Augustów

25 km Rowerem wokół jezior 		
		 Białe i Studzieniczne 		
		
 25 km

2 dzień
0 km

Augustów

25 km

Dowspuda  25 km

50 km

Augustów  25 km

PODLASIE – WEEKEND
DLA AKTYWNYCH
Miłośnicy ruchu na świeżym powietrzu i aktywnego wypoczynku będą mieli co robić na Podlasiu przez
całe tygodnie. Doskonałym miejscem do spędzenia zdrowego, urozmaiconego weekendu jest północna
część regionu, czyli okolice Augustowa. Można tutaj pospacerować, urządzić rowerową eskapadę,
spalić energię podczas wyprawy kajakiem, a nawet… poszaleć na nartach.

1 dzień | U ok. 8 godz.

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Augustów
szlak rowerowy wokół jezior Białe
i Studzieniczna

Augustów
W okresie międzywojennym Augustów uchodził za najpopularniejszą
miejscowość wczasową na nizinach i nazywany był „Wenecją Północy”.
Ten klimat przetrwał do dziś. Miasto otaczają lasy, trzy jeziora i rzeka
Netta, stanowiąca część Kanału Augustowskiego. W sezonie największą
popularnością cieszy się plaża miejska przy ujściu Netty do jeziora Necko
(ok. 1,5 km od centrum).
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Augustów – Wenecja północy

skim do Studzienicznej (ok. 3 godz., 50 zł), Doliną Rospudy (1 godz. 30 min,
30 zł). Na specjalne życzenie, dla większych grup organizowane są rejsy
po Gorczycy (6 godz.), do Paniewa (całodzienny), do Swobody (4 godz.).
i  Muzeum Ziemi Augustowskiej, ul. Hoża 7, %87 643 27 54, www.apk.
augustow.pl, wt.–nd. 9.00–16.00, 8/5 zł, ok. 1 godz.

i  Muzeum Historii Kanału Augustowskiego, ul. 29 Listopada 5a,
%87 643 23 60, 15 V–15 IX wt.–nd. 9.00–16.00, 5 zł, ok. 1 godz.

i  Żegluga Augustowska; ul. 29 Listopada 7, %87 643 28 81,
www.zeglugaaugustowska.pl.

Na nartach po jeziorze U 1 godz.

Serce miasta to Rynek Zygmunta Augusta, otoczony ponadstuletnimi
kamienicami. Jego środek zajmuje park z 1847 r., zwany dawniej Ogrodem
Saskim i Ogrodem Jagiellońskim, z kolumną Zygmunta Augusta oraz
fontanną. W niedzielne popołudnia w parku odbywały się festyny i koncerty orkiestr dętych. Obecnie mają tu miejsce popularne targi staroci.
Przy ul. Ks. Skorupki 6, w sąsiedztwie rynku, wznosi się kościół
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pochodzi z początku XX w., choć jego
wieże odbudowano po wojnie dopiero w 1986 r. Wnętrze zdobią obrazy
z okresu międzywojennego oraz współczesne witraże.
Przy ul. Hożej 7, w gmachu biblioteki, działa Muzeum Ziemi Augustowskiej ze zbiorami etnograficznymi, na które w większości składają
się dary mieszkańców.
W parku po drugiej stronie Ronda Marconiego warto obejrzeć klasycystyczny budynek Starej Poczty, powstały w 1829 r. przy trasie z Warszawy do Petersburga. Pełnił on funkcję stacji poczty konnej na 16
wierzchowców.
Przy sąsiedniej ul. 29 Listopada, przed mostem na Kanale Augustowskim, stoi dom operatora śluzy. Ta ostatnia to powojenna odbudowa (oryginał został wysadzony przez Niemców). Dalej, na dawnym półwyspie
portowym, stoi pałacyk z pocz. XX w. oraz niewielki budynek mieszczący Muzeum Historii Kanału Augustowskiego (filia muzeum). Ukazano
tu dzieje budowy i eksploatacji tej słynnej drogi wodnej.
W pobliżu ulokowany jest Port Żeglugi Augustowskiej – to stąd wypływają stateczki wycieczkowe. Chętni mogą udać się w rejs szlakiem papie-

i  Rezerwacje oraz obsługa wyciągu: %519 421 897, plaża miejska
w Augustowie, runda (sprzęt w cenie) 5 zł.
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Spacerem po mieście U 3 godz.

Wyciąg nart wodnych wybudowany w Augustowie w 1999 r., położony jest
na jeziorze Necko i jest niewątpliwą atrakcją miasta.
Corocznie swoich sił próbuje tu tysiące turystów odwiedzających Augustów, a może to zrobić właściwie każda osoba, która nie boi się wody.
Na miejscu zapewniona jest fachowa obsługa, instruktorzy oraz kompletny sprzęt narciarski. Wyciąg ma 740 m długości, a maksymalna do osiągnięcia na nim prędkość to 58 km/h. Jest to atrakcja sezonowa,
od początku maja do końca września
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Jeziora położone są na północ od Augustowa i stanowią część systemu
hydrotechnicznego Kanału Augustowskiego. Szlak wiedzie urozmaiconą
o liczne zatoczki i półwyspy linią brzegową. Trasa zatacza pętlę, którą
rozpocząć można od zajazdu Hetman przy ul. Sportowej. Szlak o długości
ok. 25 km jest dobrze oznakowany, więc nie ma problemów z jego przemierzeniem. W dużej mierze biegnie leśnymi, piaszczystymi duktami. Oznakowania oddalone są od siebie o 500 metrów, trasa oznaczona jest kolorem
niebieskim. Po drodze można się posilić w licznych barach i punktach gastronomicznych. Prawdziwą atrakcją są piękne widoki na obydwa jeziora, dwie
śluzy Kanału Augustowskiego (Przewięź i Swoboda) oraz możliwość zwiedzenia sanktuarium maryjnego w Studzienicznej. Warto zobaczyć zespół
sakralny, w którego skład wchodzi drewniany kościół z 1847 r., niewiele
młodsza drewniana dzwonnica oraz będąca jej rówieśniczką murowana
kaplica w stylu klasycystycznym (obie powstały w latach 70. XIX w.). Jest
to najpopularniejszy w tych stronach kompleks odpustowy, a największe
uroczystości odbywają się w Zielone Świątki.
Planując rowerową eskapadę po okolicach Augustowa nie jest konieczne
posiadanie własnego sprzętu. w Augustowie działają wypożyczalnie oferujące rowery do wynajęcia.
i  Wypożyczalnia rowerów, Sajenek 31, Augustów, %601 392 679.
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Kaplica na wyspie w Studzienicznej

2 dzień | U ok. 9 godz.
Dowspuda

Spływ Nettą

Dowspuda: Szlak kajakowy
do Augustowa U ok. 8 godz.
25-kilometrowy rejs zaczynamy w Dowspudzie, gdzie znajdują się pozostałości po wspaniałej neogotyckiej rezydencji Ludwika Paca. Dziś ze wspaniałego zabytku zostało niewiele, zachował się jedynie portyk oraz jedna
wieża. Jest tu piękny, 13-hektarowy park nad samym brzegiem rzeki. Utworzono w nim ścieżkę poznawczą „Park w Dowspudzie – natura i historia”.
Następnie mijamy wieś Chodorki, gdzie można się posilić i Jaśki, gdzie
na prawym brzegu ulokowało się ładne, dobrze zagospodarowane pole
namiotowe. Rzeka meandruje a nurt jest wartki, tarasowany czasami przez
zwalone drzewa. Dopływamy do uroczyska „Święte Miejsce”. To starodawne miejsce kultu religijnego, sięgającego czasów pogańskich. Nad brzegiem rzeczki Jałówki, w ogrodzonym miejscu stoi drewniana kaplica (1990),
drewniany świątek oraz krzyże i kapliczki szafkowe. Na jednym z drewnianych krzyży znajduje się informacja, że krzyż został wystawiony przez
ochrzczonych Jaćwingów z drużyny Skomęta w 1283 roku. Zachowała się
wielowiekowa tradycja obchodzenia tu uroczystości św. Jana – 24 czerwca miejscowa ludność modli się tu, biesiaduje i obmywa w uważanej
za cudownie uzdrawiającą rzeczce Jałówce.
Płynąc dalej mijamy miejscowość Młyńsko i most drogowy. Stąd rzeka
płynie podmokłą doliną o brzegach zarośniętych trzcinami.
Wpływamy na jezioro Rospuda Augustowska wysokich i zalesionych brzegach. Przed nami wyspa „Wianek”, a po lewej stronie w połowie jeziora pagórkowaty półwysep „Goła Zośka” z popularnym niegdyś polem namiotowym.
Tutaj możemy zakończyć rejs, jesteśmy bowiem na obrzeżach Augustowa.
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Rowerem wokół jezior Białe
i Studzieniczne U 3 godz.

Augustów à Dowspuda 25 km / K 30 min
Kajakarstwo to wspaniała przygoda zarówno początkującego, jak i zaawansowanego miłośnika aktywnego wypoczynku. Firmy zajmujące się turystyką wodną w Augustowie umożliwiają doświadczanie aktywnego
kontaktu z przyrodą z burty kajaka. Nocując w Augustowie mamy możliwość skorzystania z usług działających tam firm, które wypożyczają kajaki, dowożą do miejsca startu i po zakończonym spływie odbierają sprzęt
oraz załogę. Służą także profesjonalną radą w kwestii optymalnego doboru trasy.
i  Wypożyczalnia kajaków SZOT, ul. Konwaliowa 2, Augustów, %601 14
67 03, www.szot.pl, spływ całodniwy ok. 60 zł..

i  Wypożyczalnia kajaków Sirocco, Swoboda, Augustów, %603 70 95 70,
www.siroccokajaki.pl, spływ całodniwy ok. 60 zł..

Rezydencja Ludwika Paca
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PRZYDATNE INFORMACJE
5 GDZIE ZJEŚĆ
DZIEŃ 1
Niebo w gębie, Kasztanowa 1/3, Augustów, całoroczna restauracja
ze smaczną kuchnią włoską.
Burgery u Lecha, ul. Sucharskiego 8e (przy plaży), Augustów,
godne polecenia sztuki mięsa w apetycznej bułce.
Restauracja Pod Jabłoniami, ul. Rybacka 3, Augustów, świetna
kuchnia regionalna i światowa. Istna uczta.
DZIEŃ 2
Sezonowe punkty gastronomiczne wzdłuż trasy, np. we wsi
Chodorki. Warto zabrać ze sobą suchy prowiant
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6GDZIE SPAĆ
NOCLEG GŁÓWNY

Pensjonat Pod Jabłoniami, ul. Rybacka 3, Augustów,
www.podjabloniami.pl, od 60 zł.
Hotel nad Nettą, ul. Portowa 3, Augustów, www.nad-netta.pl,
od 100 zł.
Kompleks hotelowy Logos, ul. 29 Listopada 9, Augustów,
www.augustow-hotel.pl, od 80 zł.
OPCJONALNIE NOCLEG PRZED ROZPOCZĘCIEM I PO ZAKOŃCZENIU TRASY

Augustów – jak wyżej.

Opracowane dla marki Zagrodowy
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