WORLINY 35

KILKA PRZYDATNYCH INFORMACJI DOT. PRZYJAZDU
Godzinę przed przyjazdem prosimy o kontakt pod numerem tel. 784440780
Wjazd na parking Nieba drewnianą bramą, po kliknięciu w biały przycisk
po stronie kierowcy
Płatność kartą na miejscu
Doba hotelowa: start 15:30, koniec 11:00
WIFI hasło: niebo 2018 (sieć: niebodowynajecia)
Polub nas na: www.facebook.com/niebodowynajeciaWorliny

JAK
UŻYWAĆ?

- EKSPRES DO KAWY
1. Sprawdź czy pojemnik z tyłu zawiera wodę.
(do napełnienia, wystarczy go delikatnie
wysunąć za haczyk na górze)
2. Podnieś wajchę, włóż kapsułkę, podstaw
filiżankę, opuść wajchę (kapsułka zostanie
przedziurawiona).
3. Naciśnij dużą filiżankę (lungo) lub mniejszą
(espresso). Obie ikonki będą migać, gdy
przestaną, naciśnij wybrany napój i kawa
gotowa. Enjoy! :)

SPACER?

- WYSTARCZY PRZEJŚĆ NA DRUGĄ STRONĘ
ULICY, skręcić przy przydrożnej figurce Matki
Boskiej w prawo i dojdziecie do rozwidlenia
dróg ze zdjęcia. W prawo lub w lewo wybór należy do Was :)
!! UWAGA - PROSIMY O OSTROŻNOŚĆ !!
ZZA ZAKRĘTU BARDZO CZĘSTO WYJEŻDŻAJĄ
AUTA ZE SPORĄ PRĘDKOŚCIĄ

GDZIE
ZJEŚĆ?

- MASURIA HOTEL & SPA
Worliny 33 (czyli obok nas :)) Restauracja à la carte oraz
możliwość wykupienia obiadokolacji

- RESTAURACJA SIELANKA KOZI DWÓR
Olsztyńska 38, Gietrzwałd (12 km od Nieba)
Można dobrze zjeść i zakupić chleb na zakwasie własnego
wypieku

- RESTAURACJA LAWENDOWA
Warszawska 2, Łukta (3,9 km od nas), polecam pierogi ze
szpinakiem, zupę rybną, kartacze i knedle ze śliwką

- KARCZMA WARMIŃSKA
(12 km stąd w Gietrzwałdzie) Polska tradycyjna kuchnia:
kartacze, pierogi, dzyndzałki, i in.

- PIZZERIA 4 STRONY ŚWIATA

(11 km, Gietrzwałd, możliwa dostawa, tel. 575444061)

GDZIE
ZJEŚĆ?

- STARA PIEKARNIA
ul. Adama Mickiewicza 28b, Morąg (22 km do nas) Zjesz
domowego schabowego, pizzę, hamburgera i włoską pastę.

- BAR SZAŁAS W KOTKOWIE
Kotkowo 79 (12 km od nas), Bar zaaranżowany w przestrzeni
domu jednorodzinnego, niezbyt dużo miejsca, ale dobrze
tam karmią, gospodarz łowi ryby, a gospodyni je obrabia i
dostajesz świeżutką smażoną rybę prosto z jeziora. Poza tym
pierogi, schabowy i inne rarytasy :) Działa tylko w sezonie
letnim.

- tylko w KAWIARNI SMOLEJ!

DESER?

(Mazurska 4 w Łukcie, 3,8km od Nieba) Najpyszniejsze lody
na świecie, i autentycznie pyszna kawa... Warto podjechać
tam na rowerach przez WYnki, aby potem nie mieć wyrzutów
sumienia ;) Koniecznie spróbujcie lodów tradycyjnych z lat
50-tych!

- TORT lub CIASTO zamówisz u naszej kucharki Ani
(zagadaj z nią przy śniadaniu lub zadzwoń - tel. 512 463 350)

- WIEJSKIE JAJA z wolnego wybiegu?
(Zadzwoń i zamów u naszej kucharki Ani - 512 463 350)

ZAKUPY?

- WARMIŃSKA SPIŻARNIA
(Mickiewicza 28, Morąg; 21 km od nas) Sklep z
regionalnymi produktami z Warmii i Mazur
- DELIKATESY CENTRUM w Łukcie
(Mazurska 5A w Łukcie; 3,8 km od nas) Mają prawie
wszystko.
- MARKET PRIMO w Łukcie
(Zagrodowa 4a w Łukcie; 3,7 km) Mają wszystko :)
- PIEKARNIA TYROLSKA
(Mazurska 14 w Łukcie)

WYCIECZKI
W OKOLICY :)

- Cydrownia i siedlisko KWAŚNE JABŁKO
(Włodowo 27, Świątki)
Od piątku do niedzieli w sezonie ciepłym działa letnia
restauracja Niwa 12:00-20:00
- NOWE SPA (Nowe Kawkowo 17a, 14 km od nas)
Spa na łonie przyrody. Genialne miejsce. Umów się na
zabieg pod numerem tel. 512 261 212 .
- GALERIA KAWKOWO
(Nowe Kawkowo 30) Mała lokalna galeria artystyczna
połączona z kawiarnią.
- LAWENDOWE POLE
(Nowe Kawkowo 11A, Jonkowo) Plantacja lawendy i
sklepik lawendowych produktów.

- EKOLOGICZNA KOZIA FARMA ZŁOTNA

WYCIECZKI
W OKOLICY :)

(33km) Spotkania z kozami i oprowadzenie po naszym
ekologicznym gospodarstwie: dla osoby dorosłej – 15 zł,
dzieci od lat 7 – 7 zł.
Degustacja serów:
dla osoby dorosłej: 6 produktów – 20 zł; 12 produktów – 30
zł. dla dzieci od lat 7 – 6 produktów – 7 zł; 12 produktów –
15 zł. W degustacji lub zwiedzaniu musi uczestniczyć
minimum trzy osoby. By się umówić, prosimy dzwonić +48
663 144 547 lub +48 512 166 745

- SZWADERKI (PO RYBY WĘDZONE :))
(38km) Świeże oraz wędzone ryby można również zakupić
w sklepie (9:00 - 17:00), a smażoną rybkę zjeść na miejscu.

- REZERWAT PRZYRODY SOSNY TABOROWSKIE
Tabórz (9,3 km od nas) Biegnąca przez Rezerwat ścieżka
dydaktyczna poprowadzona została wśród najstarszych,
najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych okazów.
Przeznaczona zarówno dla pieszych i rowerzystów, dorosłych i
dzieci. Początek i koniec trasy zlokalizowane są przy wjeździe
do miejscowości Tabórz na parkingu przygotowanym
specjalnie dla gości Rezerwatu. Wzdłuż ścieżki ustawiono
kilkanaście drewnianych tablic edukacyjnych.

- LEŚNE ARBORETUM WARMII I MAZUR
Kudypy 2A, (22 km od nas) Ogród dendrologiczny znajdujący się
w miejscowości Kudypy, w odległości 4 kilometrów od Olsztyna,
w rozwidleniu dróg Olsztyn-Ostróda i Olsztyn-Sząbruk.
Powstałe na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku
arboretum zajmuje obecnie powierzchnię 15,69 ha

- WĘDZARNIA FOLWARCZNA TUMIANY
(66 km) Świeże wędzone ryby. Sprawdz czy otwarte
Tel. 600 425 748

- SAMSARA
(5km) Stadnina koni i mini zoo - owce, kozy, kury, kaczki,
perliczki, króliki, indyki, biletem wstępu jest marchewka lub inne
przysmaki dla zwierzaków :)

- PARK ZWIERZĄT W SZYMANOWIE
(25km) Są wśród nich konie, wykorzystywane do hipoterapii, a
także: psy, kozy, owce, daniele, lamy, osioł, jelenie sika, króliki i
ptaki: strusie Emu, bażanty, pawie, perliczki, kury, indyki, konie.
Wejście bezpłatne, przy wejściu skarbonka na jedzenie dla
zwierząt.

- OLSZTYN
(29 km) Można pojechać oglądać Stare Miasto i słynną
Bramę Górną, można też odwiedzić Planetarium, Galerię
Rynek, Warmiński Zwierzyniec lub po prostu zalec na
Plaży Miejskiej, gdzie roi się od atrakcji plażowych, a na
koniec zjeść pyszny obiad w Przystani (Restauracji
Przystań, nie mylić z hotelem Przystań)

- OSTRÓDA
(24 km) Do zobaczenia zamek pokrzyżacki, Wieża
Bismarcka (ul. 3 Maja), Wieża Ciśnień (ul. Drwęcka), a
potem lunch w Lalo z widokiem na jezioro Drwęckie i
czeskie piwo w Hospodzie u Jezera.

- MORĄG
(23 km) Pozostałości po zamku krzyżackim, Wieża Ciśnień,
gotycki Ratusz w centrum miasta z 1444 r. i najbliższa od
nas Biedronka ;) Koniecznie odwiedźcie tam Warmińską
Spiżarnię ze wszystkimi regionalnymi produktami z okolic
(Adama Mickiewicza 28)

- OLSZTYNEK
(28km) Zamek Krzyżacki również, ale przede wszystkim
skansen (Leśna 23). Zajrzyjcie tam koniecznie do PIJALNI ZIÓŁ
i kupcie przepyszne konfitury z płatków dzikiej róży od
Mazurskie Słoiki.

- GIETRZWAŁD
(11km) Słynne Sanktuarium Maryjne. Miejscowość słynna z
objawień Maryi Panny i Karczmy Warmińskiej

- Basen 25m w Morągu
(Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8, Morąg, 22 km)

SPORTY W
OKOLICY :)

- Pole Golfowe w Naterkach
(Golfowa 2a, Naterki, 25 km)
- Korty tenisowe, bieżnie i boiska w Ostródzie
(Stadion Miejski OCSiR, 3 Maja 19, Ostróda, 24 km)
- Wyciąg nart wodnych
(ul. Mickiewicza, Bulwar nad jez. Drwęckim, Ostróda, 24
km)
- Rowery, kajaki, łódki, basen hotelowy dostępne
odpłatnie w Hotelu Masuria (obok nas, wystarczy przejść
furtką z naszego parkingu)

MIEJ U NAS
DOBRY CZAS! :)

