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Niezwykle ciekawie zapowiadają się tegoroczne wakacje w Suwałkach
i na Suwalszczyźnie. Dla turystów przygotowano wiele różnorodnych
ofert turystycznych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych.

przed większą część doby w plenerze, klubach festiwalowych, a jeden
z koncertów bluesowych zostanie zaprezentowany na platformie
samochodowej podczas parady motocyklistów.

Znakomitym pretekstem do spędzenia aktywnych wakacji na terenie
Suwalszczyzny i pobytu w Suwałkach, stanowi jubileusz 350.lecia
przybycia kamedułów na Wigry, położone nieopodal Suwałk. Pracowici
mnisi wybudowali na półwyspie jeziora Wigry kompleks klasztorny
składający się z kościoła, eremów, Domu Królewskiego i Kanclerskiego
oraz licznych zabudowań gospodarczych. Przed niespełna trzysta lat temu
kameduli wigierscy założyli Suwałki. Stworzyli zręby założeń urbanistycznych miasta, wytyczyli rynek i nowe ulice oraz nadali Suwałkom
prawa miejskie. Lokację kamedulską potwierdził przywilej króla Augusta
II Sasa dnia 2 marca 1720 roku.

Szczegółowy program festiwalu jest podany na stronie
www. suwalkiblues.com.
W niedalekiej odległości od Suwałk znajdują się cenne pod względem
przyrodniczym i krajoznawczym obszary chronione Wigierskiego Parku
Narodowego oraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatym dziedzictwem mnichów
„w białych habitach” w czasie wędrówek szlakiem kamedulskim,
zaczynając od klasztoru pokamedulskiego w Wigrach. Warto poznać
także ślady działalności kamedułów w Suwałkach i skorzystać w tym celu
z oferty wakacyjnych spacerów z przewodnikiem turystycznym PTTK.
Od jedenastu lat odbywa się w mieście – Suwałki
Blues Festival, największa plenerowa impreza bluesowa
w Polsce. W dniach od 5 do 8 lipca na scenach w centrum miasta wystąpią między innymi tak znani
muzycy jak: Billy Gibbons z zespołem Supersonic Blues
Machine, Eric Burdon, wokalista legendarnego zespołu The Animals oraz
laureaci tegorocznej nagrody Blues Music Awards: Mavis Staples i grupa
Southern Avenue. Świetnej muzyki bluesowej będzie można słuchać

Miasto stanowi doskonałą bazę wypadową do najpiękniejszych
zakątków Suwalszczyzny i wschodnich Mazur oraz na pogranicze polsko-litewski i polsko-białoruskie.
Serdecznie zapraszamy do lektury gazetki turystycznej z ciekawymi
propozycjami spędzenia tegorocznych wakacji na Suwalszczyźnie.
Do zobaczenia na pieszych, rowerowych i kajakowych szlakach
turystycznych oraz kulturalnych wydarzeniach plenerowych.

Śladami kamedułów
Obchodzony w bieżącym roku jubileusz 350 – lecie przybycia kamedułów nad Wigry to doskonała okazja, aby poznać
kamedulskie dziedzictwo. Perła ziemi suwalskiej – XVIII-wieczny klasztor w Wigrach – fascynuje wielu turystów i gości
z Polski oraz całego świata. Warto poświęcić trochę wolnego czasu, aby poznać inne, poza Wigrami, historyczne miejsca
związane z życiem i działalnością zakonników oraz poznać ich bogate dokonania gospodarcze.
1 Półwysep Wigierski (Klasztorny): główna siedziba
kamedułów, obok klasztoru był browar i gorzelnia.
2 „Karczmisko”: było zlokalizowane pomiędzy przesmykiem wigierskim a kanałem ściśle oddzielającym teren
przyklasztorny, na tym terenie podróżni musieli spędzać
noc w czasie podróży.
3 Tartak; stawisko i kanał określany obecnie jako rzeczka
Piertanka został zbudowany przez kamedułów do
poruszania kołem młyńskim, które służyło do napędzania traka. W okresie międzywojennym w istniejącej do
chwili obecnej wylęgarni ryb działał generator prądu
z wodna turbiną (ten zabytek techniki znajduje się
w budynku wylęgarni).
4 Wapienniki (Leszczewek); w tym miejscu są ruiny
dwóch pieców do wypalania wapna.
5 Sobolewo/Hamernia; było tutaj duże stawisko na rzece
Czarnej Hańczy. Spiętrzona woda napędzała urządzenie
młyńskie, jedno z nich służyło na potrzeby zakładu,
w którym przetwarzano wytopione w rudni żelazo.
6 Hutta; miejsce dawnego folwarku kamedulskiego, w tym
miejscu była huta szkła.
7 Gawrych Ruda; miejsce dawnej rudni, gdzie wytapiano
żelazo.
8 Czerwony Krzyż; dawna wieś założona przez
kamedułów, zniszczona przez Niemców wiosną 1944.
9 Zakąty; z brzegu jeziora Wigry widoczna jest Wyspa
Kamień; w czasach kamedulskich był na niej dom
krawca, który szył mnichom habity.
10 Czerwony Folwark; folwark założony przez kamedułów,

w tym miejscu były dwie miejscowości - Nowy Folwark
i Czerwony Dwór, z czasem połączono obie miejscowości i ich nazwy. Od początku XX wieku znajduje się
tutaj baza rybacka, w dawnym rybackim magazynie jest
wystawa poświęcona rybactwu.
opr. A. Januszewicz

Wigierski Park Narodowy zaprasza
do udziału w konkursie „Selfie z kamedułą”.

wejdź na stronę www.wigry.org.pl/kameduli,

odwiedź wszystkie miejsca na szlaku „Śladami kamedułów”,

zrób zdjęcia,

odpowiedz na pytanie,

odbierz nagrodę!

Szczegóły na stronie www.wigry.org.pl/kameduli.

Aktywne wakacje z PTTK
PTTK zaprasza mieszkańców Suwałk i gości na
tematyczne spacery po miejskich trasach
turystycznych z przewodnikiem turystycznym,
gwarantujące rzetelne poznanie miasta nad Czarną
Hańczą. Uczestnicy spacerów dotrą do najciekawszych miejsc w mieście oraz posłuchają opowieści
o jego historii, mieszkańcach, bezcennych zabytkach, tradycjach i kuchni. Informacji tych nie znajdziemy w książkach i przewodnikach turystycznych.
W lipcu i sierpniu 2018 roku PTTK zaprasza na
6 rajdów rowerowych, prowadzących najatrakcyjniejszymi szlakami turystycznymi Suwałk
i Suwalszczyzny. Rowerzyści w czasie wypraw
zapoznają się z przeszłością historyczną regionu,
poznają przyrodę, krajobraz i ciekawe miejscowości.
Długość szlaków jest zróżnicowana i wynosi od 30
do 70 km.
Opiekę nad uczestnikami rajdów sprawować będą
wykwalifikowani przewodnicy turystyczni i opiekunowie
Więcej informacji:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko,
telefon do biura: 87 566 59 61 lub 509 524 855,
e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl lub
ania.rom@gmail.com
Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miejskiego
w Suwałkach

Suwalski Park Krajobrazowy imprezy turystyczne
Mieszkańców Suwałk oraz turystów wypoczywających na
Suwalszczyźnie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w wycieczkach turystycznych pn. "Suwalska turystyczna rodzinka poznaje Suwalski
Park Krajobrazowy" - i grze terenowej organizowanych przez
Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego
"KRAINA HAŃCZY" i Suwalski Park Krajobrazowy:

14 lipca 2018 r. - Wycieczka rowerowa po Suwalskim Parku
Krajobrazowym - dystans 19,5 km - W ciągu kilkugodzinnej wyprawy,
uczestnicy poznają większość z czekających na nich atrakcji turystycznych Parku. Trasa rozpoczynająca się w Kazimierówce fragmentem
szlaku rowerowego wzdłuż jeziora Szurpiły prowadzić będzie na Górę
Zamkową - do dawnej siedziby Jaćwingów. Następnie do Gulbieniszk,
by wspiąć się na Suwalską Fudżijamę - Górę Cisową, stąd do Udziejka z
młynem wodnym na rzece Szeszupa, i dalej do Łopuchowa i Wodziłk z
osadą staroobrzędowców i molenną. Końcowym punktem wycieczki
będzie Turtul - siedziba Parku z ruinami młyna wodnego i ścieżką
edukacyjną "Opowieści Turtula". Limit osób: 20 z własnymi rowerami.
Miejsce zbiórki: Suwałki, parking ul. ks. Hamerszmita 16. Wyjazd
autokaru z Suwałk: godz. 9:00

28 lipca 2018 - Gra terenowa "Fascynujący świat przyrody i kultury

- Do wspólnej zabawy w odkrywanie Parku zapraszamy rodziny, grupy
znajomych i przyjaciół. Uczestnicy drużynowo, w jak najkrótszym
czasie mają za zadanie pokonać wyznaczoną w terenie trasę i rozwiązać
kilka zagadnień przyrodniczych lub praktycznych. Za poprawne
wykonanie zadań przewidziane są drobne upominki, a trzem
drużynom z najlepszym rezultatem czasowym atrakcyjne nagrody
sportowe! Limit osób w drużynie: 5. Miejsce zbiórki i rejestracji:
Smolniki - wariant trasy dłuższej: Smolniki - Łopuchowo - Udziejek
Dolny - Smolniki - wariant trasy krótszej: ścieżka edukacyjna "Wokół
jeziora Jaczno" (Smolniki - Smolniki)

18 sierpnia 2018 r. - Wycieczka piesza po Suwalskim Parku

Krajobrazowym - dystans 9,5 km - W tracie wycieczki uczestnicy
zapoznają się z historią Góry Zamkowej oraz zamieszkujących ją
niegdyś Jaćwingów, historią staroobrzędowców i zabytkowej molenny,
historią ewangelików oraz cmentarza w Szeszupce, czy historią
siedliska młyńskiego w Turtulu. Trasa prowadzić będzie żółtym
szlakiem pieszym od Sidorówki przez Górę Zamkową, następnie
czarnym do Wodziłk oraz czerwonym do Turtula. Limit osób: 40.
Miejsce zbiórki: Suwałki, parking ul. ks. Hamerszmita 16. Wyjazd
autokaru z Suwałk: godz. 9:00

Suwalskiego Parku Krajobrazowego" - dystans: 10 km i 7 km
Zapisy: turtulspk@gmail.com, tel. (87) 569 18 01 na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia imprezy. O uczestnictwie decyduje kolejność
zgłoszeń! Na koniec przewidziane są ogniska z własnym wyżywieniem.
Zapraszamy do udziału!

Nieśpiesznie po „Pogodnych Suwałkach”
Szlak Krasnali w Suwałkach
Dziesięciu bohaterów baśni Marii Konopnickiej „O krasnoludkach
i Sierotce Marysi” można spotkać w Suwałkach. Figurki zostały wykonane
według znakomitych ilustracji Jana Marcina Szancera przez wytwórnię
rzeźby Piotra Makały we Wrocławiu.
oto miejsca, gdzie należy szukać krasnoludków:
1. Żagiewka, miłośnik ziół – przed wejściem
do budynku administracyjno-socjalnego
na terenie stadionu piłkarskiego
2. Pakuła i Mikuła, strażnicy – przed wejściem
do Muzeum im. Marii Konopnickiej
3. Sikorek, miłośnik ptaków – przy fontannie
w Parku im. Konstytucji 3 Maja
4. Podziomek, łasuch – na słupie latarni
oświetleniowej na ul. Chłodnej
5. Król Błystek i Kocie Oczko – na Placu Marii
Konopnickiej, przy pomniku
6. Koszałek Opałek, kronikarz – pasaż GrandeSynthe, vis-a-vis DH „Arkadia”
7. Modraczek, miłośnik muzyki i kwiatów –
– w pobliżu fontanny przed Suwalskim
Ośrodkiem Kultury
8. Pietrzyk, miłośnik sportów – przed wejściem
do Aquaparku, ul. Jana Pawła II 7
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Spacer szlakiem turystycznym im. poetki pod nazwą „Krasnoludki
są na świecie” to jednocześnie okazja do poznania najciekawszych miejsc
w Suwałkach.
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Nieśpiesznie po „Pogodnych Suwałkach”
Zwiedzanie Suwałk warto zaplanować w kilku etapach, w zależności od zainteresowań i czasu, którym dysponujemy. Wiele ciekawych miejsc
i obiektów znajdą w mieście zainteresowani architekturą i historią pogranicza. Nie zabraknie z pewnością atrakcji dla miłośników rozrywki i osób
lubiących aktywnie spędzać czas. Miasto oferuje również niepowtarzalne propozycje dla rodzinnego wypoczynku połączonego z rozwiązywaniem
zagadek (questów) i możliwością przeżycia przygody „poszukiwaczy skarbów”.
Ścieżka klasycystyczna, o długości 2 km prowadzi przez centrum
miasta, głównie ulicą Tadeusza Kościuszki – najważniejszą arterią
suwalskiej „starówki”. Na trasie ścieżki znajduje się 21 przystanków, na
których możemy podziwiać interesujące zabytki architektury
klasycystycznej: kościoły, ratusz, urocze kamieniczki z XIX i początków
XX w. Obiekty zaprojektowane przez znanych architektów mają własną
i niepowtarzalną historię. Spacerując „ścieżką klasycystyczną”, poznajemy
także miejsca zamieszkania znanych suwalczan: Marii Konopnickiej,
Alfreda Wierusza–Kowalskiego, Edwarda Szczepanika, rodziny Czesława
Miłosza, Lechosława Marszałka.
1. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - ul.A. Mickiewicza
2. Dawne gimnazjum męskie – ul.A. Mickiewicza 3
3. Ratusz miejski i dawny odwach – ul.A. Mickiewicza 1
4. Dawna Izba Skarbowa – ul. T. Kościuszki 47
5. Dawna poczta – ul. T. Kościuszki 45
6. Dom Marii Konopnickiej – ul. T. Kościuszki 31
7. Dom Lechosława Marszałka – ul. T. Kościuszki 27a
8. Kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy - ul. T. Kościuszki 12
9. Dom Alfreda Wierusza-Kowalskiego – ul. T. Kościuszki 16
10. Dom prof. Edwarda F. Szczepanika – ul. T. Kościuszki 46
11. Dom pod kolumnami – ul. T. Kościuszki 62
12. Dawna księgarnia – ul. T. Kościuszki 72
13. Dawny gmach Komisji Wojewódzkiej i Trybunału – ul. T. Kościuszki 74

14.Apteka – ul. T. Kościuszki 78
15. Dawny szpital – ul. T. Kościuszki 101
16. Kamienica bankowa – ul. T. Kościuszki 89
17. Dawna resursa obywatelska – ul. T. Kościuszki 81
18.Archiwum Państwowe – ul. T. Kościuszki 69
19. Kościół pw. św.Aleksandra - pl. J. Piłsudskiego
20. Dom Miłoszów – ul. ks. K. Hamerszmita 10
21. Dom Karola Majerskiego – ul. ks. K. Hamerszmita 5
Ścieżka spacerowa ma długość 3 km i pozwala na poznawanie bogactwa
kultur, religii i przyrody Suwałk. Na jej trasie znajduje się 7 przystanków,
a wśród nich: „cmentarz siedmiu wyznań”, Zalew Arkadia, most na
Czarnej Hańczy, ulica Chłodna, park Konstytucji 3 Maja. Idąc tą trasą,
odkrywamy Suwałki jako wielokulturowe miasto pogranicza, usytuowane
pośród cennego środowiska przyrodniczego, nad malowniczą rzeką
Czarną Hańczą i Zalewem Arkadia.
1. Zespół cmentarzy siedmiu wyznań
2. Zalew Arkadia
3. Most na Czarnej Hańczy
4. Dawny Nowy Rynek
5. Ulica Chłodna
6. Park Konstytucji 3 Maja

Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach
CIT w Suwałkach udziela informacji o atrakcjach turystycznych,
szlakach turystycznych, usługach przewodnickich i wycieczkach
krajoznawczych po Suwalszczyźnie, muzeach, galeriach, obiektach
sportowo-rekreacyjnych, noclegach, gastronomii oraz imprezach
kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych odbywających się w Suwałkach.
W CIT można zaopatrzyć się w mapy, plany, przewodniki i informatory
turystyczne, gazetki reklamowe, ulotki, inne ogólnodostępne materiały
turystyczne dotyczące Suwałk i regionu oraz skorzystać z wypożyczalni
rowerów.
Prowadzona jest sprzedaż pamiątek z Suwałk (gadżetów z logotypem
„Pogodne Suwałki”, pocztówek, rękodzieła artystycznego) oraz udostępniane jest stanowisko komputerowe z Internetem oraz toaleta.
Centrum Informacji Turystycznej organizuje spotkania w Klubie
Podróżnika z udziałem podróżników i obieżyświatów. Spotkania
ilustrowane są prezentacjami, fotografiami i filmikami z wypraw po świecie.
Na miejscu dostępna jest biblioteczka z regionalnymi wydawnictwami
turystycznymi.
Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach posiada rekomendację
Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym
Green Velo, przebiegającym miedzy innymi przez Suwałki.

Czas pracy w lipcu i sierpniu:
od poniedziałku do piątku 8:00 – 18:00

soboty, niedziele i święta 9:00 – 15:00


Dane teleadresowe: ul. Ks. K. Hamerszmita 16, 16 – 400 Suwałki
tel. +48 87 566 20 79,
email:cit@pogodnesuwalki.pl, www.pogodnesuwalki.pl

Punkt informacji turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej

Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Wigierskiego Parku Narodowego


udziela kompleksowej informacji o regionie w języku polskim,

angielskim i rosyjskim,

prowadzi sprzedaż pamiątek, pocztówek, map, przewodników
i informatorów po Parku, Suwalszczyźnie, Mazurach, Wilnie,

dysponuje nieodpłatnymi materiałami promocyjnymi i
okolicznościowymi pieczątkami z pobytu w Parku,

prowadzi wypożyczalnię sprzętu turystycznego: rowerów
turystycznych, kajaków i łodzi wiosłowej,

oferuje dostęp do Wi-Fi i Internetu na wydzielonym stanowisku
komputerowym.
Na najmłodszych czeka tu natomiast "Kącik Młodego Przyrodnika"
z ptasim zakątkiem, odgłosami lasu, czy magnetyczną wędrówką po
Suwalskim Parku Krajobrazowym.
Obiekt dostosowany jest do obsługi turystów niepełnosprawnych oraz
osób podróżujących z małymi dziećmi.
Czas pracy w lipcu i sierpniu:

od poniedziałku do piątku 8:00 – 19:00

soboty i niedziele i święta 10:00 – 17:00
Dane teleadresowe: Malesowizna 24, 16 – 404 Jeleniewo
tel. +48 87 569 18 01,email: turtulspk@gmail.com, www.spk.org.pl

Centrum Informacji Turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego
oferuje:

informacje na temat oferty turystycznej Wigierskiego Parku
Narodowego, w tym między innymi o noclegach na terenach wiejskich,
o punktach żywienia z kuchnią nie tylko regionalną, o ciekawych
imprezach sportowych, turystycznych i kulturalnych, o ciekawych
trasach turystycznych i osobliwościach parku;

licencjonowanych przewodników po Wigierskim Parku Narodowym
i Suwalszczyźnie posługujących się językiem polskim, angielskim
niemieckim i rosyjskim;

organizację warsztatów kulinarnych i biesiad;

wypożyczanie rowerów trekkingowych;

sprzedaż w sklepiku przewodników, folderów, map i innych materiałów
informacyjnych;

dostęp do Internetu na specjalnie wydzielonym stanowisku;

karty wstępu do WPN-u;

okolicznościowe pieczątki z pobytu na wystawie przyrodniczej i
etnograficznej, ścieżek edukacyjnych, również z wędrówki po szlakach
WPN-u.
Czas pracy w lipcu i sierpniu:

od poniedziałku do piątku 7:00 – 16:00

soboty i niedziele i święta 9:00 – 16:00

Dane teleadresowe: Krzywe 82, 16 – 400 Suwałki
tel. +48 87 563 25 62, +48 87 563 25 77, 510 99 26 72
email: turystyka@wigry.org.pl
www.wigry.org.pl

