
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Hotel Folwark Łękuk- Oferta 
Folwark Łękuk znajduje się w sercu Dzikich Mazur, w otulinie Puszczy Boreckiej nad 
urozmaiconym brzegiem jeziora Łękuk, gdzie według raportu Instytutu Ochrony Środowiska 
oddychamy najczystszym powietrzem w Polsce*. Tuż obok królują żubry (około 90 sztuk), 
których jest więcej niż mieszkańców Łękuka Małego (63 osoby). 



 
 

 

Pagórkowaty krajobraz przypomina małe Beskidy, a 
zasiedla go różnorodna fauna: 139 gatunków ptaków, w 
tym 128 objętych ścisłą ochroną gatunkową, 15  wilków 
oraz kilkaset rogatych jeleni, łosi i saren. 

Na fundamentach mazurskiego folwarku, w 2015 r. 
powstał stylowy hotel  – Folwark Łękuk z 40 pokojami i 
4 apartamentami. Stary Spichlerz, który działa nieco 
dłużej, oferuje 25 miejsc w komfortowych pokojach 
rodzinnych oraz klimatyczną salę kominkową (łącznie 
ponad 100 miejsc noclegowych). 

Architektura i wystrój obiektów nawiązują do 
przyrodniczego raju, w którym są zlokalizowane; 
dominują: drewno, cegła, kamień polny, kuty metal. 

W hotelu i na terenie znajdują się: 

 klimatyzowana restauracja „Ogień i Woda” z 
tarasem i widokiem na jezioro (ponad 150 
miejsc) 

 strefa SPA „Łekuckie Łaźnie“ – 3 gabinety 
masażu i relaksu,  pokój relaksu, łaźnia parowa, 
prysznic wrażeń 

 sala fitness, siłownia 
 centrum konferencyjne – 3 sale na ponad 220 

osób 
 boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy, boisko do 

piłki plażowej 
 bawialnia dla dzieci „Dubinek“, biblioteka 

dziecięca, gralnia dla młodzieży 
 piaszczysta plaża z pomostami i kąpieliskiem 
 18 ha terenów rekreacyjnych – własny las, park 
 ścieżka zdrowia o długości 2 km wzdłuż 

linii jeziora 
 wypożyczalnia sprzętu wodnego (łódki, kajaki, 

rowery wodne, bojer) 
 wypożyczalnia rowerów (ponad 20 sztuk), 

przyczepek, fotelikó dla dzieci 
 wypożyczalnia sprzętu zimowego: nart 

biegowych i łyżew (łącznie ponad 50 par) 
 plac zabaw i trampoliny 
 złote pola rzepaku, gospodarstwo rolne (140 ha) 

i własna tłocznia oleju rzepakowego 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

W Folwarku Łękuk proponujemy między innymi: 

 urozmaicone pakiety pobytowe – rocznie ponad 
30 opcji 

 organizację imprez firmowych z noclegiem do 
110 osób 

 organizację wesel do 180 osób 
 warsztaty taneczne, kulinarne, teatralne, 

kuglarskie, plastyczne 
 zajęcia sportowe, fitness, tabata 
 questy terenowe, gry integracyjne dla rodzin 
 wyprawy rowerowe po pagórkach Mazur 

Garbatych (kilkadziesiąt km tras) 
 spływy kajakowe dziewiczą Łaźną Strugą (100 

km rzeki) 
 trasy biegowe 
 zorganizowane wizyty w Eko-gospodarstwie, w 

rezerwacie żubrów 
 nordic walking 
 łódki dla wędkarzy 
 zimą: kuligi i lodowisko 

 

 
 
 
 

Folwark*** oferuje apartamenty, komfortowe pokoje 2-osobowe oraz studio rodzinne 
również z widokiem na jezioro. Stary Spichlerz oferuje pokoje 2, 3 – osobowe i jeden 
apartament. Wszystkie pokoje mają własne łazienki. 
 
Kuchnia Folwarku bazuje na miejscowych produktach, w tym świeżych rybach, warzywach i 
owocach z własnego ogródka, miejscowych serach zagrodowych, własnym oleju 
rzepakowym tłoczonym na zimno. 
 
Folwark Łękuk to miejsce sprawdzone na imprezę rodzinną, aktywne wakacje, weekendowy 
pobyt we dwoje czy odnowę duszy i ciała w strefie SPA (animatorzy zajmą się maluchami). 
Obiekt jest całoroczny, a każdy sezon daje inne możliwości. 

 
Ceny ustalane indywidualnie, w zależności od ilości 

dni oraz atrakcji podczas pobytu. 
 

W ramach pakietu:  

 śniadanie, 

 kolacja, 

 Internet Wifi,  



 
 

 

 łaźnia parowa (10 os. na 1 h seansu),  

 jacuzzi zewnętrzne (5 os. na 1 h seansu),  

 monitorowany parking,  

 pomosty,  

 plaża,  

 park i ścieżka zdrowia,  

 biblioteczka,  

 wypożyczalnia gier,  

 bawialnia Dubinek 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wypoczynku dla grup 

zorganizowanych 

Mazury Air Travel 

 

Proponowane jednodniowe wycieczki z przewodnikiem organizowane przez 

Mazury Air Travel: 

 

 
 

Rejs pod pełnymi żaglami – Żaglowiec Chopin 
 

Jedyny taki statek w Polsce, ale Chopin to nie tylko statek, to także klub z 

parkietem i wysokiej klasy bar. Zapewniamy niepowtarzalny rejs po jez. 

Mikołajskim i Śniardwy.  
Obejrzyj film z wycieczki: https://www.youtube.com/watch?v=jZ-8RjOP1y8 

Szczegóły wycieczki<<<                                                                                            

 
 

 
 

W sercu dzikiej przyrody  
 
Wycieczka zachwycająca bogactwem mazurskiej natury, a przy tym 
ukazująca jej pierwotną dzikość. W programie rejs statkiem z Mikołajek po 
Wielkich Jeziorach Mazurskich, w  tym po największym jeziorze w Polsce – 
Śniardwy oraz przeprawa przez Śluzę Guzianka, a także wizyta w Parku 
Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. 
Obejrzyj film z wycieczki: https://youtu.be/eJJRELkqVZs  

Szczegóły wycieczki<<<                                                                                  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jZ-8RjOP1y8
http://www.mazuryairtravel.pl/rejs-pod-pelnymi-zaglami-zaglowiec-chopin/
https://youtu.be/eJJRELkqVZs
http://www.mazuryairtravel.pl/w-sercu-dzikiej-przyrody/


 
 

 

 

 
 

Krutynia – Królowa Mazurskich Rzek 
 

Mazury to przede wszystkim niekończące się lasy i nieskazitelnie czysta 

woda. Idealnym połączeniem tych atutów regionu jest spływ królową 

mazurskich rzek – Krutynią. 
Obejrzyj film z wycieczki: https://youtu.be/nNXgk7eaZ74 

Szczegóły wycieczki<<<                                                                                 
 

 

 

 
Mazurskie Fortyfikacje  
 
Gierłoż – podróż w przeszłość Warmii i Mazur. Historia regionu to 
połączenie ducha rycerskich czasów, krwawych najazdów Krzyżaków i 
militarnych planów I i II wojny światowej. W programie wycieczki 
zaplanowane jest również zwiedzanie Wilczego Szańca – głównej kwatery 
Adolfa Hitlera. 
Obejrzyj film z wycieczki: https://youtu.be/FssaMutSdcM  

Szczegóły wycieczki<<<                                                                                     

 

Napisz do nas:  

mailto:travel@mazuryairtravel.pl 

https://youtu.be/nNXgk7eaZ74
http://www.mazuryairtravel.pl/krutynia-krolowa-mazurskich-rzek/
https://youtu.be/FssaMutSdcM
http://www.mazuryairtravel.pl/mazurskie-fortyfikacje/
mailto:travel@mazuryairtravel.pl

