Rowerowa pętla wokół
Jeziora Zegrzyńskiego
Kraina Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego, położona
niespełna 40 km od Warszawy oraz 20 km od Legionowa,
Radzymina
i Pułtuska, jest jedną z największych
i najciekawszych turystycznych atrakcji na Mazowszu.
Dobrze skomunikowane ze stołeczną aglomeracją Jezioro
Zegrzyńskie przyciąga niezłą bazą hotelową, licznymi
portami jachtowymi, znakomitą kuchnią miejscowych restauracji i barów oraz
bezpiecznymi plażami w Nieporęcie, Ryni, Serocku i Wieliszewie. Na miłośników
historii czekają tu liczne zabytki najstarszych na Mazowszu miast – Pułtuska i Serocka,
miasta „cudu nad Wisłą” – Radzymina oraz carskich i pruskich fortyfikacji
w Beniaminowie, Zegrzu i Modlinie. Wędrując wzdłuż brzegów Jeziora Zegrzyńskiego
spotkamy liczne mariny żeglarskie, pensjonaty i hotele oraz parki linowe. Odwiedzając
Serock koniecznie trzeba wybrać się na spacer po zabytkowym rynku, odwiedzić
lokalne muzeum tradycji rybackich, zejść malowniczym wąwozem nad Narew i dotrzeć
do molo w Serocku, skąd w każdy wakacyjny weekend, można się wybrać na rejs
zabytkowym statkiem pasażerskim ALBATROS lub przeprawić się na drugi brzeg.
Warto wiedzieć, iż te małe statki zostały zbudowane w 2018 roku dzięki
dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu „Rybactwo i Morze” oraz w wyniku
wygranego konkursu na dofinansowanie ich budowy w konkursie Lokalnej Grupy
Działania „Zalew Zegrzyński”.

U ujścia Bugu do Narwi zaczyna się malownicza Kraina Dolnego Bugu. Przy dzikich
plażach Cupla i Arciechowa, wśród malowniczych wysp i rozlewisk koło Popowa i
Kuligowa, spotkać można rzadkie gatunki wodnego ptactwa i krów pasących się na
nadbużańskich łąkach. To szczególnie atrakcyjne tereny dla miłośników przyrody,
pasjonatów fotografii oraz „nieinwazyjnej” turystyki rowerowej. Pamiętajmy jednak, iż
są to w większości obszary chronionej przyrody, gdzie nasza wizyta może zakłócić
spokój żyjącym tam ptakom i zwierzętom. Wybierając jedną z proponowanych przez
nas tras rowerowych koniecznie trzeba odwiedzić Skansen Kultury Ludowej i
Ziemiańskiej w Kuligowie nad Bugiem, gdzie znajdziecie oryginalne wiejskie chałupy,
wozy i powozy, sprzęty gospodarskie oraz warsztaty ginących zawodów m.in. kowala,
szewca, cieśli i kołodzieja. Kraina Dolnego Bugu to kraina tak przyrodniczo jak i
turystycznie dziewicza, gdzie pałace i dwory są niedostępne dla turystów, a jedynymi
atrakcjami są przydrożne kapliczki, kościoły w Barcicach i Popowie oraz nieliczne
wiejskie sklepiki.

Trasy rowerowe wokół Jeziora Zegrzyńskiego zaczynały i kończyły się dotąd na Bugu.
Najbliższy most jest w Wyszkowie, odległym o ponad 30 kilometrów od ujścia rzeki do
Narwi. To ekstremalna trasa dla większości turystów, rekreacyjnie traktujących
wycieczkę rowerową. Z myślą o nich, turystach niedzielnych i wędrujących rowerami z
dziećmi, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego
opracowało i zamieściło na mapie trzy trasy rowerowe:
1. Wieliszew – Serock – (przeprawa) – Arciechów – Rynia - Nieporęt – Wieliszew
(szlak brązowy 36 km);
2. Radzymin – Kuligów – Arciechów – (przeprawa) - Cupel – Serock – (przeprawa)
- Arciechów – Rynia – Radzymin (szlak żółty – 45 km);
3. Serock – Popowo – Cupel - (przeprawa) – Serock (szlak pomarańczowy - 20
km).
W 2021 roku promować zamierzamy nowe szlaki rowerowe, korzystające z przeprawy
katamaranem przez jedną z rzek. To najnowszy efekt realizacji projektu „Rowerowa
pętla Jeziora Zegrzyńskiego”, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego. Wytyczone i opisane trasy rowerowe zostały umieszczone na wydanej
mapie, którą będzie można otrzymać podczas rejsów katamaranami oraz w
certyfikowanych punktach Informacji Turystycznej na Mazowszu. To nowa turystyczna
atrakcja dla mieszkańców nadbużańskich wsi oraz odwiedzających nas turystów.
Przeprawa na Bugu i Narwi katamaranami ALBATROS umożliwiło zamknięcie
rowerowej pętli wokół Jeziora Zegrzyńskiego.
W sezonie żeglugowym 2021ckatamarany ALBATROS kontynuować będa rolę
Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej, gdyż podczas wszystkich rejsów
pasażerowie mogą otrzymać tu aktualne mapy, ulotki promujące lokalną żeglugę
pasażerską oraz wydawnictwa promujące atrakcje Turystycznej Krainy Jeziora
Zegrzyńskiego. Warto wiedzieć, iż kapitanowie statków posiadają wiedze i kwalifikacje
Informatorów Turystycznych i doradzą co warto w okolicy zwiedzić, gdzie można
wypożyczyć kajak lub gdzie można smacznie i tanio zjeść.
Wakacyjne rejsy katamaranami na Bugu i Narwie są dofinansowane m.in. ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego, Powiatu Wołomińskiego, miasta i gminy
Serock, gminy Dąbrówka i Radzymin oraz darowizn osób prawnych i fizycznych.
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