Zakochaj się w Gminie Łukta

Miejsce, w którym chcesz żyć, miejsce, do którego pragniesz wracać…

Gmina Łukta
Szanowni Państwo!

„Błękit jeziora dokoła,

A tam w oddali gdzieś las.

Słońce i przestrzeń nas woła,

Tutaj więc spędź wolny czas.”

Folder informacyjny „Zakochaj się w Gminie Łukta” przedstawia atrakcyjne miejsca przyrodniczohistoryczne gminy. Niniejsza publikacja została opracowana przez Związek Stowarzyszeń „Kraina
Drwęcy i Pasłęki” w ramach realizacji zadania publicznego dofinansowanego z budżetu Gminy Łukta,
w której wykorzystane zostały fotografie wykonane przez profesjonalistów oraz mieszkańców.
Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” jest organizacją pozarządową ukierunkowaną na
aktywizację, rozwój i promocję obszarów wiejskich. Celem publikacji jest zaprezentowanie walorów
turystycznych Gminy Łukta oraz zachęcenie turystów do częstych powrotów w nasze strony.
Prezes Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”

Wanda Łaszkowska
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Kościół
w Łukcie

ZABYTKI

Kościół w Łukcie
Wnętrze

Najcenniejszym zabytkiem jest kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
wŁukcie.Zostałzbudowanyw1407r.przywsparciufinansowymWielkiegoMistrza
Zakonu Ulricha von Jungingena. Wymurowany jest w stylu gotyckim z czerwonej
cegły i na podmurówce z kamienia polnego. Najważniejszą częścią kościoła jest
zabytkowy ołtarz gotycki z zachowanymi oryginalnymi obrazami bocznymi
z XVI w. W centralnej części ołtarza jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
z 1959 r. Warto zwrócić uwagę na płytę nagrobną z 1604 r. upamiętniającą
właścicieli z Ramot Achatiusa Borcka i jego małżonki. Najstarszymi elementami
wyposażenia jest także kropielnica i chrzcielnica pochodząca z XVII w. Na wieży
kościoła zamocowane są trzy dzwony w tym jeden z 1640 r.

Kościół
we Florczakach
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Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego wybudowano w 1796 r. w stylu barokowym.
Przykościelna drewniana dzwonnica datowana jest na wiek XX.
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FAUNA I FLORA
W miejscowości Pelnik jest zabytkowa Aleja Lipowa.
Leśnicy szacują wiek okazałych lip na ponad 150 lat.
Niegdyś aleja prowadziła do zabudowań młynarza
i małego rodzinnego cmentarza. Obecnie można
znaleźć ruiny młyna przy rzece. Ze względu na wiek
i walory przyrodnicze Aleja Lipowa została uznana
za pomnik przyrody.
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Aleja lipowa Pelnik

Dąb Perkun
„Gospodarz Lasu”
Dąb Perkun nazywany „Gospodarzem Lasu” jest pomnikiem
przyrody usytuowanym w okolicach Plichty w Leśnictwie
Perkunicha. Drzewo, aby uznać za pomnik przyrody
w obwodzie musi mierzyć 300 cm. Wysokość drzewa to
27 metrów, pierśnica 2,29 m, a wiek szacuje się na ponad
600 lat. W jego pniu znajduje się obszerna dziupla z wąskim
wejściem, w której swobodnie zmieści się kilka dorosłych
osób. W gminie Łukta znajdziemy 23 pomniki przyrody.
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FAUNA I FLORA
Kamień
Stulecia
W Szelągu stoi masywny kamień z wykutą datą
1913 r. Najprawdopodobniej został przywieziony ze
Wzgórz Dylewskich. Postawiono go w setną rocznicę
„Bitwy Narodów” pod Lipskiem i oswobodzenia Prus
spod władzy Napoleona. Pomnik upamiętniający to
wydarzenie nazwano Kamieniem Stulecia. Lokalizacja
jego związana jest również z legendą według,
której w tej okolicy nad jeziorem Szeląg Wielki
wypoczywała piękna królowa Luiza, żona cesarza
Prus Wilhelma III w czasie kiedy jej mąż polował na
leśną zwierzynę. Polowanie z udziałem królewskiej
pary zorganizowano 20 listopada 1806 r. w lasach na
północnym rogu Jeziora Szeląg, w pobliżu dzisiejszej
leśniczówki Zakątek. Wówczas w okolicy było dużo
dzikiej zwierzyny (w tym łosi), a także sporo wilków.
Fryderyk Wilhelm III okazał się hojnym władcą,
bowiem obdarował dwustoma talarami 444 chłopów,
którzy byli naganiaczami.
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REZERWATY PRZYRODY

Jezioro Długie
Najcenniejszym elementem tego obszaru jest jezioro Długie z reliktowym stanowiskiem
poryblinu jeziornego- gatunek rośliny wodnej, który w Polsce objęty jest ścisłą ochroną od
1983 roku. Obszar obejmuje również inne cenne ekosystemy w bezpośrednim otoczeniu
jeziora Długiego, a mianowicie są to jeszcze trzy jeziora, z czego dwa dobrze zachowane
jeziora dystroficzne-Jezioro Czarne i Jezioro Harcerskie, które są otoczone pasami torfowisk
przejściowych. Trzecim jeziorem jest eutroficzne jezioro Bałtyn. Rezerwat o charakterze
wodno-leśnym powstał w celu zachowania reliktowego poryblinu jeziornego (Isoetes
lacutris). Jest to wieloletnia roślina wodna, rosnąca kępami w warunkach naturalnych. Często
tworzy wielkie skupienia, charakterystyczna dla wielu jezior o dużej przejrzystości wód
i ubogich w substancje odżywcze. Osiąga od 5 do 15 cm, a swoim kształtem przypomina
garść długich sosnowych igieł wbitych w dno. Jest to jedyne miejsce w województwie
warmińsko-mazurskim, gdzie została zachowana populacja reliktowego gatunku –
poryblina jeziornego. Obszar ten pełni również funkcję ważnego korytarza ekologicznego
o znaczeniu krajowym. Ponadto występuje tu chronionych lub lokalnie rzadkich
11 gatunków zwierząt oraz 31 gatunków roślin, a także 10 gatunków ptaków chronionych
na mocy Dyrektywy Ptasiej m.in. bocian biały, orlik krzykliwy, żuraw i zimorodek.
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REZERWATY PRZYRODY

Wyspa Lipowa
Rezerwat przyrody Wyspa Lipowa znajduje się na jeziorze Marąg (Morąg). Obszar, który
wyspa zajmuje to 5 ha. Jest to rezerwat krajobrazowy i faunistyczny.
Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie wyspy z występującymi na niej licznymi
chronionymi gatunkami roślin i ptaków. Jest to miejsce bytowania jednej z najstarszych
kolonii kormorana czarnego na śródlądziu a także stwierdzono obecność czapli siwej.
W 1997 r. w rezerwacie znajdowało się 90 gniazd czapli siwej i 370 gniazd kormoranów.
Ponadto gniazdują tu także: łabędź niemy, tracz nurogęś, krakwa, perkoz rdzawoszyi,
perkoz dwuczuby, dzierzba gąsiorek, trzciniak, trzcinniczek, piecuszek. Wyspę pokrywa
ponad 100-letni drzewostan lipowo-dębowy i młodszy olchowy. Z widoku lotu ptaka
wyspa kształtem przypomina but damski.
Wyspa otoczona jest jeziorem o powierzchni 400,50 ha, maksymalna głębokość zbiornika
wynosi 20 m. Występują tutaj ryby takie jak: leszcz, okoń, płoć, sandacz oraz szczupak.
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Rezerwat przyrody „Wyspa Lipowa”
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Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: ostródzki
Liczba mieszkańców w gminie (dane z 2015 r.): 4512
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Gmina Łukta usytuowana jest w większości na terenie Mazur. Unikatowe środowisko przyrodnicze i krajobraz są szczególnym bogactwem
Gminy Łukty, czyniąc z niej obszar niezwykle atrakcyjny dla turystyki
i rekreacji. Lasy stanowią aż 55 % powierzchni całej gminy i tym samym zajmuje ona pierwsze miejsce pod względem ilości gruntów leśnych w powiecie ostródzkim, natomiast na skalę województwa zajmuje szóste miejsce pod względem ilości lasów spośród 116 gmin.
Wielkie obszary leśne stwarzają specyficzny mikroklimat. Zwiększają
wilgotność powietrza, łagodzą zmiany temperatury i zmniejszają
prędkość wiatrów. Stanowią również doskonały filtr powietrza. W południowej części gminy kompleks leśny posiada charakter puszczy są
to Lasy Taborskie. Ze względu na wybitne walory przyrodnicze 90%
obszaru gminy objęte jest strefą krajobrazu chronionego. Warto podkreślić, że Gmina Łukta należy do Zielonych Płuc Polski, co świadczy
o nieskazitelnie czystym powietrzu.

Przed podbojem ziem mazurskich na tych terenach mieszkali poganie Prusowie, którzy nie tworzyli żadnej państwowości, dzielili się na
rożne plemiona, a każde plemię porozumiewało się swoim własnym
językiem. Na terenie Gminy Łukty zamieszkiwało plemię Pogezanów,
które zostało w XIII w. podbite przez Krzyżaków. W połowie XVI w.
Gmina Łukta wchodziła w skład Prus Książęcych. Od XVIII w. ziemie te
należały do Prus Wschodnich. Po II wojnie światowej należą do Polski
jako ziemie odzyskane.

W otoczeniu lasów znajduje się ponad 30 jezior w tym 7 większych
(Gil, Długie, Tabórz, Ruskie, Marąg, Isąg, Łoby). W przejrzystych wodach jezior można spotkać raki. W jeziorach pływa wiele gatunków
ryb, w tym węgorze, sielawy, liny, sandacze. Wśród błękitu niektórych
jezior zauważyć można malowniczo położone wyspy kormoranów.
Ozdobą tego terenu są także rzeki. Najdłuższą rzeką w Gminie Łukta
jest Pasłęka 210 km, która przepływa przez jezioro Isąg. Pasłęka jest
naturalną granicą Warmii i Mazur.

Fauna reprezentowana jest przez zwierzynę płową, ptactwo wodno-błotne i drapieżne, wiele gatunków ryb, płazów i gadów. Występuje
tu wiele gatunków zagrożonych i ginących umieszczonych w „Czerwonej Księdze Zwierząt” (żółw błotny, rybołów, bielik, żuraw, wydra,
bóbr). Miłośnicy ptaków znajdą tu wiele, rzadko gdzie indziej spotykanych gatunków, takich jak perkozy, kormorany, bociany, czaple,
gęsi oraz duże skupisko orlika krzykliwego.

W 1352 roku Łukta otrzymała przywilej lokacyjny. Herb Łukty pięć pałek wodnych wychodzących z wody jest mocno związany z jej historią i położeniem. Nazwa miejscowości i gminy pochodzi od staropruskiego słowa „LUCTE” oznaczającego sitowie. Początkowo w herbie
znajdowała się ta roślina. W 1939 r. zastąpiona została pałkami wodnymi, które symbolizują pięć dróg wiodących do Łukty.

13

REZERWATY PRZYRODY

Ostoja bobrów na rzece Pasłęce

Ciekawostki:

•
•

Przed mostem w Łęguckim Młynie jest granica powiatu ostródzkiego i olsztyńskiego,
oraz Gminy Łukta i Gminy Gietrzwałd, a nieopodal na moście nad rzeką Pasłęką
granica Warmii i Mazur.
W Łęguckim Młynie usytuowany jest były ośrodek rządowy. Położony na powierzchni
8 ha. Tutaj wypoczywali partyjni dygnitarze (Władysław Gomułka i Piotr Jaroszewicz).
Na terenie byłego ośrodka znajduje się nad rzeką 150-letnia elektrownia wodna
„Kormoran”. Po 1970 r. każde wakacje spędzał tutaj Władysław Gomułka.

Rezerwat przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” jest jednym z największych rezerwatów przyrody
w województwie i jego obszar wynosi 4239,97 ha. Obejmuje rzekę Pasłękę wraz z przylegającymi do
niej gruntami oraz jeziorami. Jest rezerwatem faunistycznym ze względu na powstałe stanowiska
bobra europejskiego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie szacuje, że łączna liczba
bobrów w całym województwie wynosi ok. 10,5 tyś.
W Gminie Łukta granice rezerwatu rozciągają się od jeziora Isąg przez miejscowość Worliny, Pelnik,
okolice Mostkowa, Lusajn, Kojd i Zajączkowa. Pasłęka jest czwartą najdłuższą rzeką w województwie, jej
długość wynosi 210 km i uchodzi ona do Zalewu Wiślanego. Pasłęka krajobrazowo jest zróżnicowana.
Momentami posiada charakter górskiej rwącej rzeki przechodzącej w odcinki nizinne, gdzie potem
płynie leniwie. Na jej odcinkach możemy zobaczyć ścięte przez bobry drzewa, które w pobliżu rzeki
posiadają swoje nory. Pasłęka stała się rzeką graniczną Mazur zamieszkałych przez ewangelików
i Warmii zamieszkałej przez katolików.
Warto również wspomnieć o jeziorze Isąg, które jest także objęte rezerwatem i jest to jedno
z głębszych jezior w naszym województwie – maksymalna jego głębokość sięga 54,5 m. Jezioro
Isąg zajmuje powierzchnie 418 ha i posiada trzy wyspy, gdzie największa z nich wynosi 3,5 ha.
Patrząc na jezioro z lotu ptaka posiada ono bardzo ładną megalityczną barwę. W wodach Pasłęki
i Isąga pływają co najmniej 24 gatunki ryb, w tym pstrąg potokowy, lipień, kleń, węgorz.
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REZERWATY PRZYRODY

Sosny Taborskie
Rezerwat przyrody „Sosny Taborskie” jest unikatowym rezerwatem nie tylko w Polsce ale i na świecie.
Rośnie tutaj szczególna sosna, której wiek sięga ponad 260 lat. Sosna mierzy co najmniej 40 metrów
wysokości. Sosna Taborska jest wyjątkowa, ponieważ cechuje ją brak sęków, jest idealnie prosta
i drobnosłoista, co oznacza, że drewno jej jest bardzo wytrzymałe. Swoją sławę zawdzięcza pruskim
i polskim leśnikom. Pod koniec XVIII wieku powstała ustawa, która dokładnie opisywała jak należy ją
pielęgnować, aby wydała obfite plony. Rośnie na najlepszej z możliwych dla siebie gleb. W dogodnym
klimacie rośnie w towarzystwie buka tworząc w lesie barwną mozaikę. Rosnący obok sosny buk
sprawia, że rywalizuje z nim o światło, szybko pnie się w górę i nie rozrasta się na boki, dlatego jest
tak równym i strzelistym drzewem. Powstały rezerwat unaocznia do jakich rozmiarów może sięgać
sosna. Zimą alpiniści wspinają się na sosnę, aby zebrać z niej szyszki. Zbierają tylko te najdorodniejsze.
Z jednej sosny można uzbierać do kilku kilogramów szyszek. Następnie szyszki trafiają do wyłuszczarni
w Ruciane Nida. Tam pod wpływem ciepłego powietrza uwalniają się nasiona, które oczyszczane są ze
skrzydełek. Nasionka są małe i delikatne, ale wyrosną z nich drzewa osiągające imponujące rozmiary.
Jako pierwsi walory sosny Taborskiej docenili Prusowie i rozpoczęli handel sosnami ze Skandynawią
(Wikingami, którzy wykorzystywali drzewo do budowy łodzi) przez port w Truso (okolice Elbląga),
a następnie Krzyżacy ustanowili monopol na handel Sosną Taborską.
Achatius Borck z Ramot, ówczesny właściciel części lasów Taborskich, w 1568 roku podpisał kontrakt
z królową Dani Dorotą Saską dotyczący sprzedaży sosen Taborskich do celów budowy statków, głównie
jako budulca masztów.
W 1806 roku armia francuzów przemieszczając się z Dobrego Miasta do Ostródy zatrzymała się we
wsi na krótko, a legenda głosi, że na pamiątkę tego zasadzono lipę przy jeziorze obok pomostu. Sosnę
Taborską osobiście podziwiał Napoleon Bonaparte i polecił jej nasiona zabrać do Francji. Przekroje
sosen Taborskich wystawiono jako „Bois de Tabore” na światowej wystawie w Paryżu w 1900 roku. Były
tam reklamowane jako najlepszy surowiec sosnowy świata.
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Ciekawostki:

•
•
•
•

Pomysł budowy Kanału Elbląskiego (sztandarowego produktu
turystycznego województwa warmińsko-mazurskiego) zrodził
się z potrzeby szybszego transportu tych sosen do nadmorskich
stoczni.
Sosna Taborska eksportowana jest do wielu krajów w Europie
i na świecie m.in. do Maroko, Japonii i za koło podbiegunowe.
Drewno z Sosny Taborskiej wykorzystano m.in. jako: elementy
sceny Teatru Narodowego w Warszawie, pale mola w Sopocie
oraz konstrukcji dachów hal produkcyjnych w Norwegii.
Piękno Taborskich lasów zaprezentował zespół Enej w teledysku
do piosenki „Skrzydlate ręce”.

17

TAJEMNICZE NAGROBKI

Tajemnicze nagrobki
Tajemniczość lasów Taborskich wzbudza ukryty
w lesie nagrobek Georga Friedricha Schultze oraz
jego córki. Był on w latach 1805-1832 Królewskim
nadleśniczym i Łowczym. Jego córka zmarła w roku
1845 w wieku 18 lat. George Friedrich Schultze
zmarł 5 lat później, a jego ostatnią wolą było
spocząć przy dziecku. Jest to jeden z najstarszych
zachowanych nagrobków w okolicach Ostródy.
Achatius Borck z Ramot, ówczesny właściciel części
lasów Taborskich, w 1568 roku podpisał kontrakt
z królową Dani Dorotą Saską dotyczący sprzedaży
sosen Taborskich do celów budowy statków, głównie jako budulca masztów.
W 1806 roku armia francuzów przemieszczając
się z Dobrego Miasta do Ostródy zatrzymała się
we wsi na krótko, a legenda głosi, że na pamiątkę
tego zasadzono lipę przy jeziorze obok pomostu.
Sosnę Taborską osobiście podziwiał Napoleon
Bonaparte i polecił jej nasiona zabrać do Francji.
Przekroje sosen Taborskich wystawiono jako
„Bois de Tabore” na światowej wystawie w Paryżu
w 1900 roku. Były tam reklamowane jako najlepszy
surowiec sosnowy świata.
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Punkt widokowy
nad rzeką Pasłęką
Miejsce znajdziemy w okolicy Pelnika na żółtym szlaku rowerowym. Ze
stromego wzgórza możemy podziwiać meandrującą Pasłękę, przypominającą
rzekę górską. Widok jest wprost na jej zakole co sprawia, że obszar widzenia jest
szeroki i daleki. Zobaczyć można ścięte drzewa przez chronione bobry. Miejsce
idealne dla osób chcących wypocząć w ciszy i jednocześnie blisko natury.
Zobaczyć można fundamenty istniejącego niegdyś domu myśliwskiego, który
postawiono w ’30 XX w. Dom należał do Nadleśniczego Nadleśnictwa Kudypy
Pana Otto Krygiera. Spełniał on funkcje domku myśliwskiego i rekreacyjnego
dla jego rodziny. Obecnie mieszkańcy to miejsce nazywają „Chatką Puchatka”.
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PRODUKTY REGIONALNE
Mleczarnia EkoŁukta to jedyna taka mleczarnia w Polce. Specjalizuję się w produkcji ekologicznych
wyrobów mleczarskich takich jak Twaróg, Masło, Sery Dojrzewające, Jogurty, Śmietana, Mleko
Zsiadłe, Maślanka, Serki Smakowe. Mleko, które jest wykorzystane do produkcji pochodzi wyłącznie
z certyfikowanych ekologicznych gospodarstw rolnych gdzie dobrobyt zwierząt jest bardzo ważny.
Ekologiczne produkty mleczarskie są wolne od pozostałości antybiotyków, zanieczyszczeń, wolne
od GMO. Jakość surowca, naturalność i tradycyjne metody produkcji to argumenty, które trafiają
do świadomości konsumentów dbających o własne zdrowie a także o środowisko naturalne. Wiele
czynności w zakładzie wykonywanych jest ręcznie tak jak formowanie i pakowanie masła czy twarogów.
W 2011 roku Ekołuktę odwiedziła Katarzyna Bosacka prowadząca program „Wiem co jem”. W odcinku
6 sezonu drugiego „Sery i serki” przybliżyła widzom jak powinien być produkowany Twaróg na
przykładzie mleczarni w Łukcie. W emitowanym programie Katarzyna Bosacka uświadomiła widzów,
co wybrać by było smacznie i przede wszystkim zdrowo.
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Lody tradycyjne

Jest takie miejsce na Mazurach, które warto odwiedzić nawet
z najodleglejszych zakątków świata. To w centrum Łukty w Smolej
Kawiarni w 1986 roku rozpoczęła się produkcja wyjątkowych
lodów w regionie. Goście, którzy spróbują raz tych pyszności,
na pewno kiedyś tu powrócą. Przepyszne specjały podbijają
serca i podniebienia miłośników słodkości. Przytulna kawiarnia
posiada własną pracownię lodów, które są produkowane bez
użycia konserwantów. Podstawą tworzenia wyrobów lodowych
jest pieczołowite podejście do produktów. Owoce pozyskiwane są
jedynie ze sprawdzonych plantacji, dbających o najwyższą jakość,
natomiast nabiał pochodzi z zaufanych źródeł. W menu królują
sezonowe smaki, oparte na dobrach, które w danym momencie
oferuje natura. Wszystkie sorbety powstają na bazie soków
wyciskanych ze świeżych owoców. Goście mogą spróbować m.in.
lodów z natki pietruszki, śliwkowych, marchewkowych, z rabarbaru,
poziomkowych, truskawkowych, pomarańczowych i wielu innych.
Zawsze dostępne są też tradycyjne lody śmietankowe.
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Adres:
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:30
Serdecznie zapraszamy

.
WYPOZYCZALNIA
W gminie Łukta wytyczono ponad 80 km szlaków rowerowych. Na trasach znajdują
się punkty wypoczynku w postaci wiat zadaszonych. W Fundacji Rozwoju Regionu
Łukta powstała kompleksowa wypożyczalnia sprzętu turystyczno-rekreacyjnego,
która oferuje m.in.: rowery dla dorosłych i dzieci, foteliki rowerowe dla najmłodszych,
kajaki, deskorolki elektryczne, gokarty,rolki, narty zjazdowe i biegowe.
Oferta wypożyczalni umożliwia wszystkim zainteresowanymkorzystanie ze sprzętów
nie tylko w sezonie letnim, ale także przez cały rok.Przy budynku Fundacji Rozwoju
Regionu Łukta znajduje się Wioska Lipowych Skrzatów chętnie odwiedzana przez
dzieci a także zewnętrzna siłownia dzięki, której można poprawić kondycję fizyczną.

Wykaz bazy gastronomicznej i noclegowej
Restauracja Natura****
Worliny 33
14-105 Łukta
tel. 885 590 021
kierownikgastronomii@masuria.com.pl
www.hotelmasuria.pl
Smolej Kawiarnia
ul. Mazurska 4
14-105 Łukta
Tel. 89 64 75 139
www.smolejkawiarnia.pl
Restauracja Lawendowa
ul. Warszawska 2
14-105 Łukta
Tel. 797 171 381
nataliakujawska75@gmail.com
Bar Szałas
Kotkowo 79
14-105 Łukta
Tel. 603 382 205
Czynny w sezonie letnim
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Hotel Masuria & SPA ****
Worliny 33, 14-105 Łukta
tel. 885 590 021
recepcja@masuria.com.pl
www.hotelmasuria.pl
Rezydencja „Pod Taborskimi Sosnami”
Tabórz 19A
14-105 Łukta
tel. 602 480 962
kontakt@podtaborskimisosnami.pl
www.podtaborskimisosnami.pl
Gospodarstwo agroturystyczne
„Wiejska Chata”
Wynki 26, 14-105 Łukta
tel. 89 64 75 241 / 505 485 170
wiejskachata01@gmail.com
www.wiejska-chata.com
Gospodarstwo agroturystyczne
SAMSARA
ul. Olsztyńska 3, 14-105 Łukta
tel. 501 425 757
chatasamsara@wp.pl
www.samsara.mazury.pl

Gospodarstwo agroturystyczne
„Glendoria”
Ględy 45, 14-105 Łukta
tel. 606 299 812
rezerwacje@glendoria.pl
www.glendoria.pl
Gospodarstwo agroturystyczne
„Willa Florentina”
Florczaki 31, 14-105 Łukta
tel. 606 999 924
willaflorentina24@wp.pl
www.willaflorentina.pl
Gospodarstwo agroturystyczne
Ewa Makowska
Worliny 3 H, 14-105 Łukta
tel. 89 64 75 201/ 691 701 904
www.namazurach.ubf.pl
domek-mazury@tlen.pl
Gospodarstwo agroturystyczne
Plichta 1, 14-105 Łukta
tel. 89 64 75 305/ 505 078 905

Urząd Gminy Łukta
ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta
tel. 89 64 75 070
lukta@lukta.com.pl

Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
tel. 89 64 75 745
leader@frrl.org.pl

www.lukta.com.pl

www.leader.frrl.org.pl
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