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Wstęp

Kraina Mistrza Twardowskiego
Kraina Mistrza Twardowskiego to pełne uroku pogranicze dawnego Mazowsza i Podlasia. Sercem Krainy jest 13 tysięczny Węgrów
położony w Dolinie Liwca, na terenach Obszaru Natura 2000.
Węgrów to miejsce, które fascynuje bogatą historią sięgającą
średniowiecza. Tutaj współczesność przeplata się z wielowiekową
historią, kulturą i tradycją, stworzoną przez pokolenia żyjących tu
niegdyś obok siebie Polaków, Żydów, Szkotów i Rusinów. Na
wyjątkowość tej ziemi składa się malowniczy krajobraz oraz wiele
zabytkowych budowli, które pozostawili po sobie kolejni właściciele
miasta, m.in. Radziwiłłowie i Krasińscy.
Węgrów znany jest z wyjątkowych zabytków. Najważniejszym
z nich jest Bazylika Mniejsza, monumentalna budowla barokowa,
zdobiona niezwykłej urody freskami Michała Anioła Palloniego. Nie
mniej okazale przedstawia się Zespół Poreformacki składający się
z klasztoru, kościoła, budynku browaru i otaczającego muru. W kościele zdobienia, polichromie i freski wykonane przez Michała Anioła
Palloniego oraz ołtarz i krucyfiks Andreasa Schlütera. W podziemiach znajdują się katakumby i krypta Jana Dobrogosta Krasińskiego, udostępnione zwiedzającym. Spośród innych zabytków na uwagę zasługuje klasycystyczny ewangelicki kościół Świętej Trójcy oraz
zachowana do naszych czasów niewielka kaplica drewniana,
powstała w 1678 r. jako zbór protestancki. Ciekawie prezentuje się
Klasztor oo. Reformatów i Kolegium oo. Bartolomitów. Warto zajrzeć
też na cmentarz katolicki z neoromańską kaplicą i nagrobkami z XIX
wieku. Wśród zabytków niesakralnych na szczególną uwagę
zasługuje piękna kamienica miejska – Dom Gdański z XVIII wieku,
w której obecnie mieści się Biblioteka Miejska, Galeria wystaw
stałych i czasowych oraz Magiczny Gabinet Twardowskiego. Nie
mniej okazale prezentuje się Dom Lipki z okresu późnego renesansu.
Będąc w Węgrowie warto odwiedzić także miejsce Bitwy Pod Węgrowem, gdzie usytuowany jest Pomnik Powstańców Styczniowych
1863 roku. Co roku w pierwszym tygodniu lutego, w rocznicę bitwy
odbywa się rekonstrukcja Bitwy Pod Węgrowem.
Węgrów kojarzony jest ze słynnymi postaciami. Tutaj żył, tworzył
i dokonał żywota Michał Anioł Palloni, sławny freskant doby Baroku.
W węgrowskiej Farze brał ślub Prezydent RP Lech Wałęsa, to tu Mistrz
Twardowski przebywał z królem Zygmuntem Augustem i jego
dworem w czasie podróży z Krakowa do Knyszyna. Jak głosi legenda,
władca zażądał od Twardowskiego wywołania ducha jego ukochanej
żony Barbary. Mistrz zgodził się spełnić prośbę króla jednakże pod
warunkiem, że ten nie będzie próbował jej ani dotknąć, ani do niej
przemówić, w przeciwnym razie obu spotka rychła śmierć. Władca
nie dotrzymał obietnicy i na widok zmarłej podszedł do niej, by ją
ucałować. W tym momencie Barbara zniknęła, a lustro, z którego
korzystał Twardowski wywołując królową, pękło. Dworzanie ujrzeli

w nim ponoć straszliwy wizerunek diabła. Po kilku dniach, gdy
wyprawa dotarła do Knyszyna, król zmarł, a Twardowski zaginął. Dziś
pozostałością po tym wydarzeniu jest lustro Twardowskiego,
datowane na XVI wiek, które można zobaczyć w zakrystii Bazyliki
Mniejszej. O Lustrze tym krążą niezliczone, niesamowite opowieści
i legendy, aby o nich usłyszeć trzeba odwiedzić Krainę Mistrza
Twardowskiego.
W Krainie każdy znajdzie coś dla siebie. Węgrów odwiedzają
miłośnicy aktywnego wypoczynku i zwiedzania jak i amatorzy
przygód. Czar Doliny Liwca, działa za każdym razem, kiedy wjeżdża
się na te tereny. Malownicze krajobrazy zachęcają do pieszych,
rowerowych, konnych i samochodowych wycieczek, a nieodparty
urok rzeki Liwiec zachęca do spływu kajakiem aż do Bugu.
Dla miłośników wypoczynku nad wodą, jak i wędkarzy czeka Zalew
nad Liwcem, obiekt zagospodarowany dla celów turystyki, rekreacji i
wypoczynku. W okresie letnim funkcjonuje punkt gastronomiczny,
wypożyczalnia sprzętu wodnego i strzeżone kąpielisko, a także
boiska sportowe i stanowiska do wędkowania.
Ziemia węgrowska przyciąga turystów nieskażoną przyrodą. Pola,
lasy, łąki, kapliczki i krzyże przydrożne zachęcają do odwiedzenia tej
magicznej Krainy.
Szlaki kajakowe, rowerowe, konne i piesze zaprowadzą do
Grodziska, na Sowią Górę, do Zamku w Liwie, Pałacu w Starejwsi,
Dworu w Paplinie, Skansenu w Suchej, Muzeum Konstantego
Laszczki w Dobrem i wielu innych miejsc pełnych uroku.
Kraina Mistrza Twardowskiego proponuje atrakcyjne formy
wypoczynku. Ciekawą ofertę pobytową przygotowały hotele,
restauracje, kawiarnie, bary i gospodarstwa agroturystyczne. Na
miłośników przygody i aktywnego wypoczynku czekają stadniny
koni i organizatorzy spływów kajakowych.
Klimat Krainy Mistrza Twardowskiego dopełniają liczne festyny,
imprezy plenerowe, koncerty, spotkania z twórcami i artystami
ludowymi.
Drogi Gościu, przybądź i zakochaj się w Krainie Mistrza Twardowskiego, a gwarantujemy, że będzie to wspaniałe przeżycie duchowe.
Mieszkańcy Krainy, jako strażnicy Jej tajemnic zapraszają na łono
pięknej przyrody, do poznania kultury i fascynujących opowieści, do
poznania nietuzinkowych ludzi i zabytków pogranicza mazowiecko –
podlaskiego.
Nasza Opowieść właśnie się rozpoczęła!
Jadwiga Snopkiewicz
Zastępca Burmistrza Miasta Węgrowa
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Legenda

Legenda o Mistrzu Twardowskim
Prawie 500 lat temu, w szlacheckiej rodzinie
Twardowskich, przyszedł na świat męski potomek
rodu, któremu na chrzcie dano imię Jan.
Dziecię szybko rosło w siłę, umiejętności, wiedzę,
spryt i dowcip. Niebywałe zdolności humanistyczne,
zgłębianie nauk teologicznych, szczera służba Bogu,
ugruntowana rozmyślaniami, radami, modlitwą
i wiedzą, pomogły mu wydrzeć z piekła cyrograf
spisany onegdaj przez ojca.
Czarny przysiągł sobie, że synem i tak zawładnie
i nie odstępował go krokiem.
Zrazu czystej duszy młodzieńca nie imały się ponęty
zgubnych rozkoszy. Tylko nauka stała się dla niego
gwiazdą, w niej się zatapiał i odgadywał najzawilsze
tajniki. Niezmordowanie zgłębiał teologię,
matematykę, filozofię , fizykę, medycynę, poezję.
Studia w Krakowie i Wittenberdze pozwalały
szukać prawdy i światła tam, gdzie nikt jeszcze nie
chodził, a i poczynione znajomości z Franciszkiem
Krasińskim pomogły zaprzyjaźnić się z rodami
magnackimi.
Alchemia i astrologia niebezpiecznie sprowadziła
Jana w kręgi nauk tajemnych i magii – naonczas
niebywale modnych.
Twardowski posiadał wszelką dostępną
śmiertelnikowi wiedzę: leczył, udzielał porad i sam,
jako Mistrz, zaczął nauczać. Szerzył się odgłos jego
sławy, a diabeł zręcznie poddmuchiwał ogień jego
próżności, podsycał ambicje, wzbudzał pożądanie
jeszcze większej wiedzy, bogactwa i sławy.
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Obumarły i słabnący głos pobożności zagłuszała
żądza wiedzy nadprzyrodzonej. Uległ namowom
czarta, krwią z palca serdecznego podpisał z nim
cyrograf i oddał duszę, zyskując moc wyjaśniania
tajemnic przeszłości i przyszłości. Wykorzystywał do
tego różne atrybuty. Jednym z nich stało się słynne
lustro, które pomogło Twarowskiemu przywołać ducha
ukochanej króla Zygmunta Augusta – Barbary
Radziwiłłówny. Podobno miało to miejsce w
Węgrowie, gdzie król w podróży na nocleg stanął.
Diabła na posługach mając, moc, bogactwo i sławę
zdobywał, ale nie dawało mu to nasycenia,
a... i starość doskwierać poczęła. Cóż tam! Wszak
niejednemu czarami młodość przywracał, przeto i siebie
odmłodził.
Już tam Kusy pilnował, by wszelakich uciech zaznał
i w otoczeniu pięknych kobiet bywał.
Jeno Rzym Jan konsekwentnie omijał. Napotkał
natomiast krakowską szlachciankę, Barbarę, której się
nie oparł i za żonę pojął.
Czar prysł i krasawica okazała się po latach niestałą
i nieznośną. Nawet Mefistofeles nie chciał na rok
zostać jej przykładnym mężem, czmychając z karczmy
„Rzym” dziurką od klucza. Twardowski dzięki temu,
diabłu się wywinął.
W końcu jedna usłużna czarownica przypomniała
mu, że ślub nieważnym był, jako że czart w przebraniu
sakramentu fałszywego udzielił. Tak Twardowski
wolność odzyskał i dalej z życia korzystał, ciesząc się
bogactwem i sławą.

Legenda

Jednak bogactwo i sława przemijają, samotność
rodzi refleksje. Zrozumiał Mistrz, że na wieczne
potępienie duszę skazał. Na szczęście, po latach
niewidzenia, spotkał druha z lat studiów, który do
godności biskupa doszedł - Franciszka Krasińskiego.
Ten widząc beznadziejne położenie Jana, nie
pozostawił go bez pomocy, osadzając w dobrach
rodowych w Węgrowie.
Ziemia Węgrowska stała się ostoją Twardowskiego,
a opowieści o jego pobytach w okolicznych majątkach
i magicznych sztuczkach dla dobra ogółu czynionych,
są nadal przekazywane w podaniach ludowych.
Pewnie niejeden potomek jego tu się ostał.
Mają czego strzec. Lustro, ongiś do sztuk magicznych wykorzystywane, dziś obrócone na chwałę bożą
– w zakrystii Bazyliki Mniejszej w Węgrowie wisi,
dla przestrogi i nauk płynących z dziejów Twarowskiego.

Autorstwo:

Barbara Kuligowska-Roman
Ewa Szadyn
Ewa Szczęśniak

Więcej faktów, legend i oczywiście śladów, znajdziecie
odwiedzając Krainę Mistrza Twardowskiego, gdzie właściciele
hoteli, restauracji, gospodarstw agroturystycznych zapraszają,
a przewodnicy turystyczni i twórcy ludowi niejedną legendę
o Mistrzu Twardowskim opowiedzą.
A gdybyś Gościu Drogi, potrzebował więcej informacji,
w Punkcie Informacji Turystycznej na pewno je otrzymasz.
Przyjedź i sprawdź, że Lustro Twardowskiego w Węgrowie
odbija czar całej Krainy Mistrza.
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Atrakcje turystyczne

4

BAZYLIKA MNIEJSZA

DOM GDANSKI

Monumentalna budowla barokowa zbudowana na fundamentach spalonego przez Szwedów w czasie Potopu kościoła
gotyckiego. Jest to najstarszy budynek w mieście. Świątynię
wznieśli włoscy budowniczowie bracia Ceroni. Wnętrza
kościoła zdobią unikalne polichromie i freski wykonane przez
znakomitego włoskiego malarza doby baroku Michała Anioła
Palloniego. Warto zobaczyć Lustro Twardowskiego i liczne
obrazy w zakrystii oraz portrety fundatora kościoła i biskupa.

Barokowa faktoria wybudowana przez kupców gdańskich,
pełniąca niegdyś funkcje „zajazdu” dla wybitnych osobistości przejeżdżających przez Węgrów. Według legendy
nocował w nim Napoleon w drodze do Moskwy. Budynek w
typie dworu, z piętrową facjatą, zwieńczonym, o falistej linii
szczytem, w którym jest ozdobne okienko. Na osi budynku
sień na przestrzał, ale brama przejazdowa została
skasowana w 1907 r.

LUSTRO TWARDOWSKIEGO

KOSCIÓŁ EWANGELICKI

W zakrystii Bazyliki Mniejszej zobaczyć można zwierciadło
Twardowskiego. Jak wszystkie dawne lustra przed wynalezieniem szklanych, zrobione jest ze stopu. Lustro o wymiarach
77x59 cm, ciężarze około 18 kg posiada właściwości rzutowania obrazów. Oprawione jest w XVIII - wieczną czarną ramę
z łacińskim napisem: „W tym zwierciadle Twardowski pokazywał czarnoksięskie sztuki, ale godził je z czcią boską”. Z lustrem związanych jest wiele legend.

Przy ulicy Narutowicza zlokalizowany jest kompleks budowli
ewangelickich. Klasycystyczny kościół ewangelicki pod
wezwaniem Świętej Trójcy, wzniesiony w okolicy roku 1840,
jednonawowy, murowany z wieżą, kruchtą i chórem.
W prezbiterium znajduje się drewniany ołtarz z obrazem
olejnym „Chrystusa w Ogrójcu” z 1860 r. Organy na chórze
zaliczają się do najcenniejszych zabytków w tej kategorii
w Polsce.

Atrakcje turystyczne

RYNEK MARIACKI

DOM LIPKI

Patrząc na portret fundatora w Bazylice Mniejszej zobaczyć
można Rynek Węgrowski. Na pierwszym planie widać
sukiennice i ratusz z wieżą. Rynek obudowany domami
mieszczańskimi. Przy Rynku zlokalizowane są główne
zabytki miasta. Prace przy rewitalizacji Rynku Mariackiego
dały odpowiedź na pytania nurtujące mieszkańców. Odkryte
zostały fundamenty Ratusza.

Przy ulicy Gdańskiej 2 znajduje się budynek murowany,
dwutraktowy, z czterospadowym dachem krytym blachą.
Zbudowany w XVII wieku na miejscu dawnej drukarni
ariańskiej, przebudowany w XIX wieku. W okresie okupacji
pełnił funkcję usługowo-handlową. Obecnie mieści się tu
m.in. Punkt Informacji Turystycznej.

ZESPÓŁ POREFORMACKI

CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI

Złożony jest z klasztoru, kościoła, budynku browaru, tkalni
i otaczającego go muru. Kościół wybudowano według
projektu Tylmana z Gameren. Wnętrze w stylu barokowym
z polichromiami i freskami Michała Anioła Palloniego z lat
1706-1711, z ołtarzem i krucyfiksem Andreasa Schlütera.
Budynek klasztorny z dziedzińcem w Krużgankach, freski -potrety świętych. W krypcie kościoła trumny zakonników
oraz krypta z trumną fundatora - J.D. Krasińskiego.

W jego centralnym punkcie znajduje się kaplica w stylu
neoromańskim – mauzoleum rodziny Łubieńskich herbu Pomian z Ruchny, do 1869 r. właścicieli miasta. Na cmentarzu
znajdują się zabytkowe nagrobki z XIX – XX wieku.
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CMENTARZ EWANGELICKI

ZALEW NAD LIWCEM

Na cmentarzu znajduje się modrzewiowy kościół z 1679 r.,
wybudowany, jak legenda głosi w ciągu jednej doby. Na
cmentarzu można zobaczyć zabytkowe nagrobki Szkotów
z XVII-XVIII w., których do Węgrowa sprowadził Bogusław
Radziwiłł.

Przygotowany specjalnie do celów turystyki i rekreacji oraz
aktywnego wypoczynku. Na zbiorniku znajdują się dwa pomosty, a także 10 stanowisk wędkarskich, ścieżka rowerowa, place zabaw, boiska, miejsca piknikowe, parkingi.
Amatorzy aktywnego wypoczynku mają do dyspozycji kajaki
i inny sprzęt wodny, a w okresie wakacyjnym strzeżoną plażę
publiczną.

SKANSEN W SUCHEJ
Skansen architektury drewnianej, założony przez profesora
Marka Kwiatkowskiego. W skansenie zabudowania przemieszane z różnych miejscowości Mazowsza i Podlasia. Najcenniejszym zabytkiem jest dwór modrzewiowy rodu Cieszkowskich. Tu urodził się słynny filozof August Cieszkowski,
współzałożyciel Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
6

ZAMEK W LIWIE
MUZEUM ZBROJOWNIA
Pierwotnie był to gród książąt mazowieckich i siedziba
kasztelana liwskiego. Usytuowany na wzgórzu nad Liwcem
stanowił obiekt obronny. Zniszczony przez Szwedów. Obecnie znajduje się fragment dawnego zamku oraz barokowy
budynek, dawniej kancelarii starostwa. W zamku mieści się
Muzeum Zbrojownia z bogatymi zbiorami broni z XV–XX
wieku, mebli i obrazów.

Atrakcje turystyczne

PAPLIN

STARAWIES

Zespół dworsko-parkowy, położony nad rzeką Liwiec. W parku barokowy dwór modrzewiowy z połowy XVIII wieku,
zbudowany dla rodziny Glinków. Przy dworze murowana
oficyna z drugiej połowy XIX wieku i zabudowania gospodarcze. Ciekawa sylwetka dworu ma charakter reprezentatywny, zbliżony do wystroju barokowych pałaców. Dwór
otoczony parkiem. Niektóre drzewa uznane są za pomniki
przyrody.

Zespół pałacowy z XVIII wieku zbudowany dla Bogusława
Radziwiłła, przebudowany w XIX wieku w stylu neogotyku
angielskiego przez ówczesnego właściciela – księcia Sergiusza Golicyna. Wokół pałacu zabytkowy park.

GRODZISK

SOWIA GÓRA

Nad Liwcem duże czworoboczne grodzisko wczesnohistoryczne o wymiarach 160 x 200 m. W wiekach XI-XII wzdłuż
rzeki Liwiec zaczęły powstać grody obronne w obawie przed
penetracją terenu przez Jadźwingów, a później Litwinów.
Wśród nich był Grodzisk. Pozostały jedynie wały.

Najwyższe wzniesienie w okolicy Węgrowa na trasie Jarnice –
Wyszków węgrowski. Dawne miejsce kultu pogańskiego.
Punkt widokowy na wijącą się wśród łąk dolinę Liwca. Miejsce
odwiedzane przez filmowców. Kręcono sceny m.in. do filmu
„Śluby Panieńskie” w reż. Michała Bajona.
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Wydarzenia cykliczne

LUTY

CZERWIEC

Obchody Bitwy pod Węgrowem – określanej, jako Polskie
Termopile. Co roku w lutym jest okazja zobaczyć największą
w regionie inscenizację Bitwy pod Węgrowem z czasów Powstania Styczniowego. Bitwa pod Węgrowem rozegrała się
3 lutego 1863 r. i jest uważana za jedną z najbardziej zaciekłych i najsłynniejszych bitew Powstania Styczniowego.
www.bitwapodwegrowem.pl

Festiwal Obrzędów Weselnych – popularnie zwany Biesiadą
Weselną. Biesiada pokazuje polskie i europejskie obrzędy
weselne. Na całokształt festiwalu składają się: część
konkursowa, widowisko finałowe i jarmark ludowy.
www.wegrow-wok.pl

SIERPIEŃ
Dni Węgrowa - doroczne święto miasta ustanowione w dzień
wyzwolenia Węgrowa przez Armię Krajową. Podczas tych dni
w Węgrowie pokazujemy to co najlepsze, przybliżamy historię, nie zapominamy o przeszłości. Dbamy o dzień dzisiejszy
i przyszłość. Dni Węgrowa to przede wszystkim święto
radosne, obfitujące w wydarzenia kulturalne i sportowe.
www.wegrow-wok.pl, www.wegrow.com.pl
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Ogólnopolski Turniej Rycerski „O Pierścień Księżnej Anny” –
na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie, nad rzeką Liwiec
odbywa się coroczny, największy, wakacyjny turniej rycerski
na Mazowszu. Widz może zobaczyć bitwę o zamek, walki
indywidualne, bohurt, turnieje trubadurów, konkursy stroju
i tańca średniowiecznego.
www.liw-zamek.pl

Wydarzenia cykliczne

WRZESIEŃ
Europejskie Dni Dziedzictwa - to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków.
Tego dnia jest okazja odwiedzić miejsca, których na co dzień
nie dostrzegamy, poznać bogactwo kulturowe i historię
ponad 570-letniego Węgrowa.
www.bibliotekamiejska.wegrow.pl

Mazowieckie Święto Chleba - impreza cykliczna organizowana w Węgrowie z okazji Dożynek. W ramach imprezy
odbywają się konkursy na najsmaczniejszy chleb i najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Prezentacjom konkursowym
towarzyszą występy artystyczne.
www.wegrow-wok.pl

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Hubertus Węgrowski - święto myśliwych, leśników i jeźdźców. Jest to okazja by poznać tradycje związane z łowiectwem i jeździectwem, posmakować kuchni myśliwskiej.
W ramach święta odbywają się wystawy, koncerty muzyki
myśliwskiej, pokazy jeźdźców, psów myśliwskich i wiele
innych atrakcji.
www.hubertuswegrowski.pl

Sylwester na Rynku Mariackim - Rynek przez wieki był miejscem spotkań wszystkich narodowości, które mieszkały
w Węgrowie. Tak, jak przed wiekami stykały się tu różne
kultury, narody i religie, tak i dziś tętni życiem. Jest miejscem
spotkań mieszkańców i odwiedzających gości.
www.wegrow.com.pl
9

Rękodzieło Ludowe
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Elżbieta Batorowicz - Węgrów
Rzeźba, origami, maski, rzeźba w marmurze, prace z makaronu, masy solnej; ceramika, inne prace ręczne; fotografia.
Tel. 662 886 122

Jadwiga Kresa – Węgrów
Gobeliny (gatunkiem nawiązujące do wawelskich arrasów)
o tematyce kwiatowej, architektonicznej, pejzaże ukazujące
piękno Krainy Mistrza Twardowskiego, dekoracje okolicznościowe.
Tel. 501 792 736

Marek Królak – Węgrów
Wyroby z drewna; rzeźby – płaskorzeźby, rzeźby przestrzenne; drewno z topoli, lipy, olchy, brzozy lub dębu.
Tel. 606 520 932

Anna Kuć – Podsusze, gm. Grębków
Ozdoby szydełkowe, biżuteria i inne.
Tel. 696 234 735

Rękodzieło Ludowe

Barbara Kuligowska - Roman – Brzeźnik, gm. Wierzbno,
w Gospodarstwie Agroturystycznym „Bania”
Wyroby z gliny i wikliny, decoupage.
Tel. 602 410 720

Małgorzata Pepłowska – Ruchna, gm. Liw
Tkactwo dwuosnowowe, plastyka obrzędowa, unikalne wycinanki i inne ozdoby z opłatka.
Tel. 25 792 63 35

Maciej Rowicki – Rowiska, gm. Korytnica
Wyroby z drewna: pirografia i inne, konie Twardowskiego.
www.maciekrowicki.blogspot.com

Urszula Sabak – Laliny, gm. Borowie
Rękodzieło artystyczne – wyroby z lnu i sizalu (lalki, czarownice).
Tel. 514 940 353
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Rękodzieło Ludowe

Ewa Szczęśniak – Węgrów–Karczewiec, w Gospodarstwie
agroturystycznym „Pod Gwiazdami”
Wykonuje: gwiazdki, a z nich znaki Zodiaku, korale
Twardowskiej; choinki; haft; decoupage; „skryba” Krainy
Mistrza Twardowskiego; zioła i mikstury Mistrza
Twardowskiego.
Tel. 508 587 287

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jaworku
Wypalanki, kubeczki ekologiczne, torby na zakupy i inne.
Tel. 25 793 45 19
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Maria Wrzeszcz – Węgrów
Okrasza Krainę Mistrza Twardowskiego wyrobami metodą
quillingu i inne.
Tel. 509 977 253

Dla wszystkich chetnych
,
poznania tajników
.
najrózniejszych technik
wykonywania i zdobienia
przedmiotów, twórcy ludowi
organizuja, warsztaty
artystyczne.

Informacja

Informacja turystyczna
Zwiedzanie obiektów poklasztornych (poreformackich)
Przewodnik:
Marek Sobisz, tel. 791 176 604
Zwiedzanie Bazyliki Mniejszej
Przewodnik:
Jan Mielniczek, tel. 510 703 945
Zwiedzanie Węgrowa
Przewodnicy: Barbara Grzeszek, tel. 604 292 160
Jadwiga Giers, tel. 605 730 012
Trasa 2-godzinna – 50 zł
Bazylika Mniejsza – Zespół Poreformacki – obiekty
ewangelickie.
Trasa 4-godzinna – 100 zł
Zespół Poreformacki – Bazylika Mniejsza – Dom Gdański –
obiekty ewangelickie – Lapidarium – Kamień Powstańców
1863 r.

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Węgrów, ul. Gdańska 2
pit@wegrow.com.pl
tel. 25 792 35 66
kom. 605 730 012

- Obsługa turystów
- Praktyczne informacje
- Foldery, mapy Węgrowa i okolic

W sprzedaży wydawnictwa dotyczące Węgrowa i powiatu
węgrowskiego, pamiątki, pocztówki.

Szlak rowerowy dolina Liwca
I

II

Węgrów – zwiedzanie zabytków miasta.
Jarnice – drewniany kościółek na cmentarzu, przeniesiony
w 1819 roku z Budzieszyna.
Sowia Góra – punkt widokowy na Dolinę Liwca.
Wyszków - kościół zbudowany z fundacji Aleksandra
Macieja Ossolińskiego w 1788 roku, kapliczki świętego
Floriana, świętego Jana Nepomucena i świętej Notbugri.
Proszew – park i dwór oborskich z XIX wieku.
Sucha – skansen architektury drewnianej.
Grębków – kościół świętego Bartłomieja.
Grodzisk – grodzisko z XI – XIII wieku.
Karczewiec – Liw – neogotycki kościół, Zamek,
Muzeum Zbrojownia.
Węgrów

Węgrów
Stara Wieś – zespół pałacowo-parkowy, kościół z XIX wieku.
Borzychy – ferma strusi.
Paplin – barokowy dwór z XVIII wieku i zabudowania
dworskie, park.
Kamionna - w miejscowości XIX-wieczny murowany dwór.
Obecnie własność prywatna. Do dworu prowadzą dwie
długie aleje, wysadzane niegdyś wiązami i topolami.
Pomiędzy dworem a szosą znajduje się duży, owalny staw.
Baczki – dwór drugiej połowy XVIII wieku, lamus.
Łochów – pałac wzniesiony z XIX wieku dla hrabiego
Józefa Harnowskiego.
Gwizdały – Muzeum Gwizdka.
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Wycieczka edukacyjna w krainie mistrza Jana
REFORMACJA W WĘGROWIE

ZABYTKI SZTUKI BAROKOWEJ

PROGRAM:

PROGRAM:

1. Spotkanie z przewodnikiem na węgrowskim rynku,

1. Spotkanie z przewodnikiem na węgrowskim rynku.

2. Zajęcia edukacyjne „Reformacja w Węgrowie”
w budynku Domu Gdańskiego,

2. Zajęcia edukacyjne „Barok w Węgrowie” w budynku
Domu Gdańskiego.

3. Wycieczka po zabytkowych obiektach związanych
z reformacją, Kościół pw. Świętej Trójcy, Kościół na
cmentarzu ewangelickim z XVII wieku, Dom Lipki (budynek
drukarni ariańskiej), Bazylika Mniejsza.

3. Wycieczka po zabytkowych obiektach barokowych,
Kościół i klasztor reformatów, wraz z podziemiami,
Kolegium księży bartoszków, Dom Gdański, Bazylika
Mniejsza z freskami Michała Anioła Palloniego, Lustro
Twardowskiego.

4. Wizyta w Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego.
5. Obiad na szkolnej stołówce.
6. Czas wolny (do dyspozycji zespół boisk Orlik).

4. Wizyta w Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego.
5. Obiad na szkolnej stołówce.
6. Czas wolny (do dyspozycji zespół boisk Orlik).

Cena: 20 zł/os.
Cena zawiera: opiekę przewodnika, realizację programu,
obiad, opłaty za wstęp, upominki reklamowe, materiały
edukacyjne.

Cena: 20 zł/os.
Cena zawiera: opiekę przewodnika, realizację programu,
obiad, opłaty za wstęp, upominki reklamowe, materiały
edukacyjne.

Kontakt:
Gimnazjum
im. Jana Dobrogosta Krasińskiego
w Węgrowie
ul. Karola Szamoty 35, 07-100 Węgrów
tel. 25 792 23 31
gimnazjum.wegrow@wp.pl
www.gimnazjum.wegrow.pl
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Aniołki od
Pani Twardowskiej
wypoczynek i zabawa z ceramika,
Gospodarstwo agroturystyczne „BANIA” zaprasza na
wypoczynek wszystkich kochających wiejskie klimaty,
wyśmienitą kuchnię i rodzinną atmosferę. Wygodne
apartamenty (z kominkami) i pokoje gościnne,
przestronny ogród, plac zabaw, sprzęt i wspólne
pomieszczenia rekreacyjne, tworzą wyśmienite warunki
wypoczynku. Zaprasza rodziny z małymi dziećmi, osoby
dorosłe i grupy zorganizowane.
Podczas pobytu w gospodarstwie, goście przypomną
sobie legendę o Mistrzu Twardowskim i poznają niektóre
sekrety Pani Twardowskiej. Dzieci oraz wszyscy młodzi
duchem mogą razem z gospodynią pobawić się gliną.
Własnoręcznie wykonane pamiątki z Krainy Mistrza
Twardowskiego: aniołki, dzwoneczki, zajączki, a może
nawet samego Mistrza na kogucie, goście mogą zabrać
ze sobą do domu. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw,
dokarmiać zwierzęta, a bardziej wprawni pomagać przy
dojeniu kozy.
Specjalnością regionalną gospodarstwa są „Szlachcice”
- pierogi podlaskie z ziemniakami, zarejestrowane jako
produkt tradycyjny. Lekkostrawna, bogata w warzywa i
owoce kuchnia jest inspirowana tradycyjnymi smakami z
pogranicza Mazowsza i Podlasia.
Przykładowa propozycja na weekend:
- piątek: przyjazd wieczorem, wspólna kolacja,
wprowadzenie do „Krainy Mistrza Twardowskiego”,
uzgodnienie programu na kolejne dni.
- sobota: śniadanie, opcjonalnie: wycieczka i zwiedzanie Węgrowa (własny środek transportu), spacer,
przejażdżka rowerowa, wypoczynek w ogrodzie; obiad,
zabawa z gliną (1-2 godziny), przygotowanie do ogniska,
biesiada z legendami.
- niedziela: śniadanie, wypoczynek w ogrodzie, spacer
z kijkami lub przejażdżka rowerowa, obiad.
Cena orientacyjna pakietu:
osoba dorosła - 230 zł, dziecko do lat 7 - 167 zł,
dziecko do lat 5 - 144 zł (ostateczna cena zależy od opcji
zakwaterowania).

Kontakt:
Bania - agroturystyka na Mazowszu
Barbara Kuligowska-Roman
Brzeźnik 2a, 07-111 Wierzbno
tel. 25 791 91 79
tel. kom. 602 410 720, 601 293 991
bania.mazowsze@wp.pl
www.bania.mazowsze.pl
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Gospodarstwo
Agroturystyczne
„Sopyłówka”
Gospodarstwo Agroturystyczne „Sopyłówka”
w Starejwsi zaprasza do wypoczynku w magicznej krainie
pełnej cudów przyrody, pięknych zabytków z Lustrem
Mistrza Jana w tle.
Zaprasza w okolicę, w której warto wypoczywać
i którą warto poznać. Pałac Radziwiłłów, neogotyckie
zabudowania pałacowe, park, organistówka, neogotycki
kościół, kaplica na parafialnym cmentarzu - to tylko część
zabytków, które można poznać. To tu Mistrz Jan wywołał
ducha zmarłej Barbary Radziwiłłówny dla Zygmunta
Augusta. Magia miejsca - której pełno nie tylko
w Bazylice w Węgrowie, gdzie wisi lustro Mistrza
Twardowskiego, ale odczuwalna szczególnie wśród
mieszkańców i przyrody otaczającej miejscowość,
przyciągają licznych turystów poszukujących spokoju,
wytchnienia i odpoczynku od życia codziennego.
Gospodarstwo położone w dolinie rzeki Liwiec, która
zachęca do korzystania z form aktywnego wypoczynku.
Szczególną atrakcją jest możliwość zorganizowania
spływu kajakowego dowolnie wybranym odcinkiem rzeki
od Wyszkowa nad Liwcem do Wyszkowa gdzie Liwiec
łączy się z Bugiem.
Oferuje możliwość skorzystania z jazd konnych zarówno dla początkujących i zaawansowanych jeźdźców.
Miejscowość położona jest przy Nadbużańskim Parku
Krajobrazowym, który obfituje w owoce runa leśnego oraz
zachęca do pieszych wędrówek.
„Sopyłówka” oferuje noclegi z całodziennym
wyżywieniem, jazdy konne, spływy kajakowe. Oferuje
aktywny wypoczynek - okoliczne lasy i łąki sprzyjają
pieszym i rowerowym wycieczkom. Dla chętnych istnieje
możliwość podpatrzenia prowadzenia gospodarstwa szczególną uwagę może przykuć hodowla koni.

„Sopyłówka” zaprasza do odwiedzenia - ten skrawek
raju położony jest od Warszawy zaledwie 80 km!
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Kontakt:
Gospodarstwo Agroturystyczne „Sopyłówka”
Bożena i Henryk Sopyła
Starawieś, ul. Ogrodowa 18 A
07-100 Węgrów
tel. 25 691 93 36
tel. kom. 695 213 314
sopylowka@gmail.com

Oferta

Odlewnia Dzwonów
Braci Kruszewskich
Firma została założona w 1920 roku przez Jakuba
Kruszewskiego. Jego dzieło kontynuował syn – Antoni.
Obecnie tradycje swego dziadka Antoniego podtrzymują:
Adam i Andrzej Kruszewscy. Wraz z synami Antonim
i Wojciechem.
Dzwony braci Kruszewskich są dziełem wyłącznie pracy
ręcznej, odlewane ze stopu materiału zwanego spiżem,
zawierającym 78% miedzi i 22% cyny.
Odlewnia oferuje wykonanie dzwonów pojedynczych,
oraz harmonijnych (w zestawach dwu- i wielogłosowych),
według znanej tradycji ludwisarskiego rzemiosła,
znanego na świecie od XII wieku, a w Polsce od XV wieku.
Kruszewscy przelewają dzwony pęknięte z gwarancją
dostrojenia ich do pozostałych. Wykonują również
dzwonnice, które mogą być zamontowane w wieży lub
ustawione na placu kościelnym.
Wykonywanym odlewom nadana jest przy tym
interesującą ornamentyka i kolorystyka, wyposażenie
w elementy zawieszenia oraz serce, dające dzwonom
piękne spiżowe brzmienie.
Dzwony wykonywane przez zakład ludwisarski brzmią
na Zamku Królewskim w Warszawie, w kościołach w
Polsce oraz w wielu innych krajach, m.in.: w świątyni
Reformatów w Budapeszcie.
Możliwe odwiedzenie pracowni po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym.

Kontakt:
Odlewnia Dzwonów
Braci Kruszewskich
ul. Ludwisarska 14
07-100 Węgrów
tel. 25 792 23 41
tel. kom. 600 507 913
info@kruszewscy.pl
www.kruszewscy.pl
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Stadnina
„Konik Polny”
Stadnina położona jest malowniczo wśród pól i łąk, na
kolonii wsi Żarnówka. W pobliskim lesie znajduje się
źródełko, z którego woda ma magiczną moc. Legendy
mówią, że Mistrz Twardowski czerpał z tego źródełka
bawiąc w Węgrowie.
Miejsce jest rajem dla koni, które latem całe dnie
przebywają na pastwiskach, a zimą większą część doby
spacerują po wybiegach, zaopatrzonych w paśniki
z sianem. Konie małopolskie, hodowane w gospodarstwie
są potomkami wierzchowców Kmicica i Wołodyjowskiego
i w genach mają dzielność rumaków spod Kircholmu,
Chocimia i Wiednia. Oprócz koni są również inne
zwierzęta: krowa rasy jersey, 4 psy, dwa koty i kury.
Gospodarstwo agroturystyczne jest nastawione na
goszczenie dzieci i młodzieży, którym nie obce są
spartańskie klimaty, np. nocleg pod strzechą na strychu
stajni. W pracy z młodzieżą nacisk jest kładziony na
wychowanie przez pracę i współpracę w grupie. Kuchnia
oparta jest głównie na warzywach i owocach z ogrodu
i sadu oraz na przetworach z krowiego mleka,
wykonywanych samodzielnie. Preferowane są dania
jarskie, w których dominują naleśniki, pierogi, placki,
leniwe kluski i kopytka. W związku z dużym wydatkiem
energii, gościom nie grozi przybranie na wadze J
Gospodarstwo zapewnia następujące atrakcje:
- Korzystanie z dobrodziejstw wody pochodzącej ze
„Źródła życia Mistrza Twardowskiego”.
- Wyprawy na jagody i grzybobrania.
- Jazda konna w terenie i na padoku, jednodniowe rajdy
konne.
- Kąpiel i wędkowanie w stawie (dzikie karasie, karpie,
płocie, szczupaki).
- Wycieczki piesze i możliwość korzystania z rowerów.
- Podchody i ogniska.
- Imprezy otwarte: Majówka, Aukcja Koni Małopolskich
(sierpień), Hubertus (październik), Pożegnanie Jesieni
(listopad), Mikołajki Konne (grudzień).
Cennik: 1-dniowy pobyt
- 100 zł
1-tygodniowy obóz - 700 zł
2-tygodniowy obóz - 1.200 zł
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Kontakt:
Stadnina „Konik Polny”
Żarnówka 78, 07-110 Grębków
tel. kom. 660 751 856
konikpolnyet@poczta.onet.pl
stajniakonikpolny.blogspot.com

Oferta

Piekarnia
„Leszek Wrzosek”
regionalne pieczywo z tradycjami
Piekarnia jest firmą rodzinną, przekazywaną z pokolenia
na pokolenie i istnieje od 1979 roku. Założycielem był
Jan Wrzosek, później prowadzenie przejął syn Sławomir
Wrzosek. Obecnie firmą kieruje wnuk Jana, Leszek
Wrzosek. Na początku siedziba firmy znajdowała się przy
ulicy Piwnej. Aktualnie mieści się przy ulicy Tadeusza
Kościuszki 86.

Od początku swojej działalności piekarnia stawia na
naturalne składniki. Szczególnie poleca chleb razowy
żytni, gruboziarnisty. Wypiekany jest według tradycyjnej
receptury z naturalnie zakwaszanej mąki żytniej, według
pracochłonnej technologii wielofazowej. Takie pieczywo
jest źródłem naturalnego błonnika, który doskonale
wpływa na pracę układu trawiennego. Bez dodatku
konserwantów, polepszaczy, aromatów i barwników
pieczywo posiada niepowtarzalny smak i zapach, za
którego właściwości odpowiada naturalny kwas żytni,
wyprowadzany tradycyjnymi metodami. Co więcej, bez
chemicznych dodatków, pieczywo jest przede wszystkim
zdrowe dla człowieka. W dobie czasów stawiających na
ilość poszukiwana jest wysoka jakość pieczywa, która
pozwala cieszyć się unikatowym smakiem tradycyjnych
wypieków.
Dodatkowo piekarnia wypieka chleby razowe
z dodatkiem słonecznika, śliwką suszoną oraz orzechami
włoskimi.
Oprócz stałej oferty firma przyjmuje również
zamówienia na pieczywo okolicznościowe.
Piekarnia zaprasza do sklepu firmowego na
ul. Rynkowej 1 lub na stoisko na targowisku przy
ul. Rynkowej w Węgrowie.

Kontakt:
Leszek Wrzosek
ul. Gdańska 86
07-100 Węgrów
tel. 25 792 59 15
tel. kom. 790 533 500
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Gospodarstwo
Agroturystyczne
„Pod gwiazdami”
Zanurz się, zatop w tajemnice Krainy Mistrza
Twardowskiego. Pomoże Ci w tym Gospodarstwo
Agroturystyczne „Pod Gwiazdami” w Karczewcu.
Tu rośliny wysysają z ziemi czarowną moc, podszeptują –
jak pomóc, a woda poi je, by jak najwięcej tajemnic
przetrwało. Tu gwiazdy drżą, by nie pominąć tego,
co istotne. Przy pełni, Mistrz poszerza nocny widnokrąg
wyobraźni i wzbogaca ją na nowiu. Wszystko w zasięgu
Twojego wzroku, słuchu, dotyku, zapachu, smaku
i… wyobraźni. Tu kukułki odpowiedzą na Twe pytania,
a jaskółki zapisują nuty tego, co Ci w duszy gra. Tylko
tutaj naprawdę dotkniesz gwiazd, poznasz swój kawałek
nieba i przejrzysz się w lustrze Mistrza. Dary łąk, pól,
lasów i ogrodu są do dyspozycji Twoich zmysłów
i rozumu.
Czeka i oferuje:
- przyrodnicze i historyczne poznanie okolicy (Grodzisk,
Liw, Węgrów): mapy, przewodniki, wyjazdy, spacery
- zorganizowane wypady terenowe (jagody, grzyby,
podchody) itp.
- rozpoznawanie różnych gwiazdozbiorów
- rozpoznawanie różnych roślin i ich owoców oraz ich
wykorzystanie (susze, soki, wina, nalewki i in.)
- bezbolesne poznanie lektury dot. Mistrza Jana
- Maćkowa łączność z szefem
- zabawy igłą i nitką
- wyrób ozdób świątecznych (gwiazdy, choinki, znaki
Zodiaku, pisanki, wianki) i in.
- przejażdżka saniami lub wozem drabiniastym
- pomoc w organizacji spływu kajakami po Liwcu
- wędkowanie.
Propozycja pobytu 1 dzień: przyjazd, zapoznanie, kolacja,
gawędy (lub śniadanie), wyjście do Grodziska – 3 km
(wały grodziszcza, punkt widokowy);
powrót lasem (grzybobranie lub podchody), obiad;
wyjazd do Liwa i Węgrowa (Lustro Twardowskiego) lub
zajęcia rękodzielnicze; kolacja lub ognisko;
wyjazd lub nocleg.
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Z Twardowskim tylko ten obcuje,
kto widzi, słyszy, dotyka, czuje.
W jego magicznym lustrze przecież
wiele szczegółów odnajdziecie.
Więc przyjeżdżajcie! Wrota otwieram!
W Krainę Mistrza Was zabieram!

Kontakt:
Gospodarstwo agroturystyczne
„Pod gwiazdami”
Karczewiec 11, 07-111 Wierzbno
tel. 25 792 42 77
tel. kom. 508 587 287
ewa.szczesniak@poczta.onet.pl

Oferta

Herbaciarnia, kawiarnia, galeria.
Magiczne miejsce w kamienicy na piętrze, w starej części Rynku
Mariackiego z przepięknym widokiem na Bazylikę Mniejszą.
Spokojne i klimatyczne, w którym każdy czuje się doskonale.
Artystyczne wieczory, cykliczne wystawy sztuki, koncerty tworzą
niepowtarzalny nastrój herbaciarni.
Poleca doskonałą herbatę na zimno i gorącą z przyprawami, kawę
w różnych wariantach, desery lodowe i najlepszą w Węgrowie
szarlotkę na ciepło z lodami.
„Herbarium” zaprasza dorosłych i dzieci.

Herbarium
ul. Rynek Mariacki 23/24, I piętro
07-100 Węgrów
tel. kom. 514 512 740,
506 703 961
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Spływy kajakowe
Wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku
Grzegorz Bronisz zaprasza na spływy kajakowe
malowniczym szlakiem doliny Liwca.
Rozrywka ta pozwala nie tylko na poprawę kondycji
fizycznej, lecz jest również doskonałą okazją, aby spędzić
miło czas na łonie natury wraz z rodziną lub przyjaciółmi.
Spływy kajakowe to sposób na zapomnienie
o codziennych obowiązkach i stresie. W czasie ich
trwania nadarza się niesamowita okazja do obcowania
z przyrodą. Dzięki pływaniu kajakiem jest możliwość
obserwowania dzikich zwierząt w ich naturalnym
środowisku. Zalety kajakarstwa można by wymieniać
bez końca, jednak największe zadowolenie jest ze
wspaniałych widoków oraz satysfakcja z osiągniętego
celu.
Ponadto, aby wziąć udział w spływie kajakowym,
uczestnik nie musi posiadać żadnych dodatkowych
uprawnień. Trasy zaplanowane są tak, aby załogi nawet
z małymi dziećmi na pokładzie bezpiecznie dotarły do
celu, nie męcząc się przy tym zbytnio wiosłowaniem.
Organizator proponuje 25 dwuosobowych kajaków
polietylenowych, kapoki, wiosła i kompleksowy transport.
Spływy kajakowe szlakiem doliny Liwca to gwarancja
wspaniałej przygody i wypoczynek.

Kontakt:
Grzegorz Bronisz
ul. Słoneczna 27
07-100 Węgrów
tel. kom. 792 240 412
grzesiek.bronisz@op.pl
www.kajakiwegrow.pl
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Barokowy Dwór Modrzewiowy w Paplinie
Oferuje: zwiedzanie parku zabytkowego i muzeum, przejażdżki bryczką i saniami,
ognisko nad Liwcem, poczęstunek w zabytkowej kuchni dworskiej.
Zwiedzanie zabytkowego dworu jest możliwe po uzgodnieniu.

Kontakt:
Barokowy Dwór Modrzewiowy
w Paplinie k. Węgrowa
Janina Toczyłowska - właściciel
Paplin 29, 07-120 Korytnica
tel. 25 793 21 59

23
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Podróze z magia,
iluzja i czarami
Witajcie w magicznym zakątku Mistrza Jana
Twardowskiego i dajcie się oczarować. Najznakomitszy
w swej historii Polski Mag tu znalazł swoje miejsce.
Everest nie tworzy sztucznej oprawy, niczym nie popartej
historii wokół Mistrza, a pokazuje ją przez ręce wybitnych
rzeźbiarzy i malarzy: rosyjskich, ukraińskich, białoruskich,
litewskich i polskich, którzy zachwyceni tą postacią
śpieszą w gościnne progi Węgrowa, by tworzyć jego
biografię. Widać kiedy Jan tworzy w swej pracowni wielkie
dzieła, pertraktuje z diabłem, a posiadłszy moc tajemną
krąży nad rynkiem węgrowskim na swym kogucim
rumaku. Pokazuje w magicznym lustrze koniec potęgi
cesarstwa Napoleona, ale gdy jest gotów,
w zadumie podsumowuje swój żywot, co de facto
prowadzi do apoteozy zwycięstwa dobra nad złem.
A diable zakusy zdobycia ludzkiej duszy w Karczmie
zwanej „Pod Czarcim Kopytem”, mogą mieć swe dalsze
początki współczesnych czasów.
Dla miłośników sztuki nie lada perełką są jedyne na
świecie reliefy wykonane przez światowej sławy artystę
Aleksieja Pawluczuka z Brześcia Białoruskiego,
przedstawiające legendę Mistrza Jana Twardowskiego to trzeba zobaczyć.
„Żona” Mistrza codziennie rano wypieka cieplutkie
swojskie ciasta i częstuje wszystkich gości hotelowych.
Mistrz nie pozostał jej dłużny i zawładnąwszy kuchnią
serwuje:
- biesiadę z mistrzem Janem
- czarcie ziobro
- pierogi diabelskie i inne znakomitości, za które to
Mistrz jest gotów „oddać duszę”
Mistrz nie byłby Mistrzem, gdyby w swej spuściźnie nie
pozostawił magicznego trunku, jakim jest „Czarodziejka
Gorzałka”, którą spożyć można u jego boku tylko
w karczmie, restauracji, sali balowej.
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Po sytej uczcie, chwile wyciszenia:
- relaks w saunie lub jacuzzi, masaż

Akt I - U progu tajemnicy.

- wycieczki rowerowe
- spływy kajakiem meandrami Liwca
- żaglówki, rowery wodne na Zalewie węgrowskim
- strzelnica sportowa
- zwiedzanie niezwykłych zabytków Węgrowa.
Czymże jest rozpusta kulinarna suto zakrapiana,
aktywny wypoczynek, czy luksus dla ciała bez spoczynku.
I tu drogi prowadzą do komnat hotelowych:
dwuosobowych, trzyosobowych oraz apartamentów dla
wymagających.
Hotel nie posiada średniowiecznych prycz, czy też łoża
madejowego, ale zaspokaja potrzeby wypoczynku.
Wszystkiemu zaś towarzyszyć będzie „duch czarta”,
iluzja i magiczny klimat miejsca.

Akt II - A ceną jest dusza...

Hotel - restauracja EVEREST zaprasza.

Kontakt:
Hotel „EVEREST”
07-100 Węgrów
ul. Żeromskiego 21
tel. 25 792 64 16
fax 25 792 02 00
biuro@everest-ikar.pl
www.everest-ikar.pl

Akt III - Hulaj dusza, piekła nie ma!
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Mistrz Twardowski
zaprasza na pokoje
„Już i siedem lat uciekło,
Cyrograf nadal nie służy;
Ty, czarami dręcząc piekło,
Ani myślisz o podróży.”
Oferta Hotelu
Pan Twardowski chcąc uniknąć oddania swej duszy
diabłu unikał również podróży do Rzymu. Nie musiał
jednak unikać podróży do Węgrowa.
By wysłuchać wszystkich legend na jego temat warto
tu przyjechać lub zatrzymać się przejazdem w mieście
zwanym Krainą Mistrza Twardowskiego. Nie bez powodu bo czekają tu na Ciebie tajemnicze historie i ciekawe
miejsca.
Hotel składa się z dwóch budynków: pierwszy widoczny
z głównej ulicy budynek A czyli hotel z 20 pokojami
i restauracją ze smacznym menu, dostępną dla gości
codziennie oraz budynek B - zlokalizowany w głębi
terenu, około 300 metrów od ulicy, otoczony zielonym
ogrodem na terenie którego znajduje się 19 pokoi,
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, SPA oraz
największa sala bankietowa na 300 osób.
Wszystkie pokoje są z łazienkami, internetem,
wyposażone są w oddzielne łóżka lub łóżka małżeńskie
w zależności od standardu. Obiekt został przystosowany
dla osób niepełnosprawnych (podjazdy, przystosowane
łazienki i część pokoi). Cena pokoju od 100 zł/doba.

Kontakt:
Hotel Krasnodębski
ul. Gdańska 80, 07-100 Węgrów
tel. 25 792 27 27
recepcja@hotel-krasnodebski.pl
www.hotel-krasnodebski.pl
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Obiad i kolacja
z Panem Twardowskim
„Jedzą, piją, lulki palą,
Tańce, hulanka, swawola;
Ledwie karczmy nie rozwalą,
Cha cha, chi chi, hejza, hola!”
Restauracja proponuje
Posiłki a’la carte w restauracji czynnej od 10.00 do
22.00 a w niej m.in. pierogi czarcie ulubione danie
Mistrza Twardowskiego.
Wieczorne pieczenie kiełbasek w ognisku
z Twardowskim i grill z piwem w altanie grillowej.
Bankiety i przyjęcia weselne z przytupem dla 300 osób
na Sali bankietowej wypełnionej magicznymi lustrami
Twardowskiego.
Śniadania kontynentalne dla obudzonych pianiem
koguta Mistrza Twardowskiego.
Obiady okolicznościowe typu chrzciny i komunie.
Codzienne lunche firmowe.
Biesiadowanie przy winie w jednej z dostępnych trzech
sal restauracyjnych.
Pełne wyżywienie dla uczestników wycieczek do Krainy
Mistrza Twardoweskiego.
Specjalne menu dla grup - w elastycznych podlaskich
cenach.

Spotkanie biznesowe
w Krainie Mistrza
„Wszak ze mnąś na Łysej Górze
Robił o duszę zapisy;
Cyrograf na byczej skórze
Podpisałeś ty, i bisy”
Konferencje i szkolenia
Twardowski podpisał pakt z diabłem w zamian za wielką
wiedzę i znajomość magii. W obecnych czasach nie
trzeba już tego robić aby zdobywać wiedzę i podnosić
swoje kwalifikacje. Jest to możliwe na szkoleniach,
konferencjach i spotkaniach biznesowych.
Zasiądź więc wygodnie w jednej z trzech sal
konferencyjnych a przed wysłuchaniem niesamowitych
legend o Mistrzu Twardowskim co nastąpi wieczorem,
spędź aktywny umysłowo dzień w cichej, jasnej
i klimatyzowanej sali, na terenie otoczonego ogrodem
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Krasnodębski.
Miejsce zachęca Klienta Biznesowego wysokim
trzygwiazdkowym standardem wyposażenia i obsługi
oraz kusi dobrymi promocjami dla firm.
Oferty cenowe przygotowywane są z uwzględnieniem
indywidualnych oczekiwań klienta.
Hotel z tajemniczym klimatem zaledwie godzinę jazdy
z Warszawy.
Centrum konferencyjno-szkoleniowe
tel. kom. 533 480 460
marketing@hotel-krasnodebski.pl
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Rodzina Twardowskich
na wakacjach
„Jeszcze jedno, będzie kwita,
Zaraz pęknie moc czartowska;
Patrzaj, oto jest kobiéta,
Moja żoneczka Twardowska.”
Pobyty weekendowe i tygodniowe dla rodzin z dziećmi
W ramach pobytu
- Zakwaterowanie w rodzinnym dwupokojowym
apartamencie
- Codzienne obiadokolacje w naszej restauracji
- Codziennie śniadanie kontynentalne
- Korzystanie z jacuzzi wewnętrznego
- Korzystanie z jacuzzi zewnętrznego na życzenie –
2 razy w czasie pobytu
- Dostęp do jednej z trzech saun codziennie przez
godzinę (sauna sucha, fińska, z aromaterapią)
- Opalanie na leżakach w ogrodzie
- Gra w siatkówkę, badmintona, twister na trawie
- Grillowanie w altanie w ramach dwóch obiadokolacji
- Rodzinne ognisko z pieczeniem kiełbasek
- Orientacyjna cena: od 199 zł/doba
Dodatkowe propozycje dostępne w hotelu:
- Gabinet kosmetyczny
- Gabinet z kapsułą spa
- Opiekunka dla dzieci wraz z zapewnieniem zajęć
animacyjnych
Atrakcje dla dzieci:
- Kącik dla dzieci (kolorowanki, książeczki)
- Pokój bajek
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Pani Twardowska
w SPA
„Z kielicha aż na podłogę
Pada, rośnie na dwa łokcie,
Nos jak haczyk, kurzą nogę
I krogulcze ma paznokcie.”
Po zabiegach w SPA każdy będzie piękny.
Stare legendy mówią, że obrazy widziane w magicznym
lustrze bywają prorocze jednak zazwyczaj nie wróżą nic
dobrego. Dawno temu pewien proboszcz z Węgrowa
ujrzał w nim nawet ponoć diabła po czym lustro zaczęło
matowieć i tracić swoje magiczne właściwości.
Lustra w gabinetach SPA zawsze pokazują piękne i
młode twarze, szczególnie po wykonaniu odmładzająconawilżających zabiegów na twarz, zróżnicowanych
peelingów ciała i po kąpielach w mleku, które uwielbiała
Pani Twardowska.Wszystkie zabiegi wykonują specjaliści
na bazie kosmetyków Thalgo.
W oczekiwaniu na zabiegi, relaks w pomieszczeniach
rekreacyjnych, a do dyspozycji są:
- Jacuzzi wewnętrzne
- Jacuzzi zewnętrzne
- Łaźnia parowa z aromaterapią
- Łaźnia parowa solna
- Sauna sucha
Oferty cenowe przygotowywane są z uwzględnieniem
indywidualnych oczekiwań klienta.
Więcej informacji w recepcji hotelowej oraz na stronie
internetowej www.hotel-krasnodebski.pl
w zakładce: SPA & Wellness.
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