
             

Rowerowa pętla wokół Jeziora Zegrzyńskiego – Serock. 

Planując wycieczkę jedną z rowerowych tras wokół Jeziora Zegrzyńskiego warto poznać 
przyrodnicze atrakcje lokalnych gmin. Pasjonatów turystyki rowerowej oraz pieszych 
wędrówek brzegami Bugu i Narwi,  pragniemy zainteresować turystycznymi i przyrodniczymi 
atrakcjami gminy Serock. To jedna z najkrótszych naszych tras rowerowych szczególnie 
polecanych rodzinom z dziećmi, gdyż pozwala na wypoczynek np. na dzikiej plaży we wsi 
Cupel, przeprawę przez rzekę katamaranem oraz moc atrakcji przy molo i plaży w Serocku. 

       

Trasa Serock (szlak pomarańczowy),  

 

START: Plaża Miejska w Serocku ( GPS: 52.51552, 21.0767 ) 

META: Cupel - przystań katamaranu ( GPS: 52.51289, 21.08573 ) 

 
Przystań żeglugi pasażerskiej przy molo w Serocku. Na zdjęciu katamarany ALBATROS 

umożliwiające przeprawę u ujścia Bugu do Narwi - do wsi Cupel i Arciechów (gmina Radzymin) 

 

PRZEBIEG TRASY : Serock (Plaża Miejska) - Wierzbica (Cicha Zatoka) - Łacha - Tusin - 

Popowo Letnisko - Popowo Parcele* - Kania Polska - Cupel (przystań) - Katamaran 

ALBATROS - Serock (Plaża Miejska) 

 

DŁUGOŚĆ TRASY: 20 km z jedną przeprawą katamaranem przez rzekę Narew 

 



             

OPIS: trasa o łatwym profilu ukształtowania terenu, którą bez większych trudności możemy 

pokonać z młodszymi członkami rodziny. Szlak zaczynamy z serockiej plaży skąd 

nadnarwiańską ścieżką kierujemy się na północ i docieramy do ośrodka rybackiego Cicha 

Zatoka. Następnie ścieżką rowerową pokonujemy most na Narwi imienia „Obrońców Ziemi 

Serockiej 1920 roku" nadany w 100-tną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Kolejnym punktem na 

szlaku jest miejscowość Łacha przez którą możemy przejechać wyznaczonym śladem lub 

równolegle lewobrzeżnym wałem Narwi.  Kierując się na północ dojeżdżamy do Tusina gdzie 

na malowniczych łąkach usytuowany jest padok stadniny koni. Dalsza część szlaku to 

różnorodna nawierzchnia przez lasy Puszczy Białej gdzie możemy natknąć się na sarny, 

zające a nawet łosie. Poprzez Popowo Letnisko docieramy do rzeki Bug, gdzie przy 

sprzyjających stanach wody w okresie letnim dopływa katamaran OBSERWATOR, którym 

można przeprawić się razem z rowerami do Kuligowa. Jadąc prawobrzeżnym wałem Bugu 

kierujemy się na zachód i mijając Kanię Polską docieramy do miejscowości Cupel.  

 

To już koniec naszej wycieczki. Można odpocząć na dzikiej plaży zagospodarowanej w tym 

roku przez władze gminy, a następnie wybrać asfaltowa drogę lub alternatywnie poruszać się 

wałem przeciwpowodziowym, który zaprowadzi nas do ujścia rzeki, gdzie niedaleko 

przepompowni znajduje się przystanek (na zdjęciu) przeprawy na molo przy Plaży Miejskiej 

w Serocku. 

 
Przystanek katamaranów we wsi Cupel 

Rowerowe trasy wokół Jeziora Zegrzyńskiego wymagają przeprawy przez rzekę mostami w 
Zegrzu lub Wierzbicy oraz katamaranami ALBATROS u ujścia Bugu do Narwi. Wakacyjne 
rejsy z przystanku w Arciechowie (gmina Radzymin) do wsi Cupel i Serocka (gmina Serock) 
są organizowane przez armatora statków - Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju 
Zalewu Zegrzyńskiego. Dzięki finansowemu wsparciu darczyńców i sponsorów oraz 
dofinansowania władz samorządowych gminy Radzymin, Serock i Powiatu Wołomińskiego 
rejsy odbywają się regularnie w każda sobotę i święto (czerwiec, lipiec, sierpień). Na 
statkach pełniących rolę Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej są dostępne bezpłatne 
przewodniki i mapy z trasami rowerowymi, a kapitanowie chętnie podzielą się wiedzą co w 
okolicy warto zwiedzić, gdzie można wypożyczyć kajak lub rower wodny oraz gdzie można 
tanio i smacznie zjeść.  



             

Planując wycieczkę zachęcamy do skorzystania z aktualnych map turystycznych do 
„ściągnięcia” z naszej strony (zakładka mapy) lub www.serock.pl, gdzie znajdziecie wiele 
informacji o planowanych wydarzeniach i imprezach organizowanych na terenie Miasta i 
Gminy w Serocku.  

Proponowany przez nas pomarańczowy szlak rowerowy pozwala na modyfikacje trasy, gdyż 
docierając do Popowa możemy przeprawić się (przy sprzyjających warunkach pogodowych) 
przez Bug do Kuligowa i zajrzeć do skansenu Kultury Ludowej i Ziemiańskiej. To miejsce 
szczególnie warte polecenia, gdyż wśród autentycznych podlaskich i mazowieckich zagród, 
warsztatów „ginących zawodów” m.in. kołodzieja, garncarza i kowala, można kupić wyroby 
miejscowych rzemieślników, zachwycić się rzeźbami i obrazami twórców nie tylko ludowej 
sztuki.  (więcej na WWW.skansen.powiatwolominski.pl). 

Jeżeli korzystać będziecie z rowerowej przeprawy warto zadzwonić wcześniej do kapitana 
statku, gdyż katamarany zabierają na pokład tylko 12 pasażerów i 8 rowerów, a ich rejsy są 
uzależnione od frekwencji i pogody 

Magdalena Szumera, lipiec 2022 

 

* Z Popowa Parcele można przeprawić się katamaranem OBSERWATOR 1 (na zdjęciu) na 

drugą stronę Bugu do Kuligowa i kontynuować wycieczkę przeciwległym brzegiem Bugu do 
Arciechowa, skąd katamaranem Albatros bezpiecznie przeprawimy się przez Narew do 
Serocka. Warto jednak wcześniej zadzwonić do kapitana statku OBSERWATOR – 
Tel.780410310, gdyż kapryśny i płytki Bug może pokrzyżować nasze plany. 

 

 

http://www.serock.pl/

