
 

PO
D

LA
SK

IE
Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
tel. +48 85 6654171
www.wrotapodlasia.pl 
est.sekretariat@wrotapodlasia.pl

na wodzie
Podlaskie na wodzie

Podlaskie z rodziną

Podlaskie aktywnie

Podlaskie bez pośpiechu

Podlaskie – żubry, łosie, ptaki i robaki

Podlaskie w kulturowym tyglu



1:30 H
  

 
4 H 

1
:3

0
 H

 
 

4
:4

0
 H 

2
:0

0
 H

 
 

6
:3

0
 H 2

:3
0

 H
 

 
8

:3
0

 H 

0:50 H
 

 

3:00 H 

1:20 H  

5:15 H 

1:2
0 H 

 

4:0
0 H 

1:40 H 
 

1
:4

0
 H

 
 

4
:3

0
 H 

1:40 H  
4:30 H 

4:30 H 

ŚW. GÓRA 
GRABARKA

100KM

CIECHANOWIEC

92KM

BIAŁYSTOK

AUGUSTÓW

90KM

SUWAŁKI

130KM

BOLCIE

164KM

OSOWIEC 
TWIERDZA

58KM

NOWOGRÓD

94KM

BIAŁOWIEŻA

83KM

SUPRAŚL

16KM

KRUSZYNIANY

50KM

Teksty: Emilia Zajczyk, Anna Androsiuk
Koordynacja projektu:  Teresa Karkowska (Amistad Sp. z o.o.), 

Monika Laskowska (UMWP)
Redakcja: Barbara Gąsiorowska
Korekta: Paulina Foszczyńska
Fotografia na okładce: Śluza Paniewo, fot. J. Koniecko
Mapy: Dawid Kwoka
Projekt okładki, koncepcja graficzna: Michał Tincel
Skład: Dawid Kwoka

Wydawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
tel. +48 85 6654171
www.wrotapodlasia.pl
est.sekretariat@wrotapodlasia.pl
ISBN 978-83-949527-0-9

Opracowanie wydawnicze:
Amistad Sp. z o.o. – Program PolskaTurystyczna.pl
pl. Na Groblach 8/2, 31-101 Kraków
tel.: +48 12 4229922
e-mail: biuro@polskaturystyczna.pl, www.polskaturystyczna.pl

województwo
podlaskie

Bar Biała Perła – dania z ryb
Gospodarstwo Rybackie Augustów – dania z ryb
Muzeum Historii Kanału Augustowskiego
Muzeum Ziemi Augustowskiej
Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Byle Czym
Rejsy Kanałem Augustowskim i doliną Rospudy
Wyciąg nart wodnych

Gospodarstwo Rybackie Falko – dania z ryb

Wędkarstwo
Wędkarstwo

Wędkarstwo

Wędkarstwo
Regaty Łodzi Okrągłych 
Wypożyczalnia okrągłych łodzi żaglowych

Bar Smakosz – dania z ryb
Regaty „O Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego”

Gospoda pod Sieją – 
dania z ryb
Muzeum Wigier
Rejsy łodzią motorową 
z przeszklonym dnem 
Rejsy żaglówką po jeziorze Wigry

Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Park wodny

Restauracja Tatarak w Hotelu Loft 1898

Wyciąg nart wodnych

Wakepark – wyciąg nart wodnych

Kąpielisko
Wypożyczalnia sprzętu pływającego

Kąpielisko
Noc Kupały 
Wypożyczalnia sprzętu pływającego

Kąpielisko
Wypożyczalnia sprzętu pływającego

Kąpielisko
Ośrodek turystyczno-rekreacyjny Extreme Water

Wędkarstwo
Wypożyczalnia sprzętu pływającego

Narew

Narew

Bug

Biebr
za

C
zarna Hańcza

Ka
n.

 A
ug

us
to

w
sk

i

Supraśl

Jezioro Boksze
Jezioro Gaładuś

Jezioro Serwy

Jezioro
Wigry

Zalew Arkadia

Zalew Bachmaty

Zalew Repczyce

Zalew Siemianówka

Boksze-Osada

Szelment

Studzieniczna

Stary Folwark
Kukle

Augustów

Wasilków

Rajgród

SUWAŁKI

BIAŁYSTOK

Mikaszówka
Śluza Swoboda

Śluza Przewięź
Płaska

Wigry



Wstęp
Rzeki, jeziora i  sztuczne akweny województwa podlaskiego to 
doskonała baza do uprawiania turystyki wodnej i wypoczynku 
w malowniczym otoczeniu. Kilkanaście rzek (m.in. Czarna Hań‑
cza, Biebrza, Bug) i Pojezierze Suwalsko ‑Augustowskie stano‑
wią raj dla miłośników sportów wodnych i wędkarzy.
Augustów – letnia stolica Polski – przyciąga bogatą ofertą rej‑
sów, malowniczą Doliną Rospudy i Kanałem Augustowskim, wy‑
pożyczalniami sprzętu udostępniającymi kajaki, kanoe, rowery 
i  skutery wodne oraz elektrycznym wyciągiem nart wodnych, 
który z pewnością ucieszy poszukiwaczy mocniejszych wrażeń.
Kanał Augustowski zadziwia kunsztem XIX ‑wiecznego budow‑
nictwa i  niezwykłymi krajobrazami otaczających go terenów 
chronionych. Bezwizowa podróż kanałem na Białoruś może 
obejmować również zwiedzanie Grodna. 
Północ województwa to kierunek obierany przez miłośników że‑
glarstwa. Jezioro Wigry, ze względu na swe rozmiary i urozma‑
iconą linię brzegową, należy do najatrakcyjniejszych akwenów 
w kraju. Żeglarzy przyciągają też rozległe przestrzenie Jeziora 
Rajgrodzkiego oraz ośrodek wypoczynkowy Kukle z wypożyczal‑
nią unikatowych, okrągłych łodzi.
Przemierzanie szlaków wodnych Narwi, Biebrzy i Bugu to do‑
skonała okazja do połączenia aktywnego wypoczynku z pozna‑
waniem dziedzictwa kulturowego regionu oraz tętniącej życiem 
przyrody rzek i ich nabrzeży. Dobrze rozwinięta sieć wypożyczal‑
ni sprzętu sprzyja organizacji spływów, nie tylko kajakowych, 
lecz także tratwami, tramwajami wodnymi i pychówkami. 
W  regionie swoje miejsce znajdą również wędkarze. Zbiornik 
Siemianówka i jezioro Boksze to jedne z ich ulubionych miejsc. 
Wokół licznych jezior okolic Augustowa i Rajgrodu działają do‑
skonałe restauracje rybne. Wędzona sielawa czy smażony san‑
dacz to rarytasy, których warto spróbować. 



Z biegiem kanału
W stylowej drewnianej gondoli, ekskluzywnym katamaranem, 
statkiem pasażerskim czy kajakiem – wycieczka szlakiem Kanału 
Augustowskiego pozostawia niezapomniane wrażenia. Wśród 
zieleni Puszczy Augustowskiej, przechodząc przez zabytkowe 
śluzy, bez przeszkód można dopłynąć nawet do Grodna. Czas 
poznać wszystkie walory Kanału Augustowskiego i skorzystać 
z bezwizowego ruchu turystycznego na Białoruś.

dworkiem Prądzyńskiego (gen. Ignacy Prądzyń‑
ski był głównym projektantem Kanału). Muzeum 
Ziemi Augustowskiej udostępnia również ekspo‑
zycję etnograficzną, prezentującą m.in. narzędzia 
pracy i kulturę materialną wsi okolic Augustowa 
z XIX i XX w.

Podróż Kanałem Augustowskim można odbyć 
na kilka sposobów. Oferta organizatorów rejsów 
i spływów oraz wypożyczalni sprzętu obejmuje róż‑
norodne jednostki pływające, takie jak: kajaki, 
gondole, barki i katamarany. Wielu turystów 
wybiera rejs statkiem Żeglugi Augustowskiej, 
podczas którego można z  wysokości pokładu 
obserwować mechanizm regulacji poziomu wód 
na śluzach oraz podziwiać urok otaczającej kanał 
przyrody. Niektóre statki, przemierzające biegnący 
Kanałem Augustowskim Szlak Papieski, cumują 
w Studzienicznej, by umożliwić turystom zwie‑
dzanie sanktuarium, które Jan Paweł II odwiedził 
podczas pielgrzymki do Polski w 1999 r. 

Z portu Żeglugi Augustowskiej wyruszyć można 
także w rejs malowniczą doliną Rospudy. Meandru‑
jąca rzeka graniczy tu z unikatowymi naturalnymi 
torfowiskami. Krajobraz tego terenu został objęty 
ochroną. Tutejsza przyroda budzi zachwyt i za‑
chęca do fotografowania. W Augustowie znajduje 
się też port katamaranów. Ekskluzywne statki 
zabierają stąd turystów do najatrakcyjniejszych 
zakątków Pojezierza Augustowskiego. 

Możliwe są również transgraniczne wycieczki 
w  obrębie Parku „Kanał Augustowski”. Orga‑
nizacja bezwizowych rejsów na Białoruś 
została znacznie uproszczona. Turyści nie mu‑
szą już ubiegać się o wizy, wystarczy paszport, 
ubezpieczenie i  przepustka uprawniająca do 
bezwizowego przekroczenia granicy. Niezbędne 
dokumenty można uzyskać u touroperatorów. 
O wydanie przepustki i  ubezpieczenia należy 
starać się najpóźniej na 2–3 dni przed plano‑
wanym wyjazdem. Na wodnym przejściu gra‑
nicznym w Rudawce (czynnym od 1 maja do 30 
września) można przekroczyć granicę zarówno 
na jednostkach pływających, jak i pieszo lub ro‑
werem. Bezwizowy ruch turystyczny na Białorusi 
dopuszcza pięciodniowy pobyt na terenie Parku 
„Kanał Augustowski” i Grodna.

Spływy Kanałem Augustowskim po obu stro‑
nach granicy to wspaniała przygoda. W otoczeniu 

przyrody Puszczy Augustowskiej można cieszyć 
się chwilą i aktywnie spędzić wolny czas. Wyciecz‑
kę do śluzy Niemnowo, ostatniej na Białorusi, mi‑
łośnicy dwóch kółek mogą dodatkowo wydłużyć, 
wypożyczając rowery i udając się do położonego 
nieopodal Grodna. W przygranicznym mieście 
zachowało się wiele zabytków i pamiątek, także 
polskiej historii. Obsługa turystyczna Kanału Au‑
gustowskiego po obu stronach granicy pozwala 
swobodnie i z przyjemnością podróżować tym 
wyjątkowym szlakiem.

Kanał Augustowski stwarza także możliwość 
organizacji spływu do Biebrzańskiego Par-
ku Narodowego. Ze śluzy Dębowo wpływa 
się wówczas na wody rzeki Biebrzy, która jest 
żeglowna aż do ujścia do Narwi. Szlak kajako‑
wy z Augustowa przez Biebrzę do Narwi liczy 
84 km. Przy śluzie Dębowo, ostatnim punkcie 
trasy położonym nad Kanałem Augustowskim, 
można również rozpocząć pieszą wędrówkę do 
rezerwatu Czerwone Bagno.

 ATRAKCJE 
Muzeum Ziemi Augustowskiej
ul. Hoża 7, 16 ‑300 Augustów
tel.: 87 6432754
Dział Historii Kanału Augustowskiego
ul. 29 Listopada 5a, 16 ‑300 Augustów
tel.: 87 6432360
mail: muzeum@e ‑muzeum.augustow.pl
www.e ‑muzeum.augustow.pl

Port Katamaranów Augustów
Bulwary nad Nettą w Augustowie
tel.: 515159862
mail: biuro@zegluga.augustow.pl
www.zegluga.augustow.pl

Rejs statkiem Żeglugi Augustowskiej
ul. 29 Listopada 7, 16 ‑300 Augustów
tel.: 87 6432881, 6432152
mail: kontakt@zeglugaaugustowska.pl
www.zeglugaaugustowska.pl

Informacje o innych atrakcjach 
turystycznych i wypożyczalniach 
sprzętu
www.augustow.eu
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Kanał Augustowski to piękny krajobrazowo 
szlak turystyki wodnej, łączący Polskę i Bia‑
łoruś. Ma 103 km długości, a poziom jego 
wód reguluje 18 śluz, z których 14 leży na 
terenie Polski, 3 znajdują się na Białorusi, 
a  przez jedną (śluzę Kurzyniec) przebie‑
ga polsko ‑białoruska granica. Kanał jest 

XIX ‑wiecznym zabytkiem techniki, z historią 
jego budowy można zapoznać się w Mu-
zeum Historii Kanału Augustowskiego, 
jednym z oddziałów Muzeum Ziemi Augu‑
stowskiej. Pamiątki, dokumenty oraz zdjęcia 
z budowy i eksploatacji Kanału zgromadzono 
w zabytkowym XIX ‑wiecznym domu, zwanym 
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Wodne szaleństwo
Mocne wrażenia i skok adrenaliny nad taflą wody – takie możliwości 
czekają na amatorów aktywnego wypoczynku nad jeziorami i zalewami 
województwa podlaskiego. Nowoczesne wyciągi nart wodnych i wypoży-
czalnie sprzętu pływającego to atrakcje, które przyciągają miłośników 
wodnego szaleństwa do Augustowa, Wasilkowa i Siemianówki. Niektórych 
wyobraźnia ponosi tak bardzo, że są w stanie stworzyć własne „obiekty 
pływające”. Z myślą o nich co roku w Augustowie organizowane są 
Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Byle Czym. To lipcowe wydarzenie 
przyciąga odwiedzających z całego kraju.

Na terenie powiatu hajnowskiego znajduje się także 
zalew Repczyce. Dla turystów dostępne są tu plaża 
z kąpieliskiem, plac zabaw dla dzieci, pole namiotowe 
i miejsce na ognisko. Właściciele czworonogów mogą 
skorzystać ze specjalnie przygotowanych kojców dla 
zwierząt.

Zabawa na całego czeka również w Augustowie, 
Wasilkowie i Szelmencie, gdzie upust swojej energii na 
specjalnych wyciągach mogą dać narciarze wodni. 
Nad zalewem rzeki Supraśl, w Wakeparku w Wasilko‑
wie, spotykają się fani narciarstwa wodnego, pływania 
SUP ‑em i deskorolką wodą. Dwusłupowa konstrukcja 
wyciągu pozwala na wykonywanie widowiskowych 
wodnych akrobacji.

Tym, którzy chcą bliżej poznać podwodny świat, 
polecamy nurkowanie w  jeziorze Hańcza. 
W przejrzystych wodach akwenu podziwiać można 
piękne piaszczyste dno, oryginalne formacje skalne, 
zachowane obiekty archeologiczne (łodzie dłubanki) 
i oczywiście ryby: szczupaki, miętusy, trocie jezioro‑
we, sieje i sumy.

W północnej części województwa położone są 
liczne jeziora, atrakcyjne do uprawiania żeglarstwa 
i  innych sportów wodnych. W Suwałkach można 
również wypocząć przy dobrze zagospodarowanym 
zalewie Arkadia, sztucznym zbiorniku wodnym 
o powierzchni 11 ha. Można tu wypożyczyć łódkę, 
kajak czy rower wodny, a nad brzegiem zalewu znaj‑
dują się korty tenisowe, skate park, siłownia, plac 
zabaw i kawiarnia. 

Poszukujący rozrywki i zabaw w wodzie, także 
z domieszką adrenaliny, powinni natomiast wybrać 
się do parku wodnego w Suwałkach. Oferuje on 
mnóstwo atrakcji, wśród nich zjeżdżalnie, sztuczną 
rzekę, gejzery, kaskadę i parasol wodny oraz brodzik 
dla najmłodszych, z grzybkiem i  jeżem wodnym. 
W ofercie parku są również grota solna i kompleks 
saun.

Co roku, w ostatni weekend lipca nad jezioro Nec‑
ko w Augustowie przyjeżdżają miłośnicy i uczestni‑
cy imprezy „Co ma pływać, nie utonie”, czyli 
Mistrzostw Polski w Pływaniu na Byle Czym. 
W  konkursie biorą udział całe rodziny. Zespoły 
z różnych zakątków Polski prezentują tu pływające 
konstrukcje, przypominające postacie bajkowe, di‑
nozaury, filiżanki, zwierzęta, zamki i inne cuda. Wy‑
darzeniu towarzyszą koncerty, a klimat letniej stolicy 
kraju zapewnia doskonałą zabawę.

 ATRAKCJE 
Aquapark w Suwałkach
ul. Jana Pawła II 7, 16 ‑400 Suwałki
tel.: 87 5626222
mail: info@aquapark.suwalki.pl
www.aquaparksuwalki.com

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 2, 16 ‑400 Suwałki 
tel.: 87 5663282
mail: sekretariat@osir.suwalki.pl
www.osir.suwalki.pl

Wakepark Wasilków 
Zalew w Wasilkowie k. Białegostoku
ul. Białostocka, 16 ‑010 Wasilków
tel.: 695980860
mail: wakestok@gmail.com
www.wakestok.pl

WOSiR Szelment
Szelment 2, 16 ‑404 Jeleniewo
tel./faks: 87 5683007
mail: biuro@wosir ‑szelment.pl
www.wosir ‑szelment.pl

Wyciąg nart wodnych w Augustowie 
Plaża miejska nad jez. Necko
tel.: 519421897
mail: obiekty@basenaugustow.pl
www.basenaugustow.pl/nartywodne

Wypożyczalnia sprzętu wodnego 
Extreme Water nad Siemianówką
Stary Dwór, 17 ‑220 Narewka
tel.: 663749360
mail: sebastiandemianowicz@wp.pl
www.extremewater.pl

Zalew Bachmaty
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Główna 67, 17 ‑204 Dubicze Cerkiewne
tel.: 85 6852054, 606769992

Zalew Repczyce
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. 1 Maja 19, 17 ‑250 Kleszczele
tel.: 85 6818054 
mail: moksirkleszczele@gmail.com
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Daj się ponieść fantastycznej zabawie na wodach 
największego w województwie podlaskim zbiornika 
wodnego – Siemianówki. Długi na 10 km i szeroki 
nawet na 4 km zalew oferuje miłośnikom sportów 
wodnych wiele możliwości. Otwarta przestrzeń 
akwenu pozwala na rozwinięcie dużych prędko‑
ści łodzią motorową lub skuterem. Amatorzy 
mocnych wrażeń nie zawiodą się także, korzysta‑
jąc z możliwości pływania na bananie lub nartach 
wodnych za motorówką, a także uprawiania wake‑
‑boardingu i knee ‑boardingu. W kompleksie rekre‑
acyjnym w Starym Dworze nad zalewem Siemia‑
nówka można wypożyczyć odpowiedni dla siebie 
sprzęt: nie tylko motorówki i skutery, lecz także 

kajaki, rowery wodne i łódki wędkarskie, a nawet 
czternastoosobową łódź żaglową. Wypożyczalnia 
sprzętu Extreme Water nad Siemianówką organi‑
zuje również spływy kajakowe po okolicznych 
rzekach.

W gminie Dubicze Cerkiewne, 15 km od Haj‑
nówki, położony jest zalew Bachmaty. Funk‑
cjonuje tu ośrodek wypoczynkowy, dysponujący 
szeroką ofertą noclegową i rekreacyjną. Nad zale‑
wem znajdują się dwa kąpieliska i wypożyczalnia 
sprzętu wodnego. Latem miejsce to chętnie od‑
wiedzają również miłośnicy wędkarstwa. W lipcu 
nad zalewem organizowana jest Noc Kupały – 
impreza przy dźwiękach muzyki folkowej.
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Kraina jezior 
Liczne w województwie podlaskim jeziora są nie tylko ozdobą krajobrazu, 
dostarczają również wielu możliwości aktywnego wypoczynku nad wodą. 
Poza rejsami statkiem czy katamaranem, turyści mogą tu skorzystać 
z unikatowej oferty wypożyczalni okrągłych łodzi żaglowych, a nawet wziąć 
udział w Ogólnoświatowych Regatach Łódek Okrągłych na jeziorze Pomorze. 
Bazę turystyczną okolic jezior stanowią nowoczesne wypożyczalnie sprzętu 
wodnego i ośrodki wypoczynkowe, które oferują noclegi nawet w najbardziej 
nietypowych miejscach, np. w okrągłych domkach jedynej w Polsce „Glinianej 
Wioski”. Atrakcjami turystycznymi Kanału Augustowskiego są z kolei różno-
rodne jednostki pływające, wśród nich drewniane gondole i statek pasażerski 
Jaćwież, stylizowany na łódź Jaćwingów. 

Nowocześnie wyposażone barki turystyczne (jachty 
motorowe typu houseboat) to jedne z bardziej popular‑
nych w Augustowie łodzi. Ich czarter pozwala na spokojne 
rejsy doliną Rospudy, a nawet na bezwizową podróż do 
Grodna. Doskonale na augustowskich jeziorach spraw‑
dzają się również gondole. Te drewniane, bardzo sty‑
lowe łodzie zabierają turystów w niezapomnianą podróż 
Szlakiem Papieskim do Studzienicznej i w romantyczne 
zakątki Rospudy. Po Kanale Augustowskim można też 
poruszać się kajakiem, kanoe, łodzią rybacką, motorówką 
lub statkiem pasażerskim Żeglugi Augustowskiej. Najwięk‑
szą atrakcją tego szlaku wodnego są przejścia przez śluzy, 
których jest na Kanale Augustowskim 18, z czego 14 po 
polskiej stronie granicy.

Pejzaż województwa podlaskiego to także wspaniałe 
Pojezierze Rajgrodzkie, jezioro Pomorze i  jezioro Wigry. 
W ośrodku Kukle nad jeziorem Pomorze można spróbo‑
wać swoich sił w żeglarstwie na wyjątkowych okrągłych 
łodziach. Unikatowe na skalę światową łódki umożliwiają 
niekonwencjonalny sposób pływania, który rozpowszech‑
niło Stowarzyszenie Alternativ Sailing. Co roku na wo‑
dach jeziora Pomorze organizowane są specjalnie dla nich 
przeznaczone regaty. Kolejnym atrakcyjnym miejscem 
dla miłośników żeglarstwa jest Rajgród. Latem odbywają 
się tu regaty „O Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego”.

Wigierski Park Narodowy udostępnia natomiast orygi‑
nalną łódź motorową z przeszklonym dnem. Odpły‑
wająca z pomostu przy Muzeum Wigier Leptodora II służy 
poznaniu bogactwa przyrodniczego jeziora Wigry poprzez 
obserwacje podwodnego życia. Wigry są także cenione 
przez miłośników żeglarstwa. Znakomicie sprawdzają się 
tu zwłaszcza mniejsze łodzie żaglowe. Ze względu na za‑
kaz używania silników spalinowych w okolicach jeziora jest 
bardzo cicho i spokojnie. Płynąc wzdłuż brzegów Wigier 
lekkim jachtem lub kajakiem, można dotrzeć do niezwykle 
urokliwych miejsc. W malowniczym krajobrazie są tu ukryte 
pustelnie i samotne wysepki, półwyspy i przesmyki, ujścia 
strumieni i głębokie zatoki. Odkrywają je jedynie nieliczni że‑
glarze. Na jeziorze Wigry znajduje się aż 19 wysp, większość 
z nich ma bagienne podłoże i jest porośnięta karłowatymi 
drzewami. Nieliczne, np. wyspy Kamień, Mysia, Ostrów 
i Ordów, mają suche brzegi, które stanowią dogodne miej‑
sce do biwakowania. Wigierski Park Narodowy udostępnia 
na jeziorze Wigry sześć pomostów do postoju i cumowania 
jednostek pływających. W ich pobliżu znajdują się pole 
namiotowe, gajówka, stanica wodna i muzeum. 

 ATRAKCJE 
Barki Augustów
Stanica Wodna Płaska
Płaska ‑Żydowskie, 16 ‑326 Płaska
tel.: 530112638
mail: kontakt@barki.augustow.pl
www.barki.augustow.pl

Okrągłe łodzie żaglowe
Ośrodek Wypoczynkowy Kukle
Kukle 29, 16 ‑506 Giby
tel.: 87 5165058
mail: biuro@kukle.pl
www.kukle.pl

Port Katamaranów Augustów
Bulwary nad Nettą, 16 ‑300 Augustów
tel.: 515159860
mail: biuro@zegluga.augustow.pl
www.zegluga.augustow.pl

Rejsy gondolami  
po Augustowszczyźnie
Wodnik – Port Gondoli
ul. Mostowa (zatoka przy moście), 16 ‑300 Augustów
tel.: 606997625
www.gondoleaugustow.pl

Rejsy łodzią z przeszklonym  
dnem po jez. Wigry
Wigierski Park Narodowy – Muzeum Wigier
Stary Folwark 50, 16 ‑402 Stary Folwark
tel.: 87 5630152
mail: muzeum.wpn@wigry.org.pl
www.wigry.org.pl/mw/oferta.htm

Rejsy żaglówką po jeziorze Wigry
Stary Folwark 26, 16 ‑412 Stary Folwark
tel.: 604061479
mail: marc_tara@wp.pl
www.wigry24.pl 

Stanica Wodna Płaska
Płaska ‑Żydowskie, 16 ‑326 Płaska
tel.: 502667272
mail: andrzej@kanal ‑augustowski.pl
www.kanal ‑augustowski.pl/stanica.html
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Gdzie nas rzeki poniosą
Bogactwo przyrodnicze podlaskich rzek najlepiej poznawać z bliskiej perspektywy, np. 
z kajaka. Nad Biebrzą możecie również wybrać się na spływ tratwą rzeczną, a nad 
Narwią zaskoczą Was tradycyjne łodzie, zwane pychówkami. Wizytówką Biebrzy są 
rozległe bagna i torfowiska, liczne gatunki gniazdujących tu ptaków, a także król 
tych terenów – łoś. Wijąca się meandrami Narew, z silnie rozgałęzionym korytem 
i otaczającymi je terenami bagiennymi, jest nazywana „polską Amazonką”. Bug 
natomiast poniesie Was w malownicze i ciekawe kulturowo południe regionu. 

Biebrza to rzeka, której ekosystem fascynuje o każdej porze 
dnia, jednak jej bogactwo przyrodnicze najlepiej odkrywać o po‑
ranku lub o zmierzchu. Wybierając spływ tratwą, będziecie 
mieli możliwość noclegu na jej pokładzie, a poranne budzenie 
zapewni wam przelatujący obok kszyk lub wodniczka. Na pod‑
mokłej łące da się usłyszeć szelest biegającej kropiatki, a nad 
głową przelecą głośne klucze gęsi. Wygodnie wyposażona jed‑
nostka (na pokładzie są m.in. stół, taras obserwacyjny, grill 
i pomieszczenia do spania) pozwala zwiedzać dolinę Biebrzy 
nawet przez kilka dni. To doskonała alternatywa dla tradycyj‑
nych noclegów w kwaterach agroturystycznych. Przewagą tratw 
jest możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą, przebywanie 
wśród nietkniętego ludzką ręką krajobrazu i dźwięków dzikiej 
przyrody Biebrzy. Niezapomniane będą też podziwiane z po‑
kładu tratwy urokliwe wschody i zachody słońca nad rzeką. 

Narew – „polska Amazonka” – zachwyca turystów wyjąt‑
kowym sposobem podróżowania. Poza tradycyjnymi spływa‑
mi kajakowymi, można ją także pokonać łodziami zwanymi 
pychówkami. Są to płaskodenne łodzie rzeczne o długości 
ok. 4 m. Kiedyś służyły one mieszkańcom doliny Narwi do 
przewozu siana lub połowów ryb, dziś stanowią oryginalną 
atrakcję turystyczną. Odpychanie się od dna rzeki długim wio‑
słem lub tyczką wbrew pozorom nie jest wcale łatwe, jednak 
rejsy takimi łodziami są dla wielu turystów źródłem znako‑
mitej zabawy i wypoczynku. Pływanie pychówkami po Narwi 
pozwala zagłębić się w piękne, trudno dostępne zakamarki 
Narwiańskiego Parku Narodowego i z bliska obserwować róż‑
norodne gatunki tutejszych zwierząt i roślin. Pychówki obsługu‑
ją doświadczeni flisacy, którzy niezwykle sprawnie poruszają 
się po krętym i porośniętym bujną roślinnością korycie Narwi.

Podlaskie rzeki stwarzają doskonałe warunki do aktywnego 
spędzania czasu. Spływy kajakowe Supraślą czy Czarną 
Hańczą urozmaicają spiętrzenia wody i  przenoski (miej‑
sca, których nie da się przepłynąć kajakiem). Przepłynięcie 
pięknych przyrodniczo rzek szlakami kajakowymi to także 
możliwość zetknięcia się z zabytkową architekturą regionu 
i miejscami o znaczeniu historycznym. Wiele spośród znanych 
tras można wydłużyć o dopływy rzeczne, tak jak w przypadku 
Sokołdy – dopływu Supraśli czy też Narewki – dopływu Narwi.

Południowa część województwa podlaskiego to zdecydo‑
wanie królestwo Bugu. Otaczające rzekę krajobrazy, przyroda 
i urokliwe miasteczka położone nad jej brzegami, przyciągają 
wielu turystów, a spływ 500 Kajaków stał się wyczekiwaną 
co roku imprezą. Bug, ze względu na swoją szerokość, sprzyja 

także żegludze statków wycieczkowych. Napędzane 
łopatkowymi kołami, niewielkie jednostki wyruszają w tury‑
styczną podróż po Bugu m.in. z Serpelic, Mielnika i Drohi‑
czyna. Spacerowe tempo rejsów pozwala spokojnie wypocząć 
i nacieszyć się urzekającym pejzażem okolicy.

 ATRAKCJE 
Rejsy katamaranem po rzece Bug
ul. Strażacka 10, 17 ‑307 Mielnik
tel.: 608373335
mail: kontakt@rejsypobugu.pl
www.rejsypobugu.pl

Rejsy statkiem po rzece Bug
ul. Nadbużna, 17 ‑312 Drohiczyn
tel.: 85 6557060

Spływ tratwą Biebrza24
Ośrodek Wypoczynkowy Biebrza24
ul. Polna 50, 16 ‑310 Sztabin
tel.: 87 6412179, 603225100
mail: biuro@biebrza24.pl
www.biebrza24.pl

Spływ tratwą po Biebrzy
Kopytkowo 4, 16 ‑310 Sztabin
tel.: 600273051, 789333966 
mail: rumcajs@tratwy.com
www.tratwy.com

Pychówki na Narwi – przewoźnicy:
• Kurowo, Eugeniusz Janucik, tel.: 86 4764710
• Kurowo, Wiesław Rutkowski, tel.: 86 4764786
• Łapy ‑Dębowina, Mariusz Kostyra, tel.: 608779333
• Łapy ‑Dębowina, Adam Łapiński, tel.: 504797857
• Uhowo, Waldemar Halicki, tel.: 85 7156890
• Uhowo, Jolanta i  Krzysztof Idźkowscy, tel.: 85 8141420, 

515096064 

Spływy kajakowe podlaskimi rzekami
Centrum Turystyki Aktywnej Bajdarka 
ul. Piłsudskiego 3, 18 ‑105 Suraż 
tel.: 502508060
mail: rezerwacje@bajdarka.pl
www.bajdarka.pl
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Po złotą rybkę
Łowiska położone nad licznymi jeziorami i rzekami województwa podlaskiego stanowią 
znaczący atut dla odwiedzających region wędkarzy. Wielu amatorów wędkowania przy-
ciąga zwłaszcza imponujący wielkością zbiornik wodny Siemianówka. Doskonałe połowy 
udają się również w północnej części województwa, w jeziorach augustowskich lub 
ośrodkach przygotowanych specjalnie dla „wypoczywających z wędką”, np. nad jeziorem 
Boksze. W regionie jest także wiele miejsc, w których można skosztować smacznych 
potraw z tutejszych ryb słodkowodnych.

Na wędkę
Obfitujące w ryby jeziora oraz odpowiednia baza turystyczna sprzy‑
jają spędzaniu wędkarskich wczasów w województwie podlaskim. 
Miłośnicy wędkowania zgodnie uznają zalew Siemianówka za 
regionalne „wędkarskie Eldorado”. Zbiornik ten jest ostoją m.in. 
karasi i  linów, a bogata oferta noclegowa wokół niego zachęca 
do wybrania się na „wypoczynek z wędką” właśnie w tę część 
województwa. 

Północ regionu przyciąga z kolei wielością jezior i łowisk przezna‑
czonych dla wędkarzy. Całoroczne domki nad jeziorem Boksze 
są azylem dla łowiących tu sandacze, okonie i szczupaki. Jeziora 
obfitują także w leszcze, węgorze, płocie i liny, a „oczekiwanie na 
branie” umilają piękne krajobrazy Puszczy Augustowskiej. Węd‑
kowanie z pewnością uda się także w Rajgrodzie, gdzie łowieniu 
miętusów, uklei i sielaw mogą towarzyszyć obserwacje licznych 
w tych okolicach ptaków, m.in. kormoranów, perkozów i łabędzi.

Wędkarze chętnie odwiedzają również jezioro Wigry. Ma ono 
bardzo nieregularną linię brzegową i zróżnicowane dno. Brzegi 
akwenu porastają zarówno wąskie pasma zarośli, jak i gęste szuwa‑
ry. W wodach Wigier żyją m.in. węgorze, sielawy, okonie, szczupaki 
i sumy. Jezioro leży terenie Wigierskiego Parku Narodowego, dla‑
tego od wędkarzy wymaga się wcześniejszego wykupienia licencji. 
Wokół Wigier działa wiele gospodarstw agroturystycznych, niektóre 
z nich mają bezpośredni dostęp do jeziora, udostępniają własny 
pomost i łodzie wędkarskie.

Znanym miejscem do wędkowania jest także jezioro Serwy 
koło Augustowa. Wędkarze mogą tu liczyć na połów okoni, płoci, 
leszczy, sielaw i szczupaków. Łatwo dostępna linia brzegowa w oko‑
licach miejscowości Mołowiste przyciąga amatorów wędkowania 
z brzegu.

Na pograniczu polsko ‑litewskim leży natomiast jezioro Gała-
duś. Granica, oznaczona żółtymi bojami, przebiega przez taflę 
akwenu. Dno zbiornika tworzą liczne zagłębienia i podwodne górki, 
dzięki czemu nietrudno złowić tu okazałe okonie i szczupaki. Do 
połowu największych ryb wędkarze wybierają środkową część 
jeziora, w pobliżu wysp i na podwodnych górkach. Najgłębsze 
miejsca zbiornika to z kolei siedliska pokaźnych rozmiarów sielaw. 
Jezioro jest odwiedzane przez wędkarzy także zimą. Wówczas łowi 
się tu sieje i okonie.

Na rybkę
Wypoczywając nad jeziorem, trzeba spróbować świeżo złowionej 
ryby. Kierując się tą dewizą, wiele punktów gastronomicznych 
w regionie wyspecjalizowało się w serwowaniu wyśmienitych dań 

rybnych. Znanym podlaskim przysmakiem są pierogi z nadzieniem 
ze szczupaka. W Rajgrodzie z kolei pozytywnie zaskoczy Was wędzo‑
na sielawa lub smażony sandacz. Gotowane, pieczone lub podawane 
z sosem ryby wyśmienicie smakują także w sercu Wigierskiego 
Parku Narodowego – w Starym Folwarku, gdzie można zjeść specjały 
kuchni regionalnej oraz doskonale przyrządzone, świeżo złowione 
sieje, sumy i  inne ryby z pobliskich jezior. Ciekawych wrażeń do‑
starcza wizyta w barze przy przystani w centrum Augustowa. Stoliki 
ustawione są na pomoście, tuż nad wodą, a przepływające obok 
statki i gondole tworzą niezwykłą scenerię, w której znakomite dania 
smakują jeszcze lepiej.

 LOKALE GASTRONOMICZNE 
Bar Smakosz 
ul. Warszawska 39, 19 ‑206 Rajgród
tel.: 86 2721666

Gospoda pod Sieją 
Stary Folwark 48, 16 ‑412 Stary Folwark
tel.: 87 5637010, 504662435, 60611121
mail: miejska.sieja@gmail.com
www.facebook.com/GospodaPodSieja

Gospodarstwo Rybackie Augustów
ul. Turystyczna 7, 16 ‑300 Augustów
tel.: 698121590
www.gospodarstworybackieaugustow.pl

Gospodarstwo Rybackie Falko nad jez. Boksze
Boksze ‑Osada 10A, 16 ‑515 Puńsk
tel.: 605888455
mail: falko@falko ‑ryby.eu
www.falko ‑ryby.eu

Bar Biała Perła 
ul. Rybacka, 16 ‑300 Augustów
tel.: 792440162
www.biala ‑perla.pl

Restauracja Tatarak w Hotelu Loft 1898 
ul. Pułaskiego 24K, 16 ‑400 Suwałki
tel.: 87 7395900 
mail: info@hotelloft.pl
www.hotelloft.pl/restauracja_suwalki
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 CERTYFIKOWANE CENTRA 
 I PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 

Augustów, CIT, rynek Zygmunta Augusta 44, tel.: 87 6432883, it@urzad.augustow.pl

Białowieża, PIT BPN, ul. Park Pałacowy 11, tel.: 85 6812901, info@bpn.com.pl

Białowieża, PIT PTTK, ul. Kolejowa 17, tel.: 85 6812295, pttk@pttk.bialowieza.pl

Białystok, CIT, ul. Odeska 1, tel.: 85 7326831, cit@podlaskieit.pl

Białystok, PIT przy SSM „Podlasie”, al. Piłsudskiego 7B, tel.: 85 6524250, ssm@hostelpodlasie.pl

Choroszcz, PIT przy MGCKiS, ul. Sienkiewicza 29, tel.: 85 7191431, kultura@choroszcz.pl

Ciechanowiec, PIT, pl. 3 Maja 31, tel.: 507793404, it@ciechanowiec.pl

Czarna Białostocka, PIT przy UM, ul. Torowa 9, tel.: 85 7102281, promocja@czarnabialostocka.pl

Drohiczyn, PIT przy MGOK, ul. Kraszewskiego 13, tel.: 85 6557069, info.drohiczyn@interia.pl

Goniądz, PIT „Dolina Biebrzy”, Wroceń 44, tel.: 603078051, 691540162, biuro@dolinabiebrzy.pl

Hajnówka, CIT Regionu Puszczy Białowieskiej, ul. 3 Maja 45, tel.: 85 6825141, biuro@lot.bialowieza.pl

Jeleniewo, PIT SPK, Malesowizna 24, tel.: 87 5691801, turtulspk@gmail.com

Kleszczele, PIT przy MOKSiR, ul. 3 Maja 19, tel.: 85 6818054, moksirkleszczele@gmail.com

Knyszyn, CIT, Rynek 39, tel.: 85 7279988, cit@knyszyn.pl

Kuriany, CIT „Kajar”, Kuriany 6, tel.: 664442070, cit@turystycznepodlasie.pl

Lipsk, PIT przy MGOK, Rynek 23, tel.: 87 6423586, mgok@lipsk.pl

Łomża, PIT „Pamiątki z Łomży”, ul. Stary Rynek, tel.: 692892063, pamiatkizlomzy@gmail.com

Mielnik, PIT przy GOKSiR – Muzeum w Mielniku, ul. Brzeska 71, tel.: 85 6577100, it@mielnik.com.pl

Narewka, PIT, ul. Hajnowska 33, tel.: 85 6858062, rezerwacja@stanica.narewka.pl

Osowiec‑Twierdza, PIT BPN, Osowiec‑Twierdza 8, tel.: 85 7383035, it@biebrza.org.pl

Piątnica, PIT ŁPK Doliny Narwi, ul. Główna 52, tel.: 86 2192175, lpkdn.drozdowo@wp.pl

Płaska, CIT, Płaska 57A, tel.: 722040565, 534554700, gok@plaska.pl

Siemiatycze, Biuro Promocji Powiatu Siemiatyckiego, ul. Legionów Piłsudskiego 3, tel.: 85 6555856, promocja@siemiatycze.pl

Siemiatycze, PIT przy MOSiR, ul. Nadrzeczna 29, tel.: 85 6561044, mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu

Supraśl, PIT „Bukowisko”, ul. Piłsudskiego 64, tel.: 85 7102470, turystyka@powiatbialostocki.pl

Supraśl, PIT PKPK, ul. Chodakowskiego 6, tel.: 85 7183785, sekretariat@pkpk.pl

Suwałki, CIT, ul. ks. Hamerszmita 16, tel.: 87 5662079, cit@um.suwalki.pl

Suwałki, CIT WPN, Krzywe 82, tel.: 87 5632562, turystyka@wigry.org.pl

Suwałki, PIT przy Muzeum Wigier WPN, Stary Folwark 50, tel.: 87 5630152, muzeum.wpn@wigry.org.pl

Sztabin, PIT przy OW „Biebrza 24”, ul. Polna 50, tel.: 87 6412179, biuro@biebrza24.pl

Waniewo, CIT, Waniewo 22, gm. Sokoły, tel.: 500192858, it.waniewo@op.pl


