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Szanowni PańStwo! kochani!

Gdzie szukać intensywnych wrażeń, przygód mrożących krew w żyłach i wyzwań, przy których 
adrenalina skacze na najwyższy poziom? Na Mazowszu. 

Dokąd jechać, by zaznać spokoju, oddać się błogiemu lenistwu na łonie natury i napawać się 
pięknymi widokami? Na Mazowsze.

Gdzie szukać bazy wypadowej dla kampera, by móc aktywnie spędzać czas na miejscu, ale mieć 
też w pobliżu ciekawe atrakcje do zwiedzania? Oczywiście na Mazowszu.

Czy trzeba jeszcze pytać, dokąd wybrać się na spływ kajakowy? Wszystko jedno: dla początkujących 
czy zaawansowanych – mazowieckie rzeki są tak różne, że każdy znajdzie wyzwanie odpowiednie 
dla swoich możliwości i umiejętności.

A kąpieliska? Zalew Zegrzyński to plaże prawie jak nad morzem, zalewów zresztą w całym 
województwie jest niemało i niemal nad każdym działa profesjonalnie zorganizowane kąpielisko 
z plażą, placami zabaw, wypożyczalnią sprzętu wodnego, a często także jednośladów i kijków do 
nordic walkingu, z zapleczem sanitarnym, a niekiedy także sportowym, czyli z boiskami i kortami.

Są też miejsca i tereny magiczne, jak Płock czy Podlaski Przełom Bugu. Jest kulturowa 
różnorodność, niesamowite historie i ciekawe opowieści. Serdeczna gościnność i pyszne jedzenie.

MAZOwsze – bo Mazowsze to wszystko! Po prostu kosmos możliwości! 

Znajdziecie tu to, czego szukacie, i to, czego nie szukaliście, ale od dawna potrzebowaliście.  
Najnowszy numer magazynu „Moda na Mazowsze” to przewodnik po wakacyjnym regionie, 
w którym cudownie spędzicie czas i na pewno nie będziecie się nudzić.

Życzę Wam miłej i inspirującej lektury oraz cudownych letnich MAZOprzygód!

Prezes Zarządu 
Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Izabela Stelmańska

Mazowiecka regionalna organizacja turyStyczna
ul. nowy Świat 27/2, 00-029 warszawa / tel.: +48 22 877 20 10, biuro@mrot.pl  
Współpraca – Redakcja Magazynu Świat, Podróże, Kultura, promocja@magazynswiat.pl,  Korekta: Ewa  Kubaczyk

egzeMPlarz BezPŁatny
Niezamówionych materiałów redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania. Magazyn MODA NA MAZOWSZE©  
nie ponosi odpowiedzialności  za treść ogłoszeń, i reklam i ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyny. Wszystkie materiały są objęte prawem 
autorskim. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody Wydawcy jest zabroniony.  
Wydawca zabrania bezumownej sprzedaży numerów bieżących i archiwalnych Magazynu MODA NA MAZOWSZE©.
Działanie wbrew powyższemu zakazowi skutkuje odpowiedzialnością prawną. WARSZAWA 2022

Wakacyjne połączenie 
Warszawy z Trójmiastem i Ustką

Pociąg  „Słoneczny” do Ustki 
kursuje codziennie

czas przejazdu 
do Trójmiasta 3 h 03 min

do Ustki 5 h 20 min
do Trójmiasta do Ustki
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Pociąg „Słoneczny-BIS” do Trójmiasta 
kursuje w weekendy i święta 

czas przejazdu 3 h 01 min

www.sloneczny.mazowieckie.com.pl
www.facebook.com/KolejeMazowieckieKM
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. Mazowiecka aDrenalina . 
.  – totalny oDlot! . 

Maz o wSze – tu nieMożliwe Staj e Się  M oż l iwe!  M oż n a 
 latać ze SkrzyDŁaMi i  Bez,  z  S il n ikieM luB korz yStaj ąc 

z  PrąDó w P o wietrznych.  Można zej Ść PoD woDę n a gŁ ęBokoŚć 
k ilkuDzieSięciu Metrów i  zajrzeć Do z atoPion ego kutra 

luB SaM o choDu. a  jeŚli  ceniSz nietyPowe SPac ery,  M oż eSz 
węDrować Po woDzie luB w koron ac h Drz ew.

  tekst :  Mw
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DEEPSPOT. PEŁNE ZANURZENIE!
Najgłębszy w Europie i drugi najgłębszy basen na świe-
cie do nurkowania znajduje się właśnie na Mazowszu. 
Konkretnie – w Mszczonowie. Deepspot ma głębokość 
45 metrów i 45 centymetrów, a w drodze do najgłębszej 
głębi można natknąć się na prawdziwe cuda. Na przykład 
na pięciokondygnacyjne jaskinie ze stalaktytami i pła-
skorzeźbami stylizowanymi na monumenty ze świątyń 
kambodżańskich. Jest tu także tunel jak w afrykariach, są 
pokoje wypoczynkowe na poziomie 5 metrów pod wodą 
z widokiem na nurkujących, jest wrak – kuter z 1981 roku. 
I wreszcie tuba wiodąca od 20 do 45 metrów.

W Deepspot można spróbować nurkowania z akwalun-
giem i bez wspomagania, czyli scuba diving i freediving, bo 
tej terminologii używają gospodarze. Zajęcia adresowane 
są zarówno do początkujących, którzy nigdy wcześniej nie 
nurkowali, jak i osób posiadających certyfikaty.

Deepspot, ul. warszawska 50, 96-320 mszczonów
 +48 698 626 500
 recepcja@deepspot.com
 www.deepspot.com

NURKOWANIE W JEZIORZE BIAŁYM
Na Mazowszu można nurkować także w naturalnych zbior-
nikach wodnych. Największą popularnością cieszy się Je-
zioro Białe na Pojezierzu Gostynińskim, którego głębokość 
dochodzi w niektórych miejscach nawet do 31 metrów.

Sesje nurkowania organizowane są w bazie nurkowej Bia-
łe Źródła na południowo-zachodnim brzegu jeziora. Dno 

zostało zagospodarowane pod kątem amatorów nurko-
wania: znajdują się tam podwodne konstrukcje, platformy 
i labirynt z lustrami. Na dnie można wypatrzeć łódź rybac-
ką, a nawet… wrak samochodu!

Białe Źródła, gorzewo, 09-504 gostynin
 +48 607 158 444

BIELAWA. WYPŁYWAMY NA POWIERZCHNIĘ
Jeśli wolisz wędrówki po powierzchni wody, spróbuj przy-
gody z wakeboardingiem. Okazję ku temu znajdziesz 
niedaleko Konstancina-Jeziorny, nad górnym Jeziorem 
Bielawskim, gdzie dwa wyciągi wakeboardowe z prze-
szkodami o różnym stopniu trudności przyciągają amato-
rów mocnych wrażeń. 

Sesje wakeboardowe – zarówno dla początkujących, jak 
i bardziej zaawansowanych amatorów wake’a – prowa-
dzone są pod okiem doświadczonej kadry. Ze względu na 
duże zainteresowanie zalecana jest wcześniejsza rezer-
wacja wyciągów na stronie ośrodka.

Jeśli kogoś wciągnie nowe hobby, może zacząć komple-
tować własny sprzęt. Sprzyjają temu regularnie organizo-
wane na terenie ośrodka giełdy, podczas których można 
kupić deski, pianki i inne akcesoria.

Park Dolina wkry, ul. nasielska 3, 05-180 Pomiechówek
 +48 22 765 2735
 dolinawkry@pomiechowek.pl
 www.dolinawkry.pomiechowek.pl
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DOLINA WKRY. SPACER W KORONACH DRZEW
Park Dolina Wkry w Pomiechówku to masa atrakcji dla ma-
łych i dużych miłośników aktywnego wypoczynku. Już przy 
wejściu wita gości park linowy z trzema poziomami tras. 
Najniższa, osiatkowana, przeznaczona jest dla dzieci. Po-
zostałe dwa poziomy wymagają odwagi i dobrej sprawno-
ści od spacerujących po linach i ich kombinacjach śmiałków. 

Kolejnym wyzwaniem jest ścianka wspinaczkowa o wyso-
kości 10 metrów, z którą chętnie mierzą się dzieci. Zdobywa 
się ją w asyście instruktora, a później można śmignąć liczą-
cym 300 metrów długości zjazdem tyrolskim przez rzekę! 
To nie tylko niezła dawka adrenaliny, ale także szansa na 
podziwianie panoramy doliny Wkry. I wreszcie największa 
atrakcja parku, unikalna w skali kraju: spacer w koronach 
drzew. Choć zaplanowany został jako forma edukacji, wy-
maga przemieszczania się po trapach umieszczonych po-
między dziesięcioma platformami na wysokości od 2,5 do 
6,8 metrów. Taki spacer gwarantuje piękne widoki na Park 
Dolina Wkry i na niewidoczne z dołu korony drzew.

Park krajobrazowy w Pomiechówku
nasielska 1B, 05-180 Pomiechówek

 +48 575 005 759

WARSZAWSKI SYMULATOR. 
PRAWIE JAK W SAMOLOCIE
Nie ruszając się z Warszawy, można odbyć loty widokowe 
nad Alpami lub Andami, wyskoczyć nad wybrzeże Chor-
wacji lub przelecieć pod mostem Golden Gate od zatoki 

San Francisco w stronę Wysp Farallońskich. Wystarczy 
odwiedzić Jet-Team i skorzystać z symulatora samolotu 
Airbus 320.

Dzięki półsferycznemu ekranowi i kokpitowi w skali 1:1 
będziesz mieć wrażenie realnego lotu. Podobno niejedne-
mu uczestnikowi tej zabawy zakręciło się w głowie pod-
czas symulacji lotu! W Jet-Team można też odbywać loty 
treningowe i doszkalające, ale to już oferta dla licencjono-
wanych pilotów.

jet team, ul. głębocka 5, 03-287 warszawa
 +48 515 320 320
 kontakt@jet-team.pl
 www.jet-team.pl 

LOT MOTOPARALOTNIĄ W PUZNÓWCE
40 minut od Warszawy, przy trasie S17 niedaleko Gar-
wolina, znajduje się wieś Puznówka. Właśnie tam można 
polatać motoparalotnią w towarzystwie pilota tandemu. 
Zwykle taka wyprawa, pozwalająca przyjrzeć się światu 
z wysokości, składa się z kilku elementów: lotu wysokiego 
(150–300 metrów), niskiego (nawet 2–3 m nad ziemią!) 
oraz drobnych elementów akrobatycznych, ale to już za-
leży od warunków i odporności pasażera.

Kluczowe znaczenie ma pogoda – najważniejsze jest 
bezpieczeństwo. Ważne, żeby wiatr był niezbyt silny (do 
4 m/s i bez dużych podmuchów), dlatego loty odbywa-
ją się w sezonie zwykle wieczorem (2–3 godziny przed  fo
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zachodem słońca) i rano (2–3 godziny po wschodzie 
słońca).

Paralotniowa Puznówka, Puznówka 129, 08-440 Puznówka
 +48 503 055 774
 jarek@paralotniowa-puznowka.pl
 www.paralotniowa-puznowka.pl

AEROKLUB WARSZAWSKI. TOTATLNY ODLOT
Na koniec latanie bez trzymanki i to na kilka różnych spo-
sobów: samolotem – z akrobacjami i bez, szybowcem 
i wreszcie – ze spadochronem, z otwartą czaszą i bez! 
Takie cuda najpewniej z Aeroklubem Warszawskim, który 
ma swoją siedzibę na lotnisku Warszawa-Babice. Korzy-
sta też z lądowiska Chrcynno koło Nasielska, gdzie odby-
wają się skoki spadochronowe.

Lot szybowcem to magia. Jednostajny szum powietrza, 
cisza niezmącona pracą silnika, znakomita widoczność, 
nieograniczona przestrzeń, bezpośredni kontakt z po-
wietrzem... Lot z doświadczonym instruktorem pozwoli 
każdemu poczuć się niczym ptak, doświadczyć emocji 
związanych ze startem i zachwycić swobodą lotu. Dwu-
dziestominutowy lot zapoznawczy samolotem to inna 
przygoda. Pozwala wznieść się nad miasto i zobaczyć 
Warszawę oraz jej bliskie okolice z zupełnie innej per-
spektywy. Stare Miasto, Stadion Narodowy, Pałac Kultu-
ry i wiele innych zakątków stolicy można obejrzeć z lotu 
ptaka. Ale to nie koniec: można powiedzieć, że podczas 
lotu odbywa się pierwsza lekcja pilotażu – jest szansa, by 
potrzymać przez chwilę stery!

Kolejna propozycja: lot samolotem akrobacyjnym. Totalny 
przypływ adrenaliny podczas wykonywanych przez pilo-
ta figur akrobacyjnych – beczek, pętli, lotu odwróconego, 
a nawet korkociągu. Można przekonać się, jak to jest pilo-
tować samolot, zmagając się z siłą do 5 razy większą niż 
grawitacja (5G), i zmierzyć się z najtrudniejszą dziedziną 
awiacji, jaką jest akrobacja. Lot wykonywany jest wyczy-
nowym samolotem Extra 300, który dopuszczony jest do 
przeciążeń +/-10G. 

Na koniec niesamowite przeżycie i chyba największa 
dawka adrenaliny: skok spadochronowy w tandemie 
z wysokości 4 tysięcy metrów. Po krótkim szkoleniu 
z instruktorem oraz założeniu niezbędnego sprzętu 
samolot unosi skoczków na odpowiednią wysokość. 
Trwa to około 15 minut. Swobodne spadanie tandemu 
zajmuje około 50 sekund, po czym następuje otwarcie 
spadochronu. 

Szybowanie z otwartą czaszą trwa kilka minut. W tym 
czasie uczestnik skoku może sterować lotem pod okiem 
instruktora, patrzeć na świat z góry i napawać się swo-
bodnym powietrznym „nurkowaniem”. To wyjątkowe 
przeżycie, które na długo zapada w pamięć. Warto sa-
memu doświadczyć tego uczucia wolności od problemów 
pozostawionych na ziemi. 

aeroklub warszawski, ul. księżycowa 1, 01-934 warszawa
 +48 602 689 797
 info@aeroklub.waw.pl
 www.n2019.aeroklub.waw.pl
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. kaMPerowiSka i Pola caMPingowe. . 

. Bazy wyPaDowe Dla aktywnych  . 
jeSt ich coraz więcej i Są coraz lePiej zorganizowane, 

wyPoSażone w nowoczeSną infraStrukturę Sanitarną i techniczną, 
ale także w rozBuDowane zaPlecze Dla MiŁoŚników aktywnego 

wyPoczynku. PoŁożone w urokliwych MiejScach naD kąPieliSkaMi, 
w laSach i w PoBliżu atrakcji turyStycznych, Przyciągają coraz więcej 

wSPóŁczeSnych noMaDów – turyStów PoDróżujących z wŁaSnyMi 
węDrownyMi DoMkaMi. oto kilka z najciekawSzych Pól kaMPerowych 

i caMPingowych w wojewóDztwie MazowieckiM, 
które Mogą Stać Się wygoDnyMi BazaMi wyPaDowyMi. 

  tekst :  Mw

w y B r a n e  P o l a  c a M P i n g o w e  n a  M a z o w S z u

KURPIOWSKA KRAINA NAD ZALEWEM WYKROT
Kurpiowska Kraina (www.kurpiowskakraina.com.pl) to zloka-
lizowany nad zalewem Wykrot koło Myszyńca kompleks tu-
rystyczno-rekreacyjny z hotelem, restauracją, plażą i strze-
żonym polem kamperowym z kilkunastoma parcelami. 

Stanowiska kamperowe wyposażone są w przyłącza do 
prądu, zrzut nieczystości i dostęp do bieżącej wody. Do 
dyspozycji przyjezdnych są ponadto sanitariaty – prysz-
nice z bieżącą ciepłą wodą (dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych) i toalety, a także pomieszczenie, 
gdzie można umyć naczynia. Przygotowanie posiłków 
ułatwiają wiaty piknikowe i grillowe. Teren campingu jest 
strzeżony i zamykany na noc. 

Aktywny wypoczynek na terenie ośrodka zapewni wy-
pożyczalnia sprzętu wodnego oraz rowerów górskich, 
a także ścianka wspinaczkowa, korty tenisowe i boiska 
sportowe. Ze względu na niski stan wody zalew zapew-
ne przypadnie do gustu rodzinom z dziećmi. Dodatko-
wymi atrakcjami dla najmłodszych są place zabaw oraz 
salka gier. 

CAMPING NR 74 W KOZIENICACH
W tym sezonie jednym z ulubionych miejsc miłośników 
karawaningu jest Jezioro Kozienickie, gdzie na urlopowi-
czów czeka kozienicki Camping nr 74. To jeden z najlep-
szych tego typu obiektów w całym województwie, co po-
twierdza przyznany mu przez Polską Federację Campingu 
i Caravaningu tytuł „Mister Camping”. 

Zlokalizowany jest przy ul. Bohaterów Studzianek 30, na 
terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki, nad brzegiem Jezio-
ra Kozienickiego ze strzeżonym kąpieliskiem i piaszczy-
stą plażą. Do dyspozycji kamperowców są ujęcia wody 
i przyłączą do energii elektrycznej oraz sanitariaty. Wiaty 
umożliwiają zjedzenie posiłku lub organizację pikniku. Te-

ren ośrodka jest stale patrolowany przez policję i ochronę. 
W ośrodku można wypożyczyć sprzęt wodniacki, do dys-
pozycji gości są także boiska do siatkówki, korty tenisowe, 
siłownia plenerowa, park do street workoutu i klub bilar-
dowy, a dla najmłodszych gości – plac zabaw i park lino-
wy. W restauracji działającej przy pensjonacie można zjeść 
śniadanie lub obiad. 
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Punkt informacji turystycznej 
kozienickiego Domu kultury im. B. klimczuka
ul. warszawska 29, 26-900 kozienice

 +48 611 07 50 

kurpiowskie centrum informacji turystycznej w ostrołęce  
ul. gen. ludwika Bogusławskiego 18, 07-410 ostrołęka

 +48 29 764 52 32 
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CAMPER SYSTEM W PUŁTUSKU
Od maja 2022 na terenie Hotelu Zamek Pułtusk Dom Polonii 
dostępna jest strefa serwisowa dla kamperów, a nad prze-
pływającą w jego pobliżu Narwią – kamperowisko. Camper 
System przy hotelu to stanowiska serwisowe, gdzie można 
zlać nieczystości z pojazdu, opróżnić toaletę i pobrać czystą 
wodę. 

Osoby, które mają w planach dłuższy pobyt w mieście, 
mogą skorzystać z miejsc postojowych nad Narwią, gdzie 
dodatkowo dostępne są przyłącza do prądu oraz kubły na 
odpady. 

Trzygwiazdkowy Hotel Zamek Pułtusk Dom Polonii, przy 
którym mieści się kamperowisko, to dawny zamek bisku-
pów płockich. Można w nim zwiedzić zabytkowe wnę-
trza z kasztelanem zamkowym, a w Galerii Zamkowej  
obejrzeć prace lokalnych i polonijnych artystów. 

WARSZAWA WOK
Kamperem na zwiedzanie stolicy i okolic? Nic trudnego! 
Wszystko dzięki położonemu w leśnym otoczeniu kameral-
nemu ośrodkowi wypoczynkowemu Camping Motel WOK, 
który jest dobrze skomunikowany z centrum Warszawy. 

Camping Motel WOK (www.campingwok.warszawa.pl), 
który przez Polską Federację Campingu i Caravaningu 
uznawany jest za jeden z najlepszych tego typu obiektów 
w stolicy, położony jest przy ulicy Odrębnej 16 w warszaw-
skim Wawrze. Dzięki ciągnącemu się w pobliżu Wałowi 
Miedzeszyńskiemu w kilkanaście minut można dotrzeć do 
centralnych dzielnic miasta – także komunikacją miejską. 

Parcele kamperowe są utwardzone i wyposażone w przy-
łącza elektryczne oraz punkty zrzutu nieczystości, a także 

źródła poboru bieżącej wody. Na miejscu są też: klima-
tyzowany bar serwujący dania obiadowe i napoje, ła-
zienki z ciepłą wodą, mała pralnia wyposażona w pralkę, 
suszarkę, żelazko i deskę do prasowania oraz ogródek 
z kuchnią i grillem, a także niewielki plac zabaw dla dzie-
ci. Miejsce przyjazne jest zwierzętom domowym. Teren 
campingu jest grodzony i strzeżony, a w nocy dodatkowo 
oświetlony. 

KEMPING NAD PILICĄ W WARCE
Kemping nad Pilicą (www.kemping-nad-pilica.pl) zloka-
lizowany jest przy ul. Nowy Zjazd 6 w Warce. Teren re-
kreacyjny jest ogrodzony i sąsiaduje bezpośrednio z rzeką 
Pilicą z widokiem na łęgi i lasy Puszczy Stromeckiej. Jedna 
część obiektu przeznaczona jest dla osób podróżujących 
kamperami lub z przyczepami campingowymi, druga – dla 
turystów zmotoryzowanych z własnymi namiotami.

Dla kamperowców przygotowano 80 stanowisk z przyłą-
czami elektrycznymi. Urlopowicze mogą korzystać z sanita-
riatów, aneksów kuchennych, zmywalni naczyń oraz świe-
tlicy. Są tam także specjalne miejsca na rozpalenie ogniska 
i grilla, a także bar serwujący proste dania, kawę i napoje. 

W ciągu dnia można odpoczywać na plaży lub spacero-
wać wzdłuż Pilicy ścieżką z tablicami edukacyjnymi. W są-
siedztwie kempingu znajduje się miejskie centrum rekre-
acyjno-sportowe z kortami tenisowymi oraz boiskami do 
gry w piłkę nożną i siatkową oraz badmintona, a także 

stołami do ping ponga. Wśród atrakcji dla rodzin z dziećmi 
jest plac zabaw dla dzieci, tyrolka, trampolina oraz zagro-
da z owcami i kucykami. 

Można też skorzystać z wypożyczalni kajaków (www.
splywykajakowe.net), którymi można wybrać się na spływ 
po Pilicy. Istnieje też możliwość organizacji spływów po-
łączonych z zawodami sportowymi, ogniskiem i biesiadą. 
Wśród rodzin z dziećmi najpopularniejsza jest 4-kilome-
trowa trasa Niemojewice – Warka, a osoby dysponujące 
większą ilością czasu mogą zdecydować się na spływy 
kilkugodzinne lub całodniowe. 
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camping Motel wok 
ul. odrębna 16, 04-867 warszawa 

 +48 22 612-79-51
  wok@campingwok.warszawa.pl
 www.campingwok.warszawa.pl

Punkt informacji turystycznej w Pułtusku 
przy Muzeum regionalnym,  rynek 43, 06-100 Pułtusk

 +48 23 692 51 32
  informacjaturystyczna@pultusk.pl
 www.pultusk.pl

kemping nad Pilicą  
ul. nowy zjazd 6, 05-660 warka
informacja i rezerwacje: 

 +48 503 190 003, +48 504 047 895 
  splywykajakowe.warka@interia.pl
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. naDBużańSka . 
.kraina SPokoju . 

niez ago SPoDarowany,  MeanDruj ąc y SwoBoDn ie Bug  
z  Mn ó StweM oDnóg i  Starorzeczy,  l aSy M ieSz an e i  l iŚc iaSte, 

BagniSka i  torfowiSka,  Doliny rz ec z n e z e SkarPaM i, 
a  w ProMieniu wielu kiloMetrów tyl ko oDgŁoSy n atury  

–  Po P ro Stu raj .  najBarDziej  wySun ięty n a wSc h óD kran iec 
wojewó Dztwa Mazowieckiego to j eDn oc z eŚn ie j eDen z  j ego 

na j BarDziej  D zikich zakątków z nieM al Dz iewic z yM i teren aM i. 
PrawDziwa oaza SPokoj u.

  tekst :  Mw

P o D l a S k i  P r z e Ł o M  B u g u

Dwa parki krajobrazowe – Nadbużański i Podlaski Prze-
łom Bugu – obejmują ten obszar swoim zasięgiem i za-
pewniają trwałość piękna naturalnych krajobrazów. 
W okolicy nie ma żadnych wielkich miast. Są tylko wioski 
i niewielkie miasteczka, w których wciąż czuje się klimat 
dawnego wielokulturowego pogranicza. 

Schronienie można znaleźć w gospodarstwach agro-
turystycznych, dawnym młynie lub pieczołowicie odre-
montowanych szlacheckich dworkach. Gdzieniegdzie, na 
przykład w Korczewie, można trafić na piękny pałacyk lub 
ekskluzywne spa. Na styku trzech województw – mazo-
wieckiego, podlaskiego i lubelskiego – powstała kraina, 
w której można znaleźć piękno natury, spokój, staropolską 
gościnność i pyszne jedzenie. 

BURZLIWA HISTORIA 
Trudno uwierzyć, że ten spokojny rejon miał historię burz-
liwą i pełną gwałtownych zwrotów. Pustoszyli te tereny 
Jaćwingowie i Litwini, Tatarzy i Krzyżacy, nie oszczędzi-
ły ich także liczne wojny wieku XVII. Maszerowały tędy 
wojska Stefana Batorego i Kozacy, a także Szwedzi. Po 
przejściu armii zostawały najczęściej zgliszcza, po osad-
nikach dziwne nazwy miejscowości, architektura, legendy 
i... przepisy kulinarne oraz obyczaje.

Narodowości i kultury mieszały się tu jak w wielkim ty-
glu. W miejscu dzisiejszej wioski Sarnaki kilka stuleci 
temu znajdowała się sadyba Jaćwingów, później było tu 
Wielkie Księstwo Litewskie, a po przybyciu osadników 
z Mazowsza powstała wieś drobnoszlachecka. Grodzi-
sko w sąsiedztwie miasta Łosice zostało założone przez 

Rusinów, którzy opuścili je zapewne za panowania księ-
cia Daniela Halickiego na żądanie... Mongołów zwanych 
tutaj Tatarami. 

Niejeden kościół katolicki w tej okolicy był wcześniej cer-
kwią prawosławną lub unicką, a nierzadko najpierw pra-
wosławną, później unicką. Koktajl kulturowy wzbogaciły 
w kolejnych wiekach elementy dziedzictwa żydowskiego 
oraz polskie tradycje. 

WYPOCZYNEK W RYTMIE SLOW
Dziś tempo życia dyktuje tutaj rzeka Bug, wciąż nieokieł-
znana, meandrująca z fantazją, gościnna dla turystów 
uważnych i posiadających wodniackie doświadczenie. 
Przydaje się ono podczas spływów kajakowych – jednej 
z atrakcji przyciągających w te rejony miłośników aktyw-
nego wypoczynku. Na Bugu organizowane są również 
spływy pontonowe oraz rejsy katamaranem. Zwolennicy 
świętego spokoju również znajdą nad Bugiem coś dla sie-
bie: plażing (np. w Borsukach i Serpelicach) lub wędkowa-
nie (Trojan – Osłowo).

Jeśli ktoś woli mocno stąpać po ziemi lub poruszać się po 
niej na dwóch kółkach, również nie będzie zawiedziony, 
a miejsc godnych odwiedzenia jest naprawdę mnóstwo. 
Rowery i kije do nordic walkingu można często wypoży-
czyć na miejscu, u gospodarzy oferujących noclegi.

Fragmenty dwóch parków krajobrazowych to wiele fa-
scynujących naturalnych enklaw w postaci rezerwatów, 
szczególnie leśnych oraz dedykowanych ptactwu. Fani 
folku i lokalnych zwyczajów odnajdą tu setki kapliczek 
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ukrytych wśród drzew (tylko na terenie gminy Sarnaki jest 
ich 250!), pozostałości flisackich tradycji i ostatnią czynną 
kopalnię kredy w Kornicy. A są jeszcze świadkowie historii: 
drewniane kościoły, dworki kryjące się w parkach ze sta-
rodrzewem, a także piękny pałac w Korczewie, częściowo 
przywrócony w czerwcu do użytku po tragicznym zimo-
wym pożarze. 
Jest jeszcze jeden bardzo silny magnes przyciągający tu-
rystów: regionalna kuchnia. 

SMAKI NADBUŻAŃSKIEGO PODLASIA 
Jedzenie nad Bugiem to temat rzeka, choć często związa-
ne jest z lasem. Grzyby, jagody, dziczyzna –smaki lasu to 
jeden z elementów tutejszej kuchni. Ale to dopiero począ-
tek. Bo właśnie tutaj powstają najlepsze sękacze i koro-
waje, a także szlachcice przypominające smakiem zaguby. 
Obok leśnego runa skarbem podlaskiej kuchni są ziem-
niaki, więc i w tej części historycznego Podlasia sporo jest 
przepisów na ziemniaczane kiszki i babki komponujące 
się smakowo wręcz idealnie z kiszonymi ogórkami. In-
nych warzyw też nie brakuje, a i owoców jest dostatek, 
bo okolica słynie z ogrodnictwa oraz... uprawy pieczarek. 
Szeptem, bo to temat wyłącznie dla dorosłych, trzeba też 
wspomnieć o doskonałych miejscowych nalewkach.

Nie ma lepszej przyprawy niż dobre słowo i uśmiech go-
ścinnych gospodarzy, a tego zawsze było w tym rejonie 
pod dostatkiem, więc wszystko, co znajdzie się na tale-
rzu, smakuje przepysznie. Kuchnię podlaską serwuje się 
m.in. w Schedzie Podlaskiej w Mierzwicach, doprawiając 
ją lokalnym folkiem. W Słodkim Zakątku, agroturystyce 
w Klepaczewie, regionalne potrawy są przygotowywane 

na kaflowej kuchni. Dwór Zaścianek z kolei serwuje sma-
kołyki kuchni staropolskiej. Jest w czym wybierać.

Lokalne specjały można nie tylko pałaszować na miejscu, 
ale też nauczyć się je szykować! W Zakamarku Klimczyce, 
gdzie działa inkubator przetwórstwa rolno-spożywczego, 
organizowane są warsztaty kulinarne i degustacje lokal-
nych produktów, na przykład... szparagów!

POCISK RAKIETOWY NA RYNKU
Na koniec odrobina wielkiej historii w niedużej miejscowo-
ści. Na rynku wsi Sarnaki, tak, na rynku, bo kiedyś było to 
miasteczko, znajduje się pomnik przedstawiający... pocisk 
rakietowy V2! Historia upamiętniona w ten sposób jest 
rzeczywiście spektakularna. W okolicach Mielca Niemcy 
testowali wiosną 1944 roku swoją nową broń rakieto-
wą. Jeden z pocisków spadł 20 maja 1944 na mokradła 
w okolicach Mierzwic, nie eksplodował i został znaleziony 
przez miejscowy oddział partyzancki, a później specjal-
nymi kanałami został przetransportowany do Londynu 
w trakcie akcji o kryptonimie „Most III”. 

Odsłonięty w 1995 roku pomnik, zaprojektowany przez 
Marka Ambroziewicza, przedstawia naturalnej wielkości 
rakietę V2 wbijającą się w nadbużańskie bagna. 

więcej informacji o terenach nadbużańskich:
lot nad Bugiem  

 www.lotnadbugiem.pl
lgD „tygiel Doliny Bugu” 

 www.tygieldolinybugu.pl
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Można zjeźDzić caŁy Świat,  Szukająć iDealnych warunków 
Dla wyMarzonego SPŁywu kajakowego. Można też wyBrać ProStSzą 

i równie Skuteczną oPcję: Przyjechać na MazowSze. ŁagoDny liwiec ugoŚci 
roDzinne wyPrawy woDniackie, Skrwa DoStarczy Dawki aDrenaliny, 

narew i Bug nauczą reSPektu Dla wielkiej woDy, 
a wiSŁa to ukoronowanie kajakowego SPŁywu.

  tekst :  Mw

WISŁA. 
KAPRYŚNA KRÓLOWA
Wisła jest wyjątkowa, a spływ królową polskich rzek do-
starcza niezapomnianych przeżyć. Rzeka ma spokojny 
nurt o nizinnym charakterze, ale bywa kapryśna, wystę-
pują na niej głębie i mielizny oraz silne wiatry i wysokie 
fale, nagłe przybory wody, zmiany nurtu, liczne odnogi 
i piaszczyste łachy, wyspy i kępy pośrodku koryta. Może 
dlatego pływanie Wisłą polecane jest raczej zaawanso-
wanym kajakarzom.

  Dla kogo: Pływanie Wisłą jest trudne i niepolecane dla 
początkujących. W granicach województwa mazo-
wieckiego kajakarze mogą spływać od Dęblina do Je-
ziora Włocławskiego za Płockiem. Nad Jeziorem Wło-
cławskim funkcjonują przystanie i kluby żeglarskie, na 
pozostałych odcinkach Wisły infrastruktura żeglarska 
jest słabo rozwinięta. 

 O rzece: Wisła, najdłuższa polska rzeka (1047 km), 
ze źródłami w Beskidzie Śląskim (stoki Baraniej Góry, 
1125 m n.p.m.), na teren województwa wpływa po 
przełomowym odcinku od Zawichostu do Puław. Jest 
korytarzem migracji oraz miejscem żerowania i gniaz-
dowania wielu gatunków ptaków. Podczas spływu 
można podziwiać piękne nadrzeczne krajobrazy oraz 
żyjące nad wodą zwierzęta i ptaki, a w środkowym bie-
gu Wisły – starorzecza będące ich ostoją.

Gdzie rozpocząć spływ
Jednodniowy:
• Warszawa: Wawer – Młociny 
• Góra Kalwaria – Warszawa 
• Karczew – Warszawa 

• Warszawa – Modlin 
• Twierdza Modlin – Wyszogród 
• Wyszogród – Płock 
• Mniszew – Góra Kalwaria

Dwudniowy:
• Pilica – Warszawa • Warszawa – Wyszogród
• Kłoda – Góra Kalwaria • Świerże Górne – Mniszew

3–5 dni:
• Dęblin – Warszawa • Warszawa – Płock • Góra Kalwaria 
– Płock • Modlin – Nowy Duninów

15 dni:
• Dęblin – Warszawa – Płock

Podczas spływu warto zobaczyć
Nad rzeką jest wiele ciekawych obiektów, jak ruiny zamku 
w Czersku, bazylika romańska w Czerwińsku czy Wzgórze 
Tumskie w Płocku. Najciekawszy jest odcinek od Warszawy do 
twierdzy w Modlinie, gdzie warto spojrzeć na połączenie Wisły 
i Narwi oraz obejrzeć Spichlerz w twierdzy Modlin. Przeciwle-
gły brzeg to zalewowe tereny Puszczy Kampinoskiej.

LIWIEC. 
RODZINNY WYPOCZYNEK I PIĘKNE WIDOKI
Meandry Liwca widoczne z Sowiej Góry to jeden z najpięk-
niejszych widoków pogranicza Mazowsza i Podlasia. Do 
tego czysta woda, bezpieczna rzeka – płytka i o delikatnym 
nurcie, wokół lasy dawnej Puszczy Kamienieckiej i Nadbu-
żański Park Krajobrazowy, a wszystko niecałą godzinę jaz-
dy autem lub pociągiem od stolicy. Dolina Liwca przyciąga 
miłośników rajdów pieszych, rowerowych i spływów kaja-
kowych, także seniorów i rodziny z małymi dziećmi.

.kajakieM Po MazowSzu. . 
. Dla MiStrzów i Początkujących . 

w y B r a n e  S P Ł y w y  k a j a k o w e  n a  M a z o w S z u

 fo
t.: 

M
.S

t.
w

ar
Sz

aw
a

 fo
t.: 

w
at

er
Bu

m
P 

– 
aD

oB
e 

St
oc

k



18 19

   Dla kogo: Liwiec to nizinna, naturalna i nieuregulo-
wana rzeka żłobiąca powoli szeroką dolinę w piasz-
czystej równinie. Płynie spokojnie pośród pól, łąk 
i wzgórz morenowych oraz sosnowych lasów, dlatego 
spływy Liwcem są polecane początkującym kajaka-
rzom. W większości miejsc jest płytka, sporo w niej mie-
lizn, wysp i przeszkód oraz budowli zmuszających do 
przenosek (jaz, zastawka, młyn w Paplinie, elektrownia 
w Kalinowcu). Nad rzeką znajdują się także liczne miej-
sca biwakowe i stanica wodna w Zaliwiu Szpinki.

 O rzece: Liwiec, lewy dopływ Bugu o długości 142 km, 
jest uważany za jedną z najpiękniejszych rzek polskiego 
niżu. Na całej długości rzeki wyznaczono dwa obszary 
Natura 2000 – teren ochrony siedlisk „Ostoja Nadliwiec-
ka” oraz obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Liwca”. 
Polecane kąpieliska: w Świnotopie, Kaliskach i Urlach.

Gdzie rozpocząć spływ
Jednodniowy:
• Puste Łąki – Kamieńczyk 
• Urle – Kamieńczyk • Zawiszyn – Kamieńczyk 
• Chodów – Kisielany 
• Kisielany – Zaliwie Szpinki 
• Zaliwie Szpinki – Wyszków 
• Puste Łąki – Kamieńczyk
Jedno-, dwudniowy:
• Kalinowiec – Kamieńczyk • Wyszków – Liw • Borzychy – 
Kamieńczyk • Węgrów – Kalinowiec • Wyszków – Węgrów

Podczas spływu warto zobaczyć
•  Grodzisko (wały grodziska z XI wieku)
•  Liw (zamek z Muzeum Zbrojownią)
•  Stara Wieś (pałac Radziwiłłów)
•  Paplin (dwór)

•  Gwizdały (muzeum gwizdków znajdujące się w budynku 
szkoły podstawowej)

•  Loretto (Sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej)
•  Łochów (zespół pałacowo-parkowy z XIX wieku)
•  Węgrów (Bazylika Mniejsza – na zakrystii słynne 

lustro Twardowskiego, Zespół Poreformacki, Dom 
Gdański)

SKRWA. 
RZEKA DLA NAJTWARDSZYCH
Skrwa – rzeka jak brzytwa. Ostro tnie i wrzyna się głębo-
ko w wysoczyznę Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. 
Urozmaicona rzeźba terenu Parku jest osobliwością na ni-
zinnym i równinnym Mazowszu. W niektórych miejscach 
kąt nachylenia skarpy wynosi nawet 16 stopni. Stąd wie-
lopoziomowe tarasy rzeczne oraz strome skarpy pocięte 
jarami i wąwozami. W sąsiedztwie rzecznej doliny wy-
stępują ciekawe formy rzeźby polodowcowej: rynny, wały 
ozowe i niewielkie jeziora.

  Dla kogo: Skrwa jest dostępna dla kajakarzy od jeziora 
Skrwilno, ale większość spływów zaczyna się w oko-
licach Sierpca. To zmienna rzeka i dość trudny szlak, 
jeden z najciekawszych w kraju. Najpiękniejszy frag-
ment rzeki, na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobra-
zowego, zaczyna się malowniczym leśnym przełomem 
w Sikorzu. Szlak kończy rozlewisko powstałe po spię-
trzeniu Wisły zaporą we Włocławku, gdzie wciąż widać 
pozostałości zatopionych wsi.

 O rzece: Skrwa to prawobrzeżny dopływ Wisły  
(114 km) ze źródłami w pobliżu Płociczna i końcem 
w Jeziorze Włocławskim. W dolnym biegu przepływa 
przez Brudzeński Park Krajobrazowy i obszar Natura 
2000.

Gdzie rozpocząć spływ
Jednodniowy:
• Parzeń – Murzynowo
• Studzieniec – Malanowo
• Malanowo – Tłuchowo
• Brudzeń Duży – Murzynowo

Dwudniowy:
• Malanowo Stare – Babiec
• Borowo – Skrwilno
• Tłuchowo – Murzynowo

Czterodniowy:
• Studzieniec – Jezioro Włocławskie

Podczas spływu warto zobaczyć
•  Płock – zabudowa Wzgórza Tumskiego, rynek, klasycy-

styczny ratusz, Muzeum Secesji, Muzeum Przyrodnicze
•  Dobrzyń nad Wisłą – zespół klasztoru Franciszkanów, 

grodzisko na Górze Zamkowej
•  Sierpc – Muzeum Wsi Mazowieckiej

NAREW. 
WODNE SPLOTY, STARORZECZA I ZALEW
Dolina rzeki Narwi często nazywana jest „polską Amazo-
nią”. Gęsta sieć różnej szerokości i długości koryt rzecz-
nych, które naprzemiennie łącząc się i rozdzielając, two-
rzą bardzo skomplikowany labirynt, czyni z Narwi jedyną 
w Europie i jedną z kilku na świecie (m.in. obok Amazonki 
i Kongo) rzekę anastomozującą.

 Dla kogo: Na mazowieckim odcinku Narew jest 
w kilku miejscach uregulowana, ale zazwyczaj ma 
naturalny, nizinny charakter, łagodny nurt z liczny-
mi płyciznami i wysepkami, piaszczyste dno oraz 
brzegi otoczone łąkami lub zalesione. Spływ rzeką 

jest spokojny. Nadrzeczne skarpy, piaszczyste łachy, 
łąki i łęgowe lasy są ostoją ptaków. Nad rzeką nie 
ma bogatej bazy turystycznej, ale funkcjonują wsie 
letniskowe, miejsca na biwaki oraz stanice wodne 
w Pułtusku i Ostrołęce.

 O rzece: Narew to prawostronny dopływ Wisły łączący 
się z nią za Jeziorem Zegrzyńskim w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Przepływa przez Podlasie i Mazowsze, 
wypływa z bagien w białoruskiej części Puszczy Bia-
łowieskiej i jest fragmentem szlaku łączącego Wielkie 
Jeziora Mazurskie z Warszawą.

Gdzie rozpocząć spływ
Jednodniowy:
• Laskowiec – Ostrołęka – Kamianka
• Zambskie Kościelne – Pułtusk
• Gzowo – Dzierżenin
• Laskowiec – Kamianka
• Ostrołęka – Różan
• Pułtusk – Dzierżenin

Dwudniowy:
• Gnojno – Dzierżenin

Siedmiodniowy:
• Łomża – Ostrołęka – Dzierżenin
• Nowogród – Ostrołęka – Pułtusk – Serock

Podczas spływu warto zobaczyć
•  Nowogród – Skansen Kurpiowski
•  Ostrołęka – pobernardyński klasztor, Muzeum Kultury 

Kurpiowskiej, pomnik bitwy pod Ostrołęką 1831 roku
•  Pułtusk – „Wenecja Mazowsza”, zamek biskupi z cen-

trum hotelowo-konferencyjnym Dom Polonii, najdłuż-
szy w Europie rynek
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rzeki – niezMierzone Bogactwo wojewóDztwa Mazowieckiego. 
Dawne Szlaki hanDlowe DziŚ Stanowią uluBione MiejSca wyPoczynku, 
zwŁaSzcza taM, gDzie woDa zoStaŁa SPiętrzona, tworząc Malownicze 

zalewy. tak PowStaŁy Mazowieckie kąPieliSka, MiejSca rekreacji  
i aktywnego wyPoczynku.

  tekst :  Mw

. Mazowieckie kąPieliSka. . 
. wyPoczynek naD woDą  . 

 ZALEW SOBÓTKA W PŁOCKU
Sobótka to miejskie kąpielisko u stóp skarpy wiślanej 
w Płocku, które uchodzi za jedno z najczystszych na Ma-
zowszu. Udany odpoczynek nad zalewem gwarantuje nie 
tylko rozległa plaża, ale także dobrze przygotowana in-
frastruktura: wypożyczalnia sprzętu wodnego, boiska do 
uprawiania sportów i ścieżki spacerowe.

Dla rodziców z dziećmi została wydzielona specjalna część 
zalewu z 40-metrową wodną zjeżdżalnią. W wypożyczal-
ni można wynająć sprzęt plażowy i wodny, dostępne są 
też boiska do siatkówki plażowej i do gry w piłkę ręczną. 
Dodatkowym atutem plaży jest bezpłatne, ogólnodostęp-
ne Wi-Fi.

TUMSKA CIUCHCIA I DOJAZD DO ZALEWU
Z centrum Płocka nad zalew kursuje autobus komunikacji 
miejskiej nr 44. W letnie weekendy w pobliże kąpieliska 
można dotrzeć kolejką turystyczną, czyli tzw. Tumską 
Ciuchcią, która spod płockiego ZOO startuje o godzinach: 
11.00, 12.30, 14.00, 15.30 i 17.00. Przejazd trwa około 
1 godziny.

SPACERY NAD WODĄ
Niedaleko akwenu, po drugiej stronie ulicy Rybaki, znaj-
duje się park linowy FunPark z dwiema trasami: dla star-
szych i dla dzieci, dmuchanym torem przeszkód i zjeż-
dżalnią, ścianką wspinaczkową, strzelnicą i łucznicą oraz 
terenem do rozgrywek paintballa.

Na cyplu skarpy wiślanej położony jest Zamek Książąt 
Mazowieckich – wizytówka Płocka. Gotycki gmach został 
wzniesiony za czasów Kazimierza Wielkiego, a dziś mieści 
się w nim Muzeum Diecezjalne z kolekcją sztuki sakralnej.

 PLAŻE 
   NAD JEZIOREM ZEGRZYŃSKIM
Jezioro Zegrzyńskie to zbiornik retencyjny na Narwi, który 
od lat przyciąga turystów szukających aktywnego odpo-
czynku nad wodą. Od wiosny do późnej jesieni przyjeż-
dżają tu amatorzy żeglarstwa, windsurfingu, wioślarstwa, 
kajakarstwa i sportów motorowodnych. Najlepsze warun-
ki do kąpieli i relaksu znajdziemy na południowym brzegu 
jeziora.

Za względu na łatwy dojazd z Warszawy najpopularniejszą 
miejscowością wypoczynkową nad jeziorem jest Nieporęt 
z popularną „dziką plażą” z molo, alejkami spacerowymi, 
placem zabaw i siłownią na świeżym powietrzu. W Nie-
poręcie działają także szkoły windsurfingowe i żeglarskie 
oraz wypożyczalnie łodzi, a w ośrodku wypoczynkowym 
Wodnik znajduje się przystań i restauracja z widokiem na 
jezioro.

KOMPLEKS NIEPORĘT-PILAWA
Kompleks Nieporęt-Pilawa w sąsiednich Białobrzegach 
kusi plażą oraz największą nad Zalewem Zegrzyńskim 
bazą do uprawiania windsurfingu. Na terenie komplek-
su jest również port, gdzie cumują żaglówki i motorówki. 
Na młodszych czeka plac zabaw i skatepark. Gdyby ktoś 
miał ochotę zatrzymać się na dłużej, może wynająć pokój 
w jednym z domków położonych bezpośrednio nad brze-
giem jeziorem.

REWITA 
Na plaży przy ośrodku wypoczynkowym Rewita znajdują 
się boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszyków-
kę oraz piłkę plażową, a także siłownia plenerowa i plac  
zabaw.w y B r a n e  k ą P i e l i S k a  n a  M a z o w S z u
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W marinie działa wypożyczalnia sprzętu wodnego, a w są-
siedztwie również punkt gastronomiczny i bar. W ośrodku 
Rewita także można skorzystać z noclegu. 

 KĄPIELISKO NAD JEZIOREM IŁŻECKIM
Weekendowy wypoczynek poza domem? W tym sezo-
nie warto wybrać się w okolice Iłży, gdzie znajduje się 
czyste i bezpieczne kąpielisko z szeregiem udogodnień. 
To jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc wypoczyn-
kowych w południowej części województwa mazo-
wieckiego.

AKTYWNY WYPOCZYNEK
Największe atrakcje? Oczywiście kąpiel w jeziorze, relaks 
na niewielkiej plaży oraz… możliwość spacerowania po 
jeziorze dzięki specjalnym pomostom widokowym. W wy-
pożyczalni sprzętu działającej w sezonie letnim można 
wynająć zwykłe kajaki i canoe, łódkę na pedały, rowerki 
wodne w kształcie kaczki i łódkę. Na jeziorze można rów-
nież uprawiać sporty motorowodne. W sąsiedztwie pla-
ży znajdują się dwa boiska do piłki plażowej oraz siłow-
nia plenerowa. Na dzieci czeka nowoczesny plac zabaw 
z wieżą i ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnią, linową prze-
plotnią, wiszącym mostkiem, drewnianą tuba i panelami 
edukacyjnymi. Jezioro szczyci się najczystszą w regionie 
wodą, która sprzyja namnażaniu ryb. Nic dziwnego, że Ił-
żanka przyciąga także wędkarzy.

RUINY ZAMKU I INNE ATRAKCJE
Wybierając się nad zalew, warto wstąpić do Iłży i poznać 
wizytówkę miasta: ruiny zamku biskupów krakowskich 

z XIV wieku. Z tarasu widokowego na szczycie zamkowej 
wieży rozpościera się widok na okolicę i Góry Święto-
krzyskie.

W mieście można też odwiedzić Muzeum Regionalne, aby 
poznać dzieje miasta i historię rzemiosła garncarskiego. 
W weekendy od maja do września na trasie Iłża – Marcule 
kursuje kolejka wąskotorowa ciesząca się dużym zainte-
resowaniem turystów.

 JEZIORO ZDWORSKIE
Jezioro Zdworskie jest największym naturalnym zbior-
nikiem wodnym na terenie całego województwa mazo-
wieckiego i jednym z akwenów Pojezierza Gostynińskiego 
nazywanego mazowieckimi Mazurami. W sezonie letnim 
nad wodą funkcjonuje kilka ośrodków wypoczynkowo-
-rekreacyjnych oferujących różne możliwości spędzania 
wolnego czasu.

MNÓSTWO ATRAKCJI DLA DZIECI
Ośrodek Zacisze zapewnia dostęp do własnej plaży z po-
mostem i zjeżdżalnią wodną. Znajduje się tam również 
wypożyczalnia sprzętu pływającego oraz plac zabaw dla 
najmłodszych i salon gier. Na terenie ośrodka można roz-
bić namiot, zaparkować przyczepę kempingową lub kam-
pera. Do dyspozycji gości są także domki, apartamenty 
i pokoje w pawilonach.

Ośrodek organizuje wycieczki ciuchcią po okolicy, prze-
jażdżki bryczką i lekcje jazdy konnej; jest tam także boisko, 
na którym można pograć w siatkówkę.

RODZINNE WAKACJE ZE SŁOWIAŃSKIM SMAKIEM
Ośrodek Zacisze Bis oferuje dostęp do plaży i park wod-
ny z zabawami dla najmłodszych. Dodatkowymi atrak-
cjami ośrodka są boiska do gier zespołowych oraz plac 
zabaw. Można tu wynająć domek holenderski lub pokój, 
a na całorocznym polu kempingowym – rozbić namiot 
albo zaparkować kampera. W ośrodku działa całoroczna 
restauracja „Dadźbóg” serwująca potrawy inspirowane 
słowiański smakami – w karcie są zarówno dania ryb-
ne, jak i bliny gryczane z półgęskiem czy wędzony tatar 
wołowy.

RAJ CARAvANINGOWCÓW
Ośrodek Relax dysponuje domkami letniskowymi z ła-
zienkami oraz ogrodzonym i oświetlonym polem dla 
namiotów, przyczep i kamperów z dostępem do przy-
łączy elektrycznych, natrysków i zlewni nieczystości. 
Ośrodek dysponuje też wypożyczalnią sprzętu wodne-
go i rowerów turystycznych, dwoma boiskami do siat-
kówki plażowej i utwardzonym miejscem do gry w ko-
szykówkę.

Jezioro otaczają lasy, które zainteresują miłośników wy-
cieczek pieszych oraz grzybiarzy. Amatorzy jazdy konnej 
mogą odwiedzić stadninę ogierów w Łącku, a osoby inte-
resujące się sztuką – galerię malarską Koszelówka.

 KĄPIELISKO KRUBIN W CIECHANOWIE
Krubin – jedyny w okolicy Ciechanowa kompleks wodny 
składający się z 11 stawów – to ulubione miejsce week-
endowego odpoczynku mieszkańców miasta i okolic. 

KĄPIELISKO I PLAŻA
Jeziorko przeznaczone jest głównie do uprawiania sportów 
wodnych lub spacerów. Wokół niego znajduje się częścio-
wo zadaszona plaża, na której wydzielono boisko do piłki 
plażowej i wypożyczalnię sprzętu wodnego. Do dyspozycji 
gości przygotowano stoły piknikowe, a dla najmłodszych – 
niewielki plac zabaw z „pajęczyną” do wspinaczek i „zam-
kiem”. W punkcie ze sprzętem wodnym można bezpłatnie 
wynająć kajaki i rowery wodne. Osoby chcące popływać 
mogą skorzystać z odnowionego basenu.

W weekendy nad kąpielisko zjeżdżają food trucki serwu-
jące hamburgery, przekąski, lody i napoje. Dostępne są 
także toaleta i przebieralnia.

ATRAKCJE CIECHANOWA I OKOLIC
Relaks na Krubinie warto połączyć ze zwiedzaniem Cie-
chanowa, w tym jego największej atrakcji – Zamku Ksią-
żąt Mazowieckich. We wnętrzu warowni można obejrzeć 
wystawę multimedialną przedstawiającą historię zamku 
i Księstwa Mazowieckiego. W Ciechanowie warto też po-
spacerować po rynku, odwiedzić Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej z miniaturowymi przykładami rzemiosła charak-
terystycznego dla wsi mazowieckiej oraz wdrapać się na 
Farską Górę, gdzie znajduje się gotycki kościół św. Józefa 
i dzwonnica z XIX wieku.

Warto odwiedzić także Opinogórę – wieś, która w prze-
szłości należała do rodu Krasińskich. Dziś słynie ona 
z Muzeum Romantyzmu mieszczącego się w neogotyc-
kim pałacyku z połowy XIX wieku.
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. rejSy Po wiŚle . 
czy wieSz, że w PrzeSzŁoŚci to wŁaŚnie wiSŁa ByŁa gŁówną arterią

koMunikacyjną i tranSPortową? DrewnianyMi ŁoDziaMi Przewożono
towary i PiaSek, tranSPortowano zBoże aż Do gDańSka.
DziSiaj to już hiStoria, ale wciąż Można PoPŁynąć w rejS,

By SPojrzeć na warSzawę z innej PerSPektywy.

  tekst :  Stołeczne Biuro turystyki

w a r S z a w a

Wybierz się w rejs, korzystając z tradycyjnych płasko-
dennych łodzi, zabytkowego statku, komfortowego kata-
maranu czy gondoli. Jeśli szukasz mocniejszych wrażeń, 
wynajmij motorówkę lub jacht. Można też skorzystać 
z mobilnych wypożyczalni kajaków. Jednostki cumu-
ją w wielu miejscach, głównie po lewej stronie Wisły. 
W większości przypadków możesz zarezerwować i opła-
cić wycieczkę online.

W STARYM STYLU 
Codziennie spod pływającej barki „Kurier” „El Chapo”, przy-
cumowanej przy Bulwarze Karskiego u stóp Zamku Kró-
lewskiego, w rejs widokowy rusza jeden z kameralnych 
statków „Po Wiśle”. W ciągu godzinnej wycieczki zoba-
czysz panoramę Starego i Nowego Miasta, Centrum Nauki 
Kopernik czy unikalną stację wodociągów Grubą Kaśkę. 
Wieczorem zachwyci cię zachód słońca, a przy okazji na-
pijesz się herbaty, kawy albo skosztujesz soczystych pol-
skich jabłek – i to wszystko w cenie. 

W romantyczny rejs możesz wybrać się komfortową, za-
daszoną gondolą z floty Aquatica, która rusza z przystani 
po prawej stronie Wisły, w pobliżu mostu Śląsko-Dąbrow-
skiego lub przeszkloną iBarką. 

Na tych, którzy pragną poczuć ducha historii, czeka na-
tomiast przepiękna replika najstarszej jednostki mazur-
skiej białej floty – XIX-wiecznego parowca Loewenti-
na z 1892 roku. Na czterech pokładach zmieści się do  
80 osób. Podczas półtoragodzinnego rejsu posłuchasz 

ciekawostek o Warszawie, zamówisz piwo czy przekąski 
z grilla. 

Z niemalże dowolnego miejsca na warszawskim odcinku 
rzeki zabierze Cię w rejs TAXI Wisła. 12-metrowa jed-
nostka „Olęder” (od nazwy średniowiecznych osadników 
z Niderlandów) posiada zadaszenie przed słońcem i desz-
czem oraz duży otwarty pokład, na którym poleniuchujesz 
w trakcie rejsu. 

Z kolei tzw. szkutą, stabilną płaskodenną łodzią zapro-
jektowaną na wzór tradycyjnych wiślanych jednostek, 
popłyniesz w półtoragodzinny rejs z przystani Nowa Fala 
lub z Cypla Czerniakowskiego. Dodatkowo u organizato-
ra możesz zamówić brunch lub kolację. W trakcie rejsów 
wieczornych (w górę rzeki) czeka na Ciebie butelka Pro-
seco i niezapomniany widok warszawskiego skyline’u na 
tle zachodzącego słońca.

Na koniec polecamy wycieczkę tradycyjną wiślaną łodzią 
typu galar. Wzorowana na XVIII-wiecznych galarach drew-
niana łódź umożliwia żeglugę przy najniższych stanach 
wody. Po drodze obejrzysz Stare Miasto, zatrzymasz się 
na wiślanej wysepce, a przy dobrej pogodzie rozstawisz 
ze sternikiem tradycyjny żagiel. Posłuchasz też opowieści 
o Wiśle i Warszawie.

Z ADRENALINĄ
Dla osób spragnionych emocji proponujemy rejs moto-
łódką – łodzią z polietylenu z 13-konnym silnikiem, prze-
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znaczoną dla trzech osób. Weź pod uwagę, że w dół rzeki 
pomkniesz trzy razy szybciej niż pod prąd. 

Większą grupą warto wybrać się na wycieczkę motorówką. 
W trakcie wieczornych rejsów serwowane jest wino, a głów-
ną atrakcją jest widok zachodzącego słońca. Na specjalne 
życzenie można popłynąć nawet na Zalew Zegrzyński. 

Prawdziwym wyzwaniem będzie jednak przejażdżka 
superszybką, 380-konną, płaskodenną motorówką JET 
GO – przy prędkości blisko 80 km/h łódź wiruje i wyko-
nuje dynamiczne skręty, zupełnie jak na kolejce górskiej. 
Podobnych doznań możesz oczekiwać po przygodzie 
z 12-osobową łodzią z napędem śmigłowym AIRBOAT – 
jedną z najszybszych jednostek na Wiśle. W ciągu 20-mi-
nutowego rejsu tą nietypową konstrukcją poczujesz się 
jakbyś leciał, a nie płynął. 

WISŁA W STYLU SLOW
Wolisz podziwiać nadrzeczne krajobrazy w spokojniej-
szym tempie? Jest na to sposób – kajaki. Kajakiem do-
trzesz do miejsc niedostępnych dla innych, zwiedzisz ka-
nały, port ze starymi pochylniami, śluzami, dopłyniesz do 
wysp i różnych rzecznych zakamarków prawego brzegu 
Wisły. Po malownicze widoki najlepiej wybrać się w dół 
rzeki. Zaraz za miastem rzeka niemal wpływa do Kam-
pinoskiego Parku Narodowego. Można też popłynąć na 
południe – pod prąd, gdzie czysta woda i rozlane szeroko 

koryto rzeki w okolicach Otwocka przyciągają wielu ama-
torów biwakowania. 

Jeśli lubisz długie, leniwe wyprawy, wybierz się na cało-
dzienny rejs do Serocka. Statek „Zefir” kursuje w weeken-
dy i zabiera na pokład ponad 100 pasażerów. W trakcie 
rejsu nasycisz oczy widokiem przyrody, zobaczysz rów-
nież ruiny starego mostu z 1897 roku wysadzonego przez 
wycofujące się wojska rosyjskie w 1915 roku. Na miej-
scu poczujesz się jak na Mazurach – malownicze Jezioro 
Zegrzyńskie w sezonie pełne jest motorówek, żaglówek 
i kajaków, znajdzie się też chwila czasu na plażowanie. 
Statek wypływa z przystani na Żeraniu o godz. 900 i wraca 
na miejsce o godz. 1800.

Więcej informacji warsawtour.pl/rejsy-po-wisle/

  /go2warsaw 

Oficjalny Portal Turystyczny Warszawy: www.go2warsaw.pl
Warszawska Informacja Turystyczna: it@go2warsaw.pl
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Stołeczne Biuro turystyki
pl. Defilad 1, 00-901 warszawa

 +48 503 033 720
 sekretariat@go2warsaw.pl
 https://warsawtour.pl/

Wakacyjne połączenie 
Warszawy z Trójmiastem i Ustką

Pociąg  „Słoneczny” do Ustki 
kursuje codziennie

czas przejazdu 
do Trójmiasta 3 h 03 min

do Ustki 5 h 20 min
do Trójmiasta do Ustki

36
47
75
 

75
zł

25 
zł

 00
zł

Bilet studencki 29
Bilet uczniowski 37
Bilet normalny 60

40 
zł

80 
zł

00 
zł

Pociąg „Słoneczny-BIS” do Trójmiasta 
kursuje w weekendy i święta 

czas przejazdu 3 h 01 min

www.sloneczny.mazowieckie.com.pl
www.facebook.com/KolejeMazowieckieKM
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. woMan art Power. . 
. gŁoS koBiet  .

MówiMy, że Sztuka to wolnoŚć. czy jeDnak hiStoria koBiet w Sztuce 
to PotwierDza? woMan art Power BezPoŚreDnio oDnoSi Się Do tego 

niezwykle iStotnego aSPektu. jej celeM jeSt PrzeDStawienie Szerokiej 
PuBlicznoŚci twórczoŚci DwuDzieStu artyStek wyPowiaDających  

Się językieM Sztuki w SPrawach Dla nich najiStotniejSzych. 

  tekst :  Paweł witkowski

„Nikt nie rodzi się kobietą, lecz się nią staje” 
– Simone de Beauvoir

Siła tej prezentacji tkwi w wyrazistości przekazu oraz róż-
norodności postaw artystycznych. Różne doświadczenia 
i indywidualne podejście do sztuki łączy wspólny wątek: 
autonomiczny głos wyrażony poprzez twórczą ekspre-
sję. Jest to o tyle ważne, że jest to głos komplementarny 
z tym wyrażanym przez mężczyzn. 

PRZEŁAMYWANIE BARIER 
Społeczne koncepcje kobiet i kobiecości ciągle się zmie-
niają. Są renegocjowane i poddawane dyskusji. Woman 
Art Power to opowieść kobiet badających naszą teraź-
niejszość, w której nowe perspektywy i postrzeganie 
m.in. ideałów ciała, tożsamości płciowej i kobiecości 
ożywiają debatę publiczną. Każda z biorących udział 
w wystawie artystek w indywidualny sposób wnosi swą 
cząstkę do zbiorowej całości. Wspólnie tworzą bardzo 
mocny i wyrazisty przekaz. Sprawiają, że głos kobiet sta-
je się donioślejszy, a sprawy ich dotykające wybrzmie-
wają jeszcze mocniej. Odwagę, kreatywność i determi-
nację ucieleśniają w swoich dziełach jako inspirację dla 
bardziej integracyjnej przyszłości. 

SZTUKA EMOCJI
Kobiety w sztuce coraz mocniej zaznaczają swoją obec-
ność. Dzięki sile i determinacji utorowały sobie możli-
wość wyrażania opinii o kondycji społecznej i politycz-
nej. Artystki posługują się językiem sztuki jako medium 
do przekazywania własnych doświadczeń. Językiem, 
którym mówią o swoich przekonaniach i poglądach, 
nawet jeśli przekraczają tym różne tabu w dyskursie 
publicznym. Opowiadają o tym, jak kształtowane są ich 
emocje, jak są tłumione lub kanalizowane. Sztuka ko-
biet to wyrażanie przede wszystkim tego, co się czuje, 
to sposób zarządzania emocjami i wzmacnianie wła-
snej tożsamości. Jest to coraz mocniejszy głos, który 

pozwala kobietom być słyszanymi w przestrzeni pu-
blicznej, gdy mówią o rzeczach dla nich ważnych, bez-
pośrednio ich dotykających lub takich, na które starają 
się zwrócić naszą uwagę. 

Kobiety poprzez sztukę komunikują nam, w jaki sposób 
stereotypy i przyporządkowane role społeczne stają się 
barierami w nieskrępowanej potrzebie wyrażania i wer-
balizowania swoich doświadczeń i emocji. My mężczyźni 
mamy obowiązek wsłuchać się w ten głos i zrobić wszyst-
ko, żeby go wreszcie zrozumieć…

Na wystawie zobaczymy prace Anny Baumgart, Beaty 
Ewy Białeckiej, Julii Curyło, Martyny Czech, Iwony Demko, 
Olgi Dmowskiej, Anny Grzymały, Doroty Hadrian, Moniki 
Falkus, Bożeny Klimek-Kurkowskiej, Agaty Kus, Katarzyny 
Kukuły, Hanny Krzysztofiak, Katarzyny Pietrzak, Jadwi-
gi Sawickiej, Heleny Stiasny, Sabiny Twardowskiej, Alex 
Urban, Ludmiły Woźniczko i Agaty Zbylut.
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Mazowieckie centrum Sztuki 
współczesnej „elektrownia” w radomiu
ul. mikołaja kopernika 1, 26-600 radom

 www: https://mcswelektrownia.pl
  https://www.facebook.com/mcswe24
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. kajakowyM SzlakieM . 
. rzeki wkry . 

Malownicza i BarDzo urokliwa, wijąca Się wŚróD Pól, 
Łąk i laSów wkra zaPraSza Do wyPoczynku i relakSu. 

nieDoceniana wczeŚniej PoD wzglęDeM walorów PrzyroDniczych, 
hiStorycznych czy kulturowych – DziŚ Staje Się uluBionyM 

MiejSceM kajakarzy i wielBicieli aktywnej turyStyki.

  tekst :  Ł.  Mal inowski/uM nasielsk

n a S i e l S k  i  o k o l i c e

Wkra to typowo nizinna rzeka o niewielkim spadku. Choć 
jej źródła zlokalizowane są w obszarach pojeziernych 
w województwie warmińsko-mazurskim, to najpiękniej-
szy i najbardziej malowniczy odcinek (163 km) prowadzi 
przez północne Mazowsze. Jest jedną z najczystszych 
rzek Mazowsza, a jej walory przyrodniczo-krajobrazowe 
zachwycają swym urokiem za każdym zakolem. Wkra sil-
nie meandruje, zwłaszcza w środkowym i dolnym biegu 
rzeki, co świadczy o jej naturalnym przebiegu i dostarcza 
przepięknych widoków. 

NAJDŁUŻSZA RZEKA PŁYNĄCA 
Z PÓŁNOCY NA POŁUDNIE!
Wkra jako jedna z niewielu rzek w Polsce płynie „pod 
prąd” – nie z gór w kierunku morza, a z morza w kierunku 
gór. Dlaczego? Dlatego, że jej źródło znajduje się na Gar-
bie Lubawskim (pasmo wzniesień morenowych) we wsi 
Januszkowo koło Jeziora Kownatki, skąd spływa przez 
Nizinę Północnomazowiecką, by zakończyć swą podróż 
ujściem do Narwi za Pomiechowem. Ma długość 249 km, 
co sprawia, że przepływa przez dwa województwa, sie-
dem powiatów i dwadzieścia gmin.

Dolina Wkry została wyrzeźbiona (na skutek erozji wod-
nej) ok. 130 tys. lat temu po zlodowaceniu środkowo-
polskim przez wody roztopowe z topniejącego lądolodu. 
Od wieków rzeka była wykorzystywana przez ludzi jako 
źródło wody pitnej, w rolnictwie i przemyśle. Jeszcze  

w XIX wieku wiosną spławiano nią drewno do Narwi, 
a do dziś oglądać można wzdłuż brzegów pozostałości 
starych młynów.

NATURA W PEŁNYM ROZKWICIE
Krajobraz doliny Wkry potrafi zmieniać się każdego dnia. 
Kształtowany jest poprzez pogodę, pory dnia, poziom 
stanu rzeki. Z każdym miesiącem rzeka wygląda inaczej 
i nabiera innego charakteru. Wije się leniwie wśród ła-
godnych wzgórz morenowych i ukwieconych łąk w kolej-
nych odsłonach wiosny, lata, jesieni i zimy, a także przej-
ściowych pór roku: przedwiośnia, polecia i przedzimia. 
Rozlewająca się wiosną na otaczające ją łąki, zwłaszcza 
teraz tworzy malownicze rozlewiska w bujnym wydaniu 
przyrody. 
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Naturalny krajobraz doliny Wkry, walory przyrodnicze 
i historyczne to tylko kilka z powodów, które przyciągają 
tu turystów. Latem staje się miejscem kąpieli wodnych 
i słonecznych, ale przede wszystkim zachęca do aktyw-
nego wypoczynku. Właśnie dlatego tereny nadwkrzań-
skie stały się celem wycieczek: pieszych, rowerowych 
oraz spływów kajakowych. Dostęp do nich zapewnia 
wiele ścieżek, dróg i dróżek, które często otula sama na-
tura.

SPŁYŃ KAJAKIEM I POZNAJ DOLINĘ WKRY
Spływy kajakowe w ostatnich latach stały się popularną 
rozrywką dla ludzi, którzy cenią sobie aktywny wypoczy-
nek na łonie natury. Jest to najlepszy sposób dotarcia 
do niedostępnych, dzikich zakątków – zupełnie innych 
i niezwykle pięknych. Płynąc kajakiem, można wręcz 
„dotknąć” natury i chłonąć wszechobecny spokój i ciszę, 
którą „zakłóca” jedynie śpiew ptaków czy szum wody.

W dolnym i środkowym biegu Wkry można znaleźć wiele 
odcinków o różnej trudności. Na trasach spływów zloka-
lizowane są miejsca dokowania kajaków ułatwiające do-
branie długość trasy do osobistych preferencji. Odcinki 
spływów zwykle liczą od 5 do 15 km, choć poszukiwacze 
przygód i adrenaliny coraz częściej decydują się na dłuż-
sze trasy. Dużym zainteresowaniem cieszą się spływy 
rozpoczynające się wczesnym rankiem, a nawet nocą, 
przy blasku pochodni. Modne stają się też spływy kilku-
dniowe, z noclegami w namiotach. Tego typu wypoczyn-
kowi atrakcyjności dodają czynniki pogodowe, np. mgły 
radiacyjne, chłodne poranki z szadzią czy wyższy poziom 

wody z silniejszym nurtem po roztopach lub dużych opa-
dach. W sezonie letnim warto wybrać się na spływ poza 
weekendem, pozwala to uniknąć tłoku i daje możliwość 
delektowania się ciszą, spokojem oraz bliskością nie-
tkniętej przez człowieka natury. To doskonały sposób na 
relaks! 

Obecnie wypożyczalnie kajaków dbają o każdy szczegół 
– bezpieczeństwo, wysokiej jakości wyposażenie i wy-
godę – wszystko, aby zadowolić klienta. Najczęściej do 
tej pory spotykane kajaki jedno- i dwuosobowe zastę-
pują kajaki przeznaczone dla trzech osób. W ten sposób 
można odpowiednio dobrać załogę, zwłaszcza w przy-
padku większych grup – rodzin z dziećmi, pracowniczych 
wyjazdów integracyjnych czy grup przyjaciół. 

Wyjazd na kajaki jest stosunkowo tani, nie wymaga wy-
jątkowej sprawności fizycznej ani wybitnych umiejętno-
ści. Jest to doskonały sposób na aktywny odpoczynek 
w nieczęsto już spotykanej scenerii bujnej roślinności, 
zielonego tataraku i pałki wodnej, w towarzystwie bo-
brów, kaczek i łabędzi. Pokonywanie szlaku wodnego 
i obserwacja natury z poziomu lustra wody dostarcza 
naprawdę niezwykłych doznań i pozwala głęboko się 
zrelaksować. 

wydział organizacji i Promocji
urząd Miejski w nasielsku

 +48 23 69 33 123
 promocja@nasielsk.pl
 www.nasielsk.pl
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. węgrów. . 
. Daj Się oczarować! . 

węgrów to PeŁne uroku MiejSc e,  które faSc yn uj e Bogatą 
hiSto rią Sięgającą ŚreDniowiecza.  wSPóŁ c z eSn oŚć Prz ePl ata 

Się  z  wielo wiekową, kulturą i  traDyc j ą Stworz on ą Prz ez 
Pokolenia żyjących tu niegDyŚ oBok Pol aków – ż yDów, Sz kotów 

i  ruSinów. 

  tekst :  Beata gontarz

w i e l o k u l t u r o w y  w ę g r ó w 

To malownicze miasto proponuje wiele atrakcyjnych form 
wypoczynku: spływy kajakowe po Liwcu, wycieczki rowe-
rowe czy wypoczynek na plaży nad zalewem w Węgrowie. 
Znajduje się tu plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, 
stanowiska wędkarskie oraz – dla miłośników aktywnego 
wypoczynku – wielofunkcyjne boisko i wypożyczalnia ro-
werów wodnych. 

Tuż przy zalewie ulokowany jest punkt gastronomiczny 
oraz miejsca piknikowe. Wokół zalewu ciągnie się ścieżka 
rowerowa, która jest częścią liczącego blisko 10 km szlaku 
rowerowego Natura. Prowadzi od kąpieliska wzdłuż do-
liny Liwca do zamku w Liwie lub na Sowią Górę, z której 
rozciąga się piękna panorama na wijącą się malowniczo 
rzekę. 

W KRĘGU RÓŻNYCH KULTUR
Węgrów może się też pochwalić licznymi zabytkami, któ-
re najlepiej zwiedzać, podążając szlakami turystycznymi, 
Szlak Mistrza Jana Twardowskiego przywołuje postać 
sławnego maga, z którym związane jest wiele legend. 
Ta węgrowska opowiada o lustrze Twardowskiego, które 
do tej pory można obejrzeć w zakrystii Bazyliki Mniejszej. 
Mag wywoływał za jego pomocą ducha Barbary Radziwił-
łówny, a Napoleon ujrzał w nim klęskę swojej armii. Szlak 
wielokulturowy polecamy wszystkim miłośnikom historii, 
szczególnie osobom zainteresowanym zabytkami i dzie-
dzictwem kulturowym Węgrowa, wśród których – obok 
wspomnianej Bazyliki Mniejszej z freskami Michała Anioła 
Palloniego – warto wymienić Zespół Poreformacki – daw-
ny klasztor z ekspozycją muzealną oraz nowo otwartym 

Centrum Dialogu Kultur, Dom Gdański, w którym obecnie 
znajduje się Miejska Biblioteka Publiczna, a także drukar-
nię ariańską, kościół ewangelicki i drewniany kościółek, 
który według legendy został wybudowany w jeden dzień. 
Warto odwiedzić też ludwisarnię braci Kruszewskich, jedną 
z nielicznych w Polsce, czy Lapidarium – miejsce pamięci 
zamordowanych Żydów oraz dom rabina Morgensterna.  

BITEWNYM SZLAKIEM
Węgrów to również „polskie Termopile”, gdzie rozegrała 
się słynna bitwa pod Węgrowem, jedna z największych 
potyczek powstania styczniowego. O węgrowskiej bitwie 
pisali wybitni polscy poeci, jak Cyprian Kamil Norwid czy 
Maria Konopnicka, a ówczesna prasa rewolucyjna po-
równała ją do bitwy Spartan pod Termopilami. Miejscem 
uhonorowania tej heroicznej walki kosynierów jest mogiła 
powstańców styczniowych. 

W okresie letnim na Rynku Mariackim odbywają się liczne 
festyny i koncerty. Organizowane są spotkania z twórcami 
i artystami ludowymi oraz imprezy plenerowe. 

centrum Promocji i informacji turystycznej 
miejska Biblioteka Publiczna w węgrowie  
ul. rynek mariacki 11, 07-100 węgrów 

 +48 25 792-24-74
  mbp.wegrow@gmail.com
 www.wegrow.com.pl
 www.liwiec.wegrow.com.pl
 bitwapodwegrowem.pl  
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. wukaDką . 
. Bliżej Do lata . 

traSa linii wkD wieDzie Przez Malownicze i urokliwe tereny, 
zachęcając Do oDkrywania MazowSza. MiMo że PoŁożone tuż oBok 

warSzawy, ParaDokSalnie – wcale nie Są naM tak DoBrze znane. 
zaPakuj więc rower Do kolejki wkD i Poznaj okoliczne PereŁki 

PoDwarSzawSkich MiaSt ogroDów. 

  tekst :   wkD wydział  Marketingu i  reklamy

P o D w a r S z a w S k i e  M i a S t a  o g r o D y

Na mapie szlaku WuKaDki każdy z pewnością znaj-
dzie coś dla siebie. Wędrówkę warto zacząć oczywiście 
od Grodziska Mazowieckiego i jego Izby Tradycji EKD/
WKD. To stąd rusza nasza kolejka, prowadząc prosto do 
stolicy. Centrum dowodzenia stanowi Miejski Ośrodek 
Kultury, wokół którego skupiają się lokalne środowiska 
artystyczne. Drugim wyróżniającym się punktem jest 
Mediateka. Obiekt o przeszklonych elewacjach doskona-
le wtapia się w zieleń parku Skarbków, który w okresie 
wiosenno-letnim gości letnie koncerty, pikniki, kino na 
leżakach i mnóstwo innych imprez.  

Otwarcie linii EKD w grudniu 1927 roku wiązało się z wiel-
kim ożywieniem budowlanym w miejscowościach leżą-
cych wzdłuż linii kolejki. Ze względu na leśny charakter 
terenów oraz walory przyrodnicze powstało tu kilka Miast 
Ogrodów. Planując wycieczkę, obowiązkowo musimy za-
znaczyć je na swojej mapie. 

MIASTA OGRODY  
Od początku swego istnienia Milanówek był przede 
wszystkim letniskiem dla zamożnych mieszkańców War-
szawy. W czasie trwania powstania warszawskiego do 
Milanówka przeniosły się najważniejsze organy Polskiego 
Państwa Podziemnego, co zyskało mu przydomek „małe-
go Londynu”. Dzisiaj to niezwykle urokliwe miasteczko, pełne 
zabytkowych pensjonatów i willi – 200 objętych jest ochroną 
konserwatorską, a 21 wpisano do rejestru zabytków. 

Powstanie Podkowy Leśnej także związane jest bezpo-
średnio z budową EKD, o czym do dnia dzisiejszego przy-
pomina układ ulic wokół dworca kolejowego. Zdecydowa-
nie warto zobaczyć tu willę Aida czy wybrać się na spacer 
Aleją Lipową, odwiedzić kościół św. Krzysztofa oraz re-
zerwat „Parów Sójek”. Łatwo stąd dojechać do Stawiska, 
gdzie znajduje się Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkie-
wiczów – ośrodek artystyczno-kulturalny lat 30. XX wie-
ku. Gościli w nim m.in. Julian Tuwim  i  Antoni Słonimski. 

Dzisiaj organizowane są tu lekcje muzealne oraz wycieczki 
połączone ze spacerem po zabytkowych i urokliwych te-
renach Miasta Ogrodu. 

Z kolei w Pruszkowie warto odwiedzić Muzeum Starożyt-
nego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, gdzie 
eksponowana jest jedyna w Polsce wystawa na temat 
starożytnej metalurgii „Przedświt – Mazowieckie Cen-
trum Metalurgiczne z przełomu er”. Muzeum organizuje 
również koncerty, dyskusje, warsztaty itd.

ZAPAKUJ ROWER DO WUKADKI
Na weekendową rekreację szlakiem kolejki WKD warto 
zabrać ze sobą rower. W ten sposób zawsze można zrobić 
„skok w bok” i poznać mniej znane perełki podwarszaw-
skich Miast Ogrodów. Chociażby Otrębusy – słynne dzięki 
Muzeum Motoryzacji i Techniki, skąd już tylko krok do Ka-
rolina. W tym przepięknym zakątku gminy Brwinów swoją 
siedzibę ma najsłynniejszy polski zespół artystyczny– 
Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE”. Można przy 
okazji skorzystać z oferty Wukadką z biletem „Mazowsza” 
i dojechać pociągiem WKD na koncert odbywający się 
w sali widowiskowej „Matecznik Mazowsze”. 

W Brwinowie koniecznie trzeba zajrzeć do Ogrodu Bota-
nicznego, a także zahaczyć o Wake Family Brwinów. To 
idealne miejsce na wodne szaleństwa. Do dyspozycji gości 
są tu wyciągi do wakeboardu i nart wodnych, plaża z pla-
cem zabaw dla dzieci, strefa relaksu z lożami, hamaka-
mi, beach bary z muzyką, restauracja, słowem – miejsce, 
aby cieszyć się życiem!

Podróżuj z WuKaDką!

warszawska kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 grodzisk mazowiecki

 +48 22 755-55-64
 wkd@wkd.com.pl
 https://wkd.com.pl fo
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. jak wakacje. . 
. to tylko w PŁocku! . 

jak co roku zaPraSzaMy Do oDkrywania uroków PŁocka w raMach 
wakacyjnych SPacerów PoD haSŁeM „oDkryj z naMi PŁock”. Dawny gróD 

wŁaDySŁawa herMana i BoleSŁawa krzywouStego, który za czaSów 
Panowania oBu wŁaDców PeŁniŁ funkcję Stolicy kraju, PeŁny jeSt tajeMnic 

i Mrożących krew w żyŁach hiStorii. PoDczaS naSzych SPacerów 
zagląDaMy Do MiejSc zwykle nieDoStęPnych Dla turyStów oraz 

i PrzekazujeMy PorząDną Dawkę wieDzy o MiejScach leżących 
na PoPularnyM Szlaku turyStycznyM. 

  tekst :  katarzyna chojnowska

P Ł o c k  i  o k o l i c e

Udział w spacerach jest bezpłatny i nie wymaga wcze-
śniejszych zapisów. Miejsce spotkania z przewodni-
kiem: Stary Rynek przy ławeczce druha Wacława Milke  
– godz. 1200.

harmonogram spacerow:
  18 czerwca 2022 – Szlak Gotyku Ceglanego
  26 czerwca 2022 – Płockie pomniki 
  3 lipca 2022 – Ignacy Łukasiewicz i X Wieków Płocka
  10 lipca 2022 – Wystawa art déco 

 i Galeria płocczan XX wieku
  16 lipca 2022 – Średniowieczny Płock
  23 lipca 2022 – Dzielnica żydowska 

 i Muzeum Żydów Mazowieckich
  7 sierpnia 2022 – Śladami W. Broniewskiego w Płocku
  13 sierpnia 2022 – Znane Płocczanki. 

 Płocka HERstoria 
  21 sierpnia – Miasto Bohater. 

 Obrona Płocka 1920 roku

„PŁOCK NA ROWERY”
To akcja organizowana przez Płocką Lokalną Organizację 
Turystyczną skierowana do fanów dwóch kółek, realizo-
wana w wakacyjne weekendy. Zapraszamy wielbicieli 
aktywnego wypoczynku w większym gronie rowerowych 
zapaleńców. Nasi przewodnicy pokażą okolice Płocka 
z perspektywy szlaków rowerowych, przybliżą historię 
miejsc leżących na trasie rajdu i pokażą miejsca, w których 

poczuć można autentyczny kontakt z przyrodą. Z nami 
poczujesz, że Mazowsze wcale nie jest takie płaskie, jak 
się wydaje. Zapraszamy do przeżycia rowerowej przy-
godny z Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną podczas 
trzech wakacyjnych rajdów rowerowych:

  25 czerwca 2022 – Brudzeński Park Krajobrazowy
  30 lipca 2022 – Gostyńsko-Włocławski 

 Park Krajobrazowy 
  27 sierpnia 2022 – Nadwiślański Szlak Rowerowy 

Szczegóły na www.turystykaplock.eu lub fb PłockiLOT

MUZYCZNE CZWARTKI 
NA PŁOCKIEJ STARÓWCE 
Również w tym roku Płocka LOT ożywi płocką starów-
kę koncertami organizowanymi w wybrane wakacyjne 
czwartki. Zapraszamy wielbicieli muzyki na żywo zawsze 
o godzinie 1800 na Stary Rynek na wspólne uczty mu-
zyczne.

harmonogram koncertów:
  30 czerwca 2022 – Tango – ulice miast
  7 lipca 2022 – Muzyczna podróż do Kraju Kwitnącej 

Wiśni
  14 lipca 2022 – Tourklezz
  21 lipca 2022 – Filmowo & musicalowo
  4 sierpnia 2022 – PRLove
  18 sierpnia 2022 – Festa latina 
  25 sierpnia 2022 – Muzyczne love story
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Letnie miesiące są świętem dobrych dźwięków w na-
szym mieście. Nad Wisłą, w sąsiedztwie majestatycz-
nych zabytków, w sercu miasta znajduje się plaża, która 
wielu fanom muzyki kojarzy się właśnie z festiwalami. 

W tej niepowtarzalnej scenerii odbywają się co roku wyjąt-
kowe imprezy muzyczne, podczas których miłośnicy róż-
nych brzmień bawią się od zmierzchu do świtu, by w dzień 
cieszyć się odpoczynkiem i korzystać z licznych płockich 
atrakcji. Audioriver Festival z muzyką elektroniczną, hip-

-hopowy LECH Polish Hip-Hop Festival czy zamykający 
sezon dużych letnich imprez Summer Fall Festival.

Płocczanie kochają biegać i z roku na rok organizują co-
raz więcej imprez tego rodzaju. Największą jest Półma-
raton Dwóch Mostów, który w tym roku odbędzie się  
11 września. Nie jest to typowy bieg uliczny, gdyż jego 
trasa wiedzie po nawierzchni asfaltowej, bruku, płytach 
betonowych oraz po naturalnym podłożu, a uczestnicy 
biegną przez dwa płockie mosty. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku na 
ostatni weekend września zapraszamy turystów i Płoc-
czan do wzięcia udziału w kolejnej edycji akcji „Płock za 
pół ceny”. W ten wyjątkowy weekend  turyści i mieszkańcy 
cieszyć się będą ofertą kulturalną, rozrywkową i gastro-
nomiczną po obniżonych o 50% cenach. Jesteśmy pewni, 
że będzie to wyjątkowy czas, podczas którego wielu tury-
stów odkryje nasze miasto. To również doskonała okazja 
dla mieszkańców Płocka do przetestowania restauracji 
czy muzeów, których wcześniej nie odwiedzali.
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Płocka lokalna organizacja turystyczna
Stary rynek 8, 09-400 Płock

 +48 24 364 99 90
 biuro@turystykaplock.eu
 http://turystykaplock.eu
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. w PoSzukiwaniu ciSzy, . 
. lokalnych SMaków . 

. i niezwykŁych atrakcji . 
MoDne oStatnio PoDróże w Stylu Slow naBierają znaczenia,  

Bo zatęSkniliŚMy Do MiejSc oDDalonych oD tŁuMów i wielkich agloMeracji 
MiejSkich, uSytuowanych w BliSkoŚci natury i niezwykŁych atrakcji. 

wyBieraMy wyPoczynek, gDzie ciSza i SPokój zMącone Są jeDynie ŚPieweM 
Ptaków, a otaczające naS krajoBrazy zaPierają Dech w PierSiach. DoMowe 

jeDzenie , PrzywoŁujące najlePSze SMaki z DziecińStwa, SąSieDztwo 
Malowniczych terenów zielonych i Szlaków woDnych Są DoDatkowyMi 

atutaMi PrzeMawiającyMi za SPęDzenieM urloPu na wSi. 

  tekst :  Mazowiecko-Podlaskie  Stowarzyszenie agroturystyczne

a g r o t u r y S t y k a  n a  P o g r a n i c z u  M a z o w S z a  i  P o D l a S i a

ZATAŃCZYĆ ZE STRUSIEM 
Niespełna 70 km na wschód od Warszawy w Borzychach 
znajduje się Zwierzyniec EUROSTRUŚ, a w nim atrakcji 
moc i co ważne – wszystkie na wyciągnięcie ręki. Zwie-
dzanie zwierzyńca to też obcowanie ze zwierzakami, 
można je karmić i głaskać. Alpaka Lala jest z w dobrej 
komitywie z kózką Chmurką, a kiedy poprosimy strusie, 
to Salsa i Tango porwą nas do tańca. Przejażdżka wo-
zem pełnym siana, spływy kajakowe po Liwcu i wyprawa 
w poszukiwaniu śladów mistrza Twardowskiego lub zwie-
dzanie zamku książąt mazowieckich w Liwie to dodatko-
we atrakcje. Możemy skorzystać z noclegu w jednym 
z drewnianych domków lub rozbić namiot.

Z NURTEM BUGU 
Malownicze krajobrazy podziwiane z tafli wody, ognisko 
nad brzegiem rzeki, nocleg pod gwiazdami lub w samo-
dzielnie stojącym drewnianym domku, a na deser ciszę 
w pakiecie oferuje najlepsze gospodarstwo agrotury-
styczne roku 2021 na Mazowszu (konkurs Mistrzowie 
AGRO) – „Wypoczynek nad Bugiem” w Klepaczewie. Ro-
mantyczny rejs statkiem lub katamaranem, wypożyczal-
nia kajaków, miejsce dla kamperów to dodatkowa oferta. 
Biesiady regionalne i wieczory kawalerskie w stodole peł-
nej skarbów kolekcjonowanych z dziada pradziada propo-
nuje agroturystyka „U Kaflika” położona w malowniczej 
Puszczy Białej. Ponadto spływy kajakowe szlakiem dol-
nego Bugu, a wieczorem przy ognisku zapach domowych 
wędlin i chleba upieczonego przez gospodynię.

SMAKI DZIECIŃSTWA
Chleb na zakwasie, bułeczki z jagodami, domowy twarożek 
z mleka prosto od kozy, a na deser sękacz – ciasto, które roz-
sławiła królowa Bona, to niektóre smakołyki serwowane 
w gospodarstwach agroturystycznych. Bliżej terenów nad-
bużańskich królują szlachcice (pierogi z nadzieniem z ziem-
niaków), kartacze, babka ziemniaczana oraz zupa z cukini 
przygotowywana według przepisu babci w gospodarstwie 
„U Gertrudy”, która skradła już niejedno serce turysty.

Gospodarstwo „U Ani”, usytuowane 3 km od Maciejowic, 
w sąsiedztwie pachnących łąk, słynie z zupy marchwian-
ki oraz galaretki z czarnej porzeczki. Gościom serwuje 
się mleko prosto od krowy i sery, a w czasie warsztatów 
można się nauczyć ich wyrobu. Gospodyni chętnie dzieli 
się wiedzą, pokazując, jak robi się soki i syropy, wykorzy-
stując bogactwo łąk i lasów.

Z kolei zagroda edukacyjna „Ranczo na kolonii Pogorzel” 
koło Osiecka słynie z serów podpuszczkowych (18 gatun-
ków) oraz zagrodowych, a w nowoczesnej serowarni od-
bywają się warsztaty kulinarne. Ser dojrzewający „Piwo-
szek” zdobył I miejsce w Mazowieckim Konkursie Serów 
Zagrodowych.

KONIE I EKOLOGIA
Od wejścia zachwyca nie tylko zwierzyniec, w którym 
pupilami dzieci są kucyk i osiołek, ale też spora groma-
da kur, kaczki, owieczki, króliki oraz konie. ,,Stadnina Koni 
Mazowsze”, położona w Nowej Wsi Kosowskiej k/Kosowa 
Lackiego na blisko 30 ha terenów zielonych, jest rajem dla 
rodzin z dziećmi. Tutaj nie sposób się nudzić! Ogromnym 
zainteresowaniem cieszą się półkolonie letnie, w czasie 
których dzieci biorą udział w warsztatach artystycznych, 
kulinarnych, pielęgnują zwierzaki i dosiadają koni. Ma-
gicznym miejscem jest stodoła przypominająca o tym, jak 
dawniej bywało na wsi, w której można potańczyć. Ekolo-
giczne uprawy i własny ogródek to dodatkowy atut tego 
miejsca, bo wszystko, co rośnie wokół, trafia na stół. Pani 
domu słynie z doskonałej kuchni, w której królują żurek 
i cała gama pysznych pierogów. Każdego roku w sierpniu 
organizowane są tu „Otwarte Wrota” – impreza, w czasie 
której turyści mogą zakupić to, co hodują i uprawiają ma-
zowieccy EKOrolnicy

Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie agroturystyczne
 +48 506 257 260
 agrokaweczyn@wp.pl 
 www.nawsi.pl fo
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. farMa iluzji . 
. – wyjątkowe PoŁączenie . 

. eDukacji i rozrywki . 
farMa iluzji Ma już 10 lat! to Świetna okazja, By oDwieDzić to MiejSce 

Ponownie i SPrawDzić, co SPrawia, że luDzie kochają 
to MiejSce i tak tŁuMnie Do niego PrzyBywają. 

  tekst :  farma i luzj i

n a  P o Ł u D n i e  o D  g a r w o l i n a

Z jednej strony dekada to szmat czasu, z drugiej – gdybym 
powiedziała komuś, że zaledwie 1h15m drogi od Warsza-
wy (a z Lublina jeszcze szybciej!) można znaleźć miejsce, 
gdzie zobaczymy dom unoszony w powietrze przez ol-
brzymie balony, gdzie człowiek zaczyna wątpić we wła-
sne zmysły w Tunelu Zapomnienia, gdzie można odpocząć 
w cieniu palm na plaży, mając za plecami dżunglę...

PLAŻA, DŻUNGLA? 
LATAJĄCE DOMY? A I OWSZEM!
Pierwsze pozytywne zaskoczenie odczuliśmy przy zaku-
pie biletów na stronie Parku Edukacji i Rozrywki: koszt 
dla 4-osobowej rodziny – w naszym przypadku to dwój-
ka dzieci, młodsze w wieku 3,5 roku – to tylko 254,15 zł 
(młodsze ma już powyżej 100 cm wzrostu – gdyby tak 
nie wyrosło, to zapłacilibyśmy jedynie 194,65 zł), a to na-
prawdę niedużo w porównaniu z innymi tego typu miej-
scami, szczególnie zważywszy na to, że spędzamy tam 
całą rodziną cały dzień. A w dodatku nikt się nie nudzi i nie 
ma potrzeby dopłacania za cokolwiek. 

Ale po kolei. Po przyjeździe na miejsce parkujemy na du-
żym i bezpłatnym (plus dla Farmy Iluzji) parkingu, tuż przy 
wejściu na teren obiektu. Z biletami online przechodzimy 
bez kolejki prosto do Parku. Trudno nie zauważyć bardzo 
ciekawej bryły powstającego nowego budynku wejścio-
wego, zaś zaraz za obecnym wejściem (gdzie np. są roz-
stawione stoły do podpisywania umów w ramach Bonu 
Turystycznego) wita nas ogromna kostka Rubika, w której 

umieszczono sklepik z pamiątkami. Tuż za nim jest… za-
wieszony w powietrzu kran, z którego leci woda. Wrażenie 
jest niesamowite. Dalej znajduje się Muzeum Iluzji i plac 
przed Latającą Chatą Tajemnic. Po lewej stronie kusi pirac-
ki labirynt, jednak zgodnie z sugestią na otrzymanej przy 
wejściu mapce udajemy się dalej, by te atrakcje zostawić 
sobie na deser.

CZARY MARY NIE TYLKO DLA DZIECIAKÓW
Zaczynamy zatem od Tajemnicy Kopalni Złota, która zro-
biła na nas niesamowite wrażenie. Tajemnicy nie może-
my oczywiście zdradzić, ale bardzo polecamy, choć raczej 
dla dzieci powyżej 8 lat. Dalej park linowy, kolejki, karu-
zele, Dziki Zachód, wieża swobodnego spadania (Małpie 
Drzewo), Lot Gekusiem, Magiczne Autka, a do tego mini-
stateczki Na Fali, śmieszne stworki, liczne place zabaw 
(w tym naprawdę słitaśne dla najmłodszych ), kamień 
stojący na linie (serio!), Tunel Zapomnienia, Obrotowy 
Domek, przeprawa tratwami, uff – a to nawet jeszcze 
nie połowa!

Dom Złudzeń – zajrzyjcie tam koniecznie, gdyż możecie 
doświadczyć niesamowitych wrażeń, poczuć się jak na 
planie filmowym z efektami specjalnymi. Nie będziemy 
zdradzać szczegółów, bo są naprawdę zaskakujące. Przy 
wyjściu, żeby jakoś złagodzić powrót do realności, zwróć-
cie uwagę na kolekcja minirzeźb, z których każda wyko-
nana jest z tylko jednej zapałki, a co najciekawsze – bez 
użycia jakichkolwiek narzędzi!

 fo
t.: 

 a
r

ch
iw

u
M

 f
ar

M
y 

il
u

zj
i

 fo
t.: 

 a
r

ch
iw

u
M

 f
ar

M
y 

il
u

zj
i



46 47

Obok Domu Złudzeń palą się ogniska, każdy może so-
bie może coś usmażyć, przy czym nie ma znaczenia, czy 
to kupione na miejscu, czy przywiezione ze sobą, za co 
należy się wielki plus. W ogóle punktów gastronomicz-
nych jest sporo, zarówno fast foodów (hamburgery, hot 
dogi, zapiekanka), jak i barowych, od pizzerii po kuchnię 
domową (Bar Leśny). Są też liczne kawiarnie i lodziarnie, 
a to wszystko w niewygórowanych cenach. Dodatkowo 
zauważyliśmy, że w budowie jest nowoczesna duża hala 
restauracyjna, która ma zostać oddana do użytku jesz-
cze w sezonie ’22.

Zaglądamy do Muzeum Iluzji, przed którym w powietrzu 
unoszą się małe piłki – na Farmie Iluzji do takich niemoż-
liwości trzeba się po prostu przyzwyczaić. W Muzeum, 
ku naszemu miłemu zaskoczeniu, pojawiło się wiele no-
wych i ciekawych eksponatów, jak chociażby lewitujący 
but czy krople lecące w górę. Serio! Na deser Latająca 
Chata Tajemnic w nowej odsłonie – patrząc na wodę le-
jącą się pod górę, przypominamy sobie, co oznacza od-
wrócona grawitacja.

ZABAWA NA CAŁY DZIEŃ
Dokładne opisanie wszystkich atrakcji zajęłoby pewnie 
cały dzień (zadziwiani jesteśmy dosłownie na każdym 
kroku, a tych kroków na ponad 6 hektarach trochę jest…), 
tak jak i samo zwiedzanie i zabawa. W każdym razie wi-
dać, jak Farma Iluzji wypiękniała, ileż przybyło nowych 
atrakcji (jak choćby Magiczne Autka) i jak bardzo się roz-
rosła. Na wizytę zaplanujcie minimum cały dzień. Aha – 

co ważne i stosunkowo rzadko spotykane, dla rodziców 
z maleństwami przeznaczony jest specjalny domek, gdzie 
w komfortowych warunkach można pociechę nakarmić 
i przewinąć. Są fajne miejsca przygotowane specjalnie 
do robienia zdjęć (od razu z instrukcją, jak je zrobić, żeby 
wyszły świetnie). My zdjęć na social media narobiliśmy co 
niemiara!

Polecamy Farmę Iluzji dla całych rodzin, przede wszystkim 
tych z dziećmi poniżej 13 roku życia. Szczególnie podoba 
nam się filozofia funkcjonowania parku, gdzie w cenie bi-
letu oferowane są wszystkie atrakcje, można przyjechać 
z własnym prowiantem i zrobić sobie po prostu piknik, 
każdorazowo w czasie wizyty można zobaczyć pokaz iluzji 
na żywo, zaś w czasie wakacji każdy dzień jest tematyzo-
wany. Według nas to jedno z tych miejsc, gdzie się przy-
jeżdża wielokrotnie, nie tylko dla samych atrakcji, ale też 
aby odpocząć, poleżeć na słońcu, chłonąć fajną atmosferę 
i wspólnie z dziećmi spędzić czas w wesołym miasteczku 
dostosowanym do maluchów. 

Odwiedzimy Farmę również w wakacje, by skorzystać ze 
strefy basenowej, bo to jest miejsce, do którego po prostu 
chce się wracać!
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Park edukacji i rozrywki farma iluzji 
Mościska 9, 08-455 Trojanów

 + 48 503 989 393
 informacje@farmailuzji.pl
 https://farmailuzji.pl

503 81 71 71

Organ izujemy  spływy
ponotnowe  oraz

packraftowe  rzeką  Wkrą
oraz  i nnym i  rzekam i

Mazowsza .  
 

Obsługujemy  wyc i eczk i
szkolne ,  imprezy

i ntegracyjne  oraz
spływy  i ndyw idualne .

 
Zadzwoń  i  zarezerwuj

term in !
503  8 1  7 1  7 1

 

Najprostsza droga
do wynajmu kampera

Spędź lato
w kamperze!
Wejdź na Campiri.pl, 
zarezerwuj auto online 
spośród 200 dostępnych ofert 
i wyrusz w wymarzoną podróż 
na weekend lub dłuższy urlop.

Dołącz do miłośników
kamperowania: 

/CampiriPolska

/campiri.pl

4,9
Sprawdź opinie

w Google





www.jet-team.pl       konakt@jet-team.pl       +48 515 320 320

NASZ SYMULATOR 
TO ODWZOROWANY 1:1 KOKPIT 
PRAWDZIWEGO SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO
 

USIĄDŹ ZA STERAMI AIRBUSA A320 
I POCZUJ SIE JAK PILOT


