„Nowa atrakcja dla turystów”
Od 1918 roku spotkać można na Jeziorze Zegrzyńskim małe statki turystyczne
przystosowane do przewozu 8 rowerów i 12 pasażerów. To ”Mobilne Punkty Informacji
Turystycznej” na katamaranach ALBATROS. Są to małe statki turystyczne zbudowane
w 2018 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu
Zegrzyńskiego dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu „Rybactwo
i Morze”. Jest to niezwykle ważna inicjatywa, gdyż najbliższe miejsca gdzie można
uzyskać informację o lokalnych atrakcjach znaleźć można w odległych punktach
Informacji Turystycznej – najbliżej dopiero przy stacji kolejowej w Legionowie lub wieży
ratuszowej w Pułtusku.
Jak zapewnia armator, w nowym sezonie żeglugowym na katamaranach dostępne
będą wydawnictwa promujące turystyczną krainę Dolnego Bugu i Jeziora
Zegrzyńskiego oraz będzie można uzyskać rzetelną informację od zatrudnionych
marynarzy, przeszkolonych ze znajomości atrakcji historycznych, turystycznych i
przyrodniczych nadbużańskich miejscowości. Katamarany ALBATROS wykorzystane
zostaną również do organizacji turystycznych przepraw na Bugu i Narwi. Projekt taki
będzie realizowany w ramach planowanego zadania publicznego pt. „Katamarany na
turystycznej pętli Jeziora Zegrzyńskiego”. Powyższe działanie jak i uruchomienie
sezonowej przeprawy na Bugu i Narwi uzależnione jest jednak od pozyskania
niezbędnych funduszy na opłacenie m.in. kosztów zatrudnienia załóg, ubezpieczenie
statków i pasażerów oraz kosztów bieżącej eksploatacji katamaranów.
Za uruchomieniem tej nowej atrakcji turystycznej przemawia fakt, iż planowana
inicjatywa jest spójna z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru
gmin: Nieporęt, Serock, Wieliszew (powiat legionowski), Dąbrówka, Radzymin (powiat
wołomiński) i Somianka (powiat wyszkowski). Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego jest w trakcie
finalizowania porozumień i umów z deklarującymi pomoc finansową władzami
Serocka, Radzymina, Somianki i Dąbrówki oraz powiatów wołomińskiego i
wyszkowskiego. Zarówno armator katamaranów jak i rowerzyści nie mogą się
doczekać uruchomienia pierwszej w historii Jeziora Zegrzyńskiego - przeprawy
promowej na Narwi z Serocka do Arciechowa lub na Bugu z Kuligowa do Popowa.
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