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W Mieście
z Wyspą Zamkową

Zaparkuj samochód w pobliżu kościoła przy
ul. Wojska Polskiego. Stąd zaczniesz swoją
wędrówkę, podczas której będziesz rozwiązywać
ciekawe zagadki.
Czas na wykonanie zadania – 60 minut.
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To kościół stary w ceglanym kolorze,
Jego wysoka wieża odbija się w jeziorze.
Co zegar odwieczny turystom wskazuje?
Odpowiedź wpisz do kratek - niech się nie marnuje.
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W drodze powrotnej na promenadę,
kieruj się na prawo - na pewno dasz radę.
Idź prosto na mostek drewniany,
za nim stoi budynek cegłą murowany.
Ogromny biały wiatrak energię w nim daje,
A ogród rozkwita zawsze ciepłym majem.
To centrum ekologii i jego żmudna praca
Wpisz w kratki, co wiatrak tak często obraca?
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Od plaż jeziora idź w stronę cywilizacji,
Pomnik Papieża następną z twoich stacji.
W zadumę swe myśli skieruj dokładnie
I popatrz wokoło, jak tutaj jest ładnie.
W rebus na dole wprowadź litery
Kto największym Polakiem był naszej ery?
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Przed dużym kościołem gotuj się do drogi,
W stronę błękitu jeziora kieruj swoje nogi.
Droga na dół do mostu, gdzie drzew bukiety
Po lewej amfiteatr rozdaje bilety.
Wpisz w kratki odpowiedź, która jest oczywista –
Na deskach czego pracuje artysta?
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Na moście przepięknym oddychaj widokiem,
Starego zamku ruiny masz pod swoim bokiem.
Tu Ełk się zaczynał i tu ma swe źródło,
Jeśli go nie zauważysz - "pudło".
Spójrz na historię i zamku grube mury
i znów wracaj na most, gdzie jezioro i pasteli chmury.

Suwalszczyzna - Mazury
Sieciowy produkt turystyczny
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Z pomnikiem już żegnać się przychodzi czas, ulicą do centrum kierujmy się wraz.
Wzdłuż pięknych budynków zmierzamy krokami, stare kamienice kłaniają się za nami.
Tu nasza trasa zatoczy już koło, znów do centrum Ełku wchodzimy wesoło.
Do centrum kultury niech idą twe buty, to ostatni punkt naszej marszruty.
To, co widziałeś od dołu do góry, to właśnie są prawdziwe Mazury.
Ich nazwę schowaj do kratek, czy jesteś senior czy kilkulatek!
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Rozglądaj się bacznie na boki, nowoczesny budynek tu stoi lecz niezbyt wysoki.
Tu centrum informacji postawi pieczątki i wskaże kolejne mazurskie zakątki.
I hasło z wyrazów tu wpisz odkryte. Zawsze wracaj do Ełku i do tych liter.

Twoje hasło to
EŁK -
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Tu odbierzesz pieczątkę lub nagrodę:
Centrum Informacji Turystyczno - Kulturalnej w Ełku
Ełk, ul. Wojska Polskiego 47, tel. 87 621 70 10
Czynne:
czerwiec – sierpień , poniedziałek – piątek, w godz. 800-1600
sobota – niedziela,
w godz. 1000-1400
wrzesień – maj,
poniedziałek – piątek, w godz. 800-1600

