
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suwalski Park 

Krajobrazowy  
 
serdecznie zaprasza do spędzenia 
majówki w baśniowej krainie ozów, 
kemów i jezior. 
 

 

Suwalski Park Krajobrazowy – najstarszy park 

krajobrazowy Polski, położony zaledwie 15 km od 

Suwałk to jeden z najurokliwszych zakątków 

Suwalszczyzny. Urzeka unikatowym krajobrazem 

polodowcowym z mozaiką malowniczych jezior, 

wzgórz i dolin. 

  

Będąc w Suwalskim Parku Krajobrazowym warto: 

• zobaczyć najgłębsze jezioro w Polsce 

• przespacerować się doliną Czarnej Hańczy 

• policzyć głazy narzutowe w rezerwacie „Bachanowo 

nad Czarną Hańczą” 

• wspiąć się na „Suwalską Fudżijamę” 

• wykąpać się w ruskiej bani 

• złożyć wizytę staroobrzędowcom w Wodziłkach 

• zachwycać się widokiem przepięknej panoramy 

smolnickiej 

• oraz poznać tajemnice skrywane przez Górę 

Zamkową 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt informacji turystycznej w Turtulu: 

 udziela kompleksowej informacji turystycznej o regionie, 

 prowadzi sprzedaż pamiątek i wydawnictw turystycznych 

(map, przewodników, informatorów) 

 dysponuje nieodpłatnymi materiałami informacyjnymi, 

 oferuje okolicznościowe pieczątki z pobytu w Parku 

Godziny otwarcia: 

poza sezonem: 

poniedziałek - piątek  godz.  8OO – 15OO 

w sezonie letnim (lipiec-sierpień) 

poniedziałek - piątek  godz.  8OO – 19OO 

sobota  godz. 10OO – 17O0 

 

W długi weekend majowy 2017r. Punkt 

Informacji Turystycznej SPK w Turtulu czynny 

będzie : 

29.04. (sobota) - godz. 10 OO-17 OO 

 30.04. (niedziela) - nieczynne 

 01.05. (poniedziałek) –godz. 10 OO-17 OO 

02.05. (wtorek) - godz. 8 OO-15 OO 

03.05. (środa) – godz. 10 OO-17 OO 

 

Punkt informacji turystycznej SPK mieści się w 

siedzibie Parku w Malesowiźnie-Turtulu, położonej w 

malowniczej dolinie rzeki Czarna Hańcza.  

Przy punkcie znajduje się: 

 ścieżka edukacyjna „Opowieści Turtula” - do 

ścieżki został przygotowany specjalny quest - do 

pobrania na miejscu lub ze strony internetowej SPK 

 Izba Regionalna, w której znajduje się stała 

ekspozycja przedmiotów codziennego użytku dawnej 

Suwalszczyzny.   

 

 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Zwiedzanie Suwalskiego Parku Krajobrazowego 

umożliwiają liczne szlaki piesze oraz ścieżki 

poznawcze. W terenie wytyczono również kilka tras 

rowerowych. 

Ścieżki poznawcze 

Suwalski Park Krajobrazowy posiada 7 oznakowanych ścieżek 

poznawczych oraz ścieżkę dydaktyczną "Opowieści Turtula". 

Przybliżają one walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe 

najciekawszych miejsc w Parku. Wstęp na ścieżki poznawcze 

SPK jest bezpłatny – poza ścieżką „Doliną Czarnej 

Hańczy” (płatna 2 zł dla dzieci, uczniów i studentów do 26 

roku życia / 4 zł dla dorosłych). 

 Ścieżka poznawcza „Doliną Czarnej Hańczy” (dł. 3,5 km) 

- Rozpoczyna się w Turtulu i prowadzi do najgłębszego w 

Polsce jeziora Hańcza. Wędrując wzdłuż doliny rzeki 

Czarna Hańcza, jednego z najpiękniejszych fragmentów 

Suwalskiego Parku Krajobrazowego, zaobserwować można 

wiele form rzeźby polodowcowej.  

 Ścieżka poznawcza „Na Górę Zamkową” (dł. 6 km) - Na 

trasie wiodącej pomiędzy malowniczymi jeziorami 

szurpilskimi zapoznać się można z wczesnośredniowiecznym 

grodziskiem obronnym i historią Jaćwingów na 

Suwalszczyźnie 

 Ścieżka poznawcza „Wokół jeziora Jaczno” (dł. 7 km) - 

Trasa ścieżki wiedzie przez malowniczo położone tereny 

wokół jeziora Jaczno, zwanego perłą Suwalszczyzny.  

 Ścieżka poznawcza „Drzewa i krzewy parku 

podworskiego w Starej Hańczy” (dł. 1,5 km) - Prowadzi 

po terenie parku podworskiego w Starej Hańczy, będącego 

pozostałością po dawnym majątku szlacheckim. Opowiada o 

historii tego miejsca i uczy samodzielnego rozpoznawania 

gatunków drzew i krzewów  

 Ścieżka poznawcza „Porosty” (dł. 2,1 km) - Umożliwia 

poznanie jednego z najciekawszych elementów środowiska 

biotycznego – porostów. Trasa ścieżki prowadzi przez 

rezerwat krajobrazowy „Rutka”. 

 Ścieżka poznawcza „U źródeł Szeszupy” (dł. 6 km) - 

Opowiada o rzece polsko-litewskiego pogranicza, o 

mijanych po drodze mokradłach, torfowiskach i łąkach oraz 

o losach ludzi, którym przyszło żyć u jej źródeł.  

 Ścieżka poznawcza „Skały i minerały Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego” (dł. 1,1 km) - dzieje głazów narzutowych 

porzuconych przez lądolód skandynawski około 12 tysięcy 

lat temu. 

 Ścieżka edukacyjna „Opowieści Turtula” wiedzie wokół 

siedziby SPK w Turtulu (dł. 500 m). To ścieżka odkrywców, 

na której zarówno dzieci jak i dorośli będą mieli okazję 

podziwiać np. owoce i grzyby giganty, rzeźbione ptaki 

wodne, czy odkrywać tajemnice skryte w labiryncie!  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Szlaki rowerowe 

Suwalski Park Krajobrazowy oferuje rowerzystom 3 szlaki 

rowerowe:  

 Wokół jeziora Hańcza” (dł. 22,5 km) - oznakowana 

kolorem żółtym, prowadząca w pobliżu największej atrakcji 

turystycznej Parku - jeziora Hańcza, najgłębszego jeziora 

w Polsce (108,5 m głębokości) oraz na Niżu 

Środkowoeuropejskim.  

 „Na Górę Zamkową” (dł. 15,1 km) - oznakowana kolorem 

niebieskim, wiodąca do dawnego grodziska obronnego 

Jaćwingów na Górze Zamkowe. 

 „Doliną Czarnej Hańczy z Suwałk do Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego” (dł. 12,7 km) - oznakowana kolorem 

zielonym, biegnąca wzdłuż doliny rzeki Czarnej Hańczy - 

jednej z najpiękniejszych rzek Suwalszczyzny.  

Przez teren SPK przebiega również Wschodni Szlak Rowerowy 

Green Velo 

 

Szlaki piesze 

Przez teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego przebiega 9 

szlaków pieszych, o łącznej długości 74,3 km. Stanowią one 

sieć znakowanych szlaków turystycznych Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w województwie 

podlaskim: 

 szlak czerwony: Szeszupka - Dzierwany (dł. 9,2 km), 

 szlak niebieski: Gulbieniszki - Smolniki (dł. 21 km), 

 szlak zielony: Kazimierówka - Smolniki (dł. 13,2 km), 

 szlaki żółte: Malesowizna - Sidorówka (dł. 10 km) oraz 

Sidory - Smolniki (dł. 4,3 km), 

 szlaki czarne: Gulbieniszki - Smolniki (dł. 6 km), 

Błaskowizna - Łopuchowo (dł. 4 km), Wodziłki - Góra 

Zamkowa (dł. 3,5 km), Mierkinie - Stara Hańcza (dł. 1,6 

km), 

 oraz szlak dojściowy na Górę Leszczynową (dł. 1,5 km). 

Miłośnicy kajakarstwa mogą spróbować swoich sił na 

oznakowanym szlaku wodnym Szeszupy (dł. 18,5 km) odcinek w 

SPK - od Udziejka do jeziora Postawelek (dł. 5,3 km). 

Suwalski Park Krajobrazowy 

Malesowizna 24 -Turtul  

16-404 Jeleniewo 

tel./87/ 569 18 01 

e-mail: turtulspk@gmail.com 

www: spk.org.pl 

 

Zapraszamy ! 

mailto:turtulspk@gmail.com
http://www.spk.org.pl/

