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Powiat legionowski i jego okolice są pełne atrakcji. Dla pełnego ukazania potencjału regio-
nu opracowaliśmy cztery Katalogi Usług Turystycznych obszaru Jeziora Zegrzyńskiego, które 
są spójnym systemem informacji o tych miejscach. Mamy nadzieję, że katalogi zachęcą 
turystów z kraju i ze świata oraz lokalnych mieszkańców do korzystania z atrakcji turystycz-
nych znajdujących się na terenie powiatu legionowskiego i w jego okolicach. Znajdziecie  
w nich propozycje wycieczek jednodniowych lub weekendowych. Każda prezentowana  
trasa stanowi propozycję, z której można skorzystać w całości lub wybrać tylko intere- 
sujące elementy. Wszystkie opisy zawierają najistotniejsze z punktu widzenia turysty  
informacje: przebieg trasy wycieczki, możliwości obejrzenia ciekawych obiektów znaj- 
dujących się na wyznaczonej trasie oraz informacje kontaktowe.
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Oddajemy w Państwa ręce katalog Turystyka rodzinna – jeden z czterech, które tworzą serię 
Katalogi Usług Turystycznych Obszaru Jeziora Zegrzyńskiego. W tej publikacji przedstawia-
my trzy propozycje wycieczek rodzinnych. Letnią energię można spalić m.in. w parku lino-
wym bądź na wakeboardzie, zaś idealnym miejscem na odpoczynek będzie plaża. Miłośni-
ków zwierząt zachwycą atrakcje w Stajni Platyna oraz Stajni Klucz. Ważnym punktem każdej 
wycieczki jest smaczny posiłek w wybranym lokalu, który serwuje kuchnię lokalną, polską 
lub międzynarodową. Na końcu katalogu znajdują się informacje praktyczne na dotyczące 
dojazdu nad Jezioro Zegrzyńskie, jak również przydatne numery alarmowe – do wodnego 
pogotowia ratunkowego i do policji rzecznej. 
Wspomniana seria obejmuje również katalogi poświęcone turystyce aktywnej, historycznej 
i rekreacyjnej. Publikacje te, podobnie jak niniejsza, zawierają propozycje wycieczek, które 
zostały przygotowane z myślą o określonych odbiorcach.

ISBN 978-83-939956-9-1 
TURYSTYKA RODZINNA
ISBN 978-83-939956-7-7 

WYDAWCA:
Starostwo Powiatowe w Legionowie 
ul. gen. W. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel. 22 76 40 450
promocja@powiat-legionowski.pl
www.jezioro.zegrzynskie.pl
www.powiat-legionowski.pl
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LATO
WYCIECZKA
DWUDNIOWA

NOCLEG W INTEGRACYJNYM  
CENTRUM OPIEKI WYCHOWANIA TERAPII - DOM 
WCZASÓW DZIECIĘCYCH W SEROCKU

RELAKS NA MIEJSKIEJ PLAŻY W SEROCKU

ZABAWA W KIDOSS 
W HOTELU WARSZAWIANKA 

LUB W PARKU LINOWYM JACHRANKA  
W HOTELU WINDSOR
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Integracyjne Centrum Opieki
Wychowania, Terapii KKWR

ul. Wyzwolenia 31
05 -140 Serock

 tel. 22 782 68 43
www.integracjaserock.pl

Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania Terapii -  Dom Wczasów dziecięcych to ośro-
dek położony w Serocku nad Zalewem Zegrzyńskim, 40 km od Warszawy. Wspaniały 
mikroklimat i piękna lokalizacja są gwarancją pełnego relaksu dla dzieci i młodzieży.  
O niezwykłości tego miejsca świadczą atrakcyjne uwarunkowania. Baza lokalowa to bu-
dynek główny, domki pobytu całorocznego z węzłem sanitarnym i domki pobytu letniego 
(liczba miejsc 90). Do dyspozycji gości: boisko sportowe, plac zabaw, wydzielone miejsca 
na ognisko, sala audio-wizualna, sala komputerowa z dostępem do Internetu, siłownia, 
stołówka, strzeżony parking, wypożyczalnia rowerów, w pobliżu strzeżona plaża i wypo-
życzalnia sprzętu wodnego.

NOCLEG W INTEGRACYJNYM  
CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA  
TERAPII - DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH1
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Po skorzystaniu z atrakcji, jakie oferuje ośrodek warto wybrać się na plażę w Serocku.  
W sezonie wiosenno-letnim miejsce to tętni życiem sportowo - rekreacyjnym. W wakacje 
odbywają się tu zawody w piłkę siatkową, piłkę koszykową oraz organizowane są spływy 
kajakowe. Sezon letni inaugurują Wianki - przedsięwzięcie kulturalne, kultywujące tradycję 
puszczania wianków na wodę przez młode dziewczęta. Podczas wakacji organizowane są 
zabawy taneczne.
Nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwają ratownicy, pełniący w sezonie, kiedy kąpieli-
sko dopuszczone jest do kąpieli, dyżur w godzinach 10.00 - 18.00. Na terenie plaży w Se-
rocku znajdują się wodny i zewnętrzny plac zabaw dla dzieci, boiska do siatkówki plażowej, 
boiska do koszykówki z nawierzchnią syntetyczną, naziemne kładki drewniane, pomost 
pływający, linarium, siłownia plenerowa i punkt widokowy. 
W weekendy z Warszawy, z przystani przy Zamku Królewskim dopływa tu tramwaj wodny, 
który żegluje po wodach Jeziora Zegrzyńskiego. Okoliczne atrakcje z tafli wody można oglą-
dać również w czasie rejsów cumującym tu Albatrosem.

RELAKS NA PLAŻY MIEJSKIEJ 

W SEROCKU2

BULWAR  NADNARWIAŃSKI 
05 -140 Serock 
www.serock.pl
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Hotel Warszawianka 
Centrum Kongresowe Sp. z o.o., 

Jachranka 77
05-140 Serock

 tel: + 48 22 768 94 99  
www.kiddos.warszawianka.pl

Drugiego dnia pobytu w powiecie legionowskim proponujemy wybrać się do Jachranki,  
w której dwa sąsiadujące ze sobą hotele oferują szereg atrakcji dla rodzin z dziećmi.

KIDOSS 

WARSZAWIANKA3

DZIEŃ DRUGI

Hotel Warszawianka w Jachrance zaprasza dzieci do jednego z największych i najnowo-
cześniejszych centrów multimedialnych w Europie.
KIDDOS to jedyne w swoim rodzaju miejsce dla dzieci i „małych dorosłych” będące wspa-
niałym oceanem atrakcji. To nic innego jak najfajniejsze na świecie centrum,  w którym 
żądni przygód odkrywcy w wieku od 4 do 12 lat mogą grać, bawić się, uczyć się i poznawać 
świat bez żadnych ograniczeń. Dzieci mogą korzystać tu z wielu sfer zabaw.
Czekają na nich strefa sceny i kina 3D, strefa ruchu, strefa małej lady, strefa minimarketu,  
strefa pichcę i knocę, strefa małolata, strefa klocków COBI, strefa multimediów, strefa 
plastyczna. 
KIDDOS został starannie wykonany i wyposażony w materiały bezpieczne, certyfikowane 
i spełniające wymogi ustawodawcy.
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Park Linowy Jachranka
 Jachranka 75
05-140 Serock

tel: +48 607 87 88 89 
www.parklinowyjachranka.pl

PARK LINOWY 

JACHRANKA4

Park linowy w Jachrance to nie tylko miejsce dla aktywnych dorosłych, ale także wyjątkowa 
atrakcja dla dzieci – zarówno tych najmłodszych, jak i trochę starszych.

TRASA MALUCH
Z Trasy Maluch mogą skorzystać dzieci od 3 roku życia. To w sumie aż 81 metrów dosko-
nałej zabawy i 14 atrakcyjnych przeszkód (razem z wejściem i zejściem), których poziom 
trudności dopasowany jest do możliwości najmłodszych gości. Cała trasa jest także w pełni 
zabezpieczona osiatkowaniem, co sprawia, że nie jest konieczna dodatkowa asekuracja. Na 
trasie spotkać można: wejście po pochylni, trójkąty, kaczą kładkę, pajęczyny i biedronki.

TRASA JUNIOR
Trasa Junior przeznaczona jest dla starszych dzieci i młodzieży. To aż 152 metry pełne 
przeszkód i wyjątkowych atrakcji. Na swojej drodze dzieci spotkają 22 przeszkody (razem  
z wejściem i zejściem), w tym między innymi: falochron, kładkę „chmurki”, mosty zwodzone 
i tygrysie obręcze.

Dorośli i młodzież skorzystać mogą na terenie parku linowego z Trasy Standard oraz Trasy 
Trudnej – ta ostatnia to gwarancja wysokiego poziomu adrenaliny oraz naprawdę wyma-
gających przeszkód. Stworzona została z myślą o wytrawnych wspinaczach i osobach o wy-
sokiej sprawności fizycznej, które szukają emocji na świeżym powietrzu.
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WYCIECZKA
DWUDNIOWA

NOCLEG W GOSPODARSTWIE  
AGROTURYSTYCZNYM STAJNIA KLUCZ

WYCIECZKA KONNA LUB POWOZEM 
WOKÓŁ JEZIORA KLUCZ

ATRAKCJE W WAKEFAMILY 

STAJNIA PLATYNA
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Stajnia Klucz 
ul. Janiny 81-87 

05-124 Skrzeszew 
tel. 22 79 35 597 (wieczorem), 

+48 506 297 269, +48 725 824 577 
www.stajniaklucz.pl

Gospodarstwo agroturystyczne „Stajnia Klucz” znajduje się w malowniczej okolicy Mazo-
wieckiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Oddalone jest o niespełna 30 kilometrów na 
północ od Warszawy. Bliskość pól, łąk, lasu, rzeki Narew i Jeziora Zegrzyńskiego sprawia, 
że jest to wymarzone miejsce do jazdy konnej sportowej i rekreacyjnej. Prowadzone są tu 
również zajęcia z hipoterapii dla dzieci i młodzieży. W gospodarstwie poza końmi miesz-
kają również alpaki. W znajdującym się tu specjalnym, szklanym ulu zarówno dorośli, jak  
i dzieci mogą podglądać pszczelą rodzinę przy pracy. Liczne ścieżki rowerowe przebiega-
jące nieopodal gospodarstwa zachęcają do skorzystania z mieszczącej się tu wypożyczalni 
rowerów. Do dyspozycji gości właściciele oddali pięć pokoi urządzonych w domowym stylu. 
W każdym z nich znajduje się łazienka z toaletą i prysznicem. Wszystkie te pomieszczenia 
są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Goście mają do dyspozycji również 
łóżeczka dziecięce. Posiłki w gospodarstwie są przygotowywane ze świeżych i naturalnych 
składników, dlatego też mają niezwykły smak. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje  
możliwość przygotowania posiłków według indywidualnej diety. 

NOCLEG W GOSPODARSTWIE 

AGROTURYSTYCZNYM STAJNIA KLUCZ
1
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Stajnia Klucz 
ul. Janiny 81-87 

05-124 Skrzeszew 
tel. 22 79 35 597 (wieczorem), 

+48 506 297 269, +48 725 824 577 
www.stajniaklucz.pl

Jezioro Klucz, czyli prastare starorzecze Narwi jest miejscem nad wyraz urokliwym  
i atrakcyjnym wędkarsko. Dno zbiornika jest dość mocno zamulone z racji dużej ilości 
drzew znajdujących się nad brzegiem. Głębokość jeziora jest mocno zróżnicowana. Lewa 
część jest płytsza i mocno zarośnięta, prawa zaś głębsza. Okolica jest rajem dla ludzi ko-
chających przyrodę i dla ornitologów. Są tam legowiska bardzo rzadkich ptaków. Wiosną  
i latem szkoda spać, tak piękny koncert dają w nocy słowiki, kukułki, żaby i kumaki. Nad 
ranem dołączają do nich wilgi i inne pięknie śpiewające ptaki.

WYCIECZKA WOKÓŁ 

JEZIORA KLUCZ2
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WAKEFAMILY 
ul. Granitowa

05-101 Trzciany
tel. 602 550 005

www. wakefamily.pl

Drugiego dnia pobytu w powiecie legionowskim zapraszamy na całodzienną wycieczkę do 
Wakefamily lub Stajni Platyna.
Wakefamily to obiekt rekreacyjno-sportowy znajdujący się w Skierdach nad jeziorem 
Trzciańskim w gminie Jabłonna.
Na odwiedzających czekają, nad czystą, wręcz lazurową wodą i w otoczeniu lasu, dwa wy-
ciągi do wakeboardingu, beach bar, w którym przy klimatycznej muzyce można się cze-
goś napić i coś przekąsić, plaża, plac zabaw dla dzieci oraz strefy do relaksu składające się  
z hamaków, leżaków i zacienionych miejsc. Na miejscu można też wypożyczyć deskę, zwaną 
SUP, przypominającą dużą deskę surfingową z wiosłem, aby popływać sobie swobodnie  po 
czystym akwenie. Jest to idealne miejsce do aktywnego relaksu. Można poczuć się zupełnie 
jak na wakacjach. 

ATRAKCJE 

W WAKEFAMILY 3

DZIEŃ DRUGI
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Stajnia Platyna 
Kolejowa 85 

05-119 Lajski
tel: 792 215 161

Stajnia Platyna to miejsce, w którym spędzisz cudowny czas z rodziną wśród przyrody, 
zwierząt i licznych atrakcji. Gospodarze pomyśleli o wszystkim. Dzieci nadmiar energii 
świetnie spożytkują na zabawie w suchych basenach z kulkami oraz skacząc po dmucha-
nym zamku czy ślizgając się na zjeżdżalni. W tym czasie rodzice będą mogli zaznać chwili 
ciszy i relaksu pod przygotowanymi do piknikowania wiatami. Na gości czekają również 
specjalne grille zawieszone nad drewnianymi paleniskami, na których każdy indywidualnie 
przyrządzi swoje własne smakołyki. Ponadto na terenie znajduje się minizoo oraz pływający 
pomost z tratwą. W cenie biletu przewidziana jest również jazda konna na lonży. Jeśli nie 
odpowiada wam piknikowanie z własnym prowiantem, to możecie skorzystać z działają-
cego na terenie baru, w którym  dostaniecie smaczny posiłek. Organizowane są tu również 
zawody konne, które stanowią doskonałe urozmaicenie całodziennego pobytu i odpoczyn-
ku w Stajni Platyna.

STAJNIA 

PLATYNA 4
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WYCIECZKA
DWUDNIOWA

GOSPODARSTWO TURYSTYCZNE 
JADWIGA TYSKA

ALPAKI ZABŁOCIE 
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Gospodarstwo turystyczne Jadwiga Tyska 
Zabłocie 29

05-140 Serock
tel.  22 782 7207 
tel. 501 772 811,

www.agrotyskie.pl

Gospodarstwo położone jest w niewielkiej miejscowości w pobliżu dużego kompleksu le-
śnego, w otoczeniu starego sadu (drzewa mają ok. 50 lat). Prowadzone jest w czynnym 
gospodarstwie rolnym,  hodowli bydła i produkcji mleka. Istnieje możliwość podpatrywa-
nia, bądź uczestniczenia w pracach codziennych prowadzonych w gospodarstwie. Położenie 
daje możliwość wypoczynku w cichym miejscu oraz stwarza dobre warunki uprawiania tu-
rystyki rowerowej, pieszej a także nordic walking. Pobliski las to miejsce odbywania długich 
spacerów, ale także zbierania grzybów czy jazdy na rowerach (wypożyczalnia na miejscu). 
Wybudowana altana, grill i specjalnie przygotowane palenisko do ogniska, dają możliwość 
wieczornych biesiad. W deszczowe dni można grać w piłkarzyki lub gry planszowe. Gospo-
darstwo posiada ekologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków oraz kolektory słoneczne 
podgrzewające wodę.
Gospodarstwo dysponuje 5 pokojami (15 miejsc noclegowych) dla gości, znajdującymi się 
na piętrze i poddaszu w domu zamieszkałym przez gospodarzy - 3 pokoje usytuowane na 
poddaszu (1 – 2 os., 1 – 3 os. ze wspólną łazienką z korytarza oraz 1 – 4 os. z łazienką. Po-
nadto  goście mogą korzystać z aneksu  kuchennego i części wypoczynkowej znajdujących 
się na poddaszu.
Na piętrze budynku znajdują się 2 pokoje (1 – 2 os., 1 – 4 os.), posiadające wspólną  
łazienkę z oddzielnym wejściem z korytarza. Z korytarza jest wyjście na taras, z którego 
rozciąga się widok na las i pobliskie gospodarstwa rolne. Do dyspozycji gości przygotowany 
jest punkt z komputerem i internetem.
Posiłki mogą być serwowane przez gospodynię z wykorzystaniem produktów z gospodar-
stwa (mleko, ser, jaja, warzywa, owoce). 

GOSPODARSTWO TURYSTYCZNE 

JADWIGA TYSKA1

DZIEŃ PIERWSZY
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Alpaki Zabłocie 
Zabłocie 24b 

Serock
tel. 604 995 000

Na mapie gminy Serock pojawiło się nowe miejsce, które warto odwiedzić. W małej,  
spokojnej, malowniczo położonej wśród pól i lasów wsi Zabłocie powstała hodowla  
alpak. Te egzotyczne zwierzęta z rodziny wielbłądowatych są spokojne, przyjazne i bar- 
dzo ciekawskie. Chętnie nawiązują kontakt z ludźmi, a szczególnie z dziećmi. Właściciele 
zagrody zapraszają w odwiedziny do swoich podopiecznych grupy zorganizowane - za-
równo dzieci jak i seniorów. W wybrane dni można odwiedzić zwierzęta indywidualnie. 
Gospodarze chętnie opowiedzą o swoich podopiecznych.
Organizowane są tu również warsztaty, podczas których uczestnicy samodzielnie wy-
konują przedmioty metodą filcowania. Czterohektarowe gospodarstwo dysponuje  
bezpiecznym, ogrodzonym placem zabaw i miejscem na ognisko. Na zadaszonym ta-
rasie można nie tylko wypić herbatę i kawę, ale również odpocząć od zgiełku w ciszy, 
którą zakłócają jedynie odgłosy zwierząt. Dzieci z kolei mogą czuć się swobodnie i wziąć  
udział w ciekawych wiejskich zabawach.

ALPAKI 

ZABŁOCIE2

DZIEŃ DRUGI
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MIEJSCE NA NOTATKI JAK DOJECHAĆ NAD
JEZIORO ZEGRZYŃSKIE?

TELEFONY ALARMOWE
Jeżeli widzisz wypadek na Jeziorze Zegrzyńskim lub w jego okolicy, zadzwoń:

AUTOBUSY ZARZĄDU
TRANSPORTU MIEJSKIEGO (ZTM)

Linie: 705, 734, 735 (bezpośrednio nad
jezioro) – odjazd z pętli Żerań FSO (Warszawa)
www.ztm.waw.pl

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA(SKM)

Linia S9 – odjazd z Dworca PKP Warszawa
Zachodnia do stacji Wieliszew przez Legionowo
www.ztm.waw.pl

LEGIONOWSKIE WODNE OCHOTNICZE  
POGOTOWIE RATUNKOWE  

tel. +48 695 889 010 lub + 48 601 100 100 

POLICJA
RZECZNA  

tel. 22 60 36 860

POCIĄGI KOLEI
MAZOWIECKICH (KM)

Linia KM10 – odjazd 
z Legionowa do Tłuszcza
przez Nieporęt 
www.mazowieckie.com.pl

TRAMWAJ WODNY

Szczegółowy rozkład rejsów 
na stronie www.ztm.waw.pl
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