W Krainie Wielkich Jezior
Ryn
Niewielkie mazurskie miasteczko, urokliwie położone na przesmyku dwóch
jezior: zamkniętego, objętego strefą ciszy jeziora Ołów oraz mającego połączenie
ze Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich - jeziora Ryńskiego.
To położenie daje możliwość zarówno rozpoczęcia, jak i zakończenia
wielodniowego żeglowania po Krainie Wielkich Jezior.
Godne uwagi
 Zamek krzyżacki z XIV wieku - w latach 1393 - 1525 siedziba komturii.
Jednym z pierwszych komturów był tu Fryderyk von Wallenrod - późniejszy wielki
mistrz Zakonu Krzyżackiego. Po wojnie zamek przez długie lata był siedzibą urzędu
miejskiego i innych instytucji. Od 2006 r. funkcjonuje tu Mazurskie Centrum
Kongresowo – Wypoczynkowe "Hotel Zamek Ryn".
 Wiatrak typu holenderskiego z II poł. XIX w. - Zbudowany w 1873 roku, jest
jednym z nielicznych tego typu obiektów na Mazurach i jednym z najbardziej
rozpoznawalnych symboli miasta.
 Wieża ciśnień i stary cmentarz z XIX w. - wieża stanowi najwyższy punkt w
mieście stoi na wzgórzu, na terenie starego cmentarza. Można tu spotkać zabytkowe,
żelazna, kute krzyże, stare ogrodzenia i oplecione bluszczem nagrobki.
 Młyn z XIXw. - w przepięknie odrestaurowanym obiekcie, mieści się Gościniec
„Ryński Młyn” z regionalnym sklepem i restauracją serwującą regionalne smakołyki.
 Ryńskie Zbiory Muzealne - w Galerii "Pod imbrykiem" w Ryńskim Centrum Kultury
zgromadzono interesujący zbiór eksponatów, głównie o charakterze etnograficznym.
W piwnicznej niszy można zobaczyć ostatnią mazurską czarownicę, niegdyś
zamurowaną żywcem....
 Ścieżka spacerowo-rekreacyjna wokół jez. Ołów – przepiękna krajobrazowo trasa o
długości prawie 5 km, ulubione miejsce spacerów mieszkańców i turystów.
 Nabrzeże jez. Ryńskiego – Jedno z piękniejszych miejsc na Mazurach z portem,
ekomariną, pasażem spacerowym i...przecudnym widokiem na jezioro.
W okolicy
 Grodzisko w miejscowości Jeziorko – pruskie grodzisko datowane na wczesny okres
epoki żelaza, wykorzystywane w celach obronnych przez Galindów.
 Kopce w Rynie, Orle i Notyście - „kopce strażnicze” z galindzkim rodowodem.
Wspaniałe punkty widokowe.
 Nakomiady – pałac i ceramiczna manufaktura, powstała na początku XVIII wieku.
Obecnie wykonuje się tu ręcznie repliki pieców kaflowych, miniatury pieców, kafle
i inne ceramiczne przedmioty.
 Sądry – prywatne muzeum etnograficzne „ Chata mazurska” – można podziwiać tu
sprzęty służące do codziennego życia i prac gospodarczych.
 Muzeum Mazurskie w Owczarni - zbiory obejmują XIX i pierwszą połowę XX
wieku i związane są z życiem codziennym mieszkańców tych ziem.
Dziedzictwo Kulinarne
 Gościniec Ryński Młyn – dania mięsne i rybne według regionalnych receptur.
 Restauracja „Hotel Zamek Ryn” - 4-gwiazdkowa, ale tradycyjna kuchnia, należąca
do sieci dziedzictwa kulinarnego.
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