Ełcka Kolej Wąskotorowa- Muzeum
Kolejnictwa
Ełcka Kolej Wąskotorowa – uznany zabytek kultury technicznej, wybudowany w latach 1910 – 1918,
jest jedyną tego rodzaju czynną atrakcją turystyczną w regionie Warmii i Mazur.
Ełcka Kolej Wąskotorowa
ul.Wąski Tor 1
tel/fax 87 610 00 00
email:kolejka.elk@o2.pl
http://www.mosir.elk.com.pl/ekw/

Szkoła Artystyczna w Ełku
Szkoła Artystyczna w Ełku – zabytkowy budynek mieszczący się w centrum miasta przy ul.Armii
Krajowej 21. Kiedyś kamienica czynszowa z pokojami do wynajęcia, dziś Szkoła Artystyczna i
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia.
ul. Armii Krajowej 21, 19 – 300 Ełk
tel. (+48 87) 620 00 48
www.szkolaartystyczna.elk.pl
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Park Wodny w Ełku
Jeden z wielu obiektów sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku. W
skład Parku Wodnego wchodzą: basen sportowy, basen rekreacyjny wyposażony w masaże wodne,
wodospady, wodotryski, bicze wodne, 12 łóżek do hydromasażu, siłownia wodna (rowerki do aqua
spinningu, bieżnia), 5 zjeżdżalni dziecięcych, liny do wspinaczki tzw. małpi gaj, beczka, kosze do gry
w koszykówkę wodną, zjeżdżalnie 106m długości, jacuzzi 5 osobowe, solarium, sauny: sucha,
parowa, infra – red (podczerwieni), łaźnia parowa oraz grota lodowa.
ul. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk
tel. (+48 87) 610 38 38
www.mosir.elk.com.pl

Miejski Park Solidarności
Miejski Park Solidarności dawniej zwany Parkiem Królowej Luizy jest ważnym punktem na
zabytkowej mapie miasta. Znajdujące się w parku fragmenty Pomnika Regimentu Piechoty
Hindenburga upamiętniają żołnierzy 147 Pułku Piechoty imienia Feldmarszałka Hindenburga
poległych w latach 1914-1918. Przechodząc przez Park możemy również zobaczyć m.in.:zabytkową
fontannę oraz pomnik Michała Kajki.

Hotel Rydzewski ***
Hotel Rydzewski *** położony jest w pięknej krainie Pojezierza Ełckiego, zlokalizowany w centrum
miasta Ełk.
Naszym gościom oferujemy łącznie 130 miejsc noclegowych w 69 wygodnie urządzonych pokojach.
ul. Armii Krajowej 32
19-300 Ełk
tel. +48 87 621 89 00
faks +48 87 621 89 19
e-mail: hotel@rydzewski.pl
www.rydzewski.pl/

Hotel HOREKA
Położony bezpośrednio nad brzegiem Jeziora Ełckiego jest doskonałym miejscem na aktywny
wypoczynek. Dogodna lokalizacja umożliwia gościom uprawianie sportów wodnych i żeglarstwa

ul. Kazimierza Pułaskiego 11
19 – 300 Ełk
kom. +48 728 381 666
tel. +48 87 621 37 67
faks +48 87 621 37 69
e-mail: kontakt@hotelhoreka.pl
http://www.hotelhoreka.pl/

Hotel „Villa Eden”
Obiekt hotelowy położony w centrum Ełku, w odległości 900 metrów od Jeziora Ełckiego. Zapewnia
swoim gościom wygodne warunki oraz miłą obsługę personelu.
ul. Armii Krajowej 19A
19-300 Ełk
kom. +48 604 781 242
tel. +48 87 620 82 20
e-mail: recepcja@villaeden.pl
www.villaeden.com.pl

Pensjonat “Stary Spichlerz”
Kiedyś „Stary Spichlerz” dziś stylowy Pensjonat oferuje gościom miłą atmosferę do odpoczynku.
Klimat miejscu nadaje jego stary styl, mazurska okolica, liczne szlaki piesze i rowerowe oraz

staropolska i regionalna kuchnia.
ul. Zamkowa 8a
19-300 Ełk
kom. + 48 500 436 129
tel. + 48 87 523 41 71
http://www.staryspichlerz.pl/

Pensjonat Faust
Stylowo urządzone pokoje, z malowniczymi widokiem na Jezioro Ełckie, zapewnią gościom
niezapomnianą atmosferę i udany wypoczynek w mazurskim klimacie.
ul. Pułaskiego 26
19-300 Ełk
tel./faks +48 87 610 01 04
kom. +48 508 652 412
e-mail: biuro@pensjonat.elk.pl
http://www.pensjonat.elk.pl/

Apartamenty „Kuźnia Smaku”
Hotel oferuje apartamenty z pięknym widokiem na j. Ełckie oraz dobrą kuchnię regionalną jak i
międzynarodową.
ul. Pułaskiego 8
19-300 Ełk

tel./faks +48 87 610 98 28
e-mail: pub@kuzniasmaku.eu
http://www.kuzniasmaku.eu

Druga wymiana dobiegła końca.
W dniach od 15 – 17 lipca 2014 roku Urząd Miasta Ełku gościł grupę młodzieży z Ozierska, która
aktywnie spędziła czas w ramach projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej
współpracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013.
Dzięki uprzejmości Muzeum Historycznego w Ełku, Ełckiego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, Centrum Edukacji Ekologicznej, Panu Łukaszowi Makarewiczowi i Panu
Przemysławowi Oszczapińskiemu z Makarewicz Team Fight Club, Panu Dominikowi Golakowi oraz
wolontariuszom z Wolontariackiego Ośrodka Wsparcia udało się zorganizować atrakcyjny pobyt dla
rosyjskiej młodzieży. W trakcie pobytu dzieci miały możliwość wzięcia udziału m.in. w przejażdżce
Ełcką Koleją Wąskotorową, połączonej ze spływem kajakowym, uczestniczeniu w zajęciach
edukacyjnych, sportowych i tanecznych oraz integracji z młodzieżą polską podczas spotkania przy
ognisku. Ciekawą atrakcją był również spacer po Ełku oraz wizyta w Muzeum Kropli Wody.
W ramach projektu realizowanego we współpracy z miastem Oziersk z Obwodu Kaliningradzkiego
powstają parki linowe w obu miastach. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie
Międzynarodowego Programu Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk oraz stworzenie
wielojęzycznej strony internetowej pełniącej rolę zintegrowanego systemu informacji turystycznej.
Organizowane wymiany dla dzieci i młodzieży z miast partnerskich pozwalają spędzić aktywnie czas
z rówieśnikami i poznać kulturę sąsiada.

Park Linowy w Ełku
Do września powstanie w Ełku Park linowy usytuowany na cyplu przy Międzyszkolnym Ośrodku
Sportowym.
Budowa Parku linowego w Ełku w ramach projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-

rosyjskiej współpracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej stała się już faktem. W
drodze przetargu wyłoniono wykonawcę inwestycji – firmę Project Outdoor Polska Spółka z o. o. z
Bielska – Białej, z którym podpisana została już umowa. Zakończenie prac planowane jest do 19
września bieżącego roku.
Zakres robót obejmuje budowę Parku linowego w systemie asekuracji ciągłej (liny lub siatki
asekuracyjne) polegającej na wykonaniu trzech tras linowych rozpiętych pomiędzy drzewami
(słupami) lub wieżami. Każda z tras składać się będzie z różnego rodzaju przeszkód linowych
dostosowanych do możliwości fizycznych każdej z grup, czyli dzieci, młodzieży i dorosłych. Powstaną
trzy trasy: maluch, niska i wysoka. Trasa maluch przeznaczona będzie dla dzieci w wieku 3-12 lat, na
której zagospodarowane zostanie12 przeszkód. Łączna jej długość to ok. 63 mb. Trasa niska (zielona)
przeznaczona dla osób powyżej 8 lat będzie składała się z 20 przeszkód i osiągnie długość ok.120
mb. Ostatnia, najtrudniejsza trasa wysoka (czerwona) przeznaczona jest dla młodzieży i dorosłych.
Usytuowane na niej będzie 12 przeszkód, a całkowita jej długość osiągnie 178 mb.
Całkowity koszt budowy Parku linowego w Ełku to kwota 847 998,90 zł. Wkład Miasta Ełku: 279
029,24 zł (ok. 32%), natomiast dofinansowanie: 568 969,66 zł. (ok. 68%) pochodzi z Programu
Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska -Rosja 2007-2013.
Park linowy w Ełku, tak samo jak park wybudowany w Oziersku, powstanie w ramach wspólnego
polsko – rosyjskiego projektu „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zakres całego projektu obejmuje także wymiany
uczniów i studentów pomiędzy naszymi miastami. Do tej pory zostały zrealizowane dwie wymiany
uczniów szkół gimnazjalnych z Ełku do Ozierska oraz jedna studentów z Ełku. W tym roku dla
uczniów ełckich szkół gimnazjalnych planowane są jeszcze dwa wyjazdy. Odbędzie się również 5
wymian studentów i uczniów z Ozierska do Ełku. W ramach projektu powstanie także System
Informacji Turystycznej w postaci wielojęzycznej strony internetowej (języki: polski, rosyjski,
angielski, niemiecki) umożliwiającej m.in. odbycie wirtualnego spaceru po Ełku i Oziersku
zawierającego również bazę noclegową i gastronomiczną. Wydane zostanie także 3000 płyt DVD z
wirtualnym spacerem. Opracowany zostanie również Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki
Aktywnej Miasta Ełk i Oziersk.

