
W POSZUKIWANIU
miejsc wyjątkowych
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Specjalnie dla naszych Czytelników w czasie licznych podróży po Warmii i Mazurach 
wyszukujmy miejsc wyjątkowych, wyróżniających się, oferujących coś więcej niż 
tylko nocleg i wyżywienie. W  tym numerze przedstawiamy wam kolejne propozycje 
takich obiektów – miejsc, gdzie każdy szczegół jest dokładnie przemyślany i które stale 
udoskonalają swoją ofertę, by jak najlepiej wpisywać się w zmieniające się potrzeby turystów 
docierających coraz liczniej na Warmię i Mazury. Na pewno znajdziecie tu coś dla siebie. 
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Pomiędzy dwoma 
jeziorami 

Folwark Łuknajno nad Jeziorem Śniar-
dwy znajduje się w  malowniczym 
Mazurskim Parku Krajobrazowym, 
pomiędzy Jeziorem Łuknajno a naj-
większym jeziorem w Polsce – Jeziorem 
Śniardwy. Jeśli pragniecie spędzić urlop 
aktywnie na łonie natury polecamy Fol-
wark Łuknajno, położony w odległości 
5 km na wschód od Mikołajek nad jezio-
rem Śniardwy, na terenie Mazurskiego 
Parku Krajobrazowego. Największą 
atrakcją tego miejsca jest ornitologiczny 
Rezerwat Jeziora Łuknajno z wieżami 

widokowymi. Drugim atutem tego 
miejsca jest przepiękny widok z wieży 
widokowej na Śniardwy – największe 
jezioro w Polsce. Do dyspozycji gości 
oddano 11 pokoi wkomponowanych 
w konstrukcję wyniosłego ryzalitu oraz 
restaurację „Pod Łabędziem” z mazur-
ską kuchnią. Wszystko urządzone jest 
w starych zabudowaniach dworskich 
początku XX w. Pokoje urządzone są 
w pastelowych kolorach, a w każdym 
z nich znajduje się łazienka z pryszni-
cem. Z okien Folwarku rozciąga się 
wspaniały widok z  jednej strony na 
jezioro Śniardwy z drugiej na jezioro 
Łuknajno. Do obiektu przynależy pry-

watna plaża z pomostem, można tu 
zarówno korzystać z kąpieli wodnych 
i słonecznych, jak i oddawać się pasji 
wędkowania. Ryby, które goście złowią 
w jeziorze, mogą zostać przygotowane 
przez personel obiektu. Turyści spra-
gnieni ruchu i delektowania się pięknem 
otaczającej Łuknajno przyrody zapewne 
chętnie skorzystają z bezpłatnej wypo-
życzalni rowerów. W okolicy panują 
idealne warunki do uprawiania sportów 
wodnych. Sprzęt można wypożyczyć na 
miejscu. Na terenie Folwarku dla przy-
jeżdżających gości, znajduje się także 
pole campingowe z sanitariatami. 
www.luknajno.pl fo

t. 
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Janczar czar 
Jeszcze do niedawna to Bieszczady były 
kierunkiem, w który uciekało się od 
zgiełku miasta, w poszukiwaniu świę-
tego spokoju i kontaktu z naturą. Każdy 
oświecony mieszczuch miał swoją metę 
w urokliwej bacówce i zaprzyjaźnionego 
gazdę. Tymczasem od kilku lat krainą 
wielkomiejskich ucieczek jest Warmia, 
a na Warmii pewne magiczne miejsce 
stworzone z pasji – Agroturystyka Jan-
czary. Gospodarz znani są nie tylko 
z serdecznej gościnności, ale również 
z  fantazji, która pobytom gości oraz 
imprezom okolicznościowym dodaje 
niespodziewanych wrażeń. Porwanie 
panny młodej czy defilada Amazonek 
na koniach, biesiada warmińska czy 
wystrzałowa noc podniebnej pirotech-
niki – proszę bardzo! Jedynym ograni-
czeniem jest wyobraźnia gości. Przyby-
wają tu oni ze względu na fantastycznych 
gospodarzy, którzy stworzyli swojski 
klimat, doskonałą staropolską kuchnię 
oraz możliwość bliskiego kontaktu 
z naturą i rekreację. Janczary dysponują 
stadniną koni, a jazda konna to frajda 
nie tylko dla wytrwanych jeźdźców, ale 
dla każdego, kto odkrył kojący wpływ 
kontaktu z końmi. Zarybione stawy oraz 
bliskość jeziora to gratka dla bardziej lub 
mniej cierpliwych wędkarzy. Doskonałe 
miejsce dla miłośników grzybobrań, 
nordic walking, biegaczy, domatorów 
szukających zacisznego miejsca, aby 
czytać, amatorów sportów wodnych 
i aktywnego wypoczynku. To również 
doskonała baza wypadowa, dla tych, 
którzy chcą zwiedzić i poznać Warmię. 
Agroturystyka Janczary to miejsce stwo-
rzone z myślą o hulankach i swawolach. 
Duch biesiadowania, muzyki i tańca jest 
tu obecny od samego początku. Każdy, 
kto choć raz odwiedził Janczary, na 
pewno tam wróci. I nie dlatego, że pani 
Danuta rzuca na gości zaklęcie. To miej-
sce broni się swoją naturalną magią. Czar 
Janczar i ani słowa więcej.
www.janczary.pl fo
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Twórcze Siedlisko 
W pobliżu Mikołajek, na skraju lasu 
i nad położonym w dolinie stawem, 
leży otoczony łąkami i pagórkami 
dom z pruskiego muru, wokół którego 
pasą się owce – to właśnie Siedlisko 
na Wygonie. W siedlisku czas płynie 
wolniej. Tu można oderwać się od 
miejskiego gwaru, posiedzieć przy 
ogniu, zapatrzeć się w gwieździste 
niebo, wsłuchać w cykanie świerszczy 
albo żabie kumkanie. Na otoczonej 
naturą ogromnej przestrzeni znajduje 
się staw, wiata z miejscem na ognisko, 
hamaki, boisko, strzelnice łuczni-
cze, a dla dzieci plac zabaw z wielką 
trampoliną. Las jest tuż za płotem, 
a rowery, którymi można przemierzać 
Mazurski Park Krajobrazowy, w obrę-
bie którego leży siedlisko, dostępne 
u gospodarzy. Dzieci mogą bezpiecznie 
szaleć, ponieważ teren jest ogrodzony, 

a oswojone zwierzaki chętnie bawią 
się razem z nimi. Na piętrze domu na 
gości czekają cztery przytulne pokoje 
urządzone w stylu nawiązującym do 
natury, każdy z drewnianym balkonem 
i łazienką. Przy pokojach znajduje się 
przestronna kuchnia z widokiem na 
las oraz szafa pełna książek i gier plan-
szowych. W siedlisku powstają ręcznie 
dziergane na drutach i szydełku kosze 
i chodniki ze sznurka, pufy, plecione 
dywany, wełniane pledy i wiele innych 
różności tworzonych z pasją. Wyroby 
te swoje istnienie zawdzięczają przede 
wszystkim wszechobecnej naturze, 
z której ich twórcy czerpią inspirację. 
Powstają dzięki zamiłowaniu gospo-
darzy siedliska do prostego życia bez 
pośpiechu oraz marzeniom o niepo-
wtarzalności w powtarzalnym świecie, 
które to udało im się zrealizować 
tworząc Siedlisko na Wygonie. 
www.nawygonie.pl

Ziołowa Dolina 
w stolicy Warmii

Ziołowa Dolina znajduje się w stolicy 
Warmii, zaledwie kilka kilometrów od 
centrum Olsztyna. To przepiękne miej-
sce otoczone lasami i rzeką, idealne na 
odpoczynek i spędzanie wolnego czasu 
z rodziną, który tutaj płynie wolniej. 
Można go poświęcić na celebrowanie 
domowych obiadów, ucztę grillową czy 
klimatyczne ognisko, niespieszny spacer 
po lesie albo emocjonujące rodzinne 
grzybobranie Na gości czeka plac zabaw, 
mini zoo, i wiele innych atrakcji dla 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych, które 
gospodarze organizują na życzenie gości 
– zawody strzeleckie, przejażdżki pojaz-
dami militarnymi, wycieczki bryczką po 
okolicy, łowienie ryb. Ziołowa Dolina 
oferuje noclegi w przestronnych 2-, 3- 
i 4-osobowych pokojach z łazienkami. fo
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Wszystkie wyposażone są w TV oraz 
dostęp do bezprzewodowego Internetu. 
Goście mają możliwość skorzystania 
z posiłków w formie śniadań, obiadów 
oraz kolacji przygotowywanych z ekolo-
gicznych produktów. Dla osób ceniących 
sobie prywatność oraz odpoczynek jesz-
cze bliżej natury przygotowano w pełni 
wyposażony domek sezonowy położony 
na uboczu, pod lasem pomiędzy sta-
wem i rzeką. Na terenie gospodarstwa 
mieszka wiele zwierząt. Konie, osiołki, 
strusie, kury, kaczki to tylko niektóre 
z nich. Żyją tu szczęśliwie i dostarczają 
wiele radości każdego dnia. Wszystkie 
uwielbiają, gdy wokół nich pojawiają się 
ludzie. Daje to im możliwość prezento-
wania swoich wdzięków, co najbardziej 
podoba się najmłodszym gościom Zio-
łowej Doliny. Większość ze zwierzaków 
można bez obaw głaskać i robić wspólne 
zdjęcia. Niewielka odległość do wielu 
atrakcji turystycznych regionu sprawia, fo

t. 
…

że Ziołowa Dolina stanowi doskonałą 
bazę noclegową dla dłuższych pobytów, 
w trakcie których można codziennie 
zwiedzać inną atrakcje Warmii i Mazur. 
www.ziolowa-dolina.pl

LOOKING FOR 
UNIQUE PLACES

On our numerous research trips 
through Warmia and Masuria, 
we are constantly looking for new 
places which are unique and offer 
more than just accommodation 
and catering. In this issue of our 
magazine, we present new facili-
ties – places where each detail is 
well thought out and the owners 
are striving to improve their 

products to satisfy the changing 
needs of the tourists who come to 
Warmia and Masuria in growing 
numbers. We believe you will 
find something here that is just 
for you. 

Between two lakes
Grange Łuknajno is located in the 
picturesque Masurian Landscape Park 
between lakes Łuknajno and Śniardwy 
– the biggest lake in Poland. If you like 
having active relaxation outdoors, we 
recommend Łukajno Farm, 5 kms from 
Mikołajki at Śniardwy lake within the 
borders of the Masurian Landscape Park. 
The main attraction is the ornithological 
Reserve Łukajno lake with two obser-
vation towers overlooking Śniardwy 
lake. Grange Łuknajno offers 11 guest 
rooms and ‚Pod Łabędziem’ restaurant 
with local Masurian food. Guest rooms 
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Herb Valley  
beside the capital  

of Warmia
Herb Valley is located in the vicinity 
of the capital of Warmia, just a few 
kilometres from the centre of Olsztyn. 
This beautiful place surrounded by 
forests and a river, is perfect for relaxing 
and spending time which passes slowly 
with your family and friends. You can 
celebrate over a homemade dinner, 
a barbecue feast or next to a campfire, 
a slow walk in the forest and more 
exciting than you would think, wild – 
mushroom picking. Guests are offered 
a playground, mini zoo, and many 
other attractions for the kids and for the 
adults, events and attractions are organ-
ised on request.. The hosts offer fishing 
and shooting competitions, rides in 
military vehicles and horse and carriage 
rides through the local countryside. 
Herb Valley offers accommodation in 
spacious 2, 3 and 4, person – rooms 
with bathrooms, TV and access to 
wireless internet. Breakfast, dinner and 
supper are made from free-range prod-
ucts. There is a fully equipped summer 
house situated close by, next to a forest, 
between a pond and a river, for people 
who want even more privacy and like 
to relax even closer to nature. The farm 
is home to various animals such as: 
horses, donkeys, ostriches, hens, ducks 
and more. All of them are happy here 
and every day they bring a lot of joy. 
They like people because it is a good 
chance for them to display their charms 
– something what little kids like in 
particular. You can stroke most animals 
without fear and even take your selfie 
with them. Situated near many tourist 
attractions in the region makes Herb 
Valley a good base for a longer stay. 
During such a stay you can sightsee the 
many different attractions that Warmia 
and Masuria has to offer, known and 
unknown!
www.ziolowa-dolina.pl

 /
Opracowanie / By: …

are painted in pastel colors with ensuite 
bathrooms and showers, the restaurant is 
located in an old manor dating from the 
beginning of XX century.The views from 
Grange’s windows are breathtaking, 
from one side Śniardwy lake,and from 
the other side Lake Łuknajno. A private 
beach with a pier where you can bathe, 
sunbathe and swim belongs to x the 
complex. You can also fish in the lake 
and what’s more, the fish caught can be 
prepared by the chef . Free bike are avail-
able for tourists who like to explore the 
beauty of the local nature surrounding 
Łuknajno on two wheels. The environs 
are perfect for water sports and there is 
an equipment rental service and serviced 
camp site with bathrooms within the 
grounds of the grange.
www.luknajno.pl 

Janczar charm
Up until recently, it was Bieszczady 
which was the ‘in place’ to escape to 
from the bustle of city life to find peace 
and quiet and be close to nature. Every 
‘city slicker’ had their destination in 
a charming shepherd’s hut and a friendly 
host, called ‚gazda’.
For the last few years, Warmia has become 
the land to escape to and in particular one 
magical place in Warmia is Janczary 
agritourism farm. The hosts are known 
for their hospitality and imagination 
which add an unexpected twist to trips 
for their guests. Kidnapping the bride, 
a parade of Amazon horses, a Warmian 
feast and a funky fireworks night are 
among some of the quirky ideas of the 
hosts.. People come back to Janczary for 
the hosts, friendly atmosphere, great food 
and to be close to nature.
There is a stud farm here so horse riding 
is available for beginners and experienced 
riders . There is a fish pond and a nearby 
lake for those who want to try their luck 
at fishing. Janczary is a perfect place for 
mushroom picking, nordic walking, 
running and jogging. It is an ideal place 
for lazy-bones too looking for a quiet 
place to get lost in a book, for lovers of 
watersports and those who like active 
relaxation. Janczary Agritourism farm 

also serves as an ideal base for those 
who want to sightsee and get to know 
Warmia. The farm farm was set up with 
the idea of a challenge, feasting and 
dancing in mind . A lot of people who 
visit Janczary come back for the warm 
hospitality, charm and the magic of 
Warmia which speaks for itself. 
www.janczary.pl 

Creative Habitat
Nearby Mikołajki, on the edge of a forest 
beside a pond hidden away in a valley, 
surrounded by meadows and hills, where 
sheep lazily graze, there is a house built in 
the old Prussian style, it is the settlement 
of Wygon (Siedlisko na Wygonie).Here 
time passes slowly and you can take it 
nice and easy, far away from the fast 
pace of modern life, sitting by a camp-
fire, gazing at a starry sky, listening to 
crickets chirping and frogs croaking. 
In this large area surrounded by nature, 
there is a pond, a shelter with a place for 
campfires, hammocks, a football pitch, 
shooting and archery galleries and a play-
ground for the kids with a large trampo-
line. A forest is just over the fence and 
bikes on which you can travel through 
the Masurian Landscape Park are availa-
ble to guests. Children can have safe fun 
in a secure area as the area is fenced off 
and another attraction are the host’s pets 
that like to play with the kids. There are 
four guest rooms available on the ground 
floor with bathrooms, all of them are 
furnished in a natural, rustic style with 
a wooden balcony. Close to the guest 
rooms, there is a spacious kitchen over-
looking the forest and a cupboard full of 
books and board games. Hand-knitted 
or crocheted baskets and string rugs, 
puffs, carpets, woolen blankets and a lot 
more crafts are made with passion here. 
These products owe their existence to 
the local nature which is an inspiration 
for the artists. The products are created 
because the hosts love the simple life away 
from the mundane, repetitiveness of the 
outside world.
Come and see for yourself what they 
have built and achieved!
www.nawygonie.pl


