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Tylko 2,5 godziny z Warszawy, a 1,5 godziny z Gdańska trwa podróż samochodem do Ostródy. To stare, bo istniejące od 1329 roku, miasto ma na swoim terytorium aż 5 jezior, tutaj jest też centralny port trzech kanałów.
– Naszą dumą jest Kanał Ostródzko-Elbląski, jedyny funkcjonujący na świecie kanał, gdzie różnica poziomu wód niwelowana jest za pomocą systemu 5 pochylni i czterech śluz. Tylko u nas statki pływają po trawie – powiedział Cezary Wawrzyński, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Ostródy zachęcając do obejrzenia tej atrakcji.
Kanał składa się z trzech odcinków zasadniczych o łącznej długości 129,8  km oraz z wielu odgałęzień bocznych. Obejmują one jeziora i żeglowne odcinki rzek uchodzących do jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego. Łączna długość całego systemu wodnego wynosi 147 km. Kanał ten stanowi niewątpliwie zabytek sztuki hydrograficznej, budowany był w połowie XIX wieku przez kilkanaście lat, większość urządzeń ma oryginalne części i wciąż działa. Najważniejszymi urządzeniami technicznymi na kanale są śluzy i pochylnie. Początkowo było dziewięć śluz, ale pięć z nich zostało zastąpionych pochylniami. I właśnie ten odcinek kanału wzbudza największe zainteresowanie turystów. 
Kanał powstał, ponieważ nie było utwardzonych dróg, którymi możnaby było transportować takie towary jak płody rolne i drewno między Ostródą a Elblągiem, pozostała więc droga wodna. Największym problemem była prawie stumetrowa różnica poziomów wód miedzy  jeziorami Piniewo i Druzno. Rozwiązanie tego problemu powierzono inżynierowi holenderskiemu Georgowi Jakobowi Steenke. Przy realizacji tego projektu skorzystał on z rozwiązań, jakie zastosowano przy budowie kanału Morissa, który w tamtych latach funkcjonował w Stanach Zjednoczonych.
– Kanału Morissa już dawno nie ma, nasz kanał wciąż jest atrakcją turystyczną. W zeszłym roku przyjechali do nas inżynierowie z Kanady; chcą odbudować swój kanał, który działał w XIX, a później został  wyparty przez kolej. Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło – powiedział Cezary Wawrzyński.
Genialne rozwiązanie polegało na wybudowaniu na trasie tego atrakcyjnego zabytku sztuki hydrograficznej dwóch śluz (Miłomłyn i Zielona) oraz pięciu pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny). Pochylnie niwelują różnicę poziomów wody o 99 m. Statki pokonują pochylnie na specjalnych wózkach.
Kanał Ostródzko-Elbląski także zaczął tracić na znaczeniu wraz z rozwojem kolei, dróg, które wykorzystywano do transportu towarów. Na szczęście już od lat 30. XX wieku zaczęto wykorzystywać go do przewozu pasażerów. II wojna światowa spowodowała wiele zniszczeń na kanale, po kilku latach prac udało się wznowić żeglugę. Niestety pierwsi armatorzy nie bardzo byli zainteresowani rozwojem żeglugi na kanale. Żegluga Gdańska była bardziej zainteresowana rozwojem przybrzeżnej żeglugi na Bałtyku, a z kolei jej następczyni Żegluga Mazurska miała swoje problemy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Przejęcie organizacji żeglugi na kanale przez Ostródę spowodowało jej rozwój. 
– Co roku przewozimy kanałem ok. 40 tys. pasażerów z całego świata – podkreślał Cezary Wawrzyński.
Ale na szczęście Ostróda to nie jedyne miasto, które widzi szansę rozwoju turystyki na tym terenie dzięki kanałowi. Tę szansę zobaczyły też inne gminy, przez które prowadzi kanał i tak powstał Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Związek jako jeden z celów postawił sobie tworzenie infrastruktury turystycznej wokół obiektu. Powstały campingi, pola namiotowe, gminy także dbają o stan środowiska otaczającego kanał, bo oprócz walorów hydrotechnicznych również piękna przyroda przyciąga turystów. Niewątpliwie największą atrakcją przyrodniczą jest jezioro Druzno, przez które prowadzi tor wodny kanału. Druzno to rezerwat ornitologiczny leżący na terenie depresji elbląskiej, obejmujący obok jeziora także przyległe tereny bagniste, łąkowe i leśne. Unikatowe jezioro Druzno jest pozostałością po dawnej zatoce morskiej. Jego osobliwością jest fakt, że wiosną stanowi rozległą taflę wody, natomiast latem, w wyniku intensywnego rozwoju roślinności, tafla ta jest słabo widoczna, a jezioro wygląda jak podmokła łąka. Bogata roślinność przybrzeżna stwarza dogodne warunki bytowania i lęgu ptactwa wodnego i błotnego. Występuje tu ponad 207 gatunków ptaków, z czego prawie połowa to gatunki gniazdujące. Druzno jest też ostoją dla ptaków podczas przelotów wiosennych i jesiennych. Jezioro zostało uznane za ornitologiczny rezerwat przyrody i zostało włączone do europejskiej sieci Natura 2000. Można tu spotkać m.in. łabędzia niemego, czaplę siwą, żurawia, ślepowrona, bąka, gęś gęgawą, perkoza i inne gatunki. Statki po Kanale Ostródzko-Elbląskim kursują od 1 maja do końca września, warto wsiąść na jeden z nich.
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