
Co jeszcze warto 
zobaczyć?

Gdzie znajdziesz nocleg?

Niedziela 
w Aquaparku

25-metrowy basen sportowy,
basen rekreacyjny z rwącą rzeką,

bicze wodne i kraina bąbelkowa,
strefa dla małych dzieci,

jaccuzi,
80-metrowa zjeżdżalnia,
kompleks saunowy,
grota solna,
siłownia,
salon masażu, 
kawiarnia.

boisko do piłki nożnej z naturalną nawierzchnią,

boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, 
przystosowane również do trenowania 
w okresie zimowym,

lekkoatletyczną infrastrukturę z tartanową 
bieżnią do biegania, 

ziemne korty tenisowe, boiska do siatkówki plażowej, 

halę sportową z gabinetami odnowy oraz sale rehabilitacyjne. 

Zapraszamy do Wągrowca 
– miasta, które wyzwala energię!

Jeśli lubisz rekreację wodną, 
koniecznie skorzystaj z bo-
gatej oferty Aquaparku  
Wągrowiec, jednego z naj-
ładniejszych tego typu obiektów 
w Wielkopolsce. Wągrowiecki aqua-
park to miejsce, w którym cała rodzi-
na przyjemnie spędzi czas, ucząc się 
jak żyć aktywnie, zdrowo i radośnie! 
Obiekt oferuje urozmaicony program 
rekreacyjny, który zapewniają:

Jeśli preferujesz inne rodzaje aktyw- 
ności fi zycznej, wypocznij w niedzielę 

w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wągrow- 
cu. Otoczony pięknym lasem kompleks spor-

towy daje gwarancję prawdziwego odpo-
czynku od codziennego zgiełku i tłoku. Tutaj 

można odzyskać spokój i znaleźć kameralne 
warunki do zregenerowania sił i poprawy kondycji. 

Do Twojej dyspozycji ośrodek oddaje: 

Świeże powietrze, ruch na łonie natury, 
ciekawe miejsca i imprezy kulturalne –  to 

wszystko czeka na Ciebie w Wągrowcu. Przyjedź 
i naładuj „wewnętrzne akumulatory” –  w mieście, 
które wyzwala energię!

Najstarszy w Polsce drewniany kościół 
w Tarnowie Pałuckim –  ok. 6 km  od Wągrowca,

Rezerwat Dębina, w którym dominują liczne, ponad 
270-letnie dęby,
Kamień św. Wojciecha we wsi Budziejewko 
–  jeden z największych w Europie głazów narzutowych 
(12 km od Wągrowca).

Hotel „Pietrak” ****
 Tel. +48 67 262 86 07, www.pietrak.pl

Hotel „Jamajka” ***
 Tel. +48 67 26 85 860, www.hoteljamajka.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji
 Tel. +48 67 26 22 481, www.osir.wagrowiec.eu

Ośrodek „Wielspin”
 Tel. +48 67 262 09 00, www.wielspin.pl
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Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!

www.wagrowiec.eu

Urząd Miejski w Wągrowcu
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej
ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec

Tel. +48 67 26 80 305 lub 332
Fax +48 67 26 20 325
Email: promocja@wagrowiec.eu
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W sobotni wieczór możesz oddać się 
„przyjemnościom ducha”, korzystając z bo-

gatej oferty kulturalnej miasta. Jeśli na tutej-
szym Rynku lub w Amfi teatrze nie odbywa się 

akurat koncert, festyn lub spektakl teatralny, udaj 
się do Miejskiego Domu Kultury, w którym 

z pewnością obejrzysz jakąś ciekawą wystawę albo 
będziesz mógł obejrzeć najnowszy fi lm w no-

woczesnym, cyfrowym 
kinie 3D.

Sobotnie popołudnie proponujemy spędzić nad Jezio- 
rem Durowskim. Piękna promenada, która wraz z wy-

godnymi ścieżkami w lesie otacza ok. 11-kilometrową trasą 
Jezioro Durowskie, zachęca do różnych form rekreacji. 

Możesz tutaj wybrać się z rodziną na spacer albo pobiegać ze 
znajomymi. To także wymarzone miejsce dla miłośników dwóch 

kijków (nordic walking) lub kółek (rowery, rowery górskie). Jezio- 
rro Durowskie to ulubiony akwen amatorów wypoczynku na 

wodzie –  szczególnie żeglarzy, ale również kajakarzy i amatorów 
pływania. Pięknie zagospodarowana plaża miejska jest często 
odwiedzana przez licznych miłośników kąpieli, chociaż i zimą 
ich nie brakuje, bo wszak dla „morsów” kąpiel w przeręblu to 
zastrzyk energii na wiele dni. Pobliska wypożyczalnia 
sprzętu rekreacyjnego oferuje zaś miłośnikom innych 
fform rekreacji rowery górskie, rowery wodne i kajaki. 
Bo kajakami, dzięki połączeniu Jeziora Durowskiego 
z rzekami i jeziorami otaczającymi miasto, można 
popływać w okolicach miasta, sycąc przy okazji 
wzrok niezapomnianymi krajobrazami. 

W Wągrowcu znajdują się także, lapidarium 
na dawnym cmentarzu żydowskim, cmentarz 
poewangelicki oraz unikalne w Europie 
zjawisko hydrologiczne – skrzyżowanie rzek 
Nielby i Wełny, których wody niemal się nie 
mieszają, płynąc dalej nurtem każdej z rzek. W pobliżu 
zaś znajduje się wieża strażacka, tzw. „Wspinalnia”, 
wewe wnętrzu której mieści się Izba Tradycji Pożarnictwa 
OSP, a na jej szczycie znajduje się taras widokowy. 

Zwiedzanie wieży jest możliwe po uprzednim umówieniu 
wejścia (można tego dokonać w Muzeum Regionalnym –  

tel. 67 26 85 911). Tutaj, patrząc na panoramę miasta 
z wysokości,  możesz zakończyć zwiedzanie miasta. 

Wśród innych zabytków historii powinieneś ko- 
niecznie zwrócić uwagę również na, znajdujący 
się na skraju miasta, grobowiec - w kształcie 
piramidy - rotmistrza wojsk napoleońskich 
Franciszka Łakińskiego  i poznać niezwykłą 
legendę związaną z tym miejscem. 

Do ciekawych obiektów należy 
również „Opatówka”, czyli dawna 
siedziba opata klasztoru cystersów, 
ww której znajduje się Muzeum Regio- 
nalne dysponujące bogatą kolekcją zbio- 
rów historycznych oraz etnografi cznych 
(m.in. „chata rybaka” oraz kolekcje sztuki 
pałuckiej). 

Wągrowiec to  bogate w historię miasto, w którym jest wiele 
miejsc wartych zobaczenia. Wśród nich na uwagę zasługują 
ciekawe obiekty architektury sakralnej. W jednym z nich –  
zespole poklasztornym Zakonu Cystersów, który tworzą 
klasztor i kościół pw. NMP, możesz podziwiać m.in. 
piękny wirydarz oraz ołtarz, zrekonstruowany według 
wizerunku z XVIII w. –  stoją przed nim: mównica, stół 
ołtarołtarzowy oraz tron papieski, przy których mszę 
(w pobliskim Gnieźnie) odprawiał papież Jan 
Paweł II. 

Tuż obok znajduje się równie ciekawy 
architektonicznie późnogotycki kościół 

farny z połowy XVI wieku. Po lewej stronie 
dostrzeżesz drewnianą, podmurowaną 

dzwonnicę z 1847 r., a obok niej zabytkowy 
dzwon –  przykład sztuki ludwisarskiej z XVII w. 

Po prawej stronie znajduje się poświęcony 
ww 1973 r. przez ks. kardynała Stefana 

Wyszyńskiego pomnik ks. Jakuba Wujka 
z Wągrowca, który zasłynął jako autor zna-

komitego przekładu Pisma Świętego na 
język polski. 

Sobota na zwiedzanie i ruch

Wieczorem koniecznie udaj się na 
wągrowiecki Rynek, gdzie w oto- 
czeniu  odrestaurowanych, pięknie 
podświetlonych kamienic obejrzysz 
pokaz unikalnej w regionie tańczącej 
ww takt muzyki fontanny. Niepowtarzal-
ne widowisko, które tworzą piękne obrazy 
wodne, muzyka i światło, na długo pozosta-
nie w Twojej pamięci. 

Mając wiele możliwości wyboru, swój 
weekend w Wągrowcu już w piątkowe 

popołudnie możesz np. rozpocząć pod 
hasłem wyciszenia i relaksu. Idealnym 

miejscem, by osiągnąć taki stan ducha 
ii ciała jest grota solna mieszcząca się w Aqua-
parku Wągrowiec. Jest to specjalnie skon- 
struowana komora klimatyczno-inhalacyjna, 
w której na wygodnych leżakach, przy 
uspokajającej muzyce i w klimacie zjo- 
nizowanego powietrza w pełni się zre- 
laksujesz. Inhalacja w jaskini nie tylko 
doskonale relaksuje, ale także wspo-
maga leczenie wielu schorzeń, 
w tym m.in.  stanów zapalnych 
górnych dróg oddechowych, 
zatok, płuc i oskrzeli, a także 
schorzeń dermatologicznych 
i alergii oraz chorób układu 
krwionośnego.

     Piątek 
na wyciszenie i relaks

Jeśli nie masz pomysłu na 
weekend, to przyjedź do 

Wągrowca –  miejsca, w którym 
dzięki doskonałej infrastrukturze, 

pięknemu otoczeniu przyrodniczemu 
oraz bogatej ofercie kulturalnej możesz 

dobrze wypocząć i świetnie się zrelak-
ssować się. Niezależnie od pory roku 

Wągrowiec jest bowiem miejscem, w któ-
rym nie będziesz się nudzić, bez względu na 

pogodę czy porę dnia.  
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