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Myśliwski

Serdecznie witamy w komfortowym Hoteliku Myśliwskim
przepięknie położonym w samym centrum Mazur nad brzegiem jeziora
Buwełno, które objęte jest strefą ciszy i położone jest na szlaku
Wielkich Jezior Mazurskich.
W hoteliku jest jedyna na Mazurach Restauracja , w której królują
potrawy z dziczyzny, a na śniadanie tylko u nas będą Państwo mieli
możliwość skosztować własnych wędzonek np. comber z sarny, udziec
z dzika i inne.
Hotelik znajduje się w miejscowości Wyszowate w odległości 3km od
głównej drogi Warszawa – Giżycko.

Recepcja czynna
9:00 - 20:00
tel. (0-87) 421 15 50
fax (0-87) 421 15 70
tel. +48 0-604 636 691
e-mail: poczta@hotelmysliwski.pl
www: hotelmysliwski.pl

Wyszowate k/Giżycka 44
11-513 Miłki
GPS
53°54’16.847”N
21°52’9.048”E
53.90468°N
21.86918°E

W bezpośrednim sąsiedztwie Hoteliku “Myśliwskiego” znajdują się wytyczone trasy rowerowe i piesze
z zaznaczonymi punktami widokowymi. W niedalekiej odległości znajdują się lasy z licznymi uroczyskami, miejscami historycznymi, bagniskami, pomnikami przyrody. Żyją tu m.in. na wolności: jeleń,
sarna, dzik, łoś, żubr, orzeł bielik, czarny bocian; W okresie pobytu można zobaczyć i skorzystać z oferowanych atrakcji naszego regionu:

Rezerwat Przyrody Bagna Nietlickie - 9 km.
Jest to perełka ekologiczna, takich miejsc w Polsce jest już bardzo mało. Teren ten znajduje się w sieci
Natura 2000. Bagna Nietlickie, powstały w miejscu zarosłego torfowiskami jeziora Wąż. Na terenie
bagien występuje 7 gatunków ptaków znajdujących się w Czerwonej Księdze Zwierząt. Bagna Nietlickie
stały się ostają wielu gatunków zwierząt i roślin. Podczas jesiennych przelotów na noclegowisku gromadzi się około 5 000 żurawi, . Oprócz nich na terenie Bagna wystepują m. in. gąsiorek, pokrzewka
jarzębiatka, wodniczka, podróżniczek, dzięcioł białogrzbiety, rybitwa czarna, derkacz, zielonka, kropiatka, cietrzew, błotniak łąkowy i stawowy, orlik krzykliwy, bocian biały i czarny, bąk. Do najrzadszych zwierząt mazurskich należy żółw błotny. Poza tym obszar ten jest rajem dla ptaków drapieżnych.
Możemy spotkać tutaj:myszołowa zwyczajnego, bielika, orlika krzykliwego, kobuza, trzmielojada.
Natomiast spośród ssaków występują: łoś, jeleń, sarna, dzik, bóbr, wydra, norka amerykańska, jenot i
borsuk.
Na Bagnach Nietlickich jest też przebogaty świat flory bagiennej. Występują tu m.in: brzoza niska (relikt glacjalny), goździk pyszny, wierzba czerniawa, pełnik europejski, storczyk krwisty, grążel żółty,
grzybień biały, dziewięciornik błotny oraz jeżogłówka gałęzista.
Bagna Nietlickie to dziki i piękny obszar Pojezierza Mazurskiego, są magicznym miejscem, którego
sekret poznało niewielu, będąc u nas należy zaopatrzyć się w aparat fotograficzny, kamerę, lornetkę i
udać się na spotkanie z naturą.
Widokowe trasy rowerowe
Jazda konna - 3 km
Pole golfowe (11 km),
Wyciąg narciarski (14 km)
Kościół gotycki w Miłkach - 5 km. Kościół NMP Królowej Polski XV w. Gotycki kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski – jeden z
najstarszych kościołów na Mazurach. Budynek wzniesiony z kamienia polnego i cegły w końcu XV w.,
trójnawowy, ze sklepieniem kolebkowym. Spalony przez Tatarów, odbudowany w 1699 r. Z tego okresu
pochodzi wieża barokowa, a także aktualne wyposażenie świątyni: dwukondygnacyjny ołtarz z warsztatu królewieckiego z 1688 r. oraz empora organowa z 1698
Twierdza Boyen (19 km)
Wzniesiona w latach 1844-1856 jest doskonale zachowanym przykładem pruskiej szkoły fortyfikacyjnej.
Położona na zachód od Giżycka, na wąskim przesmyku pomiędzy dużymi jeziorami Niegocin i Kisajno,
stanowiła główne ogniwo w łańcuchu umocnień zamykających od wschodu dostęp na teren państwa
pruskiego. Pomysł wybudowania twierdzy zrodził się w wyniku doświadczeń wojen napoleońskich, w pismach
generałów: von Grolmanna i von Boyena z 1818 roku. Jednak dopiero 9 grudnia 1841 roku król Fryderyk Wilhelm IV wydał decyzję o budowie twierdzy w rejonie Giżycka.

Puszcza Borecka – Rezerwaty - ok. 30 km.
Pospolicie występują tu małe drapieżniki (lis , jenot, borsuk, kuna leśna, tchórz i piżmak), ale spotkać
też można rysia i wilka. Z rzadkich okazów ptaków na uwagę zasługują orzeł bielik, rybołów i bocian
czarny. Niewątpliwie największą atrakcją ze świata zwierząt jest żyjący na wolności żubr. W Wolisku,
w byłym Ośrodku Hodowli Żubra jest teren z platformą widokową, z której turyści mogą obserwować
zazwyczaj kilka z 60 żubrów mieszkających na terenie puszczy.
Sztynort - ok. 40 km.
Zabytkowy klasycystyczny pałac Lehndorffów z XVII wieku, przebudowany w XIX wieku. W parku
zachowały się dęby, najstarsze zostały zasadzone w 1600 r. Tutaj również znajduje się największy port
jachtowy na Mazurach
Wilczy Szaniec - ( 40 km)
Znajdują się tam pozostałości kwatery Hitlera “Wilczy Szaniec”, zespół bunkrów stanowiących kompleks letniej mazurskiej rezydencji Adolfa Hitlera.
W Gierłoży kilkaset metrów na wschód od Wilczego Szańca znajduje się Park Zabytków Warmii i
Mazur - to nowa atrakcja edukacyjno-rozrywkowa przeznaczona dla ludzi w każdym wieku, chcących
poznać historię i kulturę regionu. Na ponad 3ha, sąsiadujących bezpośrednio z Wilczym Szańcem legendarną kwaterą Hitlera, odwiedzający znajdą miniatury wybranych, charakterystycznych dla tych
ziem obiektów, eksponaty historyczne i archeologiczne. Zwiedzający zobaczą charakterystyczne obiekty,
wiernie i precyzyjnie zrekonstruowane w skali 1:25. Obecnie w Parku można obejrzeć miniaturowe
rekonstrukcje pałacu Lehndorffów w Sztynorcie, wiatraka w Bęsi, grodziska staropruskiego, chałupy
mazurskiej i mostu kolejowego w Stańczykach. Ekspozycja będzie systematycznie rozszerzana i docelowo staną tam miniatury najważniejszych, także już nie istniejących, budowli dawnych Prus Wschodnich.
‘’Polskie Safari’’ w Kadzidłowie (dzikie zwierzęta żyjące na wolności - 40 km.
zobaczyć tam można m. in. tarpany, daniele, wilki skandynawskie, łosie, jelenie. Park czynny jest codziennie od 9 do zmroku. Wiecej informacji pod nr tel. (87) 425-73-65
Święta Lipka – 40 km.
jest to “perła baroku północnej Polski” nazywana Częstochową Północy. W skład kompleksu klasztornego wchodzi bazylika, krużganki i dom zakonny ojców jezuitów. W-bazylice możemy podziwiać barokowe organy z ruchomymi figurkami, wykonane w 1721r. Na-ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki
Boskiej Świętolipskiej.
Kilkugodzinne lub całodniowe rejsy statkami po jeziorach mazurskich w Giżycku (17 km)
Możliwość korzystania z kompleksu basenów kąpielowych i zjeżdżalni w Hotelu Gołębiewski w
Mikolajkach (35 km).

