąbrównem. Jego walory turystyczne przyciągnęły wielu energicznych W ostatnich latach słońce jaśniej świeci nad Dąbrównem. Jego walory turystyczne przyciągnęły wielu energicznych 
mieszkańców miast, którzy nad brzegami jezior budują swoje domy, podjęli inwestymieszkańców miast, którzy nad brzegami jezior budują swoje domy, podjęli inwestymieszkańców miast, którzy nad brzegami jezior budują swoje domy, podjęli inwestymieszkańców miast, którzy nad brzegami jezior budują swoje domy, podjęli inwestycje. Dzięki temu powstały nowe cje. Dzięki temu powstały nowe cje. Dzięki temu powstały nowe cje. Dzięki temu powstały nowe 
osiedla domów nad Dąbrową Wielką i Dąbrową Małą. Dąbrówno nabrało charakteru miejscowości turystycznej i osiedla domów nad Dąbrową Wielką i Dąbrową Małą. Dąbrówno nabrało charakteru miejscowości turystycznej i osiedla domów nad Dąbrową Wielką i Dąbrową Małą. Dąbrówno nabrało charakteru miejscowości turystycznej i osiedla domów nad Dąbrową Wielką i Dąbrową Małą. Dąbrówno nabrało charakteru miejscowości turystycznej i 
letniskowej. Senne zazwyczaj Dąbrówno ożywa latem. Uroczo położona miejscowość z roku na rok przyciąga letniskowej. Senne zazwyczaj Dąbrówno ożywa latem. Uroczo położona miejscowość z roku na rok przyciąga letniskowej. Senne zazwyczaj Dąbrówno ożywa latem. Uroczo położona miejscowość z roku na rok przyciąga letniskowej. Senne zazwyczaj Dąbrówno ożywa latem. Uroczo położona miejscowość z roku na rok przyciąga 
turystów. Bliskieturystów. Bliskieturystów. Bliskieturystów. Bliskie    sąsiedztwo Pól Grunwaldzkich/ 9 km./ a także centralne położenie w stosunku do Ostródy, sąsiedztwo Pól Grunwaldzkich/ 9 km./ a także centralne położenie w stosunku do Ostródy, sąsiedztwo Pól Grunwaldzkich/ 9 km./ a także centralne położenie w stosunku do Ostródy, sąsiedztwo Pól Grunwaldzkich/ 9 km./ a także centralne położenie w stosunku do Ostródy, 
Nidzicy, Działdowa, Lubawy i Olsztynka i niedaleka odległość do Olsztyna/ 60 km./ stanowią dodatkowe atuty Nidzicy, Działdowa, Lubawy i Olsztynka i niedaleka odległość do Olsztyna/ 60 km./ stanowią dodatkowe atuty Nidzicy, Działdowa, Lubawy i Olsztynka i niedaleka odległość do Olsztyna/ 60 km./ stanowią dodatkowe atuty Nidzicy, Działdowa, Lubawy i Olsztynka i niedaleka odległość do Olsztyna/ 60 km./ stanowią dodatkowe atuty 
tego miejsca. tego miejsca. tego miejsca. tego miejsca.     
Dąbrówno to oprócz jezior mnóstwo szlaków spaDąbrówno to oprócz jezior mnóstwo szlaków spaDąbrówno to oprócz jezior mnóstwo szlaków spaDąbrówno to oprócz jezior mnóstwo szlaków spacerowych a także kilka zabytków. cerowych a także kilka zabytków. cerowych a także kilka zabytków. cerowych a także kilka zabytków.     

- XVIIXVIIXVIIXVII----    wieczny Kościół Metodystyczny / ołtarz późnego baroku, płyty nagrobne właścicieli Dąbrówna/ wieczny Kościół Metodystyczny / ołtarz późnego baroku, płyty nagrobne właścicieli Dąbrówna/ wieczny Kościół Metodystyczny / ołtarz późnego baroku, płyty nagrobne właścicieli Dąbrówna/ wieczny Kościół Metodystyczny / ołtarz późnego baroku, płyty nagrobne właścicieli Dąbrówna/     
- Kościół katolicki w stylu neogotyckimKościół katolicki w stylu neogotyckimKościół katolicki w stylu neogotyckimKościół katolicki w stylu neogotyckim    
- Fragment parku pałacowego z pozostałościami lipowej aleiFragment parku pałacowego z pozostałościami lipowej aleiFragment parku pałacowego z pozostałościami lipowej aleiFragment parku pałacowego z pozostałościami lipowej alei    
- Kamieniczki w rynkuKamieniczki w rynkuKamieniczki w rynkuKamieniczki w rynku    

    
W okoliW okoliW okoliW okolicy Dąbrówna warto zwiedzić:cy Dąbrówna warto zwiedzić:cy Dąbrówna warto zwiedzić:cy Dąbrówna warto zwiedzić:    

• rezerwat Krajobrazowy Wzgórz Dylewskichrezerwat Krajobrazowy Wzgórz Dylewskichrezerwat Krajobrazowy Wzgórz Dylewskichrezerwat Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich    
• Pola GrunwaldzkiePola GrunwaldzkiePola GrunwaldzkiePola Grunwaldzkie    
• Skansen w OlsztynkuSkansen w OlsztynkuSkansen w OlsztynkuSkansen w Olsztynku    
• Zamek w NidzicyZamek w NidzicyZamek w NidzicyZamek w Nidzicy    
• Rejs Kanałem OstródzkoRejs Kanałem OstródzkoRejs Kanałem OstródzkoRejs Kanałem Ostródzko----    ElbląskimElbląskimElbląskimElbląskim    
• Wyciąg narciarski w Wygodzie w paśmie Wzgórz DylewskichWyciąg narciarski w Wygodzie w paśmie Wzgórz DylewskichWyciąg narciarski w Wygodzie w paśmie Wzgórz DylewskichWyciąg narciarski w Wygodzie w paśmie Wzgórz Dylewskich    

    
Grunwald Grunwald Grunwald Grunwald ––––    kojarzona przede wszystkim ze słkojarzona przede wszystkim ze słkojarzona przede wszystkim ze słkojarzona przede wszystkim ze słynną średniowieczną bitwą w polskiej historii. Na terenie, na którym ynną średniowieczną bitwą w polskiej historii. Na terenie, na którym ynną średniowieczną bitwą w polskiej historii. Na terenie, na którym ynną średniowieczną bitwą w polskiej historii. Na terenie, na którym 
rozgrywała się walka wznosi się monumentalny zespół pomników upamiętniających zwycięstwo pod Grunwaldem. rozgrywała się walka wznosi się monumentalny zespół pomników upamiętniających zwycięstwo pod Grunwaldem. rozgrywała się walka wznosi się monumentalny zespół pomników upamiętniających zwycięstwo pod Grunwaldem. rozgrywała się walka wznosi się monumentalny zespół pomników upamiętniających zwycięstwo pod Grunwaldem. 
Na pn. wsch. Od pomnika usypano Kopiec Jagiełły. Działa tam też Muzeum Bitwy GrunwNa pn. wsch. Od pomnika usypano Kopiec Jagiełły. Działa tam też Muzeum Bitwy GrunwNa pn. wsch. Od pomnika usypano Kopiec Jagiełły. Działa tam też Muzeum Bitwy GrunwNa pn. wsch. Od pomnika usypano Kopiec Jagiełły. Działa tam też Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej, gdzie można aldzkiej, gdzie można aldzkiej, gdzie można aldzkiej, gdzie można 
prześledzić historię bitwy oraz obejrzeć film relacjonujący jej przebieg.prześledzić historię bitwy oraz obejrzeć film relacjonujący jej przebieg.prześledzić historię bitwy oraz obejrzeć film relacjonujący jej przebieg.prześledzić historię bitwy oraz obejrzeć film relacjonujący jej przebieg.    
    

Olsztynek Olsztynek Olsztynek Olsztynek ––––    miejscem, które warto zobaczyć w tym mieście jest Muzeum Budownictwa Ludowego. Olsztynecki miejscem, które warto zobaczyć w tym mieście jest Muzeum Budownictwa Ludowego. Olsztynecki miejscem, które warto zobaczyć w tym mieście jest Muzeum Budownictwa Ludowego. Olsztynecki miejscem, które warto zobaczyć w tym mieście jest Muzeum Budownictwa Ludowego. Olsztynecki 
skansen należy do najstarszych w Polsce. Jego początki sskansen należy do najstarszych w Polsce. Jego początki sskansen należy do najstarszych w Polsce. Jego początki sskansen należy do najstarszych w Polsce. Jego początki sięgają 1909 r. , kiedy to władze Królewca podjęły decyzję o ięgają 1909 r. , kiedy to władze Królewca podjęły decyzję o ięgają 1909 r. , kiedy to władze Królewca podjęły decyzję o ięgają 1909 r. , kiedy to władze Królewca podjęły decyzję o 
stworzeniu muzeum na wolnym powietrzu. Poczynając od 1910 r. zbudowano 24 obiekty architektury i 2 stworzeniu muzeum na wolnym powietrzu. Poczynając od 1910 r. zbudowano 24 obiekty architektury i 2 stworzeniu muzeum na wolnym powietrzu. Poczynając od 1910 r. zbudowano 24 obiekty architektury i 2 stworzeniu muzeum na wolnym powietrzu. Poczynając od 1910 r. zbudowano 24 obiekty architektury i 2 
archeologiczne. Wśród zabytków budownictwa ludowego połowę stanowiła zabudowa z Małej Litwy, bardarcheologiczne. Wśród zabytków budownictwa ludowego połowę stanowiła zabudowa z Małej Litwy, bardarcheologiczne. Wśród zabytków budownictwa ludowego połowę stanowiła zabudowa z Małej Litwy, bardarcheologiczne. Wśród zabytków budownictwa ludowego połowę stanowiła zabudowa z Małej Litwy, bardzo zo zo zo 
skromnie reprezentowane były Mazury i Sambia. Wiosną 1937 r. zarząd administracyjny prowincji wschodnio skromnie reprezentowane były Mazury i Sambia. Wiosną 1937 r. zarząd administracyjny prowincji wschodnio skromnie reprezentowane były Mazury i Sambia. Wiosną 1937 r. zarząd administracyjny prowincji wschodnio skromnie reprezentowane były Mazury i Sambia. Wiosną 1937 r. zarząd administracyjny prowincji wschodnio ––––    
pruskiej zdecydował przenieść muzealne obiekty z Królewca pod Olsztynek. Wiązało się to z istnieniem w okolicach pruskiej zdecydował przenieść muzealne obiekty z Królewca pod Olsztynek. Wiązało się to z istnieniem w okolicach pruskiej zdecydował przenieść muzealne obiekty z Królewca pod Olsztynek. Wiązało się to z istnieniem w okolicach pruskiej zdecydował przenieść muzealne obiekty z Królewca pod Olsztynek. Wiązało się to z istnieniem w okolicach 
Olsztynka pomnika Tannenberg, którOlsztynka pomnika Tannenberg, którOlsztynka pomnika Tannenberg, którOlsztynka pomnika Tannenberg, który stał się miejscem masowych wycieczek całej Rzeszy. Przyszłe muzeum miało y stał się miejscem masowych wycieczek całej Rzeszy. Przyszłe muzeum miało y stał się miejscem masowych wycieczek całej Rzeszy. Przyszłe muzeum miało y stał się miejscem masowych wycieczek całej Rzeszy. Przyszłe muzeum miało 
jeszcze bardziej podnieść atrakcyjność Olsztynka a zarazem mogło liczyć na znaczną  frekwencję zwiedzających. Po jeszcze bardziej podnieść atrakcyjność Olsztynka a zarazem mogło liczyć na znaczną  frekwencję zwiedzających. Po jeszcze bardziej podnieść atrakcyjność Olsztynka a zarazem mogło liczyć na znaczną  frekwencję zwiedzających. Po jeszcze bardziej podnieść atrakcyjność Olsztynka a zarazem mogło liczyć na znaczną  frekwencję zwiedzających. Po 
wojnie skansen pozostał przez kilka lat bez stałej opieki. Wtedy to wojnie skansen pozostał przez kilka lat bez stałej opieki. Wtedy to wojnie skansen pozostał przez kilka lat bez stałej opieki. Wtedy to wojnie skansen pozostał przez kilka lat bez stałej opieki. Wtedy to uległy rozproszeniu eksponaty a w obiektach  uległy rozproszeniu eksponaty a w obiektach  uległy rozproszeniu eksponaty a w obiektach  uległy rozproszeniu eksponaty a w obiektach  
architektoniczych  powstały liczne uszkodzenia. Pod koniec lat 40 przystąpiono do prac zabezpieczających i architektoniczych  powstały liczne uszkodzenia. Pod koniec lat 40 przystąpiono do prac zabezpieczających i architektoniczych  powstały liczne uszkodzenia. Pod koniec lat 40 przystąpiono do prac zabezpieczających i architektoniczych  powstały liczne uszkodzenia. Pod koniec lat 40 przystąpiono do prac zabezpieczających i 
remontowo remontowo remontowo remontowo ––––    konserwatorskich. W 1962 r. powstał Park Etnograficzny jako Oddział Muzeum Mazurskiego w konserwatorskich. W 1962 r. powstał Park Etnograficzny jako Oddział Muzeum Mazurskiego w konserwatorskich. W 1962 r. powstał Park Etnograficzny jako Oddział Muzeum Mazurskiego w konserwatorskich. W 1962 r. powstał Park Etnograficzny jako Oddział Muzeum Mazurskiego w 
OlsOlsOlsOlsztynie. Wraz z postępującą budową powstały warunki do przekształcenia skansenu z dniem 1.01.1969r. w ztynie. Wraz z postępującą budową powstały warunki do przekształcenia skansenu z dniem 1.01.1969r. w ztynie. Wraz z postępującą budową powstały warunki do przekształcenia skansenu z dniem 1.01.1969r. w ztynie. Wraz z postępującą budową powstały warunki do przekształcenia skansenu z dniem 1.01.1969r. w 
placówkę autonomiczną pod nazwą Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku. placówkę autonomiczną pod nazwą Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku. placówkę autonomiczną pod nazwą Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku. placówkę autonomiczną pod nazwą Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku.     
Olsztynecki Park Etnograficzny usytułowany na północnych obrzeOlsztynecki Park Etnograficzny usytułowany na północnych obrzeOlsztynecki Park Etnograficzny usytułowany na północnych obrzeOlsztynecki Park Etnograficzny usytułowany na północnych obrzeżach miasta zajmuje obszar 39 ha. Lokalizacja żach miasta zajmuje obszar 39 ha. Lokalizacja żach miasta zajmuje obszar 39 ha. Lokalizacja żach miasta zajmuje obszar 39 ha. Lokalizacja 
Muzeum okazała się niezwykle trafną, a teraz jest w mikroskali odzwierciedleniem środowiska przyrodniczego Muzeum okazała się niezwykle trafną, a teraz jest w mikroskali odzwierciedleniem środowiska przyrodniczego Muzeum okazała się niezwykle trafną, a teraz jest w mikroskali odzwierciedleniem środowiska przyrodniczego Muzeum okazała się niezwykle trafną, a teraz jest w mikroskali odzwierciedleniem środowiska przyrodniczego 
Warmii i Mazur. Jest bowiem pięknie urzeźbiony, skrajem przepływa rzeczka Jemiołówka, są też oczka wodnWarmii i Mazur. Jest bowiem pięknie urzeźbiony, skrajem przepływa rzeczka Jemiołówka, są też oczka wodnWarmii i Mazur. Jest bowiem pięknie urzeźbiony, skrajem przepływa rzeczka Jemiołówka, są też oczka wodnWarmii i Mazur. Jest bowiem pięknie urzeźbiony, skrajem przepływa rzeczka Jemiołówka, są też oczka wodne, e, e, e, 
oazy leśne i bagienne, pola uprawne, łąki kośne i pastwiska. oazy leśne i bagienne, pola uprawne, łąki kośne i pastwiska. oazy leśne i bagienne, pola uprawne, łąki kośne i pastwiska. oazy leśne i bagienne, pola uprawne, łąki kośne i pastwiska.     



Do tego ożywiająca krajobraz zwierzyna: konie, w tym koniki polskie z rodziny tarpanów, kozy, owce, krowy, Do tego ożywiająca krajobraz zwierzyna: konie, w tym koniki polskie z rodziny tarpanów, kozy, owce, krowy, Do tego ożywiająca krajobraz zwierzyna: konie, w tym koniki polskie z rodziny tarpanów, kozy, owce, krowy, Do tego ożywiająca krajobraz zwierzyna: konie, w tym koniki polskie z rodziny tarpanów, kozy, owce, krowy, 
króliki i ptactwo. Obiekty budownictwa ludowego pochodzą z Warmii, Mazur, Powiśla, Skróliki i ptactwo. Obiekty budownictwa ludowego pochodzą z Warmii, Mazur, Powiśla, Skróliki i ptactwo. Obiekty budownictwa ludowego pochodzą z Warmii, Mazur, Powiśla, Skróliki i ptactwo. Obiekty budownictwa ludowego pochodzą z Warmii, Mazur, Powiśla, Sambi, Barcji i Małej ambi, Barcji i Małej ambi, Barcji i Małej ambi, Barcji i Małej 
Litwy.. Są niezwykle zróżnicowane architektonicznie, tworząc jeden z najciekawszych zespołów skansenowskich w Litwy.. Są niezwykle zróżnicowane architektonicznie, tworząc jeden z najciekawszych zespołów skansenowskich w Litwy.. Są niezwykle zróżnicowane architektonicznie, tworząc jeden z najciekawszych zespołów skansenowskich w Litwy.. Są niezwykle zróżnicowane architektonicznie, tworząc jeden z najciekawszych zespołów skansenowskich w 
Polsce. Prezentują różne funkcje: domy mieszkalne, obiekty inwentarskie, sakralne i „przemysłowe” np. młyn wodny, Polsce. Prezentują różne funkcje: domy mieszkalne, obiekty inwentarskie, sakralne i „przemysłowe” np. młyn wodny, Polsce. Prezentują różne funkcje: domy mieszkalne, obiekty inwentarskie, sakralne i „przemysłowe” np. młyn wodny, Polsce. Prezentują różne funkcje: domy mieszkalne, obiekty inwentarskie, sakralne i „przemysłowe” np. młyn wodny, 
wiatraki, owiatraki, owiatraki, owiatraki, olejarnia, kuźnia, wędzarnia, garncarnia. W tych obiektach urządzono wystawy sprzętu i narzędzi lejarnia, kuźnia, wędzarnia, garncarnia. W tych obiektach urządzono wystawy sprzętu i narzędzi lejarnia, kuźnia, wędzarnia, garncarnia. W tych obiektach urządzono wystawy sprzętu i narzędzi lejarnia, kuźnia, wędzarnia, garncarnia. W tych obiektach urządzono wystawy sprzętu i narzędzi 
rolniczych oraz niezwykłej sztuki ludowej. rolniczych oraz niezwykłej sztuki ludowej. rolniczych oraz niezwykłej sztuki ludowej. rolniczych oraz niezwykłej sztuki ludowej.     
W olsztynku można też zobaczyć:W olsztynku można też zobaczyć:W olsztynku można też zobaczyć:W olsztynku można też zobaczyć:    

- średniowieczny zamek/ jeden z najcenniejszych obiektów architektury XIV w. w mieścieśredniowieczny zamek/ jeden z najcenniejszych obiektów architektury XIV w. w mieścieśredniowieczny zamek/ jeden z najcenniejszych obiektów architektury XIV w. w mieścieśredniowieczny zamek/ jeden z najcenniejszych obiektów architektury XIV w. w mieście    
- dom Mrongowiusza z tablicą pamiątkową i muzeum dom Mrongowiusza z tablicą pamiątkową i muzeum dom Mrongowiusza z tablicą pamiątkową i muzeum dom Mrongowiusza z tablicą pamiątkową i muzeum     
- kościółkościółkościółkościół----    najstarsza budowla w Olsztynkunajstarsza budowla w Olsztynkunajstarsza budowla w Olsztynkunajstarsza budowla w Olsztynku    
- mury miejskiemury miejskiemury miejskiemury miejskie----    Olsztynek znajduje się wśród tych nielicznych miast, w których zachowały się fragmenty Olsztynek znajduje się wśród tych nielicznych miast, w których zachowały się fragmenty Olsztynek znajduje się wśród tych nielicznych miast, w których zachowały się fragmenty Olsztynek znajduje się wśród tych nielicznych miast, w których zachowały się fragmenty 

autentycznych obwarowań miejskich, jest to zabytek dużej klasy i nautentycznych obwarowań miejskich, jest to zabytek dużej klasy i nautentycznych obwarowań miejskich, jest to zabytek dużej klasy i nautentycznych obwarowań miejskich, jest to zabytek dużej klasy i niewiele miast może poszczycić się iewiele miast może poszczycić się iewiele miast może poszczycić się iewiele miast może poszczycić się 
posiadaniem praktycznie całego zarysu XV posiadaniem praktycznie całego zarysu XV posiadaniem praktycznie całego zarysu XV posiadaniem praktycznie całego zarysu XV ––––    wiecznych murów obronnychwiecznych murów obronnychwiecznych murów obronnychwiecznych murów obronnych    

    
    

OstródaOstródaOstródaOstróda    ––––    „ Perła Mazur”„ Perła Mazur”„ Perła Mazur”„ Perła Mazur”----    tak nazywano miasto przed wojną , przemawiać za tym może bliskość piętnastu jezior tak nazywano miasto przed wojną , przemawiać za tym może bliskość piętnastu jezior tak nazywano miasto przed wojną , przemawiać za tym może bliskość piętnastu jezior tak nazywano miasto przed wojną , przemawiać za tym może bliskość piętnastu jezior 
w tym aż pięć w obrębie miasta. Tutaj jestw tym aż pięć w obrębie miasta. Tutaj jestw tym aż pięć w obrębie miasta. Tutaj jestw tym aż pięć w obrębie miasta. Tutaj jest    też centralny port trzech kanałów. Przepływająca przez Ostródę rzeka też centralny port trzech kanałów. Przepływająca przez Ostródę rzeka też centralny port trzech kanałów. Przepływająca przez Ostródę rzeka też centralny port trzech kanałów. Przepływająca przez Ostródę rzeka 
Drwęca stanowi swoisty rezerwat przyrody. Jezioro Drwęckie z pięknie zagospodarowanym nabrzeżem Drwęca stanowi swoisty rezerwat przyrody. Jezioro Drwęckie z pięknie zagospodarowanym nabrzeżem Drwęca stanowi swoisty rezerwat przyrody. Jezioro Drwęckie z pięknie zagospodarowanym nabrzeżem Drwęca stanowi swoisty rezerwat przyrody. Jezioro Drwęckie z pięknie zagospodarowanym nabrzeżem 
znajdującym się w centrum, jest jedną z największych atrakcji miasta. Kolejną atrakcją jesznajdującym się w centrum, jest jedną z największych atrakcji miasta. Kolejną atrakcją jesznajdującym się w centrum, jest jedną z największych atrakcji miasta. Kolejną atrakcją jesznajdującym się w centrum, jest jedną z największych atrakcji miasta. Kolejną atrakcją jest molo o powierzchni t molo o powierzchni t molo o powierzchni t molo o powierzchni 
prawie 700 m.2. , co przedłuża trasę przechadzek i spacerów po zatoce Jeziora Drwęckiego. Atrakcją jest też plaża prawie 700 m.2. , co przedłuża trasę przechadzek i spacerów po zatoce Jeziora Drwęckiego. Atrakcją jest też plaża prawie 700 m.2. , co przedłuża trasę przechadzek i spacerów po zatoce Jeziora Drwęckiego. Atrakcją jest też plaża prawie 700 m.2. , co przedłuża trasę przechadzek i spacerów po zatoce Jeziora Drwęckiego. Atrakcją jest też plaża 
miejska nad Jeziorem Sajmino oraz punkt widokowy na wieży kościoła ewangelickiego / ul. Sienkiewicza/ , rozciąga miejska nad Jeziorem Sajmino oraz punkt widokowy na wieży kościoła ewangelickiego / ul. Sienkiewicza/ , rozciąga miejska nad Jeziorem Sajmino oraz punkt widokowy na wieży kościoła ewangelickiego / ul. Sienkiewicza/ , rozciąga miejska nad Jeziorem Sajmino oraz punkt widokowy na wieży kościoła ewangelickiego / ul. Sienkiewicza/ , rozciąga 
się stamsię stamsię stamsię stamtąd widok na całą Ostródę. Miasto to przyciąga turystów tym, że znajduje się tu system żeglugowy Kanału tąd widok na całą Ostródę. Miasto to przyciąga turystów tym, że znajduje się tu system żeglugowy Kanału tąd widok na całą Ostródę. Miasto to przyciąga turystów tym, że znajduje się tu system żeglugowy Kanału tąd widok na całą Ostródę. Miasto to przyciąga turystów tym, że znajduje się tu system żeglugowy Kanału 
Ostródzko Ostródzko Ostródzko Ostródzko ––––    Elbląskiego, który jest unikatowym szlakiem wodnym w skali europejskiej. Ostróda posiada też kilka Elbląskiego, który jest unikatowym szlakiem wodnym w skali europejskiej. Ostróda posiada też kilka Elbląskiego, który jest unikatowym szlakiem wodnym w skali europejskiej. Ostróda posiada też kilka Elbląskiego, który jest unikatowym szlakiem wodnym w skali europejskiej. Ostróda posiada też kilka 
zabytków:zabytków:zabytków:zabytków:    

- zamek krzyżacki zamek krzyżacki zamek krzyżacki zamek krzyżacki ––––    w chwili obecw chwili obecw chwili obecw chwili obecnej mieści się w nim biblioteka, muzeum, galeria i centrum kulturynej mieści się w nim biblioteka, muzeum, galeria i centrum kulturynej mieści się w nim biblioteka, muzeum, galeria i centrum kulturynej mieści się w nim biblioteka, muzeum, galeria i centrum kultury    
- pomnik Jedności Narodowejpomnik Jedności Narodowejpomnik Jedności Narodowejpomnik Jedności Narodowej    
- pomnik Tadeusza Kościuszkipomnik Tadeusza Kościuszkipomnik Tadeusza Kościuszkipomnik Tadeusza Kościuszki    
- cmentarz Polska Górkacmentarz Polska Górkacmentarz Polska Górkacmentarz Polska Górka----    najstarszy cmentarz Ostródynajstarszy cmentarz Ostródynajstarszy cmentarz Ostródynajstarszy cmentarz Ostródy    
- wieża Bismarckawieża Bismarckawieża Bismarckawieża Bismarcka    
- wieża ciśnieńwieża ciśnieńwieża ciśnieńwieża ciśnień    
- kamienicekamienicekamienicekamienice    
- kościołykościołykościołykościoły    
- kaplica Baptystówkaplica Baptystówkaplica Baptystówkaplica Baptystów    

    

Nidzica Nidzica Nidzica Nidzica ––––    miasto miasto miasto miasto nieco senne, zwane „ bramą na Mazury i Warmię”, leży nad rzeką Nidą, w części Garbu nieco senne, zwane „ bramą na Mazury i Warmię”, leży nad rzeką Nidą, w części Garbu nieco senne, zwane „ bramą na Mazury i Warmię”, leży nad rzeką Nidą, w części Garbu nieco senne, zwane „ bramą na Mazury i Warmię”, leży nad rzeką Nidą, w części Garbu 
Lubawskiego. Nidzica ma niewątpliwy atut Lubawskiego. Nidzica ma niewątpliwy atut Lubawskiego. Nidzica ma niewątpliwy atut Lubawskiego. Nidzica ma niewątpliwy atut ––––    kilka dobrze zachowanych zabytków:kilka dobrze zachowanych zabytków:kilka dobrze zachowanych zabytków:kilka dobrze zachowanych zabytków:    

- gotycka twierdza krzyżacka, górująca nad miastemgotycka twierdza krzyżacka, górująca nad miastemgotycka twierdza krzyżacka, górująca nad miastemgotycka twierdza krzyżacka, górująca nad miastem    
- klasztorek klasztorek klasztorek klasztorek ––––    gotycka budowla z XIV w.gotycka budowla z XIV w.gotycka budowla z XIV w.gotycka budowla z XIV w.    
- kamień kamień kamień kamień Tatarski Tatarski Tatarski Tatarski ––––    ogromny głaz narzutowyogromny głaz narzutowyogromny głaz narzutowyogromny głaz narzutowy    
- kościół św. Wojciechakościół św. Wojciechakościół św. Wojciechakościół św. Wojciecha    
- kościół ewangelicko kościół ewangelicko kościół ewangelicko kościół ewangelicko ––––    augsburski w stylu neogotyckimaugsburski w stylu neogotyckimaugsburski w stylu neogotyckimaugsburski w stylu neogotyckim    
- Browar Browar Browar Browar ––––    dziś wytwórnia win i miodów pitnychdziś wytwórnia win i miodów pitnychdziś wytwórnia win i miodów pitnychdziś wytwórnia win i miodów pitnych    
- Niedaleko Nidzicy godny polecenia jest rezerwat krajobrazowo Niedaleko Nidzicy godny polecenia jest rezerwat krajobrazowo Niedaleko Nidzicy godny polecenia jest rezerwat krajobrazowo Niedaleko Nidzicy godny polecenia jest rezerwat krajobrazowo ––––    geomorfologiczny „ Źródło rzeki Łyny”geomorfologiczny „ Źródło rzeki Łyny”geomorfologiczny „ Źródło rzeki Łyny”geomorfologiczny „ Źródło rzeki Łyny”    

    

Park Krajobrazowy Wzgórz DylewskichPark Krajobrazowy Wzgórz DylewskichPark Krajobrazowy Wzgórz DylewskichPark Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich    ––––    powstał w 1994 r. , leży na terenie gmin Ostróda, Lubawa, powstał w 1994 r. , leży na terenie gmin Ostróda, Lubawa, powstał w 1994 r. , leży na terenie gmin Ostróda, Lubawa, powstał w 1994 r. , leży na terenie gmin Ostróda, Lubawa, 
Grunwald, Dąbrówno. Park obejmuje najwyższą część Garbu Lubawskiego. To unikalny zespół form krajobrazu w Grunwald, Dąbrówno. Park obejmuje najwyższą część Garbu Lubawskiego. To unikalny zespół form krajobrazu w Grunwald, Dąbrówno. Park obejmuje najwyższą część Garbu Lubawskiego. To unikalny zespół form krajobrazu w Grunwald, Dąbrówno. Park obejmuje najwyższą część Garbu Lubawskiego. To unikalny zespół form krajobrazu w 
Polsce Północnej. Najwyższe wzniesieniePolsce Północnej. Najwyższe wzniesieniePolsce Północnej. Najwyższe wzniesieniePolsce Północnej. Najwyższe wzniesienie----    Góra DylewskaGóra DylewskaGóra DylewskaGóra Dylewska    ma 312 m. n.p.m. Występuje tu różnorodna i niezwykła ma 312 m. n.p.m. Występuje tu różnorodna i niezwykła ma 312 m. n.p.m. Występuje tu różnorodna i niezwykła ma 312 m. n.p.m. Występuje tu różnorodna i niezwykła 
szata roślinna i zwierzęca oraz wytyczone rezerwaty przyrody / 5/ i pomniki przyrody / 22/ . szata roślinna i zwierzęca oraz wytyczone rezerwaty przyrody / 5/ i pomniki przyrody / 22/ . szata roślinna i zwierzęca oraz wytyczone rezerwaty przyrody / 5/ i pomniki przyrody / 22/ . szata roślinna i zwierzęca oraz wytyczone rezerwaty przyrody / 5/ i pomniki przyrody / 22/ .     
Rezerwat Jezioro Francuskie znajduje się na stoku Dylewskiej Góry i obejmuje śródleśne Jeziorko Francuskie oRezerwat Jezioro Francuskie znajduje się na stoku Dylewskiej Góry i obejmuje śródleśne Jeziorko Francuskie oRezerwat Jezioro Francuskie znajduje się na stoku Dylewskiej Góry i obejmuje śródleśne Jeziorko Francuskie oRezerwat Jezioro Francuskie znajduje się na stoku Dylewskiej Góry i obejmuje śródleśne Jeziorko Francuskie o    
charakterze wytopiskowym. Tu można spotkać różnorodną roślinność. Świat zwierząt jest równie bogaty. W charakterze wytopiskowym. Tu można spotkać różnorodną roślinność. Świat zwierząt jest równie bogaty. W charakterze wytopiskowym. Tu można spotkać różnorodną roślinność. Świat zwierząt jest równie bogaty. W charakterze wytopiskowym. Tu można spotkać różnorodną roślinność. Świat zwierząt jest równie bogaty. W 
pobliżu znajduje się nowo otwarty hotel Spa Dr Ireny Eris, gdzie można skorzystać z ekskluzywnych zabiegów i pobliżu znajduje się nowo otwarty hotel Spa Dr Ireny Eris, gdzie można skorzystać z ekskluzywnych zabiegów i pobliżu znajduje się nowo otwarty hotel Spa Dr Ireny Eris, gdzie można skorzystać z ekskluzywnych zabiegów i pobliżu znajduje się nowo otwarty hotel Spa Dr Ireny Eris, gdzie można skorzystać z ekskluzywnych zabiegów i 
masażu, a także przekąsić smakołyki wykwintmasażu, a także przekąsić smakołyki wykwintmasażu, a także przekąsić smakołyki wykwintmasażu, a także przekąsić smakołyki wykwintnej kuchni. nej kuchni. nej kuchni. nej kuchni.     
    


