WIGIERSKI PARK NARODOWY
Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel. (+48) 87 563 25 40, wigry_pn@wigry.org.pl www.wigry.org.pl

Szlaki turystyczne
Tourist trails

Międzynarodowy dalekobieżny szlak pieszy E11
The E11 European long distance trail
Ścieżki edukacyjne Educational paths
Szlak papieski Pope John Paul IITrail

Drzewa pomnikowe
Nature monuments
Krzyże drewniane
Wooden crosses
Punkty widokowe
Viewpoints
Pola namiotowe
Camping sites
Parkingi
Car parks
Cmentarze
Cemeteries
Kościoły
Churches

Granica parku The Park’s boundary
Granica otuliny parku The protective zone’s boundary
Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów
No entry for vehicles
Jeziora i rzeki udostępnione do turystyki i wędkowania
Lakes and rivers open to tourist and angling
Dyrekcja Wigierskiego Parku narodowego
Wigry National Park’s Headquarters
Muzeum Wigier Wigry Museum
Ośrodek Edukacji środowiskowej
The Environmental Education Centre
Wystawa rybacka Fishery exhibition
Leśniczówki WPN z pokojami
do wynajęcia
WPN Foresters’ lodges with
rooms for guests
Leśniczówki WPN
WPN Foresters’ lodges
Drogi gruntowe udostępnione
dla turystyki rowerowej
Dirt roads accessible for bikes
Drogi gruntowe Dirt roads
Drogi asfaltowe
Asphalt roads
Linie kolejowe
Railroad tracks

turystyka@wigry.org.pl
www.wigry.org.pl

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
w siedzibie Dyrekcji Parku w Krzywem 82.
Można tutaj nabyć karty wstępu do parku, mapy,
przewodniki, foldery oraz zamówić usługi przewodnika
turystycznego i wypożyczyć rowery.
Godziny otwarcia: w dni robocze od 7:00 do 15:00
w sezonie letnim także w weekendy od 9:00 do 16:00
tel. +48 87 563 25 62, 510 992 672.
ŚCIEŻKI EDUKACYJNE
LAS - znaki zielone, dł. 1,5 km
SUCHARY - znaki zielone, dł. 2,5 km
JEZIORA - znaki niebieskie, dł. 5 km
PŁAZY - znaki zielone, dł. 4,2 km
PUSZCZA - znaki żółte, dł. 3,8 km
SAMLE - znaki czerwone, dł. 4,8 km

W MUZEUM WIGIER im. Alfreda Lityńskiego w Starym
Folwarku (dawna Stacja Hydrobiologiczna) prowadzone
są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Salę laboratoryjną
urządzono na wzór wiwarium. W Muzeum prezentowane
są ekspozycje związane z wodami jeziora Wigry i jego
najbliższym otoczeniem. Na wyposażeniu są
audioprzewodniki.
WYSTAWA PRZYRODNICZA „NAD WIGRAMI”
mieści się w siedzibie Dyrekcji Parku w Krzywem. Składa
się z kilku części: środowiska leśne, wodne, obecność
człowieka, walory kulturowo-edukacyjne. Wystawa
wyposażona jest w audioprzewodniki, kioski
informacyjne z ekranami dotykowymi oraz gry.
WYSTAWA ETNOGRAFICZNA „OCALIĆ OD
ZAPOMNIENIA” znajduje się w pobliżu siedziby Parku
w Krzywem. Są tu eksponaty prezentujące materialną
kulturę okolic jeziora Wigry. Urządzono tu „wozownię”,
chatę wiejską z kuchnią, izbę odświętną, warsztat
stolarski i tkacki.

WYSTAWA „HISTORIA I TRADYCJE RYBOŁÓWSTWA NAD WIGRAMI” jest zlokalizowana
w magazynach bazy rybackiej w Czerwonym Folwarku.
Są tu liczne postery, kruszarka do lodu, dłubanka, model
aparatu inkubayjnego ikry oraz liczny sprzęt rybacki do
połowu ryb i raków.

Karty wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego
i/lub licencje wędkarskie można kupić online pod adresem:
wpn-m.eparki.pl/w1
Buy entrance tickets to Wigry National Park
and/or fishing licences online:
wpn-m.eparki.pl/w1

