
WARSZAWSKIE PLAŻE NAD WISŁĄ

Naturalne, czyste i zadbane piaszczyste plaże położone wśród zieleni nad Wisłą są jed-
nymi z najpiękniejszych plaż miejskich. Odwiedzają je mieszkańcy, turyści i goście szu-
kający odpoczynku lub aktywności. Na niektórych plażach można latem wypożyczyć 
leżaki i sprzęt rekreacyjny, plażować, pograć w siatkówkę i inne gry oraz poćwiczyć. 
Dzieci znajdą tu place zabaw, parki linowe i atrakcje wodne. Są też miejsca do grillo-
wania, warto urządzić piknik albo wybrać się do barów czy klubów plażowych z do-
brym jedzeniem. Wieczorami odbywają się imprezy pod gołym niebem i zabawy przy 
muzyce, można obejrzeć przedstawienia lub filmy w letnim kinie. Warszawskie plaże: 
Poniatówka (Most Poniatowskiego), Rusałka (ZOO), Saska (Most Łazienkowski), przy 
Płycie Desantu (Port Czerniakowski), Żoliborz (Most Gdański), miniplaże na bulwarze 
gen. Smitha Pattona, Romantyczna (Wawer), Zawady (Wilanów).

PLAŻE NAD JEZIOREM ZEGRZYŃSKIM

W okolicach Warszawy na piasku można wypocząć nad Jeziorem Zegrzyńskim, 
położonym niespełna 30 kilometrów od stolicy. Strzeżone kąpieliska z plażą znaj-
dują się w Nieporęcie, Serocku i Wieliszewie. Ciche i dzikie plaże są też w Biało-
brzegach, Ryni oraz przy ujściu Bugu do Narwi (przystanki katamaranów we wsi 

Mazowsze to miejsce dla kajakarzy niebędących wyczynowcami. Nizinne rzeki 
pozwalają na spokojne, rodzinne spływy. Można pływać samemu i na własnym 
sprzęcie albo wypożyczyć sprzęt i wziąć udział w zorganizowanej imprezie. Na 
mazowieckich rzekach organizowane są kilkugodzinne wycieczki, całodniowe 
wyprawy lub kilkudniowe spływy.

WISŁA, najdłuższa polska rzeka (1047 km), ze źródłami w Beskidzie Śląskim 
(stoki Baraniej Góry, 1125 m n.p.m.), na teren województwa wpływa po przeło-

mowym odcinku od Zawichostu do Puław. 
Wisła jest rzeką mało uregulowaną, dziką, o dużych wahaniach stanów wody zależnie 
od opadów lub wiosennych roztopów, po przyborach łatwo zmienia bieg. W grani-
cach województwa kajakarze mogą spływać od Dęblina do Jeziora Włocławskiego za 
Płockiem. Wisła jest wyjątkowa, a spływ nią dostarcza niezapomnianych przeżyć. Jej 
szerokość w wielu miejscach przekracza kilometr, rzeka ma spokojny nurt o nizinnym 
charakterze, ale bywa kapryśna, występują 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. Czasem też bywa tak spokojna i płytka, że trzeba prze-
pychać kajaki. 
W okolicach Płocka wody Wisły spiętrza zapora we Włocławku. Spowodowało to 
powstanie Jeziora Włocławskiego i zmianę wyglądu rzeki na odcinku około 60 kilo-
metrów. Nad Jeziorem Włocławskim (szerokość 2 km) funkcjonują przystanie i kluby 
żeglarskie, na pozostałych odcinkach Wisły infrastruktura żeglarska jest słabo rozwi-
nięta. Można biwakować na naturalnych piaszczystych plażach, brzegach, wyspach 
i kępach. Pływanie Wisłą jest trudne i niepolecane dla początkujących. Szlak jest ozna-
kowany, długi i męczący, ale urozmaicony, to dziki spływ kapryśną, wielką rzeką. 
Wisła jest korytarzem migracji oraz miejscem żerowania i gniazdowania wielu gatun-
ków ptaków. Płynąc, można podziwiać piękne nadrzeczne krajobrazy oraz żyjące nad 
wodą zwierzęta i ptaki, a w środkowym biegu Wisły starorzecza będące ich ostoją. 
Nad rzeką jest wiele ciekawych obiektów, jak ruiny zamku w Czersku, kościół w Czer-
wińsku czy Wzgórze Tumskie w Płocku. Najciekawszy odcinek prowadzi przez War-
szawę do Modlińskiej Twierdzy. Panorama stolicy to mieszanka historii i nowoczesno-
ści, z rzeki widać Stare Miasto, Cytadelę, kościelne wieże, nowoczesne biurowce oraz 
zatłoczone bulwary, a po praskiej stronie Stadion Narodowy i piaszczyste plaże. Warto 
spojrzeć na połączenie wielkich rzek Wisły i Narwi oraz obejrzeć Spichlerz w Twier-
dzy Modlin, za którą z kolei widać rezerwaty, wyspy i piaszczyste łachy oraz urwiste 
wiślane skarpy porozcinane wąwozami. Przeciwległy brzeg to zalewowe tereny Pusz-
czy Kampinoskiej, oddzielone wałem przeciwpowodziowym. 
Po Wiśle można organizować spływy krótkie (10–13 km / 2–3 godz.), całodniowe 

"Mapę szlaków wodnych Mazowsza wydała w 2020 roku Fundacja Teraz Mazowsze we 
współpracy z Wydawnictwem EUROPILOT. Wydawnictwo dofinansowane ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego."
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Szlak wodny – Mała Pętla Jeziora Zegrzyńskiego

Szlak wodny – Duża Pętla Jeziora Zegrzyńskiego

Szlak wodny Dolnego Bugu

Droga wodna (szlak żeglugowy)

Wybrane szlaki piesze i rowerowe

Trasy rowerowe pętli Jeziora Zegrzyńskiego

Lasy; łąki

Rzeki; jeziora i zbiorniki wodne; bagna

Tereny zabudowane; przemysł

Drogi krajowe dwujezdniowe; jednojezdniowe

Drogi wojewódzkie; inne drogi utwardzone

Drogi polne; ścieżki i dukty leśne

Numeracja dróg: międzynarodowych;
krajowych; wojewódzkich

Kościoły i kaplice; inne ciekawe obiekty

Porty żeglugi; przystanie

Noclegi; agroturystyka; gastronomia

Pałace i dwory; ruiny pałaców i dworów

Miejsca pamięci; fortyfikacje

Muzea; informacja turystyczna

WOPR; baseny

Grodziska; krzyże i kapliczki 

Pomniki przyrody; boiska

Stanice wędkarskie i miejsca 
dogodne dla wędkowania

Ośrodki jeździeckie; korty tenisowe

Wiaty turystyczne; leśniczówki

 

Kąpieliska; zakaz kąpieli

Policja; straż pożarna; apteka 

Stacje benzynowe i LPG; parkingi

Miejsca dogodne do biwakowania;
punkty widokowe

Wypożyczalnie sprzętu:  
turystycznego i wodnego

Boje; tyczki; rozwidlenie szlaków

Przeszkody podwodne; miejsca
niebezpieczne

Mielizny; zakaz łowienia

Umocnienia brzegów

Tablice informujące o liczbie 
kilometrów do ujścia rzek

 

TURYSTYCZNA KRAINA JEZIORA ZEGRZYŃSKIEGO

E67

62 km

Przystanki i trasy przeprawy rowerowo-
-osobowej katamaranami ALBATROS 

K

K K

K

K

(20–40 km/ 4–8 godz.), kilkudniowe (50–70 km / 1–2 dni, 80–120 km / 3-4 dni). Cały 
mazowiecki szlak wiślany ma długość 320 kilometrów.
Przykładowe trasy:
I krótkie: Warszawa: Wawer – Młociny
I 1 dzień: Góra Kalwaria – Warszawa, Karczew – Warszawa, Warszawa – 

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

I 2 dni: Pilica – Warszawa, Warszawa – Wyszogród, Kłoda – Góra Kalwaria, Świer-
że Górne – Mniszew

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

I 15 dni: Dęblin – Warszawa – Płock

KANAŁ ŻERAŃSKI  (15 km) łączący Jezioro Zegrzyńskie z Wisłą, cieszy 
się popularnością szczególnie latem. Jego nurt jest spokojny i prawie 

niewyczuwalny. Spływ do Wisły trwa około 4 godzin. Mijając wędkarzy 
i trenujących wioślarzy, można podziwiać widoki – brzegi kanału porośnięte 
ocieniającymi go drzewami, przypominające mazurskie rzeki. Kanałem pływają 
też statki wycieczkowe. Spływ można wydłużyć o przejażdżkę po Jeziorze 
Zegrzyńskim, uważając przy tym na motorówki i wysokie fale w czasie wiatru, oraz 
o przepłynięcie Wisłą do promu w Łomiankach.

BUG wypływa na wschód od Lwowa (Ukraina), na Wyżynie Podolskiej (772 km, 
w Polsce odcinek 587 km, w tym 363 km od Gołębia do Gnojna to naturalna 

granica z Ukrainą i Białorusią). To duża, dzika rzeka, odcinkiem płynąca wschodnią 
granicą Mazowsza. 
Szlak kajakowy po Bugu jest oznaczony, a spływ mazowieckim odcinkiem zaczyna 
się w okolicy styku granic województw: podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego, 
gdzie Bug już nie jest rzeką graniczną i nie są potrzebne zezwolenia na organiza-
cję spływów kajakowych. Spływ do Jeziora Zegrzyńskiego (210 km) nie jest trudny 
i nadaje się dla początkujących. 
Bug ma naturalny charakter, wartki nurt i bywa kapryśny, a jego głębokość i sze-
rokość są zmienne. Rzeka płynie krętą doliną o wąskim dnie. Jej brzegi miejscami 
są wysokie i urwiste, piaszczyste skarpy porastają lasy. Silnie meandruje, tworząc 
zakola, koryto rozgałęzia się na wąskie odnogi, w nurcie występują mielizny i wy-
sepki porośnięte drzewami. Płaskie brzegi zajmują łąki, zarośla i lasy, dużo jest 
piaszczystych plaż. Na końcowym odcinku rzeka ma bagienny charakter, więcej jest 
starorzeczy i bocznych odnóg, koryto jest szerokie z bogatą roślinnością wodną. 
Spływ Bugiem to bezpośredni kontakt z naturą. Jednym z piękniejszych miejsc są 
okolice Mołożewa z rezerwatem Skarpa Mołożewska, gdzie rzeka zwęża się i prze-
pływa między wysokimi, zalesionymi skarpami. Najładniejsze miejsce na biwak 
znajduje się w pobliżu wsi Łokcie na urwistej, zalesionej skarpie. Kajakarzy nad 
Bug przyciąga nie tylko piękno przyrody chronionej w parkach krajobrazowych 
i jako obszary Natura 2000. Na brzegach jest wiele ośrodków wypoczynkowych, 
kwater agroturystycznych i miejsc biwakowych oraz miasteczka i wsie z zabytko-
wymi obiektami reprezentującymi różne kultury i religie: w Mielniku kościół i cer-
kiew, w Drohiczynie kilka świątyń, a w Wirowie klasztor. Są też popularne letniska, 
jak Serpelice czy Kamieńczyk, oraz skansen i przystań w Kuligowie. 
Przykładowe trasy:
I krótkie: Szumin – Kamieńczyk, Wywłoka – Kamieńczyk, Rażny – Kamieńczyk, 
Kamieńczyk – Barcice, Kuligów – Serock 
I 1 dzień: Brok – Kamieńczyk, Kamieńczyk – Serock , Barcice – Serock
I 2–3 dni: Małkinia – Kamieńczyk, Ołtarze Gołacze – Kamieńczyk, Nur 

– Kamieńczyk
I 8–10 dni: Niemirów – Serpelice – Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu – 

Mielnik – Drohiczyn – Wirów – Mołożew – Gródek – Łokcie – Nadbużański Park 
Krajobrazowy – Nur – Brok – Brańszczyk – Kamieńczyk – Wyszków – Kuligów 
– Serock

! UWAGA: spodczas spływu granicznym odcinkiem Bugu, który odbywa się przed 
wpłynięciem na teren województwa mazowieckiego, należy zapoznać się z warun-

kami uprawiania turystyki w strefie nadgranicznej. Spływ możliwy jest w ciągu dnia 
w grupach zorganizowanych i wymaga powiadomienia komendy Nadbużańskiego 
Oddziału Straży Granicznej w Chełmie (www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl).

LIWIEC objęty jest ochroną jako obszary Natura 2000 (142 km). To lewy do-
pływ Bugu, wypływający w pobliżu wsi Sobicze i Zawady, a uchodzący do Bugu 

w Kamieńczyku. Spływy Liwcem są łatwe i polecane początkującym kajakarzom. 
Rzeka jest granicą Mazowsza i Podlasia, płynąc nią, można podziwiać krajobrazy 
obu regionów. 
Liwiec to nizinna, naturalna i nieuregulowana rzeka płynąca szeroką doliną po 
piaszczystej równinie, pośród pól, łąk i wzgórz morenowych. Miejscami meandruje 
wąskimi, ostrymi zakolami, później jej koryto się rozszerza. W większości jest płyt-
ka o piaszczystym dnie, dużo jest mielizn, wysp i przeszkód (drzew powalonych 
i osuniętych z brzegów, wyżłobień w dnie) oraz przenosek (jaz, zastawka, młyn 
w Paplinie, elektrownia w Kalinowcu). Przy brzegach zarośniętych trzcinami widać 
żeremia bobrów, czasem brzegi są płaskie i podmokłe lub wysokie, są też odcinki 
pięknych plaż i łąk otoczonych lasami. Po dołączeniu do Liwca wód Kostrzyni rze-
ka rozszerza się. Na trasie mija się: Grodzisko (wały grodziska z XI wieku), Sowią 
Górę (najwyższe wzniesienie w okolicy), Liw (zamek z Muzeum-Zbrojownią), Starą 
Wieś (pałac Radziwiłłów), Paplin (dwór) i Gwizdały (Muzeum Gwizdków). Wzdłuż 
brzegów znajdują się ośrodki i miejscowości wypoczynkowe, miejsca biwakowe 
i Stanica Wodna w Zaliwiu Szpinki.
Przykładowe trasy:
I krótkie: uste Łąki – Kamieńczyk, Urle – Kamieńczyk, Zawiszyn – Kamieńczyk, 

Sekłak – Kamieńczyk, Chodów – Kisielan, Kisielany – Zaliwie Szpinki, Zaliwie 
Szpinki – Wyszków, Puste Łąki – Kamieńczyk

I 1–2 dni: Kalinowiec – Kamieńczyk, Kalinowiec – Zawiszyn, Zawiszyn – Kamień-
czyk, Urle – Kamieńczyk, Wyszków – Liw, Borzychy – Kamieńczyk, Węgrów – Ka-
mieńczyk, Węgrów – Kalinowiec, Wyszków – Węgrów

KOSTRZYŃ to lewy dopływ Liwca (45 km) ze źródłami w okolicach wsi Domani-
ce, którego dolina objęta jest ochroną jako obszar Natura 2000. Górny odcinek 

rzeki do mostu w okolicy wsi Oleksin jest uregulowany i mało atrakcyjny. Dolny 
odcinek do ujścia to rzeka dziko meandrująca wśród łąk i lasów. Szlak jest dość 
trudny. Przy jazie w Słuchocinie jest przenoska, trzeba uważać na głębię i silny nurt. 
Przykładowe trasy:
I Trasy krótkie: Oleksin – Słuchocin, Słuchocin – Wyszków (gmina Liw)

NAREW to prawostronny dopływ Wisły, łączący się z nią za Jeziorem Zegrzyńskim 
w Nowym Dworze Mazowieckim. Przepływa przez Podlasie i Mazowsze (w Pol-

sce 484 km, w tym 160 km na Mazowszu), wypływa z bagien w białoruskiej części 
Puszczy Białowieskiej i jest fragmentem szlaku łączącego Wielkie Jeziora Mazurskie 
z Warszawą. To jedna z niewielu na świecie rzek anastomozujących, zwanych war-
koczowymi, płynących siecią rozgałęziających się i łączących koryt, wśród bagien 
i rozlewisk (odcinek Suraż – Rzędziany w województwie podlaskim nazywany polską 
Amazonią – Narwiański Park Narodowy). 
Na mazowieckim odcinku w kilku miejscach Narew jest uregulowana, ale głównie ma 
naturalny, nizinny charakter, łagodny nurt, wiele płycizn i wysepek, piaszczyste dno 
i brzegi otoczone łąkami lub zalesione; w dolinie jest wiele starorzeczy. Spływ rzeką 
jest spokojny. Nadrzeczne skarpy, piaszczyste łachy, łąki i łęgowe lasy są ostoją pta-
ków. Zapora wodna w Dębem spiętrza dolny odcinek Narwi przy jej połączeniu z Bu-
giem, co spowodowało powstanie Jeziora Zegrzyńskiego i podwyższenie poziomu 

wody do Pułtuska. Narew charakteryzują duże wahania stanu wody, po wiosennych 
roztopach tworzy rozlewiska. Przy niskim stanie wody w korycie odsłaniają się ka-
mienie i głazy. Koło Dzbenina z wody wystaje granitowy głaz narzutowy – Kamień 
Batorego. Nad rzeką nie ma bogatej bazy turystycznej, są wsie letniskowe, miejsca na 
biwaki i stanice wodne w Pułtusku i Ostrołęce. 
Na Mazowszu Narew przepływa przez kurpiowskie wsie z zachowaną drewnianą 
zabudową, których mieszkańcy kultywują dawne tradycje. Na szlaku mija się: Nowo-
gród (Skansen Kurpiowski), Ostrołękę (pobernardyński klasztor, Muzeum Kultury 
Kurpiowskiej, Pomnik Mauzoleum bitwy pod Ostrołęką 1831 roku), Pułtusk (zamek 
biskupi z centrum hotelowo-konferencyjnym Dom Polonii, najdłuższy w Europie ry-
nek – 400 m). 

  Przykładowe trasy:
I krótkie: Laskowiec – Ostrołęka – Kamianka, Zambskie Kościelne – Pułtusk, Kar-
niewek – Dzierżenin, Gzowo – Dzierżenin
I 1 dzień: askowiec – Kamianka, Ostrołęka – Różan, Pułtusk – Dzierżenin
I 2 dni: Gnojno – Dzierżnin
I 7 dni: Łomża – Ostrołęka – Dzierżenin, Nowogród – Ostrołęka – Pułtusk – Serock

OMULEW, prawobrzeżny dopływ Narwi (127 km, w tym 76 km na Mazowszu), 
płynie przez Równinę Mazurską i Kurpiowską, kajakarze mogą pływać od jezio-

ra Omulew. Rzeka uchodzi do Narwi w Ostrołęce, jest urozmaicona i atrakcyjna kra-
jobrazowo, na całej długości chroniona jako obszar Natura 2000. W województwie 
mazowieckim przepływa przez Puszczę Kurpiowską z ostoją ponad 100 gatunków 
ptaków. Początkowo na Mazurach płynie przez lasy, szlak jest trudniejszy. Mazowiec-
ki odcinek zaczyna się od Mącic, pojawiają się rozległe łąki i pastwiska, rzeka mocno 
meandruje, widać piaszczyste łachy i urwiste, podmywane brzegi. Spływ jest łatwy 
nawet dla początkujących, jest kilka przenosek, trzeba ominąć kłody lub bobrowe 
zapory. Na mazowieckim odcinku rzeka jest oznakowana, powstało też wiele stanic, 
przystani i miejsc postojowych (Michałowo, Długie, Brodowe Łąki, Oborczyska, Czar-
notrzew, Przystań, Kruki i Ostrołęka). Jest kilka ciekawych miejsc: Brody Łąki (drew-
niany kościół), Czarnotrzew (młyn wodny), Przystań (dwór Burbonów), Kruki (grób 
generała Kickiego) i Ostrołęka (Mauzoleum bitwy pod Ostrołęką 1831 roku). 
Przykładowe trasy:
I krótkie: Michałowo – Długie, Długie – Oborczyska, Brodowe Łąki – Czarnotrzew, 
Przystań – Ostrołęka
I 5 dni: Michałowo – Długie – Brodowe Łąki – Oborczyska – Czarnotrzew – Przy-
stań – Kruki – Ostrołęka 

 

ORZYC to prawy dopływ Narwi, piękna, dzika rzeka nizinna, w górnej czę-
ści uregulowana, dostępna nawet dla początkujących kajakarzy od Chorzeli 
(92 km), szlak łatwy, niezatłoczony i oznakowany. Orzyc silnie meandruje, 

ma urozmaicone brzegi zarośnięte szuwarami lub piaszczyste, miejscami wysokie 
skarpy (do 15 m, od Podosia do Łęgu). Na długich, prostych odcinkach ma niskie 
brzegi i płynie spokojnie wśród podmokłych łąk, pól i zadrzewień. Poniżej Kra-
snosielca dolina zwęża się, brzegi często są zadrzewione. W Smrocku znajduje się 
elektrownia wodna (przenoska), dziś mieszcząca pensjonat z restauracją, poniżej 
wsi w nurcie są drzewa powalone przez bobry, pojawiają się bystrza. Za Szelko-
wem rzekę ocieniają drzewa. W wodzie jest bogactwo ryb i roślinności. Na brzegach 
można znaleźć dobre miejsca biwakowe.
Przykładowe trasy:
krótkie: Maków Mazowiecki – Smrock – Bobrowy Dwór, Ciepielewo – Smrock 

– Bobrowy Dwór, Smrock – Bobrowy Dwór – Magnuszew – Przeradowo, Kra-
snosielc – Podoś – Łęg

I 3-4 dni: Chorzele – Przeradowo

 

WKRA, prawy dopływ Narwi (263 km), wypływa z bagien na Garbie Lubaw-
skim. Górny odcinek to Nida, od Działdowa – Działdówka, płynąca przez 
łąki i pola, przegrodzona jazami i zastawkami. Wkrą staje się od Żuromina 

na Mazowszu, gdzie jest chroniona jako obszar Natura 2000. To rzeka nizinna, two-
rząca starorzecza i meandrująca przez podmokłe łąki, łęgi i zarośla, wśród moreno-
wych wzgórz i mazowieckich wsi, rzadko otoczona lasami. Przez rezerwat Dziekta-
rzewo płynie cienistym wąwozem, wysokie, urwiste skarpy porasta las, a w nurcie 
widać olbrzymie głazy. W rezerwacie Dolina Wkry płynie w przełomowej dolinie 
i przecina pas wydm, tworząc piaszczyste skarpy porośnięte borem. W rezerwatach 
żyją bobry i wydry. Wkra jest dostępna dla kajakarzy od Działdowa. Jest szlakiem 
miejscami uciążliwym, bardzo ładnym i ciekawym, prąd w rzece bywa silny, woda 
jest czysta, latem płytka. Wkra jest częściowo zmeliorowana, trzeba przenosić kajaki 
przez jazy i na płytszych odcinkach przy niskim stanie wody. Poniżej Jońca, a nawet 
Sochocina, szlak jest bardzo popularny. Brakuje infrastruktury turystycznej, ale jest 
wiele piaszczystych plaż, na których można się zatrzymać. Płynąc Wkrą, mija się: Bie-
żuń (Muzeum Małego Miasta), Malużyn i Dziektarzewo (gotyckie kościoły), Królewo 
(drewniany kościół), Strzegowo (Centrum Kulturowo-Historyczne „Kantor Młyński”) 
i letniskowe miejscowości Cieksyn i Pomiechówek. 
Przykładowe trasy:
I krótkie: Borkowo – Pomiechówek, Joniec – Kosewko, Joniec – Pomiechówek, 

Strzegowo – Glinojeck, Glinojeck – Dzietkarzewo, Dzietkarzewo – Sochocin, So-
chocin – Joniec, Zawady – Cieksyn, Joniec – Cieksyn, Cieksyn – Pomiechówek, 
Bolęcin – Sobieski, Śniadówko – Pomiechówek

I 2 dni: Radzanów – Glinojeck, Drzazga – Glinojeck
I 3–4 dni: Bieżuń – Glinojeck, Sochocin – Joniec – Pomiechówek, Drzazga – Dziek-

tarzewo, Bieżuń – Dziektarzewo

SKRWA PÓŁNOCNA (PRAWA) 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. 

Dla kajakarzy jest dostępna od Jeziora Skrwilno, ale większość spływów zaczyna się 
w okolicach Sierpca. To urozmaicona, zmienna rzeka, dość trudny szlak, jeden z naj-
ciekawszych w kraju, z uciążliwymi przenoskami, progami i jazami. Są tu odcinki le-
niwe i takie o niemal górskim charakterze. Najpiękniejszy jest odcinek w parku kra-
jobrazowym, w Sikorzu zaczyna się malowniczy leśny przełom. Skrwa przyspiesza 
i meandruje w głębokiej dolinie o urwistych, zalesionych brzegach, w nurcie jest dużo 
powalonych drzew i głazów narzutowych, bystrza i płycizny. Szlak kończy malowni-
cze rozlewisko powstałe po spiętrzeniu Wisły zaporą we Włocławku, widać tu po-
zostałości zatopionych wsi. Na rzece nie ma tłoku, nie ma też wielu zabytków i bazy 
turystycznej.
Przykładowe trasy:
I krótkie: Parzeń – Murzynowo, Studzieniec – Malanowo, Malanowo – Tłuchowo, 

Brudzeń Duży – Murzynowo
I 1–2 dni: Malanowo Stare –Babiec, Borowo – Skrwilno, Tłuchowo – Murzynowo
I 4 dni: udzieniec – Jezioro Włocławskie

WILGA to malownicza, wymagająca rzeka i prawy dopływ Wisły (72 km), 
szlak ciekawy i częściowo oznakowany. Do Miastkowa Kościelnego jest wą-

ska, możliwa do przepłynięcia tylko wiosną i zimą. Przed Garwolinem rozszerza 
się, za miastem nurt przyspiesza, występują bystrza, powalone drzewa i przenoska 
przy młynie. W rzece są zmienne stany wody, najgłębiej jest przed i za Garwolinem, 
w dolnym odcinku przed wsią Wilga są płycizny. 
Przykładowe trasy:
I krótka: Rębkowo – Stoczek
I 3 dni: Zwola Poduchowna – Wisła

ŚWIDER to prawobrzeżny dopływ Wisły (89 km) ze źródłami w okolicy Stoczka 
Łukowskiego, uchodzący do Wisły na granicy miast Józefów i Otwock. To nie-

wielka rzeka położona blisko Warszawy, której dolina w górnym biegu jest chronio-
na jako obszar Natura 2000, a w dolnym znajduje się w rezerwacie Świder. Rzeka 
płynie licznymi przełomami, meandruje i tworzy wodospady, bogata jest roślinność 
wodna i nadbrzeżne łęgi. W wodzie żyje wiele gatunków ryb, a nad wodą ptaki, 
w tym rzadkie zimorodki i jaskółki brzegówki gniazdujące w skarpach; można też 
spotkać wydry. Woda jest czysta, dno piaszczyste, pojawiają się piaszczyste wysep-
ki i plaże. Spływ jest urozmaicony, nurt to przyspiesza, to uspokaja się. W wodzie 
widać głazy i powalone drzewa. To szlak łatwy i bezpieczny, a rzeka płytka, choć 
rozpiętość stanów wody sięga 3 metrów. Pływać można dolnym odcinkiem, gdy 
wody jest więcej, bo przez większość roku poziom wody jest za niski. W Otwocku 
warto obejrzeć drewnianą zabudowę letniskową w stylu świdermajer z przełomu 
XIX i XX wieku.
Przykładowe trasy:
I krótkie: Wola Karczewska – Otwock – Wisła

JEZIORKA to lewy dopływ Wisły (66 km), wypływa z okolic wsi Dębiny Osuchow-
skie i do Wisły wpada niedaleko Konstancina-Jeziorny. Pozwala na rekreację miesz-

kańcom Warszawy. Szlak jest łatwy i spokojny. W górnym biegu płynie cienistym 
jarem porośniętym zielenią. Rzekę otaczają łąki, zarośla i mokradła, można spotkać 
bobry, wydry i wiele gatunków ptaków. Do Piaseczna Jeziorka jest wąska i silnie me-
andruje, w nurcie pojawiają się drzewa powalone przez bobry oraz jazy (przenoski), 
ukryte pod wodą konary, pnie i mielizny. Rzeka jest dzika, różne stany wody szybko 
zmieniają panujące na niej warunki. Przed Piasecznem przepływa przez obszar Natu-
ra 2000 Stawy w Żabieńcu. Na ostatnim odcinku od Piaseczna do Konstancina-Jezior-
ny płynie sztucznym, szerokim korytem, na jej brzegach widać willową zabudowę. 
Przykładowe trasy:
I krótkie: Łoś – Piaseczno, Piaseczno – Konstancin-Jeziorna, Zawodne – Łoś, 
Prażmów – Łoś, Gościeńczyce – Łoś 

RADOMKA jest rzeką nizinną, silnie meandrującą, idealną na spływy kajakowe 
dla początkujących i doświadczonych kajakarzy. To lewobrzeżny dopływ Wisły 

(116 km), wypływający w lasach w okolicy Przysuchy i wpadający do Wisły we wsi 
Kłoda. Po spłynięciu ze wzgórz Garbu Gielniowskiego Radomka płynie w szerokiej 
polodowcowej pradolinie. To dzika i naturalna rzeka rozgraniczająca lasy puszcz 
Kozienickiej i Stromieckiej, od północnego zachodu granicząca z Kozienickim Par-
kiem Krajobrazowym. Charakteryzuje ją duża zmienność krajobrazów. Gdy płynie 
pradoliną, ma łagodne brzegi i wije się wśród łąk i pastwisk, pól uprawnych i lasów. 
Miejscami rozlewa, w nurcie są zarośnięte lub trawiaste wysepki, w zakolach skar-
py i szerokie, piaszczyste plaże. Szczególnie malownicze są okolice Jedlińska. Za-
chwyca bogactwo roślinności i zwierząt. Szlak jest łatwy, malowniczy i bezpieczny. 
Woda czysta, płytka, ma łagodny, zmienny i dosyć szybki nurt, szczególnie w zwęże-
niach, a na prostych odcinkach spokojny. W nurcie jest wiele przeszkód, powalone 
przez bobry pnie i wystające z dna kamienie oraz mielizny i kaskady. Piaszczyste 
plaże są doskonałe na biwak.
Przykładowe trasy:
I krótkie: Brzóza – Rogożek, Brzóza – Wola Chodkowska, Brzóza – Ryczywół, Je-

dlińsk – Goryń, Goryń – Brzóza 
I 1 dzień: Brzóza – Ryczywół, Goryń – Brzóza, Bartodzieje – Brzóza
I 2–3 dni: Jedlińsk – Ryczywół, Jedlińsk – Brzóza,

PILICA wypływa z krasowych źródeł na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej 
i jest najdłuższym lewym dopływem Wisły (319 km). Jej górna część jest trudna 

(przenoski, wąskie koryto, przeszkody w nurcie). Dolny, mazowiecki odcinek to jedna 
trzecia długości tej nizinnej, silnie meandrującej rzeki. Woda jest czysta, nurt łagodny, 
dno piaszczyste, koryto ma szerokość do 100 metrów (miejscami do 300 m). Rzeka 
tworzy malownicze rozlewiska, pętle, wyspy porośnięte zaroślami i starorzecza. Nurt 
czasem przegradzają zwalone drzewa. Lewy brzeg to wysoka skarpa porośnięta zaro-
ślami i lasami, za nią na wysoczyźnie ciągną się sady. Prawy brzeg jest płaski, z piasz-
czystymi plażami i szeroką równiną z łąkami i pastwiskami. Dolinne łęgi zamieszkuje 
wiele gatunków ptaków. Dolina jest obszarem Natura 2000. 
Pilica to jeden z najatrakcyjniejszych kajakowych szlaków Mazowsza, dobrych dla 
początkujących i doświadczonych kajakarzy. Utrudnieniami są powalone drzewa 
w nurcie i mielizny przy niższych stanach wody. Przy płaskich brzegach są miejsca 
do cumowania, pola biwakowe, gospodarstwa agroturystyczne i ośrodki wczasowe. 
Nad Pilicą jest kilka ciekawych miejsc: Łęgonice (kościół), Nowe Miasto nad Pilicą 
(kościół, klasztor kapucynów i pałac), Tomczyce (pałac), Biała Góra (punkt widoko-
wy na wydmie), Warka (ratusz, kościół św. Mikołaja, pofranciszkański klasztor, Biały 
Pałac z Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Winiarach). 
Przykładowe trasy:
I krótkie: Biała Góra – Warka, Warka – Mniszew, Lechanice – Warka, Białobrzegi – 
Brzeźce, Przybyszew – Brzeźce, Brzeźce – Biała Góra, Brzeźce – Budy Michałowskie
I 1 dzień: Budy Michałowskie – Warka, Białobrzegi – Warka, Tomczyce – Brzeźce, 

Brzeźce – Warka, Brzeźce – Niemojewice, Górki – Brzeźce, Przybyszew – Biało-
brzegi, Nowe Miasto nad Pilicą – Przybyszew

I 2–3 dni: Nowe Miasto nad Pilicą – Mniszew, Nowe Miasto – Warka, Górki – War-
ka, Białobrzegów – Mniszew, Tomczyce – Warka, Osuchów – Warka, Przybyszew 
– Warka, Domaniewice-Przybyszew, Przybyszew – Warka

BZURA to lewy dopływ Wisły o źródłach w Łodzi, w Lesie Łagiewnickim. Rze-
ka płynie Niziną Środkowomazowiecką i Kotliną Warszawską oraz wzdłuż za-

chodniego krańca Puszczy Kampinoskiej do ujścia do Wisły w okolicy Wyszogro-
du (166 km). Początkowo płynie w słabo zarysowanej dolinie wśród zalesionych 
wzgórz, później wpływa do szerokiej pradoliny. Jest rzeką nizinną o łagodnym nur-
cie, leniwie meandruje wśród łąk, zwęża się pod Sochaczewem, a następnie rozlewa 
na nadwiślanych łąkach. Przy brzegach występują pasy szuwarów, dno jest piasz-
czyste, w nurcie piaszczyste łachy, prawy brzeg to zadrzewiona skarpa. 
Najpiękniejszy odcinek prowadzi od Sochaczewa do Wisły. Trasa jest łatwa i bez-
pieczna dla początkujących kajakarzy i rodzin z dziećmi. Rzeka jest płytka i zatło-
czona w sezonie, można znaleźć dużo miejsc do cumowania. Bzura ma też odcinki 
o szybszym nurcie. Za Kozłowem Szlacheckim przy niskim stanie wody pojawiają 
się płycizny, z wody wystają głazy. Utrudnieniem są pozostałości młyna w Borysze-
wie (szybki nurt, głębia, przeszkody). Na Bzurze nie ma budowli hydrotechnicz-
nych i przenosek. W Sochaczewie jest ładna plaża. Płynąc rzeką, mija się: Brochów 
(obronny kościół, miejsce ślubu rodziców Chopina i jego chrztu), Sochaczew (ruiny 
zamku), za mostem w Witkowicach pomnik Bitwy nad Bzurą 1939 roku.
Przykładowe trasy:
I  1 dzień: Plecewice – Kamion, Sochaczew – Kamion, Kozłów – Plecewice, Bory-

szew – Sochaczew, Kozłów Szlachecki – Sochaczew

ORGANIZATORZY SPŁYWÓW KAJAKOWYCH I WYPOŻYCZALNIE KAJAKÓW
(wykaz alfabetyczny, każdy organizator proponuje spływy różnymi rzekami, 

w nawiasach wybrane, opisane powyżej, obsługiwane przez nich rzeki)

Active Adventure (Bug)  
www.active-adventure.pl
• Agencja kajakowa Zwinka
 (Wisła, Skrwa)
www.kajakajak.pl
www.kajaki.zwinka.pl
• Baza Rzekami.pl (Wkra, Narew)
www.rzekami.pl

• Bobrowy Dwór
(Narew, Wrka, Omulew)
www.bobrowydwor.pl
• Centrum Turystyki  
Aktywnej Bajdarka
(Bug, Narew)
www.bajdarka.pl

• Czarna Perła
 (Pilica, Radomka)
www.splywy-radomka.pl
• Dwa Młyny (Liwiec)
www.dwamlyny.pl
• Ekoturyzm
(Bzura, Wisła, Wkra, Rawka, Skrwa, 
Kanał Żerański)
www.przystan.ekoturyzm.pl
• Euro-Wadąg (Omulew)
www.kajaki.olsztyn.pl
• kajaczek.pl (Pilica)
www.kajaczek.pl
• kajak24 (Bug, Liwiec, Narew)
www.kajak24.pl
• Kajak-Arka (Wkra)
www.splywywkra.pl
• Kajaki Dylewski
 (Wkra, Narew, Wisła, Orzyc)
www.kajaki-dylewski.pl
• Kajaki Góra Kalwaria
(Wisła, Jeziorka, Wilga)
www.kajakigorakalwaria.pl

• Kajaki Piaseczno (Jeziorka)
www.kajaki-piaseczno.pl
• Kajakiem po Narwi (Narew)
www.kajakiemponarwi.pl
• Kajakiem po Pilicy (Pilica)
www.Kajakpatrol.pl
• Kajakus (Radomka)
www.kajakus.pl
• Kamyk-Kajaki (Bug, Liwiec)
www.kamyk-kajaki.pl
• Klub Kajakowy Korek (Pilica)
Facebook: klubkajakowykorek
• Łowickie Kajaki (Bzura)
www.lowickiekajaki.pl
• Moto Przystań
 (Bzura, Wisła, Skrwa)
www.motoprzystan.pl
• Ośrodek Turystyczno-
-Wypoczynkowy Urocza (Bug)
www.urocza.pl
• Przystań Kaja w Sobieskach 
(Wkra)

www.kaja-sobieski.pl
Facebook: kayakingPoland

• Przystań Liwiec Activ Go  (Liwiec)
www.przystanliwiec.pl

• Rosa Venti
 (Wisła, Radomka, Pilica, Świder, Je-
ziorka, Kanał Żerański, Bug, Narew, 
Wkra, Bzura)
www.kajakwstolicy.pl
• Splywy.Kajakowe (Skrwa)
www.kajakiskrwa.pl
• Splywy.Kajakowe.org 
(Wisła, Wkra, Narew, Bzura, Pilica, 
Liwiec, Orzyc)
www.splywy.kajakowe.org
• Spływy kajakowe Biver
 (Radomka, Pilica, Wisła)
www.kajaki-radomka.pl
• Spływy kajakowe u Grześka
(Liwiec, Bug)
www.kajakiugrzeska.pl

• Spływy Warka (Pilica, Wisła)
www.splywywarka.pl
• Stanica Wodna (Pilica, Wisła)
www.splywywarka.pl
• Ster (Pilica, Radomka)
www.stero.pl
• Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki 
i Rekreacji (Omulew, Orzyc)
www.kurpiowskipark.pl
• Top-Kajak (Wkra)
www.top-kajak.pl
• Wypożyczalnia Kajaków Pilica
 (Pilica, Wisła)
www.pilicowo.pl

• Wypożyczalnia kajaków Ster 
(Pilica, Wisła, Radomka)
www.sterwarka.pl
• Wypożyczalnia Kajaków Tęcza 
Kajaki Radomka (Pilica, Radomka)
www.kajaktecza.pl
• Wypożyczalnia łodzi  
i kajaków Wiosełko (Wkra)
www.wioselko.pl
www.wkra.waw.pl
• Zlot (Wkra, Narew, Wisła, Kanał 
Żerański)
www.kajaki-wkra.com
www.kajaki-wisla.pl

CYKLICZNE REGATY NA JEZIORZE ZEGRZYŃSKIM

• CZERWIEC 
Puchar Spójni, Nieporęt
• CZERWIEC/ LIPIEC
Puchar WOZŻ, Nieporęt
• SIERPIEŃ
Puchar Warszawy
• WRZESIEŃ
Mistrzostwa Warszawy
Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza, 
Nieporęt
• WRZESIEŃ/ PAŹDZIERNIK
Mistrzostwa Warszawy

Wypoczynkowi nad wodą sprzyja położenie Mazowsza, przez którego środek prze-
pływa największa polska rzeka Wisła, a przez wschodnią część – dwie duże rzeki, 
Narew i Bug. Wody dwóch ostatnich spiętrzono zaporą w Dębem. Tak u zbiegu Nar-
wi i Bugu powstało rozległe Jezioro Zegrzyńskie, z którego wypływa Kanał Że-
rański łączący szlaki żeglugowe Wisły, Bugu i Narwi. Zapora we Włocławku (woj. 
kujawsko-pomorskie) spiętrza wody Wisły, dzięki czemu powstał drugi duży zbior-
nik, częściowo leżący na Mazowszu – Jezioro Włocławskie. Oba sztuczne zbiorni-
ki to ważne tereny rekreacji, wypoczynku, aktywnej turystyki i sportów wodnych. 
Szczególnie dobra jest infrastruktura turystyczna nad ważnym dla mieszkańców 
aglomeracji warszawskiej Jeziorem Zegrzyńskim. Na zagospodarowanych brzegach 
jezior są piaszczyste plaże z placami zabaw dla dzieci, w sezonie wakacyjnym dzia-
łają kąpieliska, ośrodki sportów wodnych i wypożyczalnie sprzętu, głównie pływa-
jącego, pozwalającego na uprawianie żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu czy 
nurkowania. W pobliżu znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe z bogatą bazą 
noclegowo-gastronomiczną, handlową i rozrywkową. 
Doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych i wypoczynku nad wodą pa-
nują na malowniczym i bogatym w jeziora Pojezierzu Gostynińskim. Mazowieckie 
jeziora są niewielkie, o łatwo dostępnych, sprzyjających rekreacji brzegach i piasz-
czystym dnie. Natomiast trudno dostępne jeziora położone na terenach podmo-
kłych, bagiennych i torfowiskowych, których najwięcej jest w dolinach Wisły, Bugu, 
Pilicy, Narwi, Omulwi, Liwca i Radomki, można poznawać w czasie wycieczek przy-
rodniczych. Są to podłużne i sierpowato wygięte starorzecza zarastające roślin-
nością wodną. Znajdują się tu również atrakcyjne stawy hodowlane z łowiskami 
udostępnione wędkarzom. Wędkować można też na rzekach: Wiśle, Bugu, Narwi, 
Omulwi czy Pilicy i wielu innych, oraz na jeziorach, stawach czy starorzeczach. 
Charakterystycznym elementem pejzażu regionu są meandrujące rzeki, tworzące 
szerokie zakola i liczne starorzecza. Ich łatwo dostępne brzegi są dobrym miejscem 
do spokojnego wypoczynku w kontakcie z naturą. Rzekami poprowadzonych jest 
wiele malowniczych szlaków kajakowych, na których organizowane są jednodnio-
we, krótsze lub dłuższe wyprawy kajakami oraz wielodniowe spływy, będące świet-
nym pomysłem na wypoczynek z rodziną i przyjaciółmi. Ich organizatorzy dowożą 
kajaki na początek i odbierają je na końcu spływu, często spełniają specjalne życze-
nia miłośników wodnych przygód i organizują na przykład pływanie po stawach, 
kanałach czy lokalnych rzeczkach, a nawet biwaki na wiślanych łachach. Spływy od-
bywają się na mazowieckich dopływach Wisły – lewobrzeżnych (Radomka, Pilica, 
Bzura, Jeziorka) oraz prawobrzeżnych (Wilga, Świder, Bug z Liwcem i Kostrzyniem, 
Narew z Omulewią, Orzycem, Wkrą oraz Skrwa Prawa).

Dobre warunki wędkarskie w województwie zapewnia bogactwo wód powierzch-
niowych płynących i stojących. W ciekach i zbiornikach wodnych panują różne 
warunki hydrologiczne, wody są stojące, wolno lub szybciej płynące, dobrze lub 
słabo natlenione, głębsze lub płytsze o różnym dnie, mulistym czy piaszczystym, 
występuje w nich różna roślinność. Zróżnicowanie łowisk wpływa na występo-
wanie wielu gatunków ryb. Z rybactwem mocno związana jest kraina dolnego 
Bugu i Narwi oraz Jeziora Zegrzyńskiego. W dużych rzekach nizinnych (Wisła, 
Bug, Narew) żyją gatunki pospolite. Wędkarstwo możliwe jest też na średnich 
i małych rzekach. 
Popularne łowiska znajdują się na zasobnym w ryby Jeziorze Zegrzyńskim, o jesz-
cze niedostatecznie rozwiniętej infrastrukturze dla wędkarzy oraz zbyt małej licz-
bie stanic wędkarskich i pomostów. W jeziorze można łowić: leszcze, karpie, płocie, 
krąpie, sandacze, szczupaki, okonie i sumy, które osiągają tu duże rozmiary. Go-
spodarka rybacka polega na zarybianiu i przebudowie składu gatunkowego z ryb 
karpiowatych na gatunki drapieżne. Duży wpływ na zarybienie mają też połowy 
wędkarskie nastawione głównie na ryby drapieżne. Alternatywą jest gospodarka 
mieszana obejmująca hodowlę ryb, połowy sieciowe i wędkarstwo. Niestety, inten-
syfikacja wędkarstwa oraz kłusownictwo i powodzie powodują spadek populacji 
ryb drapieżnych (np. szczupaków, sandaczy i sumów). Turyści niewędkujący mogą 
nad Jeziorem Zegrzyńskim zjeść dania ze świeżych ryb w restauracjach w Serocku 
(np. Złoty Okoń, Pod Złotym Linem) oraz w hotelach i pensjonatach położonych 
przy brzegu, szczególnie w Zegrzu i Nieporęcie. 
Wiele miejsc do wędkowania można znaleźć na Pojezierzu Gostynińskim. Łowić 
można w największym mazowieckim Jeziorze Zdworskim, liczne gatunki ryb wy-
stępują w jeziorach: Lucieńskim, Sumino i Przytomno. Ale najlepsze, jeśli chodzi 
o zasobność ryb, i polecane początkującym wędkarzom jest Jezioro Łąckie Duże. Do 
wędkowania nadają się również Jezioro Białe i Jezioro Soczewka. Występują tu: ja-
zgarze, karasie, karpie, krąpie, leszcze, liny, okonie, płocie, sandacze, sielawy, stynki, 
sumy, szczupaki, ukleje, węgorze i wzdręgi. Wędkarską mapę regionu uzupełniają 
atrakcyjne stawy i łowiska komercyjne. 

Polski Związek Wędkarski
Zarząd Główny
ul. Twarda 42, Warszawa
www.pzw.org.pl
Przystań Wędkarska w Serocku
ul. Retmańska 75, Serock
tel. 780142145, 22 7827613

Stanica wędkarska PZW
Jezioro Soczewka
www.pzwplock.pl

Stanica Wędkarska w Zegrzu
ul. Rybaki 11a, Zegrze
www.pzw13.pl

ŁOWISKA KOMERCYJNE 

• W Maciejowicach
Facebook: Łowisko komercyjne  
w Maciejowicach
• 3 Stawy
Brzeście Małe, www.3stawy.net
• Agrostawy
Błędów, www.agrostawy.pl
• Całowanie
Karczew
Facebook: Łowisko Całowanie
• Dobrut
Facebook: Prywatne Łowisko Ryb 
Dobrut
• Eko-Farma Żelechów
Huta Zadybska 
www.ekofarmazelechow.pl
• Jegiel
Nowa Wieś (gm. Brańszczyk)
www.lowiskojegiel.pl
• Kamień
Wola Suchożebrska
www.lowiskokamien.pl
• Kotuń
ul. Łąkowa, Kotuń, tel. 507067723
• Łowiska Poniaty (Pod Dębem, 

Pod Lasem)
Poniaty Cibory
www.lowiska-poniaty.pl
• Łowisko U Szerszenia
Stara Niedziałka 
Facebook: Łowisko U Szerszenia
• Musuły
www.musuly.pl
• Nosselia
Krzyczki Szumne, www.nosselia.pl
• Nowodwór
Facebook: Nowodworlowisko

• Okoń
Janówek
www.okon.com.pl
• Oleśnikowa Dolina
Oleśnik, olesnik.pl
• Piorunów
Błonie, www.lowisko.com.pl
• Rusiec
Facebook: Łowisko specjalne Rusiec
• Szpruch
Coniew
Facebook: Łowisko Szpruch
• W Osowie
Osada Rybakówka 1, tel. 22 7861963
• Wielgie
Facebook: Łowisko Wielgie
• Wodna Kraina
ul. Stawowa 9, Wilga
www.lowiskowodnakraina.pl
• Wodna Osada Grzegorzewice
www.wodna-osada.pl
• Wodne Ranczo
Brwinów, Facebook: Łowisko Wędkarskie 
Wodne Ranczo

Jezioro Białe jeden z najgłębszych zbiorników (do 35 m) na Pojezierzu Gostynińsko-
-Włocławskim. Działa nad nim baza nurkowa, dno jest zagospodarowane podwodny-
mi atrakcjami (lustra, platformy, korytarz, zatopiona łódź, kajak i wrak samochodu, 
palisada z pali, konary drzew i podwodny las). Nurkowie mają do pokonania trasy 
o różnej długości i poziomie trudności. Na miejscu znajduje się wypożyczalnia sprzę-
tu. Brzegi jeziora są zagospodarowane turystycznie, bogata jest infrastruktura wypo-
czynkowo-rekreacyjna i noclegowo-handlowo-usługowo-gastronomiczna. 
Interesującymi miejscami nurkowymi na Mazowszu są liczne glinianki. Najlepsze znaj-
dują się w Zielonce, malowniczo położone w okolicach Warszawy, o małej głębokości 
i dobrych warunkach nurkowych; na jednej z nich utworzono plażę strzeżoną z ką-
pieliskiem. Można też nurkować w gliniankach w Szczęśliwcach i gliniance Cietrzewia 
we Włochach. Kolejne miejsce to Jeziorko Mamucie znajdujące się przy obwodnicy 
Garwolina, ale bez kąpieliska. W Warszawie można nurkować w zalanych carskich ko-
szarach w forcie Zbarż (Fort VII Twierdzy Warszawa, ul. Wirażowa). W nurkowisku 
(głębokość 5 m) jest dobra widoczność, nurkowie planujący wpłynięcie do koszar mu-
szą mieć kaski. Poza tym w okolicach Warszawy znajduje się wiele zalanych żwirowni, 
na przykład koło Garwolina, Grodziska Mazowieckiego, Pruszkowa czy w Janówku. 
W Mszczonowie, w kompleksie basenów termalnych, powstaje specjalistyczny basen 
do nurkowania. Będzie to najgłębszy nurkowy obiekt w Europie (głębokość 44 m), 
wzbogacony o atrakcje dla obserwatorów: podwodny tunel, sale konferencyjno-szkole-
niowe i pokoje hotelowe z podwodnymi oknami. Basen będzie atrakcją dla miłośników 
nurkowania oraz miejscem szkoleń i ćwiczeń członków służb specjalnych.

 ORGANIZATORZY NURKOWANIA

• Akademia Nurkowania Batysfera
www.batysfera.pl
• Łódzkie Centrum Nurkowe
Jezioro Białe koło Gostynina
www.seaquest.pl

• Dive Spot Warsaw
Nad Wisłą, między mostami (Kolejowym 
i Świętokrzyskim), działa basen nurkowy (głę-
bokość 3,2 m), idealny dla początkujący (z in-
struktorem) i zaawansowanych miłośników 
nurkowania. Na miejscu jest wypożyczalnia 
sprzętu.
Bulwar Bohdana Grzymały-Siedleckiego, 
Warszawa, www.divespotwarsaw.com

JEZIORO WŁOCŁAWSKIE
Wąskie i długie Jezioro Włocławskie powstało w 1970 roku ze spiętrzenia wód 

zaporą we Włocławku i rozciąga się w górę Wisły do Płocka. To największy sztucz-
ny zbiornik w Polsce (długość 58 km, szerokość 1,2 km). Są na nim wspaniałe wa-
runki do uprawiania turystyki wodnej. Można żeglować na urokliwym odcinku już 
od Płocka nad Wisłą, gdzie na prawym brzegu rzeki, na wysokiej skarpie widać 
zabudowę Wzgórza Tumskiego. Zalew jest szczególnie atrakcyjny dla żeglarzy, Wi-
sła płynie spokojnie, a jej szerokie koryto pozwala na swobodne powiewy wiatrów 
zachodnich, tworzących fale takie jak na jeziorach mazurskich.

Pojezierze Gostynińskie 
Częściowo zalesione Pojezierze Gostynińskie jest jedynym w województwie te-

renem o polodowcowym krajobrazie urozmaiconym wzgórzami i zagłębieniami bez-
odpływowymi oraz polodowcowymi jeziorami. To popularne miejsce wypoczynku 
i rekreacji o dobrych warunkach do uprawiania sportów wodnych. Jeziora położone 
są głównie w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie. Można 
żeglować po większych zbiornikach o wystarczającej głębokości i stabilnych wiatrach, 
a sprzęt wypożyczyć w okolicznych ośrodkach wypoczynkowych. Wspaniałe warunki 
żeglarskie są na największym mazowieckim Jeziorze Zdworskim, oraz na jeziorach: 
Lucieńskim, Białym, Sumino, Przytomnym, Górskim, Ciechomickim i Soczewka. 

PORTY I PRZYSTANIE

• ŻEGLUGA PŁOCKA I ŻEGLUGA WYSZOGRODZKA
Obie firmy zapraszają na rejsy wycieczkowe statkami po Wiśle i Jeziorze Włocław-
skim, podczas których zapewniają przyjemne spędzanie wolnego czasu, spotkanie 
z naturą i dobrą zabawę. Statki wypływają z przystani pasażerskiej w Płocku (Ry-
baki 6). Są to nowoczesne statki, dwupokładowa i przestronna „Marianna” (do 150 
osób) i „Basia” na kameralne spotkania do 15 osób i romantyczne wycieczki. 
www.zeglugaplocka.pl, www.zeglugawyszogrodzka.pl

• Marina Morka w Płocku
W Płocku nad Wisłą, u stóp wysokiego Tumskiego Wzgórza, działa duża marina 
– nowoczesna przystań jachtowa z dobrze wyposażonym zapleczem socjalnym, za-
pewniającym turystom komfortowy pobyt i sprawną obsługę. Cały teren jest oświe-
tlony i ogrodzony. W porcie mogą cumować dwa statki żeglugi pasażerskiej. W przy-
stani przy kei cumuje prawie 90 jednostek. Do mariny doprowadzona jest woda 
i energia elektryczna, pomosty są wyposażone w sprzęt ratowniczy, przy nabrzeżu 
znajduje się slip z wciągarką i dźwigiem oraz warsztat naprawczy. Mają tu siedziby 
WOPR i Policja Wodna. W pobliżu jest zaplecze socjalno-sanitarne i pole campingo-
we, działają hotele, sklepy i obiekty gastronomiczne, a na końcu molo – restauracja. 
Planowana jest przebudowa mariny w nowoczesny port jachtowy z 300 miejsca-
mi dla jednostek pływających i 5–6 statków oraz budowa nowoczesnego zaplecza 
portowego z hangarami, warsztatami, stacją paliw, sklepem żeglarskim i zapleczem 
socjalno-sanitarnym. Oddział Żeglarsko-Motorowodny PTTK „Morka” w Płocku
ul. Rybaki 10, Płock, www.morka-plock.pl
• Klub Żeglarski „Petrochemia” Płock
Nieduży basen portowy w zatoczce Wisły z keją, slipem, hangarem i zapleczem 
socjalno-sanitarnym. Prowadzone są tu kursy żeglarskie.
ul. Chemików 7, Płock, www.kzpetrochemia.pl
• Marina Murzynowo
W Murzynowie w okolicy Płocka, przy ujściu Skrwy do Wisły, istniejąca marina rozbu-
dowywana jest w kompleks hotelowo-rekreacyjny z restauracjami, salami konferencyj-
nymi oraz nowoczesną przystanią z pomostami dla 90 łodzi, z którego można podzi-
wiać panoramę Jeziora Włocławskiego. W części rekreacyjno-sportowej znajdują się: 
hala sportowa, basen i strzelnica, siłownia, kręgielnia, boiska do gier, kort do squasha 
oraz zaplecze odnowy biologicznej, klub i pub. W hangarze jest sprzęt pływający. Są tu 
również domki i pole namiotowe z zapleczem socjalno-bytowym. W planach są stano-
wiska cumownicze dla statków pasażerskich. Malowniczo położona marina to idealne 
miejsce wypoczynku dla miłośników sportów wodnych i przystań wiślana.
Murzynowo (gm. Brudzeń Duży), www.marina-murzynowo.pl

ŻEGLUGA PASAŻERSKA PO WIŚLE

• WARSZAWSKIE LINIE TURYSTYCZNE (ZTM Warszawa, www.ztm.waw.pl)
W sezonie letnim nad Wisłą, dla turystów i warszawiaków spragnionych odpoczyn-
ku na świeżym powietrzu, organizowane są rekreacyjne zajęcia sportów wodnych 
i animacje, działają bary na bulwarach, na plażach pojawiają się leżaki. Można wziąć 
udział w spacerach przyrodniczych, warsztatach ekologicznych i grach plenero-
wych, a po rzece pływają promy i tramwaje wodne, odbywają się rejsy wycieczkowe 
i edukacyjne statkami, organizowane są też spływy kajakowe. 
• Promy
Brzegi Wisły w sezonie łączą przeprawy promowe; po głównym sezonie promy pły-
wają w weekendy. Na prom można zabrać rowery. Promy łączą brzegi w czterech 
miejscach: „Słonka” (Cypel Czerniakowski – Saska Kępa), „Pliszka” (Most Poniatow-
skiego – Stadion Narodowy), „Wilga” (Podzamcze-Fontanny – ZOO) i „Turkawka” 
(Nowodwory – Łomianki).
• Tramwaj wodny
Na tych, którzy chcą popływać dłużej, czeka tramwaj wodny zabierający pasażerów 
z Cypla Czerniakowskiego, krótko cumujący przy Moście Poniatowskiego. W czasie 
rejsu (30 min) można obejrzeć ciekawe zabytki i obiekty stolicy oraz przepłynąć 
pod mostami: Łazienkowskim, Poniatowskiego i Świętokrzyskim. Tramwaj pływa 
w te same dni co promy. 
• Statek „Zefir”
Dalsze rejsy oferuje statek „Zefir”, wypływający z przystani na Podzamczu (Bulwar 
Karskiego) z ponad setką pasażerów. Rano płynie do Serocka przez Nieporęt i przy-
bija do molo w Serocku nad Jeziorem Zegrzyńskim, przy plaży miejskiej. W prze-
rwie można zwiedzić miasto. W rejs powrotny wyrusza po południu i wieczorem 
przybija do przystani w Warszawie. Wyprawa trwa kilka godzin, statek Wisłą i Ka-
nałem Żerańskim pokonuje 30 kilometrów w jedną stronę. 
• Statek „Loewentin”
Dużą atrakcją są rejsy po Wiśle z przewodnikiem na pokładzie statku z 1892 roku. 
Rejs rozpoczyna się przy Barce Warszawskiej (Bulwar Karskiego). Z pokładu moż-
na podziwiać stolicę z wodnej perspektywy, między mostem Śląsko-Dąbrowskim 
a Gdańskim, oraz poznać ciekawostki z historii Wisły, Warszawy i samego statku. 

PORTY I PRZYSTANIE

• Przystań Warszawa (w budowie)
Między wałem przeciwpowodziowym Wisły a Portem Czerniakowskim powstaje 
Przystań Warszawa z ośmioma pawilonami, w których znajdą siedziby organizacje 
i stowarzyszenia związane z warszawską Wisłą i popularyzujące wypoczynek nad 
rzeką. Będą miejsca do garażowania łodzi i przechowywania sprzętu oraz punkt 
gastronomiczny i sklep ze sprzętem. Z Portem Czerniakowskim przystań połączy 
przepust pod ulicą Zaruskiego. ul. Zaruskiego, Warszawa
www.przystan.warszawa.pl
• MOSiR Ośrodek Rekreacyjno-Żeglarski
Pabianicki Klub Sportów Wodnych, ul. Portowa 1, Nowy Duninów
 www.zeglarzezpabianic.pl
• Stanica Wodna
Zgierski Klub Sportów Wodnych, ul. Kasztanowa 1, Nowy Duninów
www.zksw.pl

JEZIORO ZEGRZYŃSKIE
Powstałe w 1963 roku rozległe Jezioro Zegrzyńskie jest dla mieszkańców Warszawy i tu-

rystów z Mazowsza atrakcyjnym miejscem rekreacji, uprawiania sportów wodnych, węd-
karstwa oraz wypoczynku nad wodą. Jezioro składa się ze spokojnej części między zaporą 
wodną w Dębem a mostem drogowym na krajowej drodze 61 w Zegrzu oraz szerokiego 
rozlewiska między Zegrzem na zachodzie a Rynią na wschodzie u ujścia rzeki Rządzy i naj-
bardziej malowniczej części u ujścia Bugu do Narwi. Od wiosny do jesieni tętni życiem. La-
tem przyjeżdżają tu amatorzy aktywnego wypoczynku nad wodą, pełno też plażowiczów. 
Można uprawiać różne sporty wodne, sprzyjające wiatry przyciągają żeglarzy, a rozległe 
rozlewisko miłośników morówek i skuterów wodnych. Można wybrać się na przejażdżkę 
na kółku wodnym lub bananie, popływać na rowerach wodnych i łodziami wiosłowymi. 
Aktywni spróbują nart wodnych, wakeboardingu i windsurfingu. Jezioro jest też rajem 
dla wędkarzy. Warto obejrzeć okolicę, lecąc na spadochronie ciągniętym za motorówką. 
Odbywają się tu również spływy kajakowe i regaty żaglówek, pływają też statki wyciecz-
kowe. Jesienią nadal przyjeżdżają wędkarze, zimą wędkarze podlodowi wykuwają przerę-
ble, a z hangarów wyjeżdżają bojery. Żegluga możliwa jest od zapory i elektrowni wodnej 
w Dębem oraz po Narwi do Pułtuska i na Bugu do Popowa. Jezioro jest dość płytkie (do 8 
metrów) i ma muliste dno, trzeba uważać na boje szlaku żeglownego i mielizny. Połączenie 
z Warszawą zapewnia Kanał Żerański. Nad brzegami jeziora są porty, przystanie i pomosty, 
stanice wędkarskie i wypożyczalnie sprzętu, odbywają się pokazy ratownictwa wodnego. 
Mnóstwo jest miejscowości letniskowych i nadwodnych barów oraz ciekawych miejsc. 
Warto obejrzeć: zaporę i fort w Dębem, wypoczynkową Jachrankę z parkiem wodnym 
i parkiem linowym oraz żeglarskimi marinami w Zegrzu, Nieporęcie i Jachrance, plażami 
w Wieliszewie, Serocku i Nieporecie, rezerwatem „Wąwóz Szaniawskiego” i portem jachto-
wym w Zegrzynku oraz jednym z najstarszych na Mazowszu miast Serockiem, z gotyckim 
kościołem, barwnym i gwarnym rynkiem oraz plażą z molo – portem statków pasażerskich. 
www.jezioro.zegrzynskie.pl, jeziorozegrzynskie.info

ŻEGLUGA PASAŻERSKA PO JEZIORZE ZEGRZYŃSKIM

• Statek pasażerski Albatros
To jedyny na Jeziorze Zegrzyńskim statek pasażerski oferujący rejsy na zamówienie 
(V–X) i regularne. To także jeden z ostatnich zabytkowych statków zbudowanych 
w nieistniejącej już Warszawskiej Stoczni Rzecznej. Na statku jest 26 miejsc na po-
kładzie słonecznym oraz 14 w kabinie (salonce z barem pod pokładem). Szczególną 
atrakcją są imprezy okolicznościowe, takie jak rejsy kawalerskie i panieńskie, sen-
tymentalne rejsy seniorów lub towarzyszy broni. W sezonie wakacyjnym (wszyst-
kie sob.–niedz. i święta: 1 VI–31 VIII) statek odbywa regularne rejsy spacerowe (45 
min) z molo w Serocku. www.zeglugamazowiecka.pl
• Katamarany „Albatros 1” i „Albatros 2”
To małe statki pasażerskie przystosowane do przewozu osób i rowerów, pełniące 
funkcję promów z Serocka nad Narwią do Arciechowa i Cupla nad Bugiem. Każdy 
ma miejsca dla 12 pasażerów i 8 rowerów (kursy: 1 VI–31 VIII co 30 min, w każdą 
sob.–niedz. i święto). W dni powszednie statki oferują rejsy na zamówienie: przy-
rodnicze dla szkół, sentymentalne dla seniorów oraz bezkrwawe łowy dla ornitolo-
gów i amatorów fotografii przyrodniczej. Odgrywają również rolę Mobilnych Punk-
tów Informacji Turystycznej, można na nich otrzymać aktualne mapy, przewodniki 
i wydawnictwa promujące atrakcje turystyczne Krainy Dolnego Bugu i Jeziora Ze-
grzyńskiego. www.jeziorozegrzynskie.info

• Tramwaj wodny ZEFIR
Statek jest jedynym statkiem odbywającym regularne rejsy (V–IX) z Warszawy do 
Serocka nad Narwią. Jeżeli poziom wody w Wiśle jest odpowiedni, to wycieczka roz-
poczyna się z przystani na Podzamczu, a jeżeli wody w Wiśle jest za mało, to pierwszy 
przystanek stanowi Kanał Żerański. Na statku jest 120 miejsc oraz bufet, co jest waż-
ne, gdyż rejs w obie strony trwa co najmniej 6 godzin. www.uslugiwodne.pl
• Statek wycieczkowy „Jagodowy Ryś”
Statek pływa jedynie na zamówienie po Jeziorze Zegrzyńskim, Narwi do Pułtuska 
oraz kanałem Żerańskim do Warszawy. www.jagodowyrys.pl
• Katamarany u ujścia Bugu do Narwi
Katamarany „Albatros 1” i „Albatros 2” to małe, motorowe statki pasażerskie przy-
stosowane do pływania na płytkim zazwyczaj Bugu oraz do przewozu 12 pasaże-
rów i 8 rowerów. Statki są wykorzystywane w sezonie wakacyjnym jako promy 
łączące oba brzegi Bugu u jego ujścia do Narwi i Jeziora Zegrzyńskiego. Przeprawa 
osobowo-rowerowa z Serocka nad Narwią do wsi Cupel i Arciechów nad Bugiem 
jest najnowszą atrakcją turystyczną podwarszawskiej aglomeracji, która domknęła 
pętlę rowerową wokół Jeziora Zegrzyńskiego, umożliwiającą skrócenia drogi o co 
najmniej 20 kilometrów, na przykład z Radzymina do Serocka (przeprawa na Narwi 
w Arciechowie) lub z Popowa do Ryni (przeprawa przez Bug we wsi Cupel). 
Katamarany służą do wakacyjnych przepraw na Bugu i Narwi, ale też pełnią funkcję Mo-
bilnych Punktów Informacji Turystycznej. Kapitanowie statków mają wiedzę i umiejęt-
ności przewodników turystycznych i mogą doradzić, co warto zwiedzić w okolicy, gdzie 
wypożyczyć kajaki lub gdzie smacznie zjeść. Podczas wszystkich rejsów pasażerowie 
mogą otrzymać bezpłatne ulotki z rozkładem rejsów, wydawnictwa i przewodniki tu-
rystyczne promujące lokalne atrakcje oraz aktualne mapy szlaków wodnych i rowero-
wych. Armatorem statków i organizatorem wakacyjnych rejsów jest Stowarzyszenie 
„Zalew Zegrzyński”, działające od ponad 20 lat na rzecz promocji atrakcji turystycznych 
Krainy Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego. Katamarany „Albatros” pływają (1 VI–31 
VIII 30 min w godz. 10–18, wszystkie sob.–niedz. i święta) na trasach: Serock – Arcie-
chów – Cupel – Serock oraz Serock – Cupel – Arciechów – Serock. Wakacyjne rejsy ka-
tamaranów są dofinansowane przez władze lokalnych gmin i powiatów oraz z dotacji 
Samorządu Województwa Mazowieckiego i darowizn osób prawnych i fizycznych. In-
formacja i aktualny rozkład rejsów katamaranów oraz kontakt z armatorem i kapitana-
mi statków „Albatros”: www.jeziorozegrzynskie.info
• Water Club Barka Nieporęt
Rejsy łodziami po Jeziorze Zegrzyńskim i Narwi (do Pułtuska), wypożyczalnia ło-
dzi, restauracja Barka. ul. Zegrzyńska, Nieporęt, www.water-club.pl

PORTY I PRZYSTANIE

• Port i Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy Nieporęt-Pilawa
Przestronny port jachtowy nad Jeziorem Zegrzyńskim z rozległym, zagospodarowa-
nym terenem, z ciągle rozbudowywaną infrastrukturą turystyczno-rekreacyjno-wy-
poczynkową. Są tu: wypożyczalnia sprzętu wodnego, szkółki żeglarskie i windsurfin-
gu, obiekty gastronomiczne, miejsca do grillowania i wypoczynku, park linowy, plac 
zabaw, siłownia zewnętrzna, boiska do piłki plażowej.
ul. Wojska Polskiego 3, Nieporęt, www.nieporetpilawa.pl
• Baza Zegrze 360
ul. Warszawska 9, Zegrze Południowe, www.zegrze360.pl
• Port Jachtowy Nieporęt
ul. Wojska Polskiego 3, Nieporęt, www.emperyacht.pl
• Port Jachtowy Szanta Cafe
ul. Warszawska 47, Zegrze Południowe, www.szantacafe.pl
• Port Jachtowy Szanta Cafe, Relaks Na Wodzie
Rejsy kabinowym jachtem spacerowym, wynajem.
ul. Warszawska 47, Zegrze Południowe, www.relaksnawodzie.pl

Cupel i Arciechów). Miejsca do plażowania i kameralne przystanie można znaleźć 
też w pobliżu hoteli i pensjonatów w Jachrance, Jadwisinie i Zegrzu Południowym.

WYCIĄGI DO NART WODNYCH I WAKEBOARDINGU

2wake
Facebook: 2wake.eu
Bezpieczna Przystań / Warsaw Wake 
Academy 
Facebook: wakeboardwarsaw
Lake Park Wilanów
www.lakepark.pl
Łejkówka WakePark
www.lejkowka.pl
Wake Family
www.trzciany.wakefamily.pl
Wake For Friends
www.wakeforfriends.pl 

Wake Park Płock
www.wakepark.eu
Wake Park Zalesie
www.wakeparkzalesie.pl
WakePark Konstancin-Jeziorna
www.wakelovekonstancin.pl
Wakepark Łomianki
Facebook: wakeparklomianki
Wakepark OSiR Drzewica
www.drzewiczka.pl
Wakepark Pionki
Pionki, www.wakepark.pionki.pl
WaWa Wake
www.wawawake.pl

PARKI WODNE
Aquapark Suntago Wodny Świat
ul. Wspólna 4,  www.wesolandia.pl 
Aquapark (otwarty w lutym 2020 roku 
jako I etap inwestycji Park of Poland) 
to największy tropikalny park wod-
ny w Polsce i największy zadaszony 
aquapark w Europie. W kompleksie 
znajdują się strefy: Jamango (baseno-
wa z 32 zjeżdżalniami o długości 3 km, 
baseny termalne i z falą, rzeka przy-
gód), saunarium, strefa relaksu oraz 
atrakcje dla dzieci. 
ul. Nowy Świat 1,  
Wręcza koło Mszczonowa
www.parkofpoland.com

Warszawa
Aquapark Wesolandia
 www.wesolandia.pl
Basen w Parku kultury w Powsinie 
www.parkpowsin.pl
Baseny Inflancka
www.aktywnawarszawa.waw.pl
Baseny odkryte nad Wisłą
www.walmiedzeszynski407.pl
Baseny w Parku Szczęśliwickim
www.parkszczesliwicki.pl

Baseny Kora
ul. Wał Miedzeszyński 345,  
www.basenykora.kluby.com.pl
Ośrodek Namysłowska
ul. Namysłowska 8,  
www.aktywnawarszawa.waw.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
ul. V Poprzeczna 22, Anin
www.osir-wawer.warszawa.pl
Park Wodny Moczydło
ul. Górczewska 69/73,  
www.aktywnawarszawa.waw.pl
Pływalnia Delfin
ul. Kasprzaka 1/3, www.osirwola.pl
Warszawianka – Wodny Park
Warszawa, www.wodnypark.com.pl

Pozostałe
Aquapark Fala (www.osir.nieporet.pl)
Stanisławów Pierwszy
Aquarium Park Wodny
Ostrołęka, www.basen.ostroleka.pl
Aquapark Radom
Radom, www.aquapark-radom.pl
Hotel Warszawianka
Jachranka, www.warszawianka.pl
Park Wodny Siedlce
Siedlce, www.parkwodny.siedlce.pl

Kapieliska i plaże
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• Port Jachtowy Wojskowy Klub Sportowy Zegrze
ul. Groszkowskiego 8, 05-131 Zegrze, www.wkszegrze.com.pl
• Port Marina Diana
ul. Wczasowa 24, Białobrzegi, www:www.marinadiana.pl
• Przystań „Przy Starym Moście”

PORTY I PRZYSTANIE na innych rzekach

• Stanica Wodna i Kasztel
Dom Polonii (gondole), ul. Szkolna 11, Pułtusk,  www.zamekpultusk.pl
• Stanica Wodna MOSiR
ul. Witosa 1; ul. Wioślarska 1, Ostrołęka,  tel. 29 7606868

PRZEPRAWY PROMOWE

WISŁA
• Promy w Warszawie
(www.wtp.waw.pl, www.um.warszawa.pl)
„Słonka”: Saska Kępa (Most 
Łazienkowski) – Cypel Czerniakowski
„Pliszka”: Stadion Narodowy (plaża) – 
bulwary (Most Poniatowskiego)
„Wilga”: ZOO (ul. Ratuszowa) – 
Podzamcze (Park Fontann)
• „Turkawka”
Łomianki – Nowodwory
www.lomianki.pl
• Prom „Serokomla”
(Bochotnica – Nasiłów)
www.janowiec.serokomla.com.pl
• Solec nad Wisłą (Kłudzie) – Kępa 

Gostecka, solec.pl
• Świerże Górne – Antoniówka 

(Przewóz), maciejowice.pl
• Gassy – Karczew
www.konstancinjeziorna.pl

BUG
• Zabuże – Mielnik Przedmieście 
• Gnojno – Niemirów 
www.mielnik.com.pl/prom
• Brańszczyk Nakieł – Kamieńczyk 

(czynna okresowo)
www.branszczyk.pl
• Drohiczyn – Bużyska
drohiczyn.pl

NAREW
• Prom „św. Wojciecha” w Zambskach 

Kościelnych
www.obryte.pl
• Nowe Łachy – Nowy Lubiel
rzasnik.pl
• Teodorowo
www.eostroleka.pl

Wypoczynek nad wodą

Spływy kajakowe na Mazowszu

Wędkarstwo
Nurkowanie

ŻEGLARSTWO I ŻEGLUGA 


