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Szanowni Państwo, 

Międzynarodowe Targi Turystyczne i Wędkarskie na 
Pograniczu Expo Sejny  rozwijają się wyjątkowo dynamicznie. 
Zakończone sukcesem frekwencyjnym i organizacyjnym 
tegoroczne targi potwierdzają słusznie obraną przez nas drogę 
promocji Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i Ziemi 
Sejneńskiej. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do osiągnięcia sukcesu: partnerom za ich wkład w organizację 
targów, mediom za zainteresowanie, zwiedzającym za zaufanie 
i przybycie. Największe podziękowania należą się Państwu – 
wystawcom, który przybyli do Sejn ze wszystkich, nawet 
najbardziej odległych zakątków naszego kraju i krajów 
sąsiednich. Dzięki Wam stworzyliśmy w Sejnach wydarzenie 
jakiego nie było tutaj od wielu lat. Sejny posiadają bowiem 
tradycję targową, sięgającą lat przed pierwszą woja światową. 
Wtedy te ciche i na co dzień uśpione miasteczko przez kilka dni 
wrzało życiem. Stając się kontynuatorami sejneńskiej tradycji 
targowej, chcemy aby impreza, która zaczyna wpisywać się coraz 
mocniej w kalendarz imprez targowych pogranicza polsko- 
litewsko- białoruskiego na dobre zagościła a tym terenie, gdyż jest 
ona wielką szansą rozwoju nie tylko dla Sejn ale tez całego 
północno- wschodniego regionu. 

Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy Państwu 
niniejszy katalog, który jest krótką relacją z tegorocznej imprezy. 
Mamy nadzieję że publikacja na nowo pozwoli Państwu poczuć 
klimat Sejneńszczyzny i zachęci do uczestnictwa w kolejnej 
edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych 
i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny  już w przyszłym 
roku.  

Organizator 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”



AEROFOTO  Chojęta
ul.Br. Jana Jakubczaka 15, 19-300 Ełk, tel./fax: +48 87 6102233, tel. +48 660 291840

www.zdjecialotnicze.pl, e-mail:biuro@zdjecialotnicze.pl     

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki, tel. (87) 566 61 06,  fax (87) 5667497,

www.ares.suwalki.pl, e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

AeroFoto B.Z. Chojęta to pasja dostarczania nowatorskich 
rozwiązań dla naszych klientów. 

Od 1996r oferujemy wykonanie profesjonalnych 
materiałów promocyjnych i reklamowych na terenie Polski
 i Europy.

Z naszych ofert skorzystało już ponad 2000 zadowolo-
nych klientów.

Oferujemy indywidualną obsługę i wysoką jakość 
wykonywanych materiałów.

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach jest najstarszą 
tego typu agencją w Polsce. Misją Agencji jest inspirowanie oraz aktywny 
udział w przemianach gospodarczych i społecznych regionu poprzez jego 
promocję, wspieranie small businessu, realizację programów 
sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy oraz edukację ekonomiczną
 i zawodową.
Zadania statutowe Agencji realizowane są poprzez:
�Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe
�Suwalsko-Mazurską Szkołę Biznesu i Zarządzania
�Dział Rozwoju Regionalnego
�Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
�Inkubator Przedsiębiorczości.

Alicja Drażba
Twórczyni Ludowa, zrzeszona w ROKiS Suwałki 

tel. +48 513 836 065     

Pierwsze sploty szydełkowe wykonałam w dzieciństwie pod 
czujnym okiem babci. Lecz dopiero w wieku dojrzałym 
szydełkowanie stało się moją pasją. Początkowo wykonywałam 
serwetki i obrusy, by, inspirując się sztuką ludową, zacząć 
wytwarzać przedmioty użytkowe takie jak torebki, etui, ozdoby do 
włosów, ozdoby choinkowe itp. Obecnie znaczną część mojej 
kolekcji stanowi biżuteria. To praca nad nowymi wzorami przynosi 
mi dużo radości.



ANDAR
ul.  Plac Kościuszki 12, 16-420 Raczki, tel. +48 602 344 561

email: andar3113@vp.pl

Firma ANDAR jest producentem lekkich, dietetycznych wafli 
pszennych o nazwie CHRUPAKI, bez środków konserwujących.
Produkt jest bardzo dobra przekąską dla dzieci i dorosłych 
preferujących zdrowe odżywianie. 

Firma istnieje od 2009r i jest pionierem w Polsce w produkcji 
w/w produktu. Zakład produkcyjny znajduje się na terenie 
Zielonych Płuc Polski nad przepiękną rzeką Rospudą.

Produkt jest znany na terenie całego kraju.

Andrzej Norwa prowadzi gospodarstwo agroturystyczne wraz 
z ośrodkiem wędkarskim. Świadczy również usługi z zakresu wynajmu 
domków góralskich,  organizacji spływów kajakowych po rzekach 
Polski i Litwy oraz przejazdów kolejką turystyczną po Suwalszczyźnie. 

W zakresie uruchomienia przejazdów kolejką turystyczna – firma  
Andrzej Norwa Service – uzyskała dofinansowanie  ze środków  
Programu Operacyjnego RYBY. Dwa następne projekty: „Ośrodek 
Wędkarski” i „Remont Hali EXPO Sejny” są w trakcie realizacji.

Jest właścicielami Wielofunkcyjnego Centrum Sportowo- 
Turystyczno-Kulturalnego oraz Wystawienniczo-Kongresowego na 
Pograniczu EXPO Sejny, w którym po raz drugi w 2012r odbyły się targi 
turystyczne i wędkarskie. 

Andrzej  Norwa  
16-503  Krasnopol, Sumowo 8, tel. +48 691 441 321

www.agro-norwa.pl, e-mail: norwa@wp.pl

APARTAMENTY  PROMRSKO - ELISABETH  SZMIDT
Pirmorsko, ul. Zory 9, Apaetament 18, Bułgaria, tel. +48 604 228 345

www.primorsko.pl, e-mail: elaszmidt@gimail.com

Bułgaria zachwyca nie tylko wspaniałym klimatem, przepięknymi 
piaszczystymi plażami, które kilometrami ciągną się wzdłuż ciepłego 
morza o szmaragdowym odcieniu, ale również tysiącletnią historią 
i unikalną kulturą tworzącą niepowtarzalny urok.

Zapraszamy Państwa do wypoczynku w kurorcie PRIMORSKO 
położonym nad Morzem Czarnym obok słynnego rezerwatu 
Ropotamo.

Primorsko oferuje różne opcje do wypoczynku i rozrywki - można pójść opalać się, 
pojeździć konno bądź rowerami, a wieczorem cieszyć się miłą atmosferą w jednej z wielu 
restauracji miasta. Apartamenty są bardzo funkcjonalne i bogato wyposażone. Około 300 
m od ośrodka znajduje się aquapark, korty tenisowe, lokalne sklepy i kafejki. Około 500 m 
jest ścisłe centrum miasta oraz plaże Centralna i Północna.



Apolion Jakub Tykwiński
ul. 3 Maja 8, 89-210 Łabiszyn, tel. +48 695 328 448

www.guidetour.pl, email: biuro@guidetour.pl

GuideTour to nowoczesny system jednokierunkowego 
przesyłania dźwięku. 

Dzięki wysokiej jakości i nowoczesnej technologii nadajnik 
GT-T1 przesyła krystalicznie czysty dźwięk do nieograniczonej 
liczby odbiorników GT-R1. 

Wysoki zasięg działania, lekka konstrukcja, poręczny design i 
niezawodna, zaawansowana technologia to główne cechy 
systemu. GuideTour poprawia komfort pracy i podnosi jakość 
świadczonych usług. 

GuideTour oferuje najwyższą jakość w doskonałej cenie.

Nastaw się na czysty przekaz.

Augustowska Organizacja Turystyczna
Rynek Zygmunta Augusta 44, 16-300 Augustów, tel. +48 728 755 936

www.augustow.pl , e-mail: aot@poczta.onet.eu     

Augustowska Organizacja Turystyczna powstała w listopa-
dzie 2003 roku. 

Zrzesza samorządy oraz przedsiębiorców branży turysty-
cznej. W ramach działań statutowych zajmuje się promocją Ziemi 
Augustowskiej w Polsce i poza granicami kraju. 

Uczestniczy w akcjach promocyjnych w mediach i prasie, 
bierze czynny udział w targach turystycznych, projektach 
unijnych, wydaje katalogi i informatory turystyczne oraz 
organizuje szereg imprez kulturalno – sportowych . 

Bar w Skustelach, położony jest w otoczeniu lasów i czystych 
jezior. Bogatą ofertą przyciąga coraz więcej klientów, Wśród nich 
są nie tylko podróżujący trasą Suwałki- Sejny, ale również klienci 
organizujący tutaj przyjęcia weselne, komunie, chrzciny i inne 
okolicznościowe imprezy. 

W swojej ofercie bar oferuje m.in.: kartacze, czenaki, bigos, 
kiszkę ziemniaczaną, golonkę, karkówkę, potrawy z ryb 
z okolicznych jezior (sielawa i węgorz wędzony, lin w śmietanie, 
szczupak faszerowany). Wszystkie potrawy serwowane są na 
bieżąco i przygotowywane według starej, wiejskiej receptury. 

BAR W SKUSTELACH – AGROTURYSTYKA  TERESA  I MARIAN BERNATOWICZ
Skustele 11, 16-503 Krasnopol, tel. +48 87 5164193, +48 512 217611

e-mail: www.agrinpol.pl/zajazdwskustelach



„Benkowski Publishing & Balloons” sp. z o.o.
ul. Kombatantów 4/114, 15-102 Białystok, tel. 603 70 23 23, 609 72 72 72
www.benkowski.pl , e-mail: benek@benkowski.pl, m.pruszynski@benkowski.pl 

Loty balonami i sterowcem.

Loty oraz pokazy na uwięzi wykonujemy na terenie całego 
kraju. Loty odbywają się 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

Zapraszamy wszystkich na zimowe latanie, które również 
dostarcza wiele wrażeń.

Grupy od 2 do nawet do kilkuset osób. Wykonujemy różne 
formy lotów indywidualnych jak i dla firm:  pasażerskie,  
reklamowe,  pokazy na linie. 

Lot balonem jest aktywną formą spędzania urlopu, wakacji, 
eventów firmowych, szkoleń, po której na długo w pamięci 
pozostaną wspaniałe wspomnienia.

Biura Podróży FRAJDA
ul. Żytnia 64A/22, 01-156 Warszawa, tel./fax.  +48 22 6218182, 600 551515

e-mail: frajda@frajda-sport.com.pl , www.frajda-sport.com.pl

Biuro Podróży dla dzieci i młodzieży FRAJDA specjalizuje się 
w organizowaniu obozów letnich sportowo - rekreacyjnych, 
tenisowych, windsurfingowych i obozów zimowych : narciarsko - 
snowboardowych, wycieczek szkolnych, białych i zielonych szkół 
oraz imprez na życzenie. 

Każda oferta jest przygotowana bardzo dokładnie i rzetelnie 
uwzględniając: transport, noclegi, wyżywienie, przewodnika, 
opiekę wykwalifikowanej kadry, rezerwację i wykupienie biletów 
do zwiedzanych obiektów oraz ubezpieczenie NW. 

Biuro podróży posiada także ośrodek wypoczynkowo- 
rekreacyjny Hotel FRAJDA położony na Mazurach, w miejsco-
wości Wilimy k. Biskupca. 

"Idea stworzenia centrum nurkowego na Suwalszczyźnie 
narodziła się wiele, wiele lat temu, cel, który przyświecał temu 
pomysłowi to pokazanie swoim przyjaciołom, obecnym 
i przyszłym, jak niezmierna ilość piękna fauny i flory jest 
niedostępna dla oczu przeciętnego człowieka, a otwiera się przed 
płetwonurkiem. 

Wody Suwalszczyzny, kraju i świata to istny raj na Ziemi 
czekający tylko na to by go odwiedzić. Otwarcie centrum 
nurkowego to możliwości skorzystania z cudu natury i piękna 
podwodnego świata. Nasze centrum umożliwia każdemu wejście 
do "raju na Ziemi" i pozostanie w gronie nieprzeciętnych ludzi.

Centrum Techniki Nurkowej „Żabka”
ul. Wojska Polskiego 23 ABC, 16-400 Suwałki, tel. +48 87 5654171, +48 660 791 686 

www.zabkanurek.pl, e-mail: biuro@zabkanurek.pl



ŠILAINĖ OSZKINIE
Albin Szuszczewicz, Oszkinie 41, 16-515 Puńsk, tel. +48 87 5161242, +48 508 604779

e-mail: e-mail: tvankste@o2.pl

Drifter Group
ul. Miła 15A, 05-092 Dziekanów Leśny, tel. +48 22 4283768

www.driftergroup.pl, e-mail: biuro@driftergroup.pl

Drifter to typ podróżnika dążącego do pełnej integracji 
z kulturą odwiedzanego kraju. W trakcie naszych wypraw chcemy 
nie tylko zobaczyć piękno natury i zabytki, ale także poznać 
kulturę, ludzi i ich obyczaje. Ponieważ istotna dla nas jest 
odpowiedzialna turystyka, staramy się korzystać z usług 
miejscowych przewodników i biur podróży, pensjonatów,hoteli.

Angażujemy się osobiście w programy naszych wyjazdów 
i dążymy, żeby nasi klienci zebrali bagaż pięknych wspomnień 
w skrupulatnie sprawdzonych wcześniej przez nas niezwykłych 
i urokliwych miejscach. Ulubioną formą podróży Drifter Group jest 
tramping.

Metody uprawy roślin oraz chowu zwierząt gospodarskich 
stosowane w ekorolnictwie w znacznie większym stopniu, 
w porównaniu z konwencjonalnym rolnictwem, uwzględniają 
wymagania ekologii. 

Dąży się tu do zmniejszenia obciążenia środowiska 
naturalnego, jakie może powodować przemysłowa produkcja na 
wielkich farmach. Oznacza to z jednej strony redukcję ilości 
używanych produktów przemysłowych, jak również 
przetwarzanie i wykorzystanie wszystkich odpadów na terenie 
gospodarstwa, dzięki czemu gospodarstwo ekologiczne jest 
w znacznym stopniu samowystarczalne.

Drewniany domek nad brzegiem jeziora, otoczony łąkami 
w bardzo bliskim sąsiedztwie lasu. To jest to o czym prawie każdy 
teraz marzy. To tutaj znajdziesz ciszę i spokój jakiego 
poszukujesz. Naszym klientom oferujemy pobyt w pełni 
wyposażonych pokojach oraz korzystanie z wielu atrakcji m.in.:
�boiska do:  siatkówki, koszykówki i piłki nożnej;
�wypożyczalnia: łódek, rowerów wodnych, kajaków canoe;
�mini bar, wędzarnia ryb, grill;
�bania wodna (sauna japońska);
�sauna fińska;
�zjeżdżalnia linowa, mini golf;
�jazda konna;

Ekologiczne Gospodarstwo Rolne 
Genowefa i Franciszek Stanisław Malinowscy – „Wiśniewscy”, 

Jan Eugeniusz Malinowski – „Andrzej Wiśniewski”, wieś Biele na Kujawach, 87-704 Bądkowo, 

tel. 509 202207, www.hyppocrates.pl, e-mail: GMalinowska26@gmail.coml



FOTOPROJEKCJA Michał Kamiński powstała  w 2007 r. 
Jesteśmy producentem i jedynym dystrybutorem 
okularów polaryzacyjnych Solsken. 

Marka zaczyna cieszyć się coraz większym uznaniem wśród wielu osób, sportowców jak 
i ludzi, którzy naszych okularów używają na co dzień.Okulary SOLSKEN są przeznaczone dla 
osób kochających aktywny wypoczynek. Świetnie sprawdzają się w sportach zimowych, 
letnich oraz w codziennym uzytkowaniu również podczas prowadznia różnych pojazdów.

Firma posiada tysiące zadowolonych klientów w Polsce, na Litwie, w Czechach i w Anglii.

Folwark „Hutta”, Maciej Kotowicz
Huta 7, 16-402 Suwałki, tel. +48 501 272701

www.hutta.pl, e-mail: biuro@hutta.pl

Folwark pochodzi z poł. XVIII w., położony jest na 
Suwalszczyźnie, w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego, 
w miejscowości Huta nad jeziorem Koleśne. W dawnym 
Spichlerzu powstał komfortowy pensjonat – miejsce 
wypoczynku dla prawdziwych pasjonatów historii Polskich 
kresów i koneserów piękna przyrody. 

Do dyspozycji naszych gości oferujemy: dwa luksusowo wyposażone apartamenty i cztery 
2 – osobowe pokoje o wysokim standardzie. Położenie obiektu sprzyja wycieczkom zarówno 
rowerowym jak i pieszym. Zapraszamy do odwiedzenia Huty - krainy ciszy, pięknych widoków
 i cudownej natury o każdej porze roku.

FOTOPROJEKCJA
ul. Reja 66/19, 16-400 Suwałki, tel. +48 501 546 566

www.solskenglasses.com, email: solsken@wp.pl

Fundacja POGRANICZE , Międzynarodowe Centrum Dialogu 
Krasnogruda 14 , 16-500 Sejny, tel. +48 726 780 427

www.pogranicze.sejny.pl,  e-mail: mariola@pogranicze.sejny.pl 

MCD – nowoczesna pracownia filozofii dialogu, połączona 
z rozwijaniem i upowszechnianiem rzemiosła „budowania 
mostów”, została utworzona w Krasnogrudzie, na bazie 
odrestaurowanego dworu i kompleksu innych budynków na 
przestrzeni 10 hektarów parku. 

Jest to pierwsza o takim charakterze w Europie szkoła 
kształcąca liderów działań integracyjnych w społecznościach 
wielokulturowych, którzy zdobywać będą zarówno wiedzę 
teoretyczną jak i praktyczną w dziedzinie dialogu między grupami 
społecznymi, religiami, narodami. 



„Biały Bór – na szlaku kultur”
Gmina Biały Bór leży w południowej części woj. zachodniopomor-

skiego. Turysta odwiedzający naszą gminę może liczyć na kameralny 
odpoczynek z dala od wielkomiejskiego zgiełku. 

FUNDACJA ROZWJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki, tel. +48 87 5651386

www.frp.pl

Gmina Biały Bór
ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, tel. +48 94 3739002

www.bialybor.com.pl, email: gmina@bialybor.com.pl

Posiadamy oznakowane szlaki rowerowe, konne i  piesze. Dla turystów dostępna są m.in. 
takie atrakcje jak: malowniczo usytuowana plaża strzeżona, „wczasy w sidle”, które oferują 
profesjonalne ośrodki jeździeckie, nowoczesna baza sportowa-kompleks „Moje boisko – Orlik 
2012”, greckokatolicka cerkiew projektu prof. Jerzego Nowosielskiego, sztucznie powstały 
nasyp piaskowy (250 m n.p.m.) tzw. „Góra Pomorska”, „Szlak zapomnianych fortyfikacji”, 
w ramach której turysta może zobaczyć bunkry z okresu II wojny światowej oraz Centrum 
Edukacji Ekologicznej. Zapraszamy!

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości  z siedzibą w 
Suwałkach powstała w 1993 r. Od tego czasu działa na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości, ożywienia gospodarczego oraz 
przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia. Intencją jej 
jest skupienie w  jednym miejscu pełnego wachlarza usług dla 
przedsiębiorców i bezrobotnych poszukujących szans własnego 
rozwoju.  

Cele realizuje m.in. poprzez:
�Wspieranie finansowe istniejących i nowo tworzonych firm,
�Doradztwo konsultacyjno-prawno-ekonomiczne
�Promocję przedsiębiorczości w postaci szkoleń, konferencji, 

misji gospodarczych, wizyt studyjnych, spotkań biznesowych.

Gmina Miejska Lubaczów
 ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, tel. +48 16 6328010
www.lubaczow.pl, e-mail: fundusze_ue@um.lubaczow.pl 

Lubaczów i Jaworów – dwa potencjały, wspólna szansa
Pogranicze Polski i Ukrainy to niezwykła kraina ciągnąca się 
malowniczymi wzniesieniami w południowo-wschodniej 
Polsce i dalej, przekraczając granicę – na zachodniej 
Ukrainie. Jest działem wodnym rozdzielającym dorzecza 

Wisły i Dniestru. Stąd też pochodzi nazwa obszaru „roztaczającego” zlewiska Morza 
Bałtyckiego i Morza Czarnego. Zachwyca nieskażoną przyrodą, urzeka pejzażem, fascynuje 
bogatymi tradycjami pogranicza, uwodzi hipnotyzującym pięknem. 

Współżycie na jednym obszarze wielu narodowości zaowocowało na przestrzeni lat 
wytworzeniem się specyficznej kultury. Tutaj od wieków spotykały się łaciński Zachód 
i bizantyński Wschód, ścierały się koncepcje i idee, co w połączeniu z bogatą historią 
wytworzyło barwny koloryt lokalny pogranicza.



Gmina Rzeczenica
ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica, tel./fax. +48 59 8331722

www.rzeczenica.pl, e-mail: gmina@rzeczenica.pl

GoApps Spółka z o.o.
ul. M. C. Skłodowskiej 3 lok. 63, 15-094 Białystok, tel. +48 693 776186

www.goapps.pl, email: r.kondracki@goapps.pl

Nasze rozwiązania pozwalają w pełni wykorzystać 
potencjał coraz popularniejszych urządzeń mobilnych – 
smartfonów i tabletów. Tworzymy oprogramowanie 
dedykowane dla obecnie najpopularniejszych systemów 

mobilnych – Android, iOS (iPhone, iPad) oraz Windows Phone.
Łącząc naszych pasje stworzyliśmy zaangażowany zespół, potrafiący sprostać wszystkim 

wyzwaniom. Niezależnie od tego czy potrzebujesz jedynie fachowej konsultacji, prostej 
aplikacji czy może rozbudowanego systemu informatycznego – spełnimy Twoje oczekiwania.
Nie masz pewności, jakie rozwiązanie będzie najbardziej optymalne? Zastanawiasz się nad 
modernizacją istniejących rozwiązań? Skontaktuj się z nami! Przeanalizujemy Twój problem
 i przedstawimy najlepsze możliwe rozwiązania.

Gmina Rzeczenica usytuowana jest w południowo-zachodniej 
części województwa pomorskiego. Obficie zalesiony 
i poprzecinany wstęgami rzek Białej i Czernicy teren gminy jest 
miejscem szczególnie atrakcyjnym dla wszystkich, którzy marzą 
o wyjazdach w nieznane, do miejsc, w których znajdą upragniony 
spokój i odpoczynek. 

Głównymi walorami turystycznymi gminy są piękne i grzybne 
lasy, które stanowią ponad 66%  jej powierzchni. Dla wszystkich 
miłośników turystyki aktywnej dużym walorem będą także 
malownicze trasy kajakowe na rzece Białej i Czernicy oraz szlak 
rowerowy wzdłuż linii brzegowej Jeziora Szczytno. 

Oferujemy noclegi i wypoczynek w uroczym zakątku Ziemi Puńskiej. Do wynajęcia 
atrakcyjny dom (2 pokoje z 4 łóżkami, kuchnia, łazienka), położony w pięknej i spokojnej 
okolicy.

Do dyspozycji gości mamy saunę japońską, meble ogrodowe, wydzielone miejsce na grill, 
rowery, istnieje możliwość wynajęcia kajaka. W gospodarstwie znajduje się staw i punkt 
widokowy.

Oferujemy całodzienne wyżywienie oparte na kuchni regionalnej. Litewski sękacz, 
kindziuk, wiejskie wędliny, sery, chleb i miód ucieszą podniebienie każdego turysty. 

Gospodarstwo agroturystyczne „Sanas svirnas”
 Witold Boćwiński, Puńsk 9, 16-515 Puńsk, tel. +48 87 7351397

www.sanasvirnas.eu , e-mail: sanasvirnas@gmail.com



Gospodarstwo Gościnne
Maćkowa Ruda 18a, 16-503 Krasnopol, tel./fax. +48 694 607543

www.agrotur.glt.pl, e-mail: mackowaruda@go2.pl

Polski Związek Wędkarski, Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach
ul. Marii Konopnickiej 10, 16-400 Suwałki, tel. +48 87 5664005, +48 87 5663636

www.pzw.suwalki.com.pl, email: pzw.suwalki@gmail.com

Gospodarstwo Gościnne przyjmuje gości już prawie 20 lat. Cały czas 
dbamy by pobyt u nas wiązał się nie tylko z wypoczynkiem blisko natury 
ale także był okazją do bliższego poznania wszystkich walorów wsi.

Dla dyspozycji gości mamy: wiejską chatę w pełni wyposażoną (cztery 
pokoje, trzy łazienki, pokój wypoczynkowy, wyposażona kuchnia),posiłki 
domowe, tradycyjne sauna (bania), świeże produkty z gospodarstwa 
(mleko, sery, jaja, owoce i warzywa), łódź wiosłowa i kajaki (spływy 
Czarną Hańczą i Marychą), wyprawy wędkarskie, internet 
bezprzewodowy, cisza i spokój.

Pobyt w naszym gospodarstwie to także możliwość kontaktu 
z wieloma gatunkami zwierząt, które dają się nie tylko oglądać, ale 
z którymi można się zaprzyjaźnić. 

Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach to największy rybacki 
użytkownik jezior w kraju.Łączna powierzchnia użytkowanych 136 jezior to 
ponad 21500 ha. W skład gospodarstwa wchodzą 4 zakłady rybackie: 
Ruciane Nida, Węgorzewo ,Olecko i Suwałki. Wyposażenie gospodarstwa we 
własne ośrodki zarybieniowe, 4 wylęgarnie ryb oraz jedyną w kraju 
podchowalnią węgorzyka montee sprzyja obfitym zarybieniom użytkowa-
nych wód. Wieloletnia współpraca z naukowcami z Instytutu Rybactwa 
Śródlądowego i Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie owocuje 
przywracaniem do środowiska naturalnego ginących i zagrożonych 
wyginięciem gatunków ryb m.in takich jak sieja szlachetna ,troć jeziorowa 
i węgorz.

Serdecznie zapraszamy wszystkich ceniących niepowtarzalne piękno 
naszych jezior oraz pragnących kontaktu z " taaaką rybą ".

Hotel Diva SPA znajduje się w Kołobrzegu, a ściślej w dzielnicy 
uzdrowiskowej tego pięknego miasta, skąd jest jednakowo blisko 
na plażę i do samego centrum – urokliwego deptaka, molo 
i latarni morskiej. Na miejscu czeka Cię smaczna kuchnia, 
komfortowe pokoje, basen oraz nowoczesne spa. Dodatkowo 
wyjątkowa atmosfera, której nie zapewnią Ci inne hotele 
w Kołobrzegu. 

Czterogwiazdkowy Hotel Diva SPA to idealne miejsce na 
beztroski relaks i poprawienie kondycji oraz zdrowia.  Bez 
względu na pogodę oferujemy pełną gamę atrakcji, zarówno dla 
dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. 

Hotel DIVA SPA
ul. T. Kościuszki 16, 78-100 Kołobrzeg, tel. +48 94 3536000, fax. +48 94 3536010

www.hoteldivaspa.pl, e-mail: m.matluk@hoteldivaspa.pl



Hotel Na Skarpie
ul. Kajki 96, 11-730 Mikołajki, tel. +48 87 4219950 +48 87 4219951

www.hotel-naskarpie.pl, email: marketing@hotel-naskarpie.pl

Witamy w hotelu "Na Skarpie" w Mikołajkach. Obiekt znajduje się 
nad samym Jeziorem Mikołajskim co czyni go miejscem wyjątkowym. 
Charakterystyczna panoramiczna recepcja z profesjonalnie 
wyszkoloną kadrą, z której widać płynące żaglówki to nasz znak 
rozpoznawczy. Przy recepcji znajduje się taras widokowy.

Do dyspozycji gości mamy pokoje dla 64 osób z balkonami, 
łazienkami, telewizorami, lodówkami. Na terenie całego hotelu działa 
bezprzewodowy Internet. Dysponujemy salami: konferencyjną, 
restauracyjną oraz bankietową. Także fitness-clubem i kącikiem dla 
najmłodszych. Słyniemy z wyjątkowo miłej atmosfery, zapewniamy 
relaks i bajeczne wspomnienia na długie lata.

   Serdecznie zapraszamy!

HOTEL OTOMIN S.C.
ul. Żurawia 2, 80-174 OTOMIN, tel. +48 58 3039947

www.hotelotomin.pl, hotelotomin@home.pl

Hotel Otomin położony wśród lasów bezpośrednio nad 
pełnym ryb jeziorem Otomińskim, 12 km od centrum 
Gdańska przy zjeździe z obwodnicy Trójmiasta. 

Hotel Oferuje 120 miejsc noclegowych w komfortowych 
pokojach oraz całorocznych domkach, zapewnia 
udogodnienia dla rodzin z dziećmi, przyjmuje zwierzęta.

Hotelowa restauracja serwuje dania kuchni polskiej, 
organizuje wesela, bankiety, konferencje.

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.

Hotel Ventus Natural SPA **** ...kraina piękna i zdrowia.

Hotel Ventus Natural SPA****
Promenada Zdrojowa 12, 19-500 Gołdap, tel.: +48 87 6291560, fax: +48 87 6291561

www.ventushotel.pl, e-mail: biuro@ventushotel.pl



Hotel "Warszawa" sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 1, 16-300 Augustów, tel.: +48 87 643 85 00, faks.: +48 87 643 85 04

www.hotelwarszawa.pl, email: hotel@hotwelwarszaw.pl

„Warszawa” to hotel SPA i nowoczesne centrum 
biznesowe położone w Augustowie nad jeziorem Necko 
w odległości 240 km od Warszawy. Nad brzegiem jeziora 
znajduje się plaża, wypożyczalnia sprzętu motorowodnego 
i taras widokowy z letnią smażalnią ryb. 

Komfortowo wyposażone pokoje, nowoczesna 
restauracja i sale konferencyjne pozwalają na organizację 
spotkań dla 200 osób. Hotelowe SPA oferuje zabiegi 
pielęgnacyjne twarzy i ciała, masaże świata i aromatyczne 
kąpiele. Pełen relaks po podróży zapewni gościom pobyt 
w łaźni parowej i jacuzzi oraz oryginalnej grocie solnej.

HOTEL*** SOLAR PALACE 
11-700 Mrągowo, ul. Jaszczurcza Góra 22, 24, tel. +48 89 7412484, fax. +48 89 7414913,

www.hotelsolar.com.pl, mragowo@hotelsolar.com.pl

Usytuowany w romantycznym ogrodzie bezpośrednio nad 
jeziorem Czos HOTEL*** SOLAR PALACE dysponuje 60  
indywidualnie i komfortowo wyposażonymi pokojami 
gościnnymi i 3 apartamentami. Co roku do Mrągowa 
przyjeżdżają rzesze turystów z wielu krajów, ponieważ jest to 
szczególne miejsce, z którego blisko jest do wszystkich 
ciekawych zakątków Warmii i Mazur.

Hotel został wyróżniony prestiżowym godłem Hotel 2011. 
Od stycznia 2013r. zapraszamy do SPA&Wellness. 

Oferta Resortu będzie obejmowała: basen, jacuzzi, 3 rodzaje 
saun, siłownię, gabinety masażu, komorę krioskopową (nowość 
w naszym regionie), gabinet kosmetyczny, lampy antydepre-
syjne, fotel do masażu, kapsułę kosmetyczną.

Punkt Informacji Turystycznej i Promocji Miasta Kętrzyn
Pl. M. J. Piłsudskiego 10/1, 11-400 Kętrzyn, tel./fax +48 89 7514765

www.it.ketrzyn.pl

Informacja Turystyczna w Kętrzynie znajduje się przy 
Placu Piłsudskiego 10/1, czynna cały rok. Punkt zajmuje się 
promocją Kętrzyna i okolic. 

Głównymi atrakcjami miasta są: Zamek Gotycki, Bazylika 
św. Jerzego i ewangelicki Kościół św. Jana. 

W mieście można również skorzystać z kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego „Kętrzynianka” (baseny, korty 
tenisowe) oraz odwiedzić stado ogierów. 

Poza miastem warto również odwiedzić kwaterę Hitlera 
„Wilczy Szaniec” w Gierłoży, Kościół w Świętej Lipce, Muzeum 
Mazurskie w Owczarni oraz Park Miniatur w Parczu.



Irmina Norwa - Agroturystyka 
Sumowo 8, 16-503 Krasnopol, tel.: +48 603 868761

www.agro-norwa.pl, email: norwa@wp.pl

Gospodarstwo agroturystyczne Irminy  Norwy położone jest na 
Suwalszczyźnie w gminie Sejny, bezpośrednio nad jeziorem 
Sumowo i  Dimitrow. Bogactwem tego zakątka są czyste jeziora 
i lasy oraz nieskażone środowisko, obszar "Zielonych Płuc Polski".

Gospodarstwo zostało uhonorowane nagrodami:
�miejsce w konkursie "Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne  

2012"  województwa podlaskiego 
�miejsce w konkursie agroturystycznym "Zielone Lato 2007" 

województwa podlaskiego
oraz wyróżnieniami: "Zielone Lato 2004", "Zielone Lato 2002"

Z wypoczynku będą zadowoleni turyści lubiący odpoczywać 
w miejscach kameralnych w ciszy i spokoju.

Jesteśmy firmą z 20-letnim doświadczeniem, 
dynamicznie rozwijającą się. Specjalizujemy się w produkcji 
sprzętu pływającego z poliestru (laminatu)- kajaki, rowerki 
wodne. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, pomoc 
w doborze kajaka i przystosowaniu go do indywidualnych 
potrzeb klienta.

Wszystkie kajaki i rowerki wodne KANO produkowane są 
z zachowaniem obowiazujących norm bezpieczeństwa. 
W naszej ofercie znajdziecie Państwo również produkty 
renomowanych firm zagranicznych: PALM, ROTOMOD, 
DAGGER, PERCEPTION, AQUA DESIGN, KANO CENTRUM, 
RAINBOW, OLD TOWN CANOE . 

KANO Firma Produkcyjno-Handlowa
ul. Tęczowa 159, 20-517 Lublin, tel. +48 81 7509200

www.kanokajaki.com, email: info@kanokajaki.com

KawaleC Wędkarstwo
ul. Wapienna 10K, 20-502 Lublin, tel: +48 814 425379, +48 693 480177

www.wedki.pl

Firma KawaleC produkuje wędki na prywatne 
zamówienie. Wędki dopasowane nie tylko do metody 
i gatunku poławianych ryb ale także do indywidualnych 
potrzeb i cech wędkarza.

Stosujemy blanki z nanografitowych mat japońskich 
Thoray i Mitsubishi firmy Phenix oraz nowoczesne blanki 
E-Glass i S-Glass firmy Seeker.

Oferujemy japońskie przynęty firmy Keitech.



KB&MR Karol Bartosiewicz
16-300 Augustów, ul. Storczykowa 11, tel. +48 506 491752

www.bartosiewicz-kajaki.pl, e-mail: karolbartosiewicz1224@o2.pl 

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej
15-091 Białystok, ul. Rynek Kościuszki 2, tel./fax. +48 85 6526107

www.klasterturystczny.pl, e-mail: biuro@klasterturystyczny.pl

Nasza firma zajmuje się produkcją sprzętów pływających 
pod nazwą "Rospuda" rekreacyjno turystyczne między 
innymi kajaki dwuosobowe (kilka modeli), łodzie wędkarskie 
mniejsze i większe, rowery wodne same lub, ze zjeżdżalniami 
dla dzieci, łodzie motorowo - wędkarskie z kabiną, oraz 
elementy do maszyn rolniczych. 

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej to nowa inicjatywa na 
podlaskiej mapie klastrowej. Jego misją jest integracja podmiotów branży 
turystycznej i rekreacyjno-sportowej (do tej pory działających 
w konkurencji wobec siebie) w tworzeniu wspólnej oferty województwa 
podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Klaster wspiera swoich członków poprzez pozyskiwanie funduszy ze 
środków zewnętrznych. Współpracuje z instytucjami naukowymi, czerpiąc 
z nowych technologii w celu opracowania konkurencyjnej oferty regionu. 

Uczestnictwo w klastrze to większe szanse na promocję firmy 
i zbudowanie silnej marki turystycznej. Lider projektu - Polskie 
Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w Białymstoku zaprasza do 
współpracy. 

Kompleks Hotelowy LOGOS
ul. 29 Listopada 9, 16-300 Augustów,tel. +48 87 6432021, fax: +48 87 6435410

www.augustow-logos.pl, e-mail: info@augustow-logos.pl

Kompleks Hotelowy LOGOS usytuowany jest w centrum 
miasta, obok Portu Żeglugi, przy trasie do przejść 
granicznych z Litwą. 

Oferujemy 98 miejsc noclegowych w pokojach jedno-, 
dwu- i trzyosobowych z łazienkami, TV-Sat, telefonami oraz 
dostępem do internetu. 

Hotel jest bazą wypoczynkową i wypadową do zwiedzania 
Suwalszczyzny, Podlasia i Litwy. 

Do dyspozycji Gości jest również Studio Kosmetyczne, 
Gabinet Masażu, Fitness Club i całodobowy parking 
dozorowany.



KOMPLEKS TURYSTYCZNY „U JAWORA” s.c.
Gawrych Ruda 40, 16-400 Suwałki, tel. +48 87 5639336

www.ujawora.pl, e-mail: ujawora@gmail.com 

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Warszawska 7, 11-040 Dobre Miasto, tel. 89 6160058

http://warminskizakatek.com.pl, e-mail: warminskizakatek@wp.pl

Kompleks Turystyczny U Jawora położony jest pośród 
malowniczych jezior i lasów Wigierskiego Parku Narodowego. 
Okoliczne jeziora i rzeki są doskonałym miejscem do uprawiania 
sportów wodnych (żeglarstwo, spływy kajakowe), 
a także do wędkowania. Kompleks oferuje wypoczynek przez 
cały rok w wybranym przez siebie terminie: pobyty urlopowe, 
przyjęcia okolicznościowe, bankiety, wesela, bale sylwestrowe 
i karnawałowe, szkolenia, konferencje, imprezy zakładowe, 
wycieczki autokarowe. Posiada własną plażę nad jeziorem 
Wigry, wypożyczalnię sprzętu wodnego, rozległy teren do 
odpoczynku i rekreacji z wieżą widokową, miejsce na ognisko 
z kamiennym kominkiem.

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do podróży po 
MAGICZNEJ WARMII. Stowarzyszenie LGD „Warmiński 
Zakątek” obejmuje swym działaniem obszar jednej 
z najpiękniejszych krain w Polsce – Warmii. 

Przyjazna kraina pośród lasów, jezior i rzek, gdzie się 
dobrze żyje, pracuje i wypoczywa. Wśród tej magicznej krainy 
wyrastają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wioski 
i wiejskie kościółki. 

Turystów zachwycają piękne widoki historyczna 
tożsamość regionu oraz warunki aktywnego wypoczynku. 

ZAPRASZAMY! 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "SEJNEŃSZCZYZNA”
ul. Piłsudskiego 2/6, 16-500 Sejny, tel. +48 87 7351389

www.lgd-sejnenszczyzna.pl, e-mail: biuro@lgd-sejnenszczyzna.pl

Stowarzyszenie LGD "Sejneńszczyzna" powstało 22 
grudnia 2005 roku. 

Lokalna Grupa Działania "Sejneńszczyzna" działa na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizuje społeczność 
lokalną, promuje, wspiera oraz upowszechnia realizację 
Lokalnej Strategii Rozwoju.

LGD "Sejneńszczyzna" działa na terenie wszystkich gmin 
Powiatu Sejneńskiego czyli Gminie Sejny, Gminie Krasnopol, 
Gminie Giby i Gminie Puńsk. Członkami LGD są samorządy 
i lokalne instytucje publiczne, osoby i stowarzyszenia, firmy 
prywatne. Członkiem może zostać każdy, komu zależy na 
rozwoju regionu. 



Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe”
Pl. Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz, tel. +48 87 4232374, +48 87 4232374

www.lotmp.pl, e-mail: biuro@lotmp.pl 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej
ul. Kolejowa 3, 19-400 Olecko, tel. +48 514 522014

www.lot.olecko.pl, e-mail: biuro@lot.olecko.pl

Mazury Południowe to obszar na którym znajduje się Mazurski Park 
Krajobrazowy, Puszcza Piska i największe w Polsce Jezioro Śniardwy. 

Oferujemy aktywny wypoczynek w postaci: wycieczek rowerowych, 
spływów kajakowych, rejsów statkami, żeglarstwo oraz jazdy konne, 
a dla bardziej odważnych ekstremalne sporty wodne: windsurfing, 
kitesurfing natomiast zimą bojery i iceboarding.

Osoby lubiące spokój, czyste powietrze, kontakt z naturą i relaks na 
pewno docenią bogactwo i pierwotną dzikość Puszczy Piskiej. Nasi 
goście będą mogli skorzystać z dobrze przygotowanej bazy noclegowej 
i znakomitej domowej kuchni przez cały rok.

Organizowane imprezy plenerowe w naszym regionie z pewnością 
uatrakcyjnią Państwa pobyt na Mazurach Południowych. 

Celem Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej jest 
promocja regionu Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, w tym gmin 
powiatu oleckiego jako krainy atrakcyjnej turystycznie oraz 
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości turystycznej.

Podejmowane działania skupiają się wokół hasła: Ekologia, 
turystyka, zdrowie i natura. 

Stowarzyszenie co roku organizuje Forum Turystyki Ziemi 
Oleckiej. LOT Ziemi Oleckiej zrealizowała szereg projektów. 
Projekt „Gospodarstwo przyjazne naturze” w 2010 r. uzyskał 
prestiżowy tytuł „Dobrej praktyki EFS na Warmii i Mazurach”.

Stowarzyszenie Łowicka Grupa Rybacka
ul. 3-Maja 6a, 99-400 Łowicz, tel./fax +48 46 8375072

http://lgr.lowicz.pl, e-mail: lgr.lowicz@lgr.lowicz.pl

Łowicka Grupa Rybacka działa na obszarze 5 gmin. Są to gminy: 
Bielawy, Domaniewice, Łowicz, Nieborów, Piątek. 

Obszar działalności ŁGR charakteryzuje się bogatą przyrodą 
i kulturą. Na tym obszarze można spotkać między innymi: czaple 
białe, kormorany, bociany czarne, bobry, jelenie, dziki i wiele innych 
dzikich zwierząt. Nie należy zapominać, że na tym obszarze 
znajduje się także wiele zabytków, takich jak kompleks pałacowo 
parkowy w Walewicach czy ogród romantyczny w Arkadii. 

Obszar ten słynie także z niepowtarzalnej kultury ludowej 
słynącej z haftów płaskich oraz wycinanek. Obszar ŁGR słynie 
w szczególności z gospodarki karpiowej, ale występują tu także 
gatunki takie jak okoń, płoć, leszcz, lin czy karaś srebrzysty.



Nadleśnictwo Głęboki Bród
Głęboki Bród 4, 16-506 Giby, tel.:  +48 87 516 52 03

www.bialystok.lasy.gov.pl/web/gleboki_brod , e-mail: glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl

Leśnicy z Nadleśnictwa Głęboki Bród serdecznie 
zapraszają do Puszczy Augustowskiej. 

Zapewniamy wypoczynek z dala od gwaru miasta. 
Naszym gościom polecamy:

�piesze i  rowerowe wycieczki  po malowniczo 
poprowadzonych szlakach;

�niezapomniane spływy kajakowe Czarną Hańczą;
�spacery po naszych pięknych lasach - tych którzy nie chcą 

iść przed siebie, poprowadzi ścieżka przyrodniczo – leśna 
„Tropem Wilka” lub „Zielona Klasa”. 

Oferujemy osadę gajowego, pokoje dwuosobowe 
z łazienkami, rowery, kajaki, zawsze w lesie i blisko rzeki.

Nadnotecka Grupa Rybacka
ul. Dąbrowskiego 8/509, 64-920 Piła, tel. +48 67 3510855, +48 67 2153963

www.ngr.pila.pl, e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl

Nadnotecka Grupa Rybacka to stowarzyszenie działające 
na obszarze siedmiu gmin: Drawsko, Krzyż Wlkp., Szydłowo, 
Trzcianka i Wieleń w  województwie Wielkopolskim oraz 
Człopa i Wałcz w Zachodniopomorskim. 

Największym atutem obszaru jest przyroda. Gęsta sieć 
rzek, z których wiele to wody górskie oraz mnogość jezior są 
podstawą wszystkich form działalności rybackiej. Jest to też 
świetna baza do uprawiania sportów związanych z wodą, 
takich jak kajakarstwo czy wędkarstwo. 

Wielkie kompleksy leśne przyciągają na szlaki turystów 
pieszych i rowerowych. Lasy są też rajem dla grzybiarzy 
i myśliwych. 

Netlink, Andrzej Gniedziejko
ul. Ks.Skorupki 2, 16-300 Augustów, tel: +48 87 6432430

http://kanal-augustowski.pl, e-mail: andrzej@kanal-augustowski.pl

Oferujemy czarter barek turystycznych. 

Barki  można wynająć i pływać nimi po Kanale Augustowskim poznając jego uroki. Barki 
Haber 20 zostały zaprojektowane tak, by zapewnić załodze barki maksimum wygody. Każda 
barka turystyczna posiada salon, wygodne koje, ogrzewanie, po pełnym wrażeń dniu można 
wziąć ciepły prysznic. 

Przestrzeń na barce jest z konieczności ograniczona, ale, jako że najważniejszym 
miejscem na pokładzie jest salon, konstruktorzy zadbali o to, by był on jak najprzestronniejszy. 
Kabiny sypialne nie są duże, ale oprócz koi znajdują się w nich pojemne szafki, a czasem 
umywalka. Każdy członek załogi otrzymuje zestaw pościelowy, na który składają się poduszka, 
kołdra i prześcieradło. 



Nidzicki Ośrodek Kultury
ul. Zamkowa 2, 13-100 Nidzica, tel. +48 89 6250370

www.nok.nidzica.pl, e-mail: sekretariat.nok@op.pl, it@nidzica.pl

Gmina Nidzica to region pełen uroku i osobliwości. 
Wyjątkowa flora i fauna to nie jedyne walory przyciągające 
turystów. O długich i burzliwych dziejach tych ziem świadczy 
liczba i charakter pomników kultury od kurhanów sprzed 2500 
lat, do licznych zabytków okresu średniowiecza, renesansu 
i baroku. 

Warto odwiedzić wioski gminy Nidzica, wziąć udział 
w licznych imprezach kulturalnych oraz przekonać się, na czym 
polega magia niektórych miejsc. Dobra infrastruktura 
turystyczna pozwala na dogodne wybranie miejsca pobytu. 
Można wynająć pokój w gospodarstwie wiejskim, czy tez 
zatrzymać się w pensjonacie lub w hotelu mieszczącym się 
w zamku krzyżackim.

OGÓLNOKRAJOWA SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA GROMADA 
BT Giżycko, ul. Warszawska 21, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 4283015, 

www.gromada.pl, e-mail: gizycko.bt@gromada.pl

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna GROMADA jest 
najstarszą polską spółdzielnią turystyczną. Funkcjonuje na 
rynku od 75 lat oferując swoim klientom kompleksowe usługi 
turystyczne i hotelarskie. 

Aktualnie firma posiada 17 hoteli, w tym jeden w Berlinie. Dzięki dogodnym lokalizacjom 
są one idealnym miejscem noclegowym zarówno dla ludzi biznesu, jak i dla turystów 
zwiedzających najpiękniejsze zakątki Polski. 

Dodatkowo firma dysponuje trzema ośrodkami wypoczynkowymi w najciekawszych 
kurortach turystycznych kraju. Gromada jako touroperator dysponujący 14 biurami 
turystycznymi i ponad 300 biurami agencyjnymi zapewnia kompleksową obsługę turystów 
zarówno zwiedzających najpiękniejsze zakątki świata, jak i tych, którzy decydują się odwiedzić 
nasz kraj. 

OGÓLNOKRAJOWA SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA GROMADA 
Hotel „Gromada” w Łomży, ul. Rządowa 1A, 18-400 Łomża, tel. +48 86 2165451, 

www.gromada.pl, e-mail: lomzahotel@gromada.pl

Ogólnokrajowa spółdzielnia turystyczna gromada to najstarsza 
i największa polska firma hotelarsko-turystyczna.
�75 lat tradycji
�15 własnych hoteli / Białystok, Busko Zdrój, Cedzyna, 

Koszalin, Kraków, Łomża, Olsztyn, Ostrów Św., Piła, Poznań, 
Przemyśl, Radom, Toruń, Warszawa, Zakopane

� 3 ośrodki wypoczynkowe / Krynica, Międzyzdroje, Nichorze 
� 5 000 miejsc noclegowych
�72 sale konferencyjne

Posiadamy ponad 20 własnych biur turystycznych i stale rosnącą sieć biur agencyjnych. Daje 
to gwarancję profesjonalnej i kompleksowej obsługi klientów w zakresie usług turystycznych 
i obsługi podróżniczej.



SKARBY SUWALSZCZYZNY- OGRÓD BAJEK
Kaletnik 81, 16-411 Szypliszki, tel. 518 43 90 93 , 87 564 73 03

www.ogrodbajek.pl, e-mail bajkasowa@wp.pl

Na skraju Wigierskiego Parku Narodowego, 15 km. na 
północny-wschód od Suwałk, w malowniczej scenerii moreny 
czołowej powstał Bajkowy Ogród dla dzieci i dorosłych.
Tutaj historia przeplata się z bajką a magia z nauką.

Mikroklimat malowniczej doliny rzeki Wiatrołuży, gdzie 
powstaje ogród dendrologiczny emanuje spokojem 
i zachwyca pięknem żywej przyrody.

Na terenie Ogrodu Bajek" Sowa " w Kaletniku usytuowany jest stary Dworek , który oferuje 
noclegi we wnętrzach z lat trzydziestych poprzedniego wieku. Właściciel Dworu i Ogrodu Bajek 
prowadzący działalność "Skarby Suwalszczyzny " przygotował bogaty program imprez dla 
dzieci ze szkół i przedszkoli , a także ofertę  impez integracyjnych dla dorosłych.

OLIMP - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ul.Piaskowa 18a, 18-106 Niewodnica Korycka, tel/fax: +48 85 6610115, 

tel. +48 696 475525, +48 606 445495, e-mail: pw.olimp@wp.pl

Jesteśmy młodą, dynamicznie rozwijającą się firmą na 
Polskim rynku sprzętu sportowo- turystycznego. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom klientów cały czas udoskonalamy 
nasze wyroby. Posiadamy spore doświadczenie w dziedzinie 
osprzętu wodnego. 

Produkcja:
�kamizelki asekuracyjne - OLIMP 50N
�siedzenia do kajaków
�worki wodoszczelne
�fartuchy do kajaków

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki, tel: +48 87 5663282, fax: +48 87 5631856

www.osir.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@osir.suwalki.pl

Serdecznie zapraszamy do obiektów sportowo- rekreacyjnych 
OSiR Suwałki. Więcej info znajdziecie na naszych stronach 
internetowy.

Aquapark Eurocamping i Dom Noclegowy Wigry
ul. Papieża Jana Pawła II 7, ul. Zarzecze 26, 
16-400 Suwałki 16-400 Suwałki
tel: +48 87 5626222 Tel: +48 87 5667220
fax: +48 87 562-62-34 dnwigry@osir.suwalki.pl
info@aquapark.suwalki.pl www.kamping.suwalki.pl
www.aquapark.suwalki.pl



Ośrodek Wypoczynkowy „Gieret”
Giby 111, 16-506 Giby, tel/fax: +48 87 5162175, tel. +48 609 917814

www.gieret.com.pl, email: info@gieret.com.pl

Ośrodek Wypoczynkowy „Gieret” w Gibach, położony jest na 
malowniczych terenach Suwalszczyzny. Zajmuje powierzchnię 
ponad 7ha. Od południowej strony graniczy z Puszczą 
Augustowską, natomiast od północy z jeziorem Gieret.

„Gieret”
Oferujemy: 18 domków, 3 i 5-cioosbowych z pełnym węzłem sanitarnym, aneksem 
kuchennym lub kuchnią” ; pole namiotowe i caravaningowe wraz z podłączeniem do 
elektryczności l stołówkę z salą kominkową ; zadaszoną wiatę umożliwiającą organizację 
imprezy niezależnie od pogody ; wędzarnię ; miejsce na grilla i ognisko ; boisko do piłki 
nożnej/siatkowej ; stół do ping-ponga ; parking ; plażę
Organizujemy: imprezy okolicznościowe ; obozy młodzieżowe ; zielone szkoły/biwaki ; spływy 
kajakowe ; wycieczki krajoznawcze po Suwalszczyźnie ; wycieczki na Litwę.

Ośrodek Wypoczynkowy KUKLE 
16-506 Giby, Kukle 29, tel. +48 85 6793690, fax: +48 85 6793691

www.kukle.pl, e-mail: biuro@kukle.pl

Pałac i Folwark Galiny
Galiny 110, 11-200 Bartoszyce, tel. +48 89 7612167, fax: +48 89 7612173

www.palac-galiny.pl, e-mail: galiny@palac-galiny.pl

Pałac i Folwark Galiny to miejsce wyjątkowe. XVI-wieczny 
renesansowy pałac otoczony pięciohektarowym parkiem, 
przeciętym krętym korytem rzeki Pisy, wraz z przyległym XIX-
wiecznym folwarkiem, przesycone są niezwykłym spokojem. 

Odrestaurowany pałac służy gościom 38 przestronnymi 
pokojami i apartamentami, zróżnicowanymi  wielkością, 
kształtem i umeblowaniem.  

Majątek obejmuje ponad to: dwupoziomową restaurację 
mieszczącą się w dawnym spichlerzu z wieża zegarową, sale 
konferencyjne z zachowanymi zabytkowymi elementami, 
odrestaurowane stajnie z setką koni  a także 250 h terenu do 
odkrywania przez 4 pory roku. 

Ośrodek Wypoczynkowy KUKLE położony jest na skraju 
Puszczy Augustowskiej, nad brzegiem jeziora Pomorze. 
Ośrodek składa się z budynku hotelowego, Wiejskiej Chaty, 
pola namiotowego oraz obiektu KUKLE II. 

Nowością 2012r. jest „Gliniana Wioska”, złożona z 19 
domków letniskowych o wysokim standardzie, ulepionych z 
gliny, ekologicznych, krytych wiórem, a do tego OKRĄGŁYCH! 
W pełni wyposażonych – dwie łazienki, aneks kuchenny, 
salon, sypialnia oraz dodatkowe spanie na antresoli. 

W pobliżu znajdują się 4 rezerwaty przyrody i Wigierski 
Park Narodowy. Dodatkową atrakcją są wycieczki do Wilna, 
Kowna i Druskiennik.



Pałac pod Bocianim Gniazdem
Runowo 23, 76-230 Potęgowo, tel. +48 598 115149, +48 602 445 113

www.runowo.pl, e-mail: biuro@runowo.pl

„Pałac pod Bocianim Gniazdem” w Runowie to XVIII 
wieczny pałac położony na Kaszubach, 14 km od Lęborka. 
Miejscowość usytuowana jest na skraju lasu w którym 
znajduje się XIII w. Grodzisko, oraz liczne potoki. 

Położenie koło Góry Białej, czyste jezioro wśród lasów, możliwość wędrówek pieszych, 
konnych i rowerowych, czysty i nieskażony teren, to walory, które mogą zadowolić każdego 
turystę przebywającego w tych okolicach. 

Na terenie 5 ha znajdują się wszelkiego rodzaju place zabaw i boiska, Skansen Wsi 
Indiańskiej, małpi gaj i inne atrakcje. Świadczymy usługi turystyczne organizując: kolonie 
i obozy; wakacje w siodle; zielone szkoły i biwaki; wycieczki. 

Prowadzimy także kompleksową obsługę Cateringową oraz organizujemy różnego rodzaju 
eventy, festyny, imprezy okolicznościowe, wesela i komunie.

Pasieka Jolanta i Piotr Witkowscy 
ul. Nowa 11, 16-515 Puńsk, tel. +48 87 5161473, +48 609 568471, +48 693 832718, 

www.pierzga.com.pl, e-mail: kuke5@wp.pl

PLANI - YACHT - Producent Łodzi Wędkarskich
ul. Firlejowska 32, 20-306 Lublin, tel. +48 888 038672 lub 511 144410

e-mail: producentlodzi@wp.pl

Firma posiada w swojej ofercie dwa modele łodzi 
płaskodennych LUCAS 290 oraz CAROLINA 390 pychówki 
oraz łodzie sterowane radiem do wywozu żywca i zanęty.

Łódki wykonane są z żywicy poliestrowej i żelkotu. 
Produkcja laminatu odbywa się metodą ręczną co 
bezpośrednio przekłada się na wyższe parametry 
wytrzymałościowe łodzi. 

Testy przeprowadzone przez Polski Rejestr Statków 
zapewniają o bezpieczeństwie naszych łodzi. Dodatkowe 
atuty to min.: antypoślizgowa podłoga, pojemne bakisty, 
wygodne wysokie ławki, które po demontażu zwiększają 
przestrzeń na pokładzie.

Miody pochodzące z Pasieki Jolanty i Piotra Witkowskich 
pochodzą z 5 pasiek z ekologicznych terenów Suwalszczyzny 
i Puńska. 

Miód wytwarzany jest w oparciu o kilkadziesiąt  
charakterystycznych roślin miododajnych (m.in. z różnych 
gatunków wierzb, klonów, mniszka pospolitego, koniczyny 
białej i łąkowej). Znajduje to odzwierciedlenie w charaktery-
stycznym silnym aromacie, goryczkowatym posmaku miodu 
oraz zabarwieniu – od ciemnożółtego do ciemnozłotego. 

Miód z Sejneńszczyzny i miód z Łoździejszczyzny to dwa 
miody, które od 31 stycznia 2012 r. widnieją na liście 
produktów UE o Chronionej Nazwie Pochodzenia. 



Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok, tel./fax +48 85 7326831

www.podlaskieit.pl, www.odkryjpodlaskie.pl cit@podlaskieit.pl

Zapraszamy do woj. podlaskiego: gościnnego 
Białegostoku, Białowieży – królestwa żubrów, na spływy 
kajakowe Kanałem Augustowskim, Rospudą Czarną 
Hańczą, Biebrzą, Narwią oraz malowniczym Bugiem, na 
rajdy rowerowe Podlaskim Szlakiem Bocianim, lot balonem 
lub fotosafari w Biebrzańskim Parku Narodowym. 

O każdej porze roku proponujemy uczty i degustacje 
specjałów kuchni regionalnej: sękaczy, blinów, pierogów, 
kindziuka oraz dań kuchni litewskiej, białoruskiej, tatarskiej. 

POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH
Wigry 11, 16-400 Suwałki, tel. +48 87 5662499 

www.wigry.pro, e-mail: recepcja@wigry.pro 

Pokoje gościnne „Szkoła” - Hanna i Wojciech Tomal
Krasnogruda 2, 16-500 Sejny, tel. +48 600 818999, +48 600 815888

e-mail: h.podczaska@interia.pl, hanna.podczaska.tomal@gmail.com

Zapraszamy do komfortowego, CAŁOROCZNEGO budynku 
niegdyś będącego lokalną szkołą, otoczonego 50-letnimi drzewami.

Oferujemy:
�7 pokoi z łazienkami: 6 – 2 os. i 1 – 4 os.
�Kompleksowo wyposażoną kuchnię z lodówką, pralką, zmywarką, 

kuchenką, kuchenką mikrofalową, ekspresem do kawy.
�Hall wypoczynkowy z piecem typu „koza”, którego ciepło umili 

lekturę książki w  jesienne dni.
�2 hektarowy teren do grillowania i rozpalenia ogniska. 
�Parking. 
�Lasy i jeziora.
�Świetna baza wypadowa do Dworu Miłosza, Druskiennik lub Wilna.

Obiekt jest malowniczo położony na półwyspie wychodzącym w 
północną część jeziora Wigry w samym centrum Wigierskiego Parku 
Narodowego i w bliskiej odległości od Puszczy Augustowskiej.
Oferujemy:
�151 miejsc noclegowych w pokojach 2, 3 i 4 osobowych 

i 17 eremach
�stylową restaurację i kawiarnię
�wypożyczalnię rowerów oraz sprzętu wodnego
�tawernę i przystań
�kort tenisowy i boisko do siatkówki
�2 sale konferencyjne przygotowane do prowadzenia kursów, 

szkoleń i konferencji (małą-do 40 osób, dużą-do 140 osób)
�Internet, zaplecze multimedialne



Polska Izba Turystyki
ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel. +48 22 826 55 36

www.pit.org.pl, e-mail: gienek@junior.bialystok.pl

Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją 
samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego. Posiada swoje 
przedstawicielstwa w 12 największych miastach Polski. 

Członkami Polskiej Izby Turystyki są najważniejsze i największe: biura 
podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe 
szkoły turystyczne, znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji 

turystycznych i kulturalnych, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele szerokiej 
reprezentacji branży turystycznej. 

Najważniejszym zadaniem Izby jest wypełnianie obowiązków statutowych oraz reprezentowanie 
interesów gospodarczych Firm zrzeszonych w PIT, dbanie o rozwój polskiego przemysłu 
turystycznego, jego konkurencyjność na rynkach zagranicznych, upowszechnianie nowoczesnych 
technologii znajdujących zastosowanie w turystyce oraz zasad etyki w działalności biznesowej. 

PORTAL TURYSTYCZNY SUWALSZCZYZNA
ul. Kościuszki 112c lok. 4, 16-400 Suwałki, tel.: +48 87 7305991, 695 397285

www.suwalszczyzna.net, e-mail: biuro@suwalszczyzna.net

ZIMOWY SERWIS TURYSTYCZNY, www.zima.suwalszczyzna.net
ul. Kościuszki 112c lok. 4, 16-400 Suwałki, tel.: +48 87 7305991, 695 397285

www.zima.suwalszczyzna.net, e-mail: biuro@suwalszczyzna.net

Zimowy Serwis Turystyczny, www.zima.suwalszczyzna.net to unikatowa oferta wśród 
regionalnych portali turystycznych. Jest doskonale wypozycjonowany w Internecie na hasła 
regionalne oraz związane z wypoczynkiem zimowym.  Zawiera propozycje spędzenia zimy na 
Suwalszczyźnie, która o tej porze roku ma coraz więcej do zaoferowania.

W serwisie znajdują się oferty ferii zimowych, pobytów bożonarodzeniowych czy 
popularnych w tym regionie kuligów z ogniskiem. Przede wszystkim można tu odnaleźć 
propozycje spędzenia wyjątkowego Sylwestra. 

Zimowy Serwis Turystyczny to doskonałe miejsce do zamieszczenia oferty obiektów 
znajdujących się w pobliżu tras narciarskich czy stoków, a także specjalnych propozycji dla 
miłośników narciarstwa biegowego, wędkarstwa i nurkowań podlodowych. 

Naszym klientom gwarantujemy dodatkowe rezerwacje w całym sezonie zimowym.

Portal Turystyczny Suwalszczyzna jest największym 
i najczęściej odwiedzanym przez internautów serwisem 
turystycznym w regionie. Portal zajmuje czołowe pozycje 
w wynikach wyszukiwarek internetowych, co gwarantuje 
skuteczność zamieszczanych w serwisie reklam. 

Dzięki podziałowi ofert na kategorie: agroturystyka, ośrodki wczasowe czy campingi, 
a także specjalnej wyszukiwarce, każdy turysta może tu znaleźć swoje wymarzone miejsce 
wypoczynku. Portal Turystyczny Suwalszczyzna prezentuje ponadto szeroki wachlarz 
możliwości związanych z turystyka aktywną. 

W Portalu zamieszczone są oferty spływów kajakowych, stadnin koni czy wędkowania, 
a także innych wyjątkowych atrakcji Suwalszczyzny oraz pogranicza polsko-litewskiego. 



Port Keja
ul. Braci Ejsmontów 2, 11-600 Węgorzewo, tel./fax +48 87 4271843, +48 603 846199

www.keja.com.pl, e-mail: info@keja.com.pl

PORTKEJA.PL zajmuje się czarterem 32 nowoczesnych 
jachtów kabinowych, kompleksowym świadczeniem usług 
portowych oraz usług gastronomicznych w najbardziej 
znanej i lubianej na Mazurach - Tawernie Keja. 

W ostatnich latach flota Portkeja.pl rozszerzyła się 
o 14 nowych jachtów typu Twister 800N zabudowanych na 8 
osób - co stanowi sporą monolityczną flotę do organizacji 
rejsów i regat. 

W Porcie oczekuje na Państwa życzliwa ekipa naszych pracowników, która służy radą 
i pomocą w każdej chwili trwania rejsu. Mamy nadzieję, że żegluga na pokładach naszych 
jachtów spełni Państwa oczekiwania i zapewni wspaniały wypoczynek na łonie natury.

POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI
87-400 Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, tel. +48 56 6835380 wew 41 lub 111

www.golub-dobrzyn.com.pl, promocja@golub-dobrzyn.com.pl

PPHU ”SOLAR-SKY” EXPORT-IMPORT
ul. Tytoniowa 8d, 16-300 Augustów, tel.: +48 504 228738, tel./fax: +48 87 6436727

www.solarsky.com.pl, e-mail: solarsky@solarsky.com.pl

Powiat Golubsko-Dobrzyński obejmuje 6 jednostek 
administracyjnych: gminę miejską Golub-Dobrzyń, gminę 
miejsko-wiejską Kowalewo Pomorskie oraz 4 gminy 
wiejskie: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Radomin i Zbójno. 

Region, w którym usytuowany jest powiat zwany jest 
Pojezierzem Chełmińsko-Dobrzyńskim i zajmuje powierzch-

2nię 613,0 km .  Siedzibą władz powiatu jest miasto Golub-
Dobrzyń, znane przede wszystkim z odbudowanego zamku 
pokrzyżackiego z XIV w. Obecnie odbywają się w nim liczne 
imprezy historyczne i kulturalne o znaczeniu krajowym 
i międzynarodowym.

Wszystkie wyroby wykonane są z żywic poliestrowych zbrojonych matami szklanymi 
i tkaninami uznanych na świecie firm. Zabezpieczenie zewnętrznych powłok zapewniają żelkoty 
najlepszych producentów. Sprzęt sprzedajemy z kompletnym wyposażeniem (wiosła, kapoki). 

Wykonujemy prace szkutnicze (remonty, produkcja), a także zabudowy wnętrz jachtów 
żaglowych, motorowych. Wykonujemy na zamówienie różnego rodzaju formy do produkcji 
z laminatów poliestrowych (reklamy przestrzenne, daszki, zjeżdżalnie, itp.)

Firma specjalizuje się w produkcji sprzętu pływającego: 
ŁODZI MOTOROWYCH, ŁODZI WĘDKARSKICH, ROWERÓW 
WODNYCH, CANOE, KAJAKÓW. 



PPHU August, Zbigniew Augustynowicz, Producent łodzi wiosłowo-motorowych
16-304 Nowinka 55, tel. +48 87 6419499, +48 509 353532

www.eurolodzie.com, e-mail: august.zibi@wp.pl

Zapraszamy na stronę internetową.

Oferujemy również specjalistyczne usługi w zakresie 
naprawy sprzętu wykonanego z laminatu poliestrowego.

Naprawa może być wykonana w naszym wyspecjalizo-
wanym warsztacie lub miejscu wskazanym przez klienta.

PPHU ”SOLAR-SKY” EXPORT-IMPORT
ul. Tytoniowa 8d, 16-300 Augustów, tel.: +48 504 228738, tel./fax: +48 87 6436727

www.solarsky.com.pl, e-mail: solarsky@solarsky.com.pl

Produkcją wyrobów z żywic poliestrowych zajmujemy się 
od roku 1998. Wyprodukowane w naszym zakładzie kajaki, 
łodzie wędkarskie oraz kanadyjki pływają na jeziorze Wigry 
i okolicznych jeziorach Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi 
i Niemiec. 

Nasze wyroby charakteryzują się wysoką jakością, 
profesjonalnym wykonaniem. Kompozyt laminatowy 
powstający z żywicy poliestrowej, włókna szklanego i tkanin 
biaxialnych daje wyrób lekki i trwały o dużej jednorodności 
strukturalnej ,  odporny na działanie warunków 
atmosferycznych. Do naszych wyrobów stosujemy najlepsze 
dostępne materiały na rynku. 

Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego 
w Augustowie istnieje od 1991 roku. W sezonie 
letnim odwiedzają nas rzesze turystów, 

wczasowiczów oraz osób, które pragną aktywnie spędzić czas wakacyjny lub urlopowy. 
Z naszej oferty corocznie korzysta wielu turystów zarówno krajowych jak też zagranicznych.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA SPŁYWY NAJPIĘKNIEJSZYMI RZEKAMI POLSKI- ROSPUDĄ, 
CZARNĄ HAŃCZĄ I BIEBRZĄ ORAZ LITWY- Marychą, Ułą, Mereczanką i Niemnen. 

Oferujemy Państwu szeroki wybór kajaków, tratw, łodzi, rowerów wodnych  oraz rowerów 
górskich. Zapewniamy transport kajaków i ludzi.

 PPUH Jan Wojtuszko
16-300 Augustów, ul. Nadrzeczna 62 A, tel. +48 87 6447540, +48 604 958673

www.kajaki.augustow.pl, e-mail: jan.wojtuszko@o2.pl



Przedsiebiorstwo Handlowo-Uslugowe „Pelican” Krzysztof Medrzecki
Al. N.M.P 55/1242-200 Czestochowa, tel. +48 34 3620007, +48 505 768883

http://rowerywodne.com, e-mail: beatabozek@rogers.com

PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE „SZOT”
ul. Konwaliowa 2, 16-300 AUGUSTÓW, tel./fax +48 87 6434399, tel. +48 601 146703

www.szot.pl, www.lesnik.pl, e-mail: szot@szot.pl

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych PEGAZUS
ul. Mickiewicza 4/29, 16-300 Augustów, tel. +48 503 141646, +48 87 6449235

www.pegazus.net.pl, email: biuro@pegazus.net.pl

Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT w Augustowie od 16 lat 
zaprasza na aktywny wypoczynek do Polski północno-
wschodniej. Posiadamy własny hotel Leśnik** położony 
malowniczo nad jeziorem Białym, w otoczeniu lasów Puszczy 
Augustowskiej. 

Naszym Klientom proponujemy spływy kajakowe z pasją na 
najpiękniejszych szlakach kajakowych: Czarnej Hańczy, Kanału 
Augustowskiego, Rospudy, Biebrzy. Posiadamy profesjonalną 
kadrę oraz najwyższej jakości sprzęt turystyczny. 
Więcej informacji na stronie www.szot.pl lub www.lesnik.pl

Serdecznie zapraszamy

Przedsiebiorstwo Handlowo-Uslugowe  “Pelican “ 
posiada w ofercie rowery wodne i kajaki Canadyjskiej firmy 
Pelican International ktorej jest autoryzowanym 
przedstawicielem  od 1994 roku. Od przyszlego roku tj 2013 
asortyment firmy bedzie wzboagacony o 3 osobowe canoe. 

Oferte firmy uzupelnia  asortyment polskich 
producentow w/w sprzedu wodnego. Firma oferuje takze 
akcesoria takie jak pokrowce na rowery wodne, wiosla 
i kamizelki asekuracyjne oraz uslugi czyli czesci i serwice dla 
rowerw wodnych Pelican. 

Pegazus to dynamicznie rozwijająca się firma 
z Augustowa produkująca łodzie motorowe oraz wędkarskie. 

Oferujemy także czartery łodzi. Posiadamy naszą własną 
placówkę projektową. Łódź Escapade 600 to nowoczesny 
6 metrowy jacht kabinowy. Typ pilothouse. Jest to doskonały 
wybór dla tych, którzy planują wyprawę na ryby, lubią sporty 
wodne lub wolą spędzić kilka dni z rodziną na wodzie. 

Największą innowacją jest specjalnie wykonany dach, na 
którym przygotowaliśmy miejsce do opalania dla 2 osób. 
Zgodnie z opinią wielu użytkowników tej łodzi jest ona 
doskonałym połączeniem stylu i ergonomii.



RAYTAN TOUR, Warszawa, ul. Nowy Świat 57/59 lok.12, tel/fax +48 22 692 40 55
BIAŁORUŚ, 224030 Brześć, ul. Gogola 11/3, tel: +375 162 23333356

www.raytantour.com, e-mail: warszawa@raytantour.com

Biuro Podróży Raytan Tour specjalizuje się w organizacji wyjazdów na 
Białoruś, Ukrainę, Litwę, Łotwę, do Estonii, Rosji, Anglii oraz Gruzji 
i Armenii. Raytan Tour przybliża tradycje, obyczaje, kulturę i historię ziem 
naszych sąsiadów. 

Prowadzi sprzedaż agencyjną ofert wyjazdów i wczasów do ciepłych 
krajów takich jak: Egipt, Bułgaria, Tunezja, Cypr i wiele innych. Jako 
pierwsza firma w Polsce została przedstawicielem sprzedaży firmy 
Simple Express, oferującej przewozy autokarowe między tzw. krajami 
bałtyckimi, tj. z Warszawy do Wilna, Kowna, Druskiennik, Rygi, Tallina oraz 
do St. Petersburga. 

Dodatkowo zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń podróżnych firm 
TU EUROPA oraz AXA, w tym również ubezpieczeń na Białoruś. Raytan 
Tour oferuje wyjazdy dla klientów indywidualnych, firm i grup zorganizo-
wanych, wyjazdy sentymentalne, pielgrzymki. 

ROBINSON EUROPE S.A.
ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała, tel. +48 33 8100808, fax +48 33 8100833

www.robinson.pl, e-mail:biuro@robinson.pl

RODMAS
ul. Meissnera 4/88, 80-462 Gdańsk, tel. +48 608 450850, tel./fax: +48 58 5590369

www.rodmas.pl, e-mail: rodmas@rodmas.pl

Firma Robinson Europe S.A. istnieje od 21 lat. 
W aktualnej ofercie mamy około 3000 różnych 

produktów wędkarskich marki ROBINSON, zgrupowanych 
w podstawowych działach asortymentowych: wędki, 
kołowrotki, żyłki, sztuczne przynęty, pokrowce i akcesoria.

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem belgijskiego 
producenta zanęt Marcel Van Den Eynde. Od roku 2012 
jesteśmy głównym sponsorem kadry narodowej 
w wędkarstwie spławikowym. Sprzedaż jest prowadzona 
w hurtowniach w Bielsku-Białej i w Warszawie oraz poprzez 
przedstawicieli handlowych na terenie całego kraju.

Firma RODMAS jest wyłącznym przedstawicielem PHENIX 
RODS DENSITY TACKLE - PANIC MINNOW. 

Pracownia Wędkarska Rodmas narodziła się z pasji do 
wędkarstwa i custom rodbuildingu. Wszystkie nasze produkty 
wytwarzane są przy użyciu najwyższej klas komponentów , nici 
Gudebrod, lakiery, kleje, impregnaty Flexcoat i tondak U-40.

Rękojeści wytwarzane są z najwyższej klasy pierścieni 
korkowych, które przechodzą ostrą selekcję w naszej pracowni. 
Używamy takich materiałów jak rubber cork, burl cork, burnt cork, 
rattan oraz pianka EVA najwyższej jakości dla podkreślenia 
naszej stylistyki.

Na nasze wędziska (wykonanie) udzielamy 5-cio letniej gwarancji. 



Schronisko Młodzieżowe / Youth Hostel Podlasie
Al. Piłsudskiego 7b, 15-443 Białystok, tel. +48 85 6524250, fax  +48 85 8110989

www.hostelpodlasie.pl, e-mail: recepcja@hostelpodlasie.pl

Jeżeli będą Państwo na Podlasiu,  zapraszamy do 
skorzystania z usług hotelowych 

Schroniska Młodzieżowego „Podlasie”

�atrakcyjne ceny- już od 20 zł za dobę �kompetentna i przyjazna obsługa
�zniżki dla młodzieży,  nauczycieli oraz �recepcja czynna 24h
posiadaczy legitymacji PTSM, Karty Euro 26 �kuchnia samoobsługowa
�lokalizacja w centrum Białegostoku �darmowy dostęp do internetu... 
�informacja turystyczna o regionie - 
certyfikowany punkt it!

Wysoka jakość świadczonych usług i dbałość o klienta czyni nas miejscem chętnie odwie-
dzanym przez turystów z całego świata!

Gospodarstwo agroturystyczne ,,Siedlisko Pod Osikowym Wiórem”
Mariusz Rakowski, Buda Ruska 4, 16-503 Krasnopol, tel. +48 601 295714 

www.budaruska.top.pl, e-mail: budaruscy@gmail.com

Starostwo Powiatowe w Sejnach
ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny, tel. +48 87 516 20 66

www.powiat.sejny.pl

Nasze „Siedlisko pod Osikowym Wiórem”to kameralne 
gospodarstwo agroturystyczne położone na Sejneńszczyźnie we 
wsi Buda Ruska.
 
Zapraszamy do niego - również ze zwierzętami - przez cały rok.

Bliskość Czarnej Hańczy, Wigier, Puszczy Augustowskiej i Litwy 
to nasze atuty...
 

Ewa i Mariusz Rakowscy

Powiat sejneński leży na północno - wschodnim krańcu 
województwa podlaskiego na Pojezierzu Litewskim. Określając 
precyzyjnie są to tereny określane jako "Ziemia Sejneńska" lub 
inaczej „Pagórki Sejneńskie”.

2Powiat obejmuje obszar o powierzchni 856 km , 
co stanowi około 4,2 % obszaru województwa podlaskiego. 
W jego skład wchodzi 5 gmin, z czego 4 gminy należą do LGR 
„Pojezierze Suwalsko- Augustowskie”: Giby, Krasnopol, Puńsk, 
Sejny.

Zamieszkuje tu ponad 20 tys. osób, z czego około 40% 
ludności stanowią Litwini. Najwięcej z nich mieszka 
w okolicach Puńska - polskiej stolicy Litwinów.



Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Al. Piłsudskiego 7b, 15-443 Białystok, tel. +48 85 6524250, fax  +48 85 8110989

www.hostelpodlasie.pl, e-mail: recepcja@hostelpodlasie.pl

Powiat Białostocki jako największy powiat w Polsce składa 
się z 15 gmin. Położony jest wokół największego w regionie 
miasta Białegostoku, posiada niepowtarzalne walory 
przyrodnicze i kulturowe. 

Nieskażone środowisko i dobrze rozwinięta infrastruktura 
stwarzają doskonałe warunki do rozwoju wszelkich form 
turystyki. Mamy do zaoferowania tereny atrakcyjne turystycznie 
dla osób ceniących kontakt z przyrodą: czyste powietrze, 
malownicze krajobrazy, obecność Puszczy Knyszyńskiej oraz 
Narwiańskiego Parku Narodowego zwanego Polską Amazonią. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Powiatu Białostockiego.

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”
ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów, tel.  +48 87 6433056, fax. +48 87 6432903

www.lgd-rospuda.pl, e-mail: lgd@lgd-rospuda.pl 

Stowarzyszenie „Macierzanka” Producentów Sera Podpuszczkowego Dojrzewającego
ul. Suwalska 17A, 16-407 Wiżajny, tel. +48 87 5688508, +48 516 107004

www.serywizajny.org.pl, e-mail : biuro@serywizajny.org.pl

Gmina Augustów i Gmina Nowinka są członkami 
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski 
i Rospuda”. 

Naszym wspólnym celem są działania na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich przy wykorzystaniu potencjału 
przyrodniczego, kulturowego, historycznego i turystycznego, 
a także rozwój, integracja i aktywizacja społeczności. Unia 
Europejska, dzięki programowi LEADER, otworzyła przed nami 
wiele możliwości.  

Dostaliśmy szansę na zbudowanie partnerstwa z różnych 
środowisk, poprawę konkurencyjności i wprowadzenie trwałych 
zmian na naszych terenach.

Stowarzyszenie Macierzanka zawdzięcza swoją nazwę 
ziołu, które tak licznie porasta łąki i pastwiska gminy Wiżajny 
i Rutka Tartak, a które stanowi o niepowtarzalnym smaku 
serów z Wiżajn. 

Taki ser, ze względu na ukształtowanie terenu oraz 
niepowtarzalne środowisko naturalne, możliwy jest do 
wyprodukowania tylko na terenie gminy Wiżajny i Rutka 
Tartak. 



Stowarzyszenie Agroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków, tel. 601 495734, 601 302360

www.galicyjskie.pl, at.ggg@interia.pl, kuznisko@poczta.fm

Stowarzyszenie Agroturystyczne „Galicyjskie Gospodarstwa 
Gościnne” od 18 lat zajmuje się propagowaniem wartości związanych 
z naszym regionem - piękna przyrody, wspaniałości zabytków 
i gościnności naszych Gospodarstw umożliwiających turystom 
wypoczynek w najlepszych warunkach i po przystępnych cenach.  

Proponujemy spędzenie urlopu w atmosferze wiejskiej zagrody, 
w której obecne są zwierzęta domowe, na szlakach górskich wędrówek 
po stokach Babiej Góry, Tatr Zachodnich, Gorców i Beskidów, łowiąc 
ryby w Dunajcu, zażywając kąpieli w wodach czystych rzek i zalewów, 
kłusując wierzchem na koniu, rozkoszując się leśną ciszą i świeżym 
powietrzem a zimą szusując po doskonale przygotowanych stokach 
narciarskich. 

Zapraszamy: www.agroturystyka-ggg.pl  i  www.galicyjskie.pl 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
Stowarzyszenie Euroregion Niemen, ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki, tel. +48 87 56596198

www.lgr-pojeizerze.eu, biuro@lgr-pojezierze.ue

LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE”
ul. Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo, tel. +48 87 4284741, +48 87 4284736

wwww.mazurylgr.pl, e-maile: biuro@mazurylgr.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze 
Suwalsko – Augustowskie” jako jedyna w województwie 
podlaskim wdraża Program Operacyjny RYBY 2007-2013.

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie 
wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, 
kulturalnego i gospodarczego obszarów zależnych od 
rybactwa oraz realizacja celów szczegółowych Lokalnej 
Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego „Pojezierze Suwalsko 
– Augustowskie”. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 
Mazurskie” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów 
Rybackich z budżetem w wysokości 27 341 671,46 zł  
w ramach PO Ryby 2007-2013,  osi 4  „Zrównoważony 
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013”. 

Więcej informacji o warunkach realizacji projektów 
można uzyskać na naszej stronie internetowej 
www.mazurylgr.pl. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania 
baz agroturystycznych i korzystania z łowisk wędkarskich na 
terenie naszego działania. Stowarzyszenie LGR „Wielkie 
Jeziora Mazurskie” jest otwarte na propozycje współpracy.



STOWARZYSZENIE ROZWOJU PÓŁNOCNYCH KASZUB „NORDA”, 
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, PL. Wolności 1, 84-100 Puck, 

tel.  +48 58 6752097, www.kaszubypolnocne.pl, e-mail: promocja@jastarnia.pl

Norda czyli Kaszuby Północe to kraina, która kojarzy się 
z plażami, morzem i słońcem. Rzeczywiście, bliskość Bałtyku 
jest wielkim, ale nie jedynym bogactwem Nordy. 

Kaszuby Północne to wielowiekowa kultura i piękna historia: 
Puck, gdzie generał Haller po latach zaborów ponownie 
obejmował tę część Bałtyku w polskie posiadanie, Kalwaryjskie 
ścieżki w Wejcherowie, sanktuarium w Swarzewie. 

Nodra to również wspaniała przyroda: Nadmorski Park 
Krajobrazowy, ścieżki dydaktyczne, idealne warunki dla 
windsurferów, żeglarzy. To wreszcie wspaniała kaszubska 
kuchnia, której prostota to największa zaleta. 

Na Nordę zapraszamy cały rok!

Stowarzyszenie Ziemia Sejneńska
ul. Wojska Polskiego 60 B, 16-500 Sejny, tel./fax +48 87 5163400

www.ziemia-sejnenska.pl, e-mail: biuro@ziemia-sejnenska.pl

Studio Reklamy STIGLASS
ul. Kasztanowa 4, 16-500 Sejny, tel. +48 691 967825

e-mail: grazyna@decor.net.pl

Stowarzyszenie ZIEMIA SEJNEŃSKA pośredniczy 
w kompleksowej obsłudze turystów. 

Obsługujemy kompleksowo pielgrzymki do Wilna i wycieczki - 
Wilno, Troki, Kowno. Zapewniamy noclegi i posiłki w Sejnach i 
Wilnie, przewodników, transport, zwiedzanie regionu. 

Proponujemy spływy kajakowe alternatywnymi szlakami: 
Czarnej Hańczy, Kanału Augustowskiego, Marychy i Białej Hańczy 
na Litwie. 

Dysponujemy mapami, przewodnikami i innymi materiałami 
promocyjnymi.

Studio Reklamy STIGLASS” projektuje i wykonuje na indywidualne zamówienie 
wyroby prestiżowe m.in. szklane statuetki grawerowanie laserem 2D, 2,5D, 3D, trofea 
i nagrody, łączone z innymi materiałami takimi jak: mosiądz, brąz, piaskowiec, kamień 
rzeczny czy stal, szklane medale, odlewy, wazony dekoracyjne, obrazy z fusingiem, 
szklane pendrive'y, kolorowe fotowydruki w szkle i na powłoce lustrzanej, gadżety 
firmowe (np. kalendarze, breloki, wizytowniki, kostki i przyciski do papieru) oraz 
ogrzewacze rehabilitacyjne (w tym promocyjno-reklamowe).



Hubert Stojanowski, STURNUS – pracownia fotograficzna i multimedialna
16-400 Suwałki, ul. Korczaka 2/14, tel. +48 606 269945

www.sturnus.com.pl, e-mail: sturnusek@poczta.onet.pl

Wykonuję zdjęcia i filmy z ziemi, spod wody i z powietrza. 
Wiele osób, instytucji i firm stale korzysta z moich usług, 
by ukazać swoje walory na tle pięknej Suwalszczyzny 
(np. gospodarstwa agroturystyczne, hoele i pensjonaty). 

Obszary działania:
�dokumentacja fotograficzna i filmowa,
�tworzenie filmów (scenariusz, zdjęcia i montaż),
�projektowanie i realizacja wszelkich materiałów 

reklamowych, 
�projektowanie i tworzenie stron internetowych.

SUPERKAJAKI.PL
ul. Parkowa 64/3, 81-770 Sopot, tel. + 48 601 945219

www.superkajaki.pl, mail: kajaki@kajaki.pl

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna
ul. Kościuszki 82 lok. 7, 16-400 Suwałki, tel. +48 87 5665494, +48 87 5665872

www.sirt.suwalki.com.pl, e-mail: sirt@suwalki-turystyka.info.pl

Od ponad 20 lat jesteśmy związani z kajakami i turystyką 
kajakową. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy zaoferować 
sprzedaż najlepszych kajaków i kanu w super cenach.

Obecnie w całości postawiliśmy na kajaki i kanu 
polietylenowe zapewniające najwyższą jakość i wytrzymałość 
dostępną na rynku.

Dobraliśmy także wszelkie inne niezbędne akcesoria tak, aby 
każda wypożyczalnia kajaków oraz indywidualny turysta znalazł 
to, czego potrzebuje.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna od 1991 r. zajmuje się 
rozwojem turystyki w regionie oraz promocją Suwalszczyzny.

Aktualna oferta SIRT obejmuje:
�organizację wycieczek pieszych, rowerowych w oparciu 

o potencjał turystyczny Suwalszczyzny  
�wypożyczalnię rowerów zlokalizowaną w centrum miasta 

Suwałki 
�organizację wczasów, turnusów, pobytów rehabilitacyjnych  w 

Ośrodku „Maniówka” dysponującym 42 miejscami 
noclegowymi  w Nowej Wsi koło Suwałk 



Suwalska Organizacja Turystyczna
ul. Ks. K. Hamerszmita 16, 16-400 Suwałki, tel. +48 87 5630538 

www.sot.suwalszczyzna.eu, e-mail: biuro@sot.suwalszczyzna.eu

Suwalska Organizacja Turystyczna powstała w 2006 roku. 
Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane promocją 
Suwalszczyzny w Polsce i za granicą. 

Członkowie SOT oferują szeroki zakres usług turystycznych na 
Suwalszczyźnie – od noclegów, gastronomii, ofert aktywnego 
wypoczynku (m.in. spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, 
imprezy narciarskie, żagle, kuligi), wynajmu sprzętu 
turystycznego, po ciekawe imprezy kulturalne. 

W ofercie są też wycieczki po regionie oraz po krajach 
nadbałtyckich i innych częściach świata, a także imprezy 
integracyjne dla firm.

SUWALSKI OŚRODEK WSPIERANIA AKTYWNOŚCI
Lipniak 3, 16-402 Suwałki, tel. +48 87 5621002

e-mail: biuro@lipniak.net

Suwalski Ośrodek Wspierania Aktywności w Lipniaku 
powstał 1 czerwca 2011r. Przedmiotem działalności 
Ośrodka jest realizacja zadań własnych z zakresu pomocy 
społecznej polegającej na rehabilitacji zawodowej 
i społecznej. Ośrodek położony jest w miejscowości Lipniak 
(10 km od Suwałk), pośród malowniczego krajobrazu 
Suwalszczyzny.

Dysponujemy: 47 miejsc noclegowych, pokoje 2, 3, 4 os. 
z łazienkami, sala telewizyjna, sala konferencyjno – 
bankietowa, profesjonalnie wyposażona sala muzyczna, 
sauna, grota solna, siłownia, gabinet fizjoterapeutyczny

TROTON
www.facebook.com/sealine.poland

www.sea-line.eu

Sea-Line® jest to linia produktów przeznaczonych do budowy, 
naprawy i pielęgnacji łodzi oraz jachtów. 

W naszej ofercie znajdują się: szpachlówki poliestrowe 
i epoksydowe, podkłady epoksydowe, poliuretany kolorowe 
i bezbarwne, odporne na UV, farby antyporostowe, system 
polerski, żywiczne zestawy naprawcze, akcesoria szkutnicze.

�Nowoczesne receptury �Odpowiedzialność za środowisko
�Najlepsze surowce �Doświadczenie – działamy od 1978 roku
�Wsparcie i doradztwo techniczne �Atrakcyjne ceny – cena za jakość nie za 
�Gwarancja jakości markę

Sea-Line® to : 



Urząd Gminy Giby
Giby 74A, 16-506 Giby, tel. +48 87 516 50 38

www.giby.pl

Gmina Giby położona jest w południowej części powiatu 
sejneńskiego, na skraju Puszczy Augustowskiej, nad jeziorem 
Heret, przy trasie Augustów - Sejny - Ogrodniki. 

Przez jej teren przepływa Czarna Hańcza i Marycha. Gmina 
posiada znakomite warunki rekreacyjno –wypoczynkowe. O ich 
atrakcyjności decyduje ponad 20 jezior, wokół których 
zlokalizowane są środki wczasowe, stanice wodne, pola 
biwakowe, kwatery agroturystyczne, tworząc idealne warunki do 
wypoczynku, rekreacji i spędzania czasu wolnego.

Urząd Gminy Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, tel. +48 87 5164010, +48 87 5164010

www.krasnopol.pl, e-mail: ugkras@op.pl

Gmina Krasnopol położona jest w województwie podlaskim, 
w powiecie sejneńskim. Liczy około 3.9 tys. mieszkańców. 

2Powierzchnia gminy wynosi 171,63 km  , z czego ¼ jej 
powierzchni wchodzi w skład Wigierskiego Parku Narodowego. 
Walory przyrodnicze i krajobrazowe sprawiają, iż jest to 
doskonały teren do rozwoju agroturystyki i turystyki. Przez gminę 
płynie Czarna Hańcza- jeden z najpiękniejszych szlaków 
kajakowych w Polsce. 

Na terenie gminy zamieszkuje również wielu ludzi z pasją, 
których twórczość stała się pomysłem na życie. Szczycimy się 
obecnością mistrza kowalskiej sztuki artystycznej, rzeźbiarzy, 
malarzy, fotografów oraz wielu twórców sztuki ludowej. 

Urząd Gminy Puńsk
ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, tel. +48 87 5161048

www.ugpunsk.pl, e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl

Gmina Puńsk jako Jednostka Samorządu Terytorialnego 
została utworzona w 1972r., posiada odpowiedni kapitał ludzki, 
dochody, majątek oraz doświadczenie do realizacji powierzonych 
mu zadań.

 Dzięki posiadanemu potencjałowi trzykrotnie znalazła się w 
Złotej Setce Gminy Rzeczypospolitej pod względem liczby 
inwestycji oraz nakładów na inwestycje. 

Jest jedną z niewielu gmin w Polsce, w której 80% 
mieszkańców stanowi litewska mniejszość narodowa, przez co 
mieszkańców gminy wyróżnia niepowtarzalna mentalność 
kulturowa.



Urząd Gminy w Sejnach
ul.Świerczewskiego 1, 16-500 Sejny, tel. +48 87 5162045, fax: +48 87 5162676

www.gmina.sejny.pl, e-mail: sekretariat@gmina.sejny.pl

Urząd Gminy Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, tel. +48 87 5164010, +48 87 5164010

www.krasnopol.pl, e-mail: ugkras@op.pl

Gmina Sejny leży w północno-wschodniej części Polski 
w województwie Podlaskim. Graniczy od północy z gminą Puńsk, 
od zachodu z gminą Krasnopol, od południa z gminą Giby, 
od wschodu gmina łączy się z Litwą przejściem granicznym 
Ogrodniki.

Obecnie krajobraz kulturowy poddany jest wpływom dwóch 
grup etnicznych - litewskiej i polskiej. Gmina Sejny jest jedną 
z niewielu, jeżeli nie jedyną gdzie znajduje się w prawie każdej wsi 
jezioro. 

W północnej części leży rezerwat z rzadkimi gatunkami 
ssaków i ryb. Przez teren Gminy przebiega trasa rowerowa 
międzynarodowa R-11 "Euro- Velo".

Gmina Szypliszki położona jest w północnej części powiatu 
suwalskiego w województwie podlaskim. Niewątpliwie największym 
atutem Gminy są piękne i czyste jeziora oraz wysoczyzny morenowe 
otaczające malowniczą dolinę rzeki Szelmentki.

Walory turystyczno-rekreacyjne Gminy Szypliszki w pełni 
uprawniają do zachęcania miłośników wędkowania, nieskażonej 
przyrody, pięknego krajobrazu, a także smakoszy regionalnych 
potraw do przyjazdu w strony pogranicza polsko-litewskiego.

Stowarzyszenie Północno-Wschodnia Lokalna Grupa Działania 
„Szelment” działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizuje 
społeczność lokalną, promuje, wspiera oraz upowszechnia 
realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. 

URZĄD MIASTA SEJNY
ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, tel. +48 87 5162073, fax: +48 87 5162055

www.um.sejny.pl, e-mail: sejny@um.sejny.pl

Sejny to miasto i gmina położona w powiecie sejneńskim nad 
rzeką Marycha. Miasteczko nazwano Sejny od nazwy 
przepływającej przez nie rzeki. Słowo "seina" w języku 
jaćwieskim oznaczało również trawy, które w tamtym okresie 
bujnie porastały brzegi i zakola rzeki. 

Sejny są miastem bardzo rozwiniętym pod względem kultury. 
Co roku odbywa się tu wiele międzynarodowych festiwali, należą 
do nich Międzynarodowy Koncert Organowy Młodych i Baltic-
Satelid. Ponadto działa tu Ośrodek Pogranicze Sztuk, Kultur, 
Narodów, który przekazuje historię, kulturę, tradycje 
i wielonarodowość Sejn. 



Urząd Miejski w Augustowie, Centrum Informacji Turystycznej
Rynek Zygmunta Augusta 44, tel. +48 87 643 28 83
www.augustow.eu, e-mail: promocja@augustów.eu

„Warzelnia Warmińska” Alter Adam Mazur
Sętal 75, 11-001 Dywity, tel. +48 600 926981

www.warawrmia.pl, e-mail: alter.mazur@gmail.pl

Malowniczo położony Augustów zaprasza wszystkich, którzy nie lubią 
się nudzić. Wymarzone miejsce na wypoczynek z rodziną, tu na każdego 
czeka mnóstwo ciekawych atrakcji.

Czyste jeziora i rzeki tworzą niepowtarzalne warunki dla miłośników 
uprawiania bez ograniczeń wszelkich sportów wodnych. Jesienią tutejsze 
lasy są rajem dla grzybiarzy, zimą gruba warstwa lodu na augustowskich 
jeziorach stwarza doskonałe warunki do uprawiania łyżwiarstwa, 
„żeglowania” na bojerach i łowienia podlodowego. Niezliczone drogi leśne 
znakomicie nadają się do urządzania kuligów lub uprawiania narciarstwa 
biegowego czy jazdy konnej. 

Niezmierną popularnością cieszą się sauny typu „bania”, najczęściej 
położone bezpośrednio nad wodą. To wspaniały  relaks  dla  duszy  i ciała.

Dopełnieniem tych  wszystkich  atrakcji jest bogaty kalendarz imprez 
o charakterze kulturalno – sportowym, przygotowany przez Miasto.

Warzelnia Warmińska jest producentem naturalnych napoi 
bezalkoholowych. 

Realizujemy własną pasję gruntowaną wykształceniem 
i 15-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Staramy się 
„odgrzebywać” stare receptury i przywracać do życia zapomniane 
napoje, które przez stulecia były podstawą diety Słowian. 

Starannie odtwarzamy proces i zachowujemy „domowe” 
warunki. Kwasy chlebowe produkujemy z prawdziwych chlebów 
na zakwasie, wypiekanych w warmińskich domach, a kwasy 
miodowe przygotowujemy na bazie regionalnych miodów. 

Możemy się poszczycić również tym, że przywróciliśmy na stół 
naszego regionu zapomniany już napój zbożowy – buzę. 

Centrum Informacji Turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego
Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel: + 48 87 5632562, +48 510 992672,  

www.wigry.win.pl, e-mail: turystyka@wigry.org.pl

Wigierski Park Narodowy, założony w 1989 roku, położony 
jest w samym sercu Suwalszczyzny. 

Znajdziemy tu liczne jeziora, rzeki, puszczańskie lasy, 
pagórkowaty krajobraz typowy dla pojezierza Suwalskiego 
i płaskie tereny Równiny Augustowskiej.

WPN wyróżnia niezwykłe bogactwo ekosystemów wodnych. 
W granicach parku znajdują się aż 42 jeziora. Park obfituje 
w cenne gatunki roślin, grzybów i zwierząt. Możemy spotkać tu 
bielika, bobra czy wilka.

Najcenniejszym zabytkiem parku jest pokamedulski zespół 
klasztorny w Wigrach, w który podczas swojej pielgrzymki 
w czerwcu 1999 roku odpoczywał papież Jan Paweł II.



Urząd Miejski w Augustowie, Centrum Informacji Turystycznej
Rynek Zygmunta Augusta 44, tel. +48 87 643 28 83
www.augustow.eu, e-mail: promocja@augustów.eu

Wydawnictwo „Mirosław Basiewicz”
Słobódka 15A, 16-411 Szypliszki, tel: +48 691 860197

e-mail: miroslawbasiewicz@tlen.pl

WOSiR Szelment znajduje się 15 km na północ od 
Suwałk (okolice Jeleniewa). Ośrodek położony jest u podnóża 
góry Jesionowej, nad jeziorem Szelment Wielki. 

Kompleks narciarski dysponuje 5 trasami zjazdowymi, 
jedną trasą dla dzieci,i trasą snowboardową. Wszystkie stoki 
są oświetlone, sztucznie naśnieżane  i ratrakowane. 
W Ośrodku działa wypożyczalnia sprzętu narciarskiego,  
serwis narciarski oraz profesjonalna szkoła narciarska.   

WOSiR Szelment posiada 37 miejsc noclegowych, 
restaurację, 2 sale konferencyjne.   

Bardzo serdecznie witamy Państwa w imieniu Wydawnictwa 
"Mirosław Basiewicz". Nasze Wydawnictwo zajmuje się
wydawaniem publikacji związanych z dziedzictwem, historią, 
współczesnością Suwalszczyzny oraz północno-wschodniej 
Polski.

Oferujemy Państwu zakup naszych książek oraz na 
zamówienie opracowanie tekstów do publikacji. Ponadto 
oferujemy opracowanie plastyczno-graficzne, przygotowanie do 
druku oraz druk książek, monografii , folderów, ulotek 
reklamowych itp. 

Gwarantujemy niskie ceny i wysoki poziom edytorski naszych 
usług.

szelment
WOSiR

ZAJAZD PIĘKNA GÓRA RUDZIEWICZ
19-500 Gołdap, Konikowo 11, tel./fax  +48 87 6154943

www.zajazd-rudziewicz.pl, e-mail: recepcja@zajazd-rudziewicz.pl 

Zapraszamy Państwa do jednego z najpiękniejszych miejsc na 
Mazurach. U podnóża Pięknej Góry, położony jest "Zajazd pod Piękną 
Górą Rudziewicz".

Dysponujemy 52 miejscami noclegowymi, restauracją wraz z drink 
barem oraz salą konferencyjną. Gościom oferujemy profesjonalną 
obsługę oraz miłą atmosferę pobytu.

Zimą udostępniamy sztucznie naśnieżane i oświetlone stoki 
z wyciągiem orczykowym, koleją krzesełkową, nartostradą i torem 
saneczkowym.

Dodatkową atrakcją turystyczną jest "Bezkrwawe Safari" 
orgaznizowane w gospodarstwie ekologicznym rodziny Rudziewiczów 
wśród stada dzikich zwierząt oraz egzotycznych ptaków. 



Czesława Radzewicz - haft, robótki szydełkiem
 ul. Korczaka 3 m. 33, 16-400 Suwałki, tel. +48 798 490307

Jan Zaborowski, rzeźba 
ul. Augustowska 9, 16-400 Suwałki, tel. +48 510 831124

Marek Naumowicz, rekodzieło
ul. Wileńska 1/31, 16-400 Suwałki, tel. +48 519 390734

e-mail: naumowicz@btinternet.com

Elżbieta Miłek, ul. Kowalskiego 6/18, 16-400 Suwałki, tel. +48 506 429128

Danuta Włodarczyk, ul. Kowalskiego 6/18, 16-400 Suwałki, tel. +48 505 048632
ikony, koronki, kwiiaty z bibuły, biżuteria, haft, wyroby szydełkowe

RĘKODZIEŁO

„ANDZIA”, ANETA TARGOŃSKA 
ul. Wiejska 25 Sobolewo, 15-509 Białystok, tel. +48 668 015 453

PPHU „DAR”, Jan Biziewski
ul.. Młynarskiego 16/16, 16-400 Suwałki, tel. 509 093 991

Jedzenie tatarskie - Elżbieta Muchla
tel. +48 667 426700

Teresa Biziewska, wypiek sękacza
Wigry 4, 16-402 Suwałki, tel. +48 508 220490

e-mail: doas@o2.pl

Teresa Małysko, wyrób sera podpuszczkowego dojrzewającego
Burniszki 14, 16-407 Wiżajny, tel. 506 618009

WYTWÓRCY TRADYCYJNYCH PRZETWORÓW
Maria Kurzyn, Leszczewek 20, 16-402 Suwałki, tel. +48 885 29 26 42

Bogusława Nowosadko, Stary Folwark 30, 16-402 Suwałki, tel. +48 695 94 73 72

ZAKŁAD WĘDZRNICZY „ZŁOTA SIELAWA”
ul. 22 Lipca 5, 16-500 Sejny, tel. +48 661 066359, +48 603 085872

Jedzenie tatarskie:
�Pierakaczannik (z mięsem i na słodko),
�Pieróg z mięsem,
�Kołduny,
�Czabureki,
�Halwa,
�oraz inne smakołyki



Prywatne Unitarne Przedsiębiorstwo Usługowe 
„Arkatur”

Białoruś, 230013 Grodno, p-t Kosmonautau 100/111, 
biuro 307, tel. +375 44 7755455

www.vp.by/vp-firm_3053.htm, www.kontakt.by, 
e-mail: arkatur@mail.ru 

Filija „BelinTurist” Firmy Turystycznej Państwowej 
„CentrKurort”

BIAŁORUŚ, 220004 MIŃSK, p-t Pobeditelej, 19, 
tel. +375 (17) 226 99 71

www.belintourist.com, incoming@belintourist.by 

Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Янки Купалы
Biłoruś, 230023 Гродно, ul. Ожешко, 22, tel. + 375 152 731954

www.grsu.by, e-mail: project@grsu.by

BOGS, Asur UAB
ul. S. Šimkaus 14-11, LT-92129 Kłajpeda, tel. +370-645-39912

www.bogs.lt, e-mail: labas@bogs.lt 

Buty BOGS to trwałe i wodoodporne obuwie, które od lat 
poszerza swoje grono wielbicieli - ludzi pracujących  w 
zmiennych i skrajnych warunkach pogodowych oraz 
miłośników aktywnego spędzania czasu na świeżym 
powietrzu. Obuwie, które sprawdza się przy pracy w terenie,  
na wycieczkach na łonie natury, ale i na urlopie z dziećmi w 
podmiejskich domkach i na letniskach. Stopy w wygodnych 
butach marki  BOGS pozostają ciepłe i suche w każdą 
pogodę. Gwarantujemy wysoki komfort, gdyż stosowane 
przez nas materiały są najlepszej możliwej jakości.

Pokonamy wszelkie mrozy i roztopy!

Instytucja Edukacji Państwowy Uniwersytet imienia 
Janka Kupały w Grodnie jest jednym z największych centrów 
edukacji, nauki i kultury  na Białorusi. 

Uniwersytet proponuje studia pierwszego (licencjackie) 
i drugiego stopnia (magisterskie), studia doktoranckie  na 
podstawie polityki  kształcenia przez całe życie w formie 
dziennej i zaocznej, oraz studia na odległość. 

Dzisiaj  instytucja liczy 16 fakultetów oraz katedrę 
socjologiczno-humanitarnych nauk (łącznie 78 katedr), 
1 instytut, 4 college, szkołę zarządzania i szkołę turystyki 
i rekreacji. 



Centrum Informacji Turystycznej w Alytus
Plac Rotušės 14A, Alytus, tel.: +370 315 52 010

www.alytus–tourism.lt, info@alytus–tourism.lt

Alytus (pol. Olita) jest największym miastem w południowej 
części Litwy. Olita oddalona od granicy z Polską o zaledwie 50 km, 
jest doskonałym miejscem do wypoczynku i konstruktywnego 
spędzenia czasu po drodze do Wilna czy Trok. 

To mejsce, gdzie pięnkna przyroda splata się z bogatą historią 
i kulturią. Kościół w Piwaszunach (lit. Pivašiūnai), podobnie jak 
i Częstochowa, słynie z cudownego obrazu Najświętszej Marii Panny, 
uwieńczonego koroną ofiarowaną przez papieża Jana Pawła II.

 Dla osób, które lubią wypoczynek i podróże wodne – doskonały 
spływ kajakowy, pływanie na łódkach czy tratwach po wartkim 
Niemnie – najdłużej i największej rzece Litwy. Niedaleko Olity 
znajduje się park przygód „Tarzanija”. 

DRUSKIENNIKI - to największe i jedno z najpiękniejszych 
uzdrowisk litewskich. Uzdrowisko czynne jest cały rok, znajduję 
się na południu Litwy, 60 km od granicy Polski, w środku 
największego kompleksu leśnego na Litwie.

Miasto Druskienniki otoczone jest niezniszczalną 
przyrodą, miejscami jeszcze dziewiczą. Czyste jonizujące 
powietrze przepełnione aromatem sosnowych lasów, źródła 
wód mineralnych oraz lecznicze borowiny czynią 
z Druskiennik wymarzone miejsce profilaktyki, rehabilitacji, 
wypoczynku nie tylko dla dorosłych, lecz także dla dzieci 
i młodzieży.

Centrum Informacji Turystycznej DRUSKIENNIKI
ul.. Gardino 3, tel. (+370 313) 60800, ul.  M.K.Čiurlionio 65, tel. (+370 313) 51777

www.info.druskininkai.lt, e-mail: information@druskininkai.lt

Centrum Informacji Turystycznej VšĮ IGNALINOS
Ateities g. 23, LT-30121 Ignalina, Lietuva, tel. +370 386 52597

www.ignalinatic.lt, e-mail: tic@ignalina.lt

Ignalina nastraja na odpoczynek i spokój. To jest kraj jeziór 
i lasów. Pszepękne meiscowsci, pociągające tych, którzy 
kuszą się naturalną pszyrodą, rybołowstwem, wygodnymi 
rozrywkami, turystycznymi wyprawami na lódkach, rowerach 
czy spokojnym wypoczynkiem na sedzilie wioskowej. 
W Ignalinie jest SRA centrum (basen z łazniami i wirowymi 
wannami). W miescie nowoczesnie wyposazony stadion, 
korty tenisowe, placyki sportowe. Zimowego rozrywki 
proponuje centrum Zimowego sportu Litwy.
W powiecie jest duźo miejse do odwiedzienia. To kosciół 
w Palusze, Ladakalnis, wodne młyny, góry Zamkowe 
i mnóstwo innych.



Centrum Informacji Turystycznej Łoździeje
Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, tel.: +370 318 51 160, +370 611 10 855

www.lazdijai-turizmas.lt, e-mail: turizmas@lazdijai.lt

Centum Informacji Turystycznej Euroregionu Szeszupa
ul. V.Kudirkos 61/1, LT-71126 Šakiai, Lietuva, tel. +370 345 51262

http://tic.sesupe.lt, tourism@sesupe.lt

Centrum Informacji Turystycznej w Trokach
ul. VYTAUTO 69, LT-21001 TRAKAI, LITWA, tel. +370 528 51934  

www.trakai-visit.lt, e-mail: trakaitic@is.lt

W południowej częsci Litwy, na pograniczu z Polską 
i Bialorusią położona 131 tys. hektarowa gmina rejonowa 
Lazdijai (Lozdzieje). To cudny zakątek z nieskazoną przyrodą, 
pięknymi jeziorami i lasami. Teren jest znany z pomników 
historii i etnografii oraz gościnności i serdeczności 
mieszkanców - dzuków. 

Miasteczko Veisiejai miesci się w Viejsiejskim 
Regionalnym Parku. Jest tez kilka starych owianych 
legendami i dodajacych uroku krajobrazowi kopcow - 
Rudaminos, Paveisininku, Pralomciskiu i inne. Nie spsób 
wymienic wszystkie urocze zakątki naszego regionu. To 
wszystko trzeba ujrzec i poczuc sercem.

Centrum Informacji Turystycznej Euroregionu „Szeszupe” 
znajduje się w Šakiai. Otrzymują tu pomoc w znalezieniu 
zakwaterowania, wyżywienia, uzyskują informacje 
o walorach turystycznych, kulturowych i naturalnych, 
o zabytkach, miejscach wartych zobaczenia, o odbywających 
się imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych 
w Šakiai i euroregione „Szeszupe”.

Troki to miasto położone w odległości 28 km na zachód od 
Wilna. To miasto na wodzie, ośrodek kulturalny, popularne 
centrum turystyczne,  bogatej przeszłości historycznej, owijane 
legendami, obecnie jest jednym z najczęściej odwiedzanych 
przez turystów miejsc na Litwie.

Miasto (XIV w.)  stało się ważną rezydencją Wielkiego Księcia 
Witolda.  Symbolem Trok jest gotycki zamek na Wyspie. Byla to 
dawna rezydencja Wielkich Książąt litewskich. Jezioro Galvė 
największe z 32 jezior w okolicach Trok.

To miasto otwarte na ludzi i pomysły, wymarzone miejsce dla 
miłośników nieskażonej przyrody, sportów wodnych, 
plażowiczów. Różnorodność i wielka ilość imprez kulturalnych 
dopełnia jego atrakcyjność.



CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ VšI UTENOS
ul. Stoties 39, LT-28134 Utena, Lietuva, tel. +370 389 54346, +370 686 61520

www.utenainfo.lt, e-mail: tic@utenainfo.lt

VILKAVISKIS TOURISM AND BUSINESS INFORMATION CENTRE
Pl. J. Basanavicius 7, Vilkaviskis, LT-70101, tel. +370 342 20525, fax +370 342 52216

www.vilkaviskisinfo.lt, e-mail: info@vilkaviskisinfo.lt

ETVA TRAVEL
Suderves str. 10, Avižieniai, Vialniaus district, Lithuania, tel.: +37067299332

http://www.etvatravel.eu, e-mail: info@etvatravel.eu

Udzielamy informacji  o możliwościach wypoczynku 
i spędzania wolnego czasu w regionie Utena na Litwie. 

Prowadzimy kompleksową informację o bazie 
noclegowej, gastronomicznej, atrakcjach turystycznych, 
trasach turystycznych.

Prowadzimy sprzedaż wycieczek turystycznych 
i rekreacyjnych, biletów autokarowych, lotniczych, 
ubezpieczeń, przewodników, map i pamiątek z symbolem 
Uteny.

Firma “ETVA TRAVEL” oferuje współpracę w organizowaniu 
wycieczek po całej Litwie. 

Nasza firma proponuje usługi w rodzaju przyjmującej strony
i zapewnia komfortowy pobyt na terytorium Litwy grup 
turystycznych oraz pojedyńczych osób. Współpracujemy 
z parkiem wodnym, ośrodkami SPA, domami rekreacji, 
uzdrowiskami, muzeami itp. 

Oferujemy spacer po krętych uliczkach Wilna, odpoczynek w 
SPA centrum, lekcje jazdy konnej, biwak przy ognisku na brzegu 
jeziora, wędrówkę pod obłokami na balonie, wizytę do Trok, 
Kowna, Połągi, Nidy, Druskienik, Kiernawie oraz do innych 
przytulnych i małych miasteczek. 

Vilkaviškis jest jednym z najstarszych miast w regionie 
Suwalszczyzny. Po raz pierwszy wspomina się o nim w XVI wieku. 
Podczas różnych etapów jego historii, terytorium zajmowane było 
przez Prusów, Polaków i Rosjan. 

W czasie  funkcjonowania na Litwie zakazu używania języka 
litewskiego w alfabecie łacińskim, miasto Vilkaviškis stało się 
centrum rozprzestrzeniania nielegalnej literatury w całym kraju.

Okręg obejmuje malowniczy Vistytis Regional Park, powołany 
w celu ochrony unikalnych walorów przyrodniczych. 

W Vilkaviškis urodzili się  między im J. Basanavičiusa, znany 
jako ojciec niepodległości Litwy, autor litewskiego hymnu Vincas 
Kudirka, poeci S. Neris, K. Bradūnas i rzeźbiarz P. Rimsa.



HOTEL SFINKS
Aukštaičiu/V. Kudirkos 55/19a, Kaunas, Lithuania, tel. +370 37 301982

http://sfinksas.lt. e-mail: hotelsfinx@takas.lt

HOTELE w WILNIE, S.A. „MIKOTELGROUP”
ul. Sodu 14, Wilno, LT-03211, Litwa  Tel.: +370 5 2338822, Fax.: +370 5 2338832.

www.mikotelgroup.com, e-mail: reservation@mikotelgroup.com

S.A. „MIKOTELGROUP”- to 3 hotele w Starym mieście w Wilnie: 
Panorama, Comfort Vilnius i Mikotel, hotele są położone blisko siebie, 
jednocześnie w 3 hotelach można zakwaterować okolo 500 osób.

Hotel Panorama - odnowiony 3-gwiazdkowy hotel, położony 
w centrum Starego miasta Wilna, zaledwie kilka minut spacerem od 
Ratusza i Ostrej Bramy. Goście hotelu mają unikalną możliwość 
podziwiania Starego Miasta w Wilnie przez okna swojego pokoju. 
Hotel oferuje 224 pokoi: 199 pokoi standardowych, 20 pokoi superior 
i 3 pokojeliuks oraz dwa apartamenty. Wszystkie pokoje posiadają 
łazienkę z prysznicem (pokoje lux, superior i apartamenty sąz 
wanną),TV SAT, bezpośredni telefon, suszarka do włosów oraz 
bezpłatny internet WI-FI.

Dla wygody gości proponujemy: nową restaurację, mieszcząca 
około 150 osób, pokoje dla niepalących, duży parking, sejfy na 
recepcji. W hotelu jest 8 nowocześnie urządzonych sal 
konferencyjnych, nadających się do organizacji wszelkiego typu 
imprez okolicznościowych, mieszczących do 700 osób.

Hotel Mikotel odnowiony 2-gwiazdkowy hotel, położony w samym 
sercu Wilna. Hotel oferuje 26 pokoi : 3 pokoje 1-osobowe, 9 pokoi 
2- osobowych, 4 pokoje 3-osobowe, 6 pokoji rodzinnych. W pokojach 
są łazienki z prysznicem, TV SAT, telefon oraz bezpłatny internet WI-FI.

Hotel Comfort Vilnius przytulny 3-gwiazdkowy hotel, jest położony 
w Starym mieście w Wilnie, niedaleko Ratuszu miasta i Ostrej Bramy. 
Do Państwa dyspozycji proponujemy 57 nowocześnie urządzonych 
pokoi : 35 pokoi 2- osobowych z oddzielnymi lóżkami; 10 pokoi 
2- osobowych z łóżkiem małżeńskim; 4 pokoi typu Lux; 8 pokoi 
jednoosobowych.

Położony u bram Kowna, hotel Sfinksas znajduje się 3 km od 
Uniwersytetu Vytautas Magnu, 3,3 km  od starego miasta i 13 km 
od lotniska. 

Hotel Sfinksas zaprasza do 12 komfortowo urządzonych 
i wyposażonych pokoi (klimatyzacja, telefon, Wi- Fi, telewizor, 
mini bar). Restauracja serwuje smaczne dania (w tym szeroki 
wybór sałatek, tradycyjne litewskie dania, kuchnia wege-
tariańska), a hotelowy bar zapewnia szeroki wybór napojów. 

Goście hotelowi mają również do dyspozycji saunę parową, 
saunę fińska, , solarium, a także ogród. Bezpośrednio przy hotelu 
znajduje się bezpłatny parking.



CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ VšI UTENOS
ul. K. Donelaičio 2-201, LT-44213 Kaunas, Lithuania, tel. +370 37 400 354

www.atostogoskaime.lt, e-mail info@countryside.lt

MEDIENOS DAKTARAI Sp. z o. o.
ul. Sandeliu 8, LT-45226 Kaunas, tel. +370 670 93844

e-mail: medienos daktarai@yahoo.com

Centrum Informacji Turystycznej Birsztany
ul. B. Sruogos 4, LT-59209, Birsztany, Litwa, tel./fax  +370 319 65 740

www.visitbirstonas.lt, e-mail: info@visitbirstonas.lt

Pozarządowa organizacja, zrzeszająca właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych, członek Litewskiej Izby Rolniczej. Członkowie asocjacji –  
świadczący usługi agroturystyczne, to nie tylko mieszkańcy wsi, ale również 
szkoły rolnicze i inne instytucje edukacyjne, kształcące specjalistów organizacji 
turystyki i agroturystyki oraz   samorządy lokalne. 

Asocjacja posługuje się własnym znakiem. Logo asocjacji – biały bocian na 
zielonym tle. Znakiem tym są oznakowane gospodarstwa agroturystyczne  – 
członkowie Asocjacji. Przy pomocy  znaku nadawana jest kategoria obiektom 
agroturystycznym. 

Asocjacja organizuje również szkolenia i warsztaty podnoszące kwalifikacje 
zawodowe, świadczy usługi konsultacyjne dla właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych i osób zamierzających rozpocząć działalność agroturystyczną, 
wydaje publikacje informacyjne i reklamowe, podejmuje działania zmierzające 
do poprawy jakości oferowanych usług turystycznych na wsi.

Impregnaty naturalne wytwarzane przez spółkę przeznaczone 
są nie tylko do ochrony domów drewnianych na zewnątrz i wewnątrz, 
dachów, mebli lub innych elementów drewnianych, ale również do 
impregnowania łodzi.

Spółka produkuje także sauny japońskie, które są 
idealnym miejscem do odpoczynku po pracy i miłym 
miejscem do spotkania z przyjaciółmi. Ciepła woda mile 
orzeźwia i relaksuje całe ciało. 

Szczególnie duże zadowolenie można odczuć zimą, gdy 
wokół leży śnieg, a Państwo w ciepłej saunie japońskiej 
delektujecie się razem z przyjaciółmi lampką ulubionego 
napoju…

IT udziela informacji na temat:
�zakwaterowania;
�wyżywienia;
�odwiedzanych obiektów;
�imprez;
�wycieczek;
�wynajmu autobusów
�wynajmu sprzętu turystycznego

CIT oferuje wycieczki po Birsztanach, upominki.



Hotel Europa Royale Marijampole
Pl. J. Basanavičiaus 8, LT-68308 Marijampole, Litwa, tel. +370 343 97778

www.europaroyale.com, www.groupeuropa.com, e-mail: marijampole@europaroyale.com

Ambasada Republiki Południowej Afryki
ul. Koszykowa 54, 00+675 Warszawa, telefon: +48 22 6221005, +48 22 6221031

e-mail: krolakj@dirco.gov.za

Fortuna I K
79007, Ukraine, Lwów, ul. Grebinki 4/1, tel +38 32 2423138,+38 32 257449,

www.fortunalviv.com.ua, e-mail marina@fortunalviv.com.ua

Hotel Europa Royale Marijampole to wygodny kompleks 
biznesowo-rekreacyjno-zdrowotny posiadający 47 
komfortowych pokoi,restaurację dobrego nastroju, duży 
taras, różnej wielkości sale konferencyjne i bankietowe, 
centrum SPA.
Polecamy:
�usługi noclegowe
�usługi wyżywienia
�bankiety
�centrum spa
�centrum konferencyjne

Republika Południowej Afryki oferuje niezwykłe 
bogactwo przeżyc i przygód. Republika Południowej Afryki 
powstała z walki o wolność i godność i dlatego te wartości 
ceni najbardziej. 

Południowa Afryka to kraj niezwykłych wrażeń 
i doświadczeń…czy patrzysz na świat ze szczytu Góry 
Stołowej, zachwycasz się wielorybami w oceanie w pobliżu 
Hermanus czy przyglądasz się lwicy ze swoimi małymi w 
Narodowym Parku Krugera. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego kraju a niezwykłe 
przeżycia i wrażenia z pobytu pozostaną w pamięci na długo 
po powrocie i sprawią że powrócisz tu znów.

Organizator wyjazdów turystyczny "Fortuna I K " na 
Ukraińskim rynku z 2003 roku. Firma jest założona 
fachowcami bardziej, aniżeli z 20-rocznym doświadczeniem 
roboty w turyzmie.

Główne kierunki "Fortuna I K "  roboty grup  w Ukrainie,  grup  w Lwowie, obsługa 
korporatywnych przedsięwzięci i konferencji, sprzedaż leczniczych turów w Morshine, Tryskavce, 
sanatoriach Zakarpacia, w Krymie. W zimowy okres organizacja czarterowych programów po 
narciarskim górskim odpoczynku w Zakopane (Polska), w Słowacji,  Austrii i w Włochach.

Polsko-Ukraińska Izba Turystyczna (w rejestracji)
ul. Trębacka 4, Warszawa, tel. +48 22 8282870, fax +48 22 8282870 

office@wit.org.pl 
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ RYBACKI

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych 
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje

w zrównoważone rybołówstwo
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