
HOTELE     HOTELIKI       HOSTEL 

HOTEL  KRASICKI 
Plac Zamkowy 1/7 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 537 17 00;  89 537 17 01 
hotel@hotelkrasicki.pl 
www.hotelkrasicki.pl 
ilość miejsc noclegowych: 250 
 
Pokoje wyposażone w łazienki, internet, TV hd, telefon, minibar. Do dyspozycji gości 
pokoje przyjazne osobom niepełnosprawnym oraz rodzinie. Roomservice, Centrum 
Wellness, biblioteka z czytelnią, sala klubowa z winiarnią, parking. W hotelu 
akceptowane są zwierzęta. 
 
 
 

HOTEL  GÓRECKI 
ul. Olsztyńska 4 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 767 32 92 
info@hotelgorecki.pl 
www.hotelgorecki.pl 
ilość miejsc noclegowych: 70 
cena od 130zł do 260zł 
 
Pokoje wyposażone w łazienki, TV, suszarki do włosów. W całym hotelu dostępny 
interent. Do dyspozycji gości pokoje przyjazne rodzinom oraz sale: restauracyjna, 
konferencyjne i wielofunkcyjne. Chata Warmińska, plac zabaw, garaże, basen 
odkryty, boisko rekreacyjne, sauna fińska, wypożyczalnia rowerów, parking. W hotelu 
akceptowane są zwierzęta. 
 
 
 

HOTELIK  KOPERNIK  
ul. Zielona 1 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 767 50 10 
info@kopernikhotel.pl 
www.kopernikhotel.pl 
ilość miejsc noclegowych: 44 
cena od 130zł do 260zł 
 
Pokoje wyposażone w łazienki, internet, TV, czajnik. Do dyspozycji gości pokoje 
przyjazne rodzinom, parking. Mozliwość zamówienia drugiego śniadania na wynos. 
W hotelu akceptowane są zwierzęta. 
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HOTELIK  PRZY  BRAMIE 
ul. Konstytucji 3-go Maja 18 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 767 20 99 
info@hotelik24.pl 
www.hotelik24.pl 
ilość miejsc noclegowych: 18 + 3 dostawki 
cena w sezonie od 120zł; po za sezonem 100zł 
 
Pokoje wyposażone w łazienki, internet, TV, Do dyspozycji gości aneks kuchenny, 
sauna, możliwość z korzystania z usług kosmetycznych w salonie Eleonora. 
Bezpłatny garaż na motocykle i rowery oraz parking. W hotelu akceptowane są 
zwierzęta. 
 
 
 

HOTELIK  WARMIA 
ul. Konstytucji 3-go Maja 22 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 767 02 10; 723 714 920 
jan.stan@wp.pl 
www.hotelikwarmia.pl 
ilość miejsc noclegowych: 20  
cena od 100zł do 140zł 
pokoje jednoosobowe 80zł 
pokoje 2, 3 i 4 osobowe 45zł od osoby 
 
Pokoje wyposażone w łazienki, internet, TV, radio.  Do dyspozycji gości kuchnia, 
lodówka, mikrofalówka. Możliwość skorzystania z murowanego lub gazowego grilla. 
W hotelu akceptowane są zwierzęta (jeśli nie jest to pobyt długi). 
 
 

HOSTEL  DUET 
ul. Poniatowskiegi 1 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 601 097 848 
www.hostelduet.pl 
ilość miejsc noclegowych: 7 
cena od 40zł; pokój jednoosobowy 75zł 
 
Pokoje wyposażone są w internet, TV. Do dyspozycji gości jedna łazienka na dwa 
pokoje, aneks kuchenny. 
Dla grupy powyżej 30 dni cena od 29zł. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@hotelik24.pl
http://www.hotelik24.pl/
mailto:jan.stan@wp.pl
http://www.hotelikwarmia.pl/
http://www.hostelduet.pl/


PENSJONATY      ZAJAZDY      

POKOJE GOŚCINNE 
 

 

PERŁA  WARMII 
ul. Dąbrowskiego 22c 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 601 245 282; 693 431 393 
rezerwacje@perlawarmii.pl 
bankiety@perlawarmii.pl 
www.perlawarmii.pl 
ilość miejsc noclegowych: 31 
cana pokoju jedoosobowego 60zł 
pokój 2 osobowy 50zł 
 
Do dyspozycji gości restauracja, internet, parking, plac zabaw. 
 
 
 

CYTOWICZ STANISŁAW 
ul. Dabrowskiego 24 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 601 254 282 
www.agrolidzbark.superturystyka.pl 
ilość miejsc noclegowych: 10 
cena od 40zł do 45zł 
 
Do dyspozycji gości łazienka, kuchnia, internet, parking. Możliwość rozpalenia grilla. 
 
 
 

 

GOŚCINIEC  MYŚLIWSKI 
ul. Spółdzielców 2b 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 767 52 59 
gosciniec.mysliwski@go3.pl 
www.organizacjawesel.go3.pl 
ilość miejsc noclegowych: 8 – 10 
cena od 100zł 
 
Do dyspozycji gości łazienka, telewizja, restauracja, parking. Zwierzęta nie są mile 
widziane. 
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ZAJAZD  ULURU 
ul. Bartoszycka 29 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 767 32 64 
uluru@uluru.pl 
ilość miejsc noclegowych: 18 – 20 
cena od 90zł do 250zł 
 
Pokoje wyposażone w łazienki. Do dyspozycji gości internet, TV, restauracja, 
parking. 
 

NOCLEGI  RODZINNE 
ul. Krucza 8 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 609 012 982 
p.pruszynski@onet.pl 
www.noclegi-rodzinne.pl 
ilość miejsc noclegowych: 12 
cena od 50zł do 70zł 
 
Do dyspozycji gości dwa mieszkania dwupokojowe z 6 miejscami noclegowymi z 
aneksem kuchennym i łazienką. 
 
 
 

POKOJE  GOŚCINNE    KRYSTYNA TOMASZEWSKA 
ul. XXX-lecia 4 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 767 33 78 
tomara@pokojenoclegowe.net 
www.pokojenoclegowe.net 
ilość miejssc noclegowych: 10 
cena od 30zł do 50zł 
 
Do  dyspozycji gości łazienka, kuchnia, internet, parking. Mozliwość skorzystania 
grilla. Akceptowane są zwierzęta. 
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OŚRODKI   WYPOCZYNKOWE 
 
 
 

OŚRODEK   WYPOCZYNKOWY  „ZACISZE  LEŚNE” 
Medyny 4 (2km od miasta) 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 767 24 27 
biuro@zaciszelesne.pl 
www.zaciszelesne.pl 
ilość miejsc noclegowych: 100 
cena od 30zł 
 
Do dyspozycji gości ogólnodostępna łazienka, aneks kuchenny, internet, sala 
telewizyjna, boisko, park z altaną. Grupy zorganozowane mają możliwość 
zamówienia noclegu       z pełnym wyżywieniem. Wymagana wcześniejsza 
rezerwacja. 
 
 
 
 

SZKOLNE  SCHRONISKO   MŁODZIEŻOWE   „ŚWITEŹ” 
Kłebowo (10km od miasta) 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 766 23 60     kierownik  500 424 717 
smsymsar@poczta.onet.pl 
www.hostelswitez.pl 
ilość miejsc noclegowych: maksymalnie 105 
nena od 27zł w pokoju 4 osobowym  
pokój z łazienką 3 osobowy  30zł 
pokój 2 osobowy z łazienka 33zł 
 
Do dyspozycji gości internet, stołówka, mini czytelnia, stół do ping-ponga, boisko, 
miejsce na ognisko z wiatą, ewentualnie miejsce na namioty. Ośrodek mieści się nad 
samym jeziorem Symsar. Czynny do końca września. 
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AGROTURYSTYKA 

 
AGROTURYSTYKA   OSTRÓW    KIERWIŃSKI 
Kierwiny 54 (8km od miasta) 
11-106 Kiwity 
tel: 89 766 01 45; 510 655 286 
ostrowkierwinski@gmail.com 
www.ostrowkierwinski.pl 
ilość miejsc noclegowych: 12 
cena 40zł  
 
Do dyspozycji gości 4 pokoje, wszystkie z łazienkami i TV oraz biblioteka 
wyposażona w ponad trzy tysiące pozycji.  Na terenie gospodarstwa internet.. Istnieje 
możliwość pełnego wyżywienia, możliwość  korzystania z aneksu kuchennego. 
Świtlica w osobnym budynku z pokojem zabaw dla dzieci, plac zabaw, boisko, 
miejsce na ognisko. Bezpłatnie dostępne rowery, leżaki. Mini zoo, osiołek  Czesio 
oraz kucyk Maniuś, na którym jest możliwość przejażdżki. 
 
 
 

SAMOTNIA   WARMIA   DOMKI   DO   WYNAJĘCIA 
Workiejmy (13km od miasta) ( 1km do wsi) 
Henryk Kozar 
ul. Kalinowskiego 7/1 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 665 176 903 
www.samotniawarmia.com 
do wynajęcia 3 domki czteroosobowe 
cena od VI do VIII 1100zł z tygodniowy pobyt 
 
Do dyspozycji gości w pełni wyposażone domki, łazienka, kuchnia. Z racji z tego iż 
domki stoją nad wodą jest możliwość korzystania z dóbr owego stawu, ktróry jest 
zarybiony, ile złowisz tyle zjesz. 
 
 
 

DOLINA TZRECH STAWÓW 
Tolniki Wielkie (7km od miasta) 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 604 406 877 
smalewicz@szklohartowane.pl 
do wynajęcia cały dom wolnostojący  
cena od 60zł do 70zł 
 
Do dyspozycji gości wolnostojący dom z kominkiem w pełni wyposażony.  
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AGROTURYSTYKA  MARIO 

Suryty 16 (15km od miasta) 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 766 17 28; 662 113 470 
suryty16@wp.pl 
www.suryty16.pl 
ilość miejsc noclegowych: 12 – 16 
cena od 40zł do 65zł 
 
Do dyspozycji gości jedna łazienka na dwa pokoje, aneksy kuchenne oraz internet, 
sala z kominkiem i TV. Na życzenie klienta możliwość zamówienia wyżywienia. 
Ogród, grill, miejcse na ognisko, boisko, rowery. W pobliżu jezioro z plażą                   
i pomostem, dostępne łódki i kajaki. 
 
 
 

GAWRYŚ  ANNA 
Suryty 9 (15km od miasta) 
11-100 Lidzbar Warmiński 
tel: 501 642 195 
gabryslidzbark@wp.pl 
www.gabrys.lidzbark.com 
ilość miejsc noclegowych: 16 – 20 
cena od 35zł do 50zł 
 
Do dyspozycji gości dwie ogólnodostępne łazienki, internet, sala telewizyjna. 
Możliwość wykupienia wyżywienia lub korzystanie z kuchni. Dojście do jeziora            
z wlasną plażą i pomostem, łodzie, kajaki, rower wodny, grill, zarybiony staw. Na 
życzenie gości możliwość zakupienia ekologicznej żywności, uwędzenie wędlin. 
 
 
 

PENSJONAT  POD  LASEM  CZESŁAW ŁYSIKOWSKI 
Czarny Kierz 27 (10km od miasta) 
11-106 Kiwity 
tel: 608 283 354 
czarnykierz@interia.pl 
www.agrokierz.ugu.pl 
ilość miejsc noclegowych: 12 
cena od 30zł  
pokój 4 osobowy 100zł 
 
do dyspozycji gosci ogólnodstepne łazienki, aneks kuchenny, salon z kominkiem        
i TV. Łowisko oraz las. 
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JANINA  ZAMIEROWSKA 
Wielochowo 4 (6km od miasta) 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 767 20 53 
ilość miejsc noclegowych: ok. 6 + pole namiotowe 
cena od 35zł do 50zł 
 
Do dyspozycji gości 2 łazienki, ogólnodostępne TV. Dostęp do jeziora z plażą, łódź 
wiosłowa, kajak, rowery, leżaki. 
 
 
 

„POD  ŚWIERKIEM” 
Koniewo 7 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 767 49 75; 517 327 847 
www.gminalidzbark.com/agro/kalinska.htm 
ilość miejsc noclegowych: 4 
cena od 35zł d o 45zł 
 
 
 
 

KULPIŃSKA ANNA 
Koniewo 16 (6km od miasta) 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 767 49 76 
www.gminalidzbark.com/agro/kulpinska.htm 
ilość miejsc noclegowych: 7 
cena od 30zł do 40zł 
 
Do dyspozycji gości łazienka i aneks kuchenny / 2 pokoje, internet,  TV. Możliwość 
zakupu wiejskich jajek i wędlin. W pobliżu jezioro oraz las. 
 
 
 

DARIUSZ I BEATA DROZD 
Kłębowo (7km od miasta) 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 668 306379 
ilość miejsc noclegowych: ok. 20 + pole namiotowe 
cena od 25zł do 30zł 
 
Do dyspozycji gości 5 pokoi, 3 i 4 osobowe z łazienką  i TV w każdym pokoju, aneks 
kuchenny, internet, kort tenisowy, stół do bilarda i ping- ponga. 
 
 
 
 

http://www.gminalidzbark.com/agro/kalinska.htm
http://www.gminalidzbark.com/agro/kulpinska.htm


WARMIŃSKI  GOŚCINIEC   ELŻBIETA I MAREK  ANIEĆKO 
Blanki 22 (11km od miasta) 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 766 24 52; 607 229 427 
elaniecko@op.pl 
www.blanki.k9.pl 
ilość miejsc noclegowych: 16 z dostawką do 20 
cena 30zł 
 
Do dyspozycji gości pokoje z łazienkami, TV, lodówka, czajnik z kubeczkami. 
Mozliwość zamówienia wyżywienia. Stół bilardowy. 
 
 
 

„OSTROWIEŃ”  ELŻBIETA  PRAWDZIK 
Suryty15 (15km od miasta) 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 767 29 58 
www.gminalidzbark.com/agro/prawdzik.htm 
ilość miejsc noclegowych: 8 + dostawki 
cena od 40zł do 60zł 
 
Do dyspozycji gości  4 pokoje dwu osobowe, kuchnia, łazienki oraz WC. Teren  
ogrodzone i bezpieczne dla dzieci z grillem i miejscem na ognisko, do jeziora 
zaledwie 300m. 
 
 
 

STADNINA   KONI  „ARKADIA” 
Ignalin 27 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 694 884 589 
stadnina@owner.pl 
www.stadnina.ower.pl 
ilość miejsc noclegowych: ok. 10 
cena 40zł 
 
 
 

BARBARA    URBANOWICZ 
Nowa Wieś Wielka 7 (10km od miasta) 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 507 274 669 
ilość miejsc noclegowych : 18 
cena od 50zł do 80zł 
 
Do dyspozycji gości  łazienka, ogólnodostępna kuchnia, TV. Miejsce na ognisko, 
możliwość rozpalenia grilla. 
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MOTELIK   „LEŚNA  KARCZMA” 
Miłogórze 38 
11-100 Lidzbar Warmiński 
tel: 89 766 16 11 
ilośc miejsc noclegowych: 18 
cena od 50zł do 80zł 
 
 

REMIGIUSZ    TATARYNOWICZ 
Kochanówka 19 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 517 099 614 
info@ostatniatwierdza.com 
www.ostatnia-twierdza.com 
ilość miejsc noclegowych: 4 – 6 
cena od 60zł do 100zł 
 
Do dyspozycji pokoje z łazienkami. 
 
 
 

„DOMEK    NA   WZGÓRZU” 
Blanki 7 ( 15km od miasta) 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 766 24 97; 604 526 099 
www.domek-blanki.pl 
ilość miejsc noclegowych: 6 – 8 
cena w sezonie letnim 200zł (za domek) po sezonie 150zł 
 
 
 

„DWÓR   w  GAJLITACH” 
Gajlity 2, skr.  poczt 8 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 766 17 66 
gaility@poczta.onet.pl 
www.gaility.republika.pl 
ilość miejsc noclegowych: 7 – 10 
cena od 150zł do 250zł 
 
 

„DOM NAD JEZIOREM” 
Suryty 19 ( 15km do miasta) 
11-100 Lidzbark Warmiński 
tel: 89 767 59 00;  606 251 325 
domek@suryty.eu 
www.suryty.eu 
ilość miejsc noclegowych: 6 – 8  + pole namiotowe 
cena 250zł doba     Do dyspozycji sauna.      
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