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Powiat
dobrej energii...

Agroturystyka
Malownicze ścieżki wśród łanów zbóż, lasów 
i jezior. Kojąca cisza, wzbogacona odgłosami 
natury...

Oferta gospodarstw agroturystycznych w po-
wiecie konińskim jest bardzo szeroka. Przejażdżki 

konne, grzybobranie, obserwacja dzikiej zwie-
rzyny, spotkania sportowe czy pomoc w pra-
cach gospodarskich. A do tego wiele atrakcji 
dla młodszych i starszych dzieci.

Odpoczywając nie sposób nie spróbować 
specjałów lokalnej kuchni, takich jak pyr-
czok czy obsyponka.

Gospodarstwa agroturystyczne, to także 
znakomite miejsca do wędrówek pieszych 
i rajdów rowerowych. Z takiej perspekty-
wy najlepiej poznawać ludzi i podziwiać 
dziedzictwo kulturowe i historyczne powia-
tu: wiatraki,  kościoły, przydrożne kapliczki, 
dworki, pałace czy wiejskie chaty.

Energia pokoleń, czyli 
coś dla 50+
Dla turystów wieku 50+ powiat koniński oferuje 
zarówno energię duchową, jak i coś dla ciała. 
O sferę ducha zadbać najlepiej w ciszy sanktu-
ariów: Matki Boskiej Licheńskiej, Matki Bożej Po-
cieszenia w Kawnicach, czy choćby zwiedzając 
klasztor ojców kamedułów w Bieniszewie. 

Informacja turystyczna:
Centrum Informacji Turystycznej w Koninie
ul. Dworcowa 2, 62-510 Konin
tel. (+48) 63 246 32 48
www.turystyka.konin.pl
kontakt@turystyka.konin.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze, Oddział w Koninie
ul. Kolejowa 11, 62-510 Konin
tel. (+48) 63 242 39 80
www.konin.pttk.pl
klubt@konin.pttk.pl

Wydawca:
Starostwo Powiatowe w Koninie
Wydział Promocji i Rozwoju
tel. (+48) 63 240 32 77 
promocja@powiat.konin.pl 

Ale region dba też o kondycję seniorów. Dlatego 
spotkamy ich na trasach rowerowych, na statkach 
turystycznych, jachtach i łodziach. Panowie, którzy 
lubią wędkować dla wytchnienia wybierają koniń-
skie jeziora, gdzie nie brakuje ryb. Panie preferują 
chodzenie z kijami, czyli nordic walking.

Kilka miejsc w powiecie daje tez możliwość ćwicze-
nia kondycji fizycznej na siłowniach dla seniorów.



U nas wszystko wodno!
Jedną z  największych atrakcji turystycznych po-
wiatu konińskiego są jeziora. Wystarczy rzucić 
okiem na mapę powiatu, by przekonać się o moż-
liwości wspaniałego wypoczynku. 

Te połączone systemem kanałów i  śluz zachęca-
ją do uprawiania sportów wodnych, rejsów że-

Zielony akcent
Jadąc w stronę Ślesina możemy ulec złudzeniu, że 
przebywamy na Mazurach. Nasza podróż biegnie 
szlakami wijącymi się wokół 23 jezior, przecinają-
cych liczne cieki wodne. Unosimy się na grzbie-
tach grobli, a ponad nami szybują liczne gatunki 
ptactwa wodnego, mające dostatek pożywienia 
w zasobnych jeziorach. 

Swoiste uroki odkryją przed nami: Puszcza Kazi-
mierska, Nadgoplański Park Tysiąclecia, Powidzki 
Park Krajobrazowy a  także Nadwarciański Park 
Krajobrazowy. Dla zachowania najpiękniejszych 
miejsc utworzono obszary podlegające ochronie 
prawnej: Rezerwat Bieniszew, Rezerwat Pustel-
nik, Rezerwat Sokółki, Rezerwat Mielno, Rezerwat 
Złota Góra. Na najwyższym wzniesieniu w okolicy 
- Złotej Górze znajdującej się ok. 5 km od Konina 
znajduje się wieża widokowa. Aby wejść na samą 
górę trzeba pokonać 140 stopni. A widok jest nie-
samowity. Widać stamtąd całą okolicę.

Pasjonaci wędrówek pieszych 
mogą podążać trasami o łącznej 
długości 110 kilometrów. A  więc 
wygodne buty, kilka najpotrzebniej-
szych rzeczy w plecaku i w drogę! 

Zmęczonych spacerami po leśnych bezdro-
żach zapraszamy do spędzania czasu w siodle lub 
w wygodnej bryczce. Amatorów jazdy konnej nie 
trzeba zachęcać do tego typu podróżowania. Jak 
lepiej zwiedzać dzikie zakątki natury jak nie tym 
co natura podarowała nam w prezencie? Informa-
cje o szlakach znaleźć można na:
www.powiat.konin.pl 

Energia od pokoleń
Dziedzictwo kulturowe regionu naznaczone jest śla-
dami dynastii Piastów, zakonu cystersów, a  nawet 
Szkotów. Historia regionu wiąże się ściśle z kulturą ro-
mańską i gotycką, a także z drewnianymi kościołami.

Atrakcją dla odwiedzających powiat są zabytki 
świadczące o  historycznej, kulturalnej i  sakralnej 
randze regionu. Do najciekawszych należy zali-
czyć: jeden z  dwóch w  Polsce klasztorów Ojców 
Kamedułów w  Bieniszewie, Sanktuarium Matki 
Bożej w Licheniu Starym, Sanktuarium Matki Bo-
żej Bolesnej w  Skulsku oraz Sanktuarium Matki 
Bożej Pocieszenia w Kawnicach. 

Podróżując po powiecie konińskim warto też zo-
baczyć zbiory muzealne w: Muzeum Okręgowym 
w  Koninie-Gosławicach, skansen archeologiczny 
w Mrówkach k. Wilczyna, a także Muzeum im. ks. 
Jarzębowskiego w Licheniu Starym. 

glarskich oraz pływania kajakami. Liczne hotele, 
ośrodki wypoczynkowo-rekreacyjne oprócz noc-
legów i wyżywienia, oferują wypożyczenie sprzę-
tu pływającego.

Żeglarzy zapraszamy do flisu szlakiem wodnym 
Warta-Gopło. Kajakarzy kusi przede wszystkim 
spływna Warta. Także motorowodniacy i  wind-
surferzy wiedzą, że otwarte przestrzenie polo-
dowcowych jezior sprzyjają uprawianiu sportów 
wodnych gwarantując sporą dawkę emocji. Oso-
by, żądne adrenaliny oraz wrażeń i emocji, zapra-
szamy do ślesińskiego Wakeparku. Płetwonur-
kom polecamy czyste wody jezior: Budzisławskie-
go i Wilczyńskiego w  północnej części powiatu. 

Wędkarzy namawiamy, by oprócz karpia, 
płoci czy szczupaka spróbowali w  ko-

nińskich akwenach złapać nierzadko 
tu występujące: jesiotry, węgorze, 

a nawet amury. 

Naturalna 
energia

Miłośnikom turystyki 
rowerowej oferuje-
my 18 tras rowero-
wych o łącznej dłu-
gości prawie 600 
kilometrów. Pro-
wadzą one przez 
największe atrak-
cje przyrodnicze 
i architektoniczne 
naszego regionu.


