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AUGUSTOWSZCZYZNA

Na Augustowszczyźnie cywilizacja styka się z dziewiczą przyrodą. 
Wystarczy przekroczyć tam próg miejskiej przestrzeni, żeby znaleźć się 
w bezkresie cichej, zielonej Puszczy Augustowskiej – jednego z największych 
kompleksów leśnych Niżu Europejskiego, który przyciąga miłośników 
turystyki aktywnej, spacerów i kolarstwa. Liczne tamtejsze jeziora rynnowe 
– Necko, Białe, Studzieniczne czy Sajno – z niezwykle bogatą linią brzegową 
położone wśród lasów, kuszą żeglarzy i kajakarzy, a bogata i ciągle rozwijająca 
się infrastruktura turystyczna powiatu augustowskiego oraz fakt, że niemal 
65% jego powierzchni przyrodniczej objęte jest ochroną, czynią te tereny 
miejscem idealnym do wypoczynku, niezależnie od pory roku. Żywiczny, 
sosnowo-świerkowy aromat tamtejszych borów zapamiętasz jeszcze na 
długo po wakacjach!

fot. Michał Żabiliński/Foto-Bajka.pl
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Krajobraz Puszczy przecinają malownicze rzeki oraz cieki wodne i zarazem punkty 
obowiązkowe na kajakarskiej mapie Polski, wśród których wyróżniają się Czarna 
Hańcza, Marycha, Netta czy Rospuda. Trudno znaleźć osobę, która nie słyszała 
o tej ostatniej. Dolina Rospudy, która niegdyś była przedmiotem sporów, dziś nadal 
objęta jest ochroną programu Natura 2000 i stanowi ostoję dla licznych gatunków 
ptaków, korytarz corocznych wędrówek ssaków i przestrzeń dla rzadkich odmian 
roślin. Rzeka przepływa przez 8 polodowcowych jezior, by w końcu zatrzymać się 
w objętej strefą ciszy Rospudzie Augustowskiej - chwyć więc za wiosło i pozwól 
się nieść jej łagodnemu i spokojnemu nurtowi, relaksując się w towarzystwie 
podlaskiej przyrody.

rosupda
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Coraz więcej turystów po przyjeździe na Augustowszczyznę rezygnuje z samochodu 
i przesiada się na inny, mniej inwazyjny środek transportu – na przykład na rower. 
Wybór tras jest szeroki, a każda ma swoją własną specyfikę i pozwala poznać 
zupełnie różne atrakcje tamtego regionu. Tak więc możesz wybrać się na szlak 
żółty „Wokół Jeziora Sajno”, gdzie wsłuchasz się w szum Puszczy Augustowskiej; 
szlak niebieski „Wokół Jeziora Białego i Studzienicznego”, na trasie którego 
znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej z XVIII wieku, które 
zasłynęło z cudów i ozdrowień za sprawą wody o szczególnych właściwościach 
wydobywanej ze studzienki na wysepce; szlak zielony „Wokół Doliny Rospudy”, 
który przebiega obok Klonowicy - najkrótszej rzeki w Polsce, czy też Szlak Orła 
Białego, gdzie zobaczysz obiekty związane z historią, tradycją oraz patriotyzmem. 
A jeżeli poszukujesz większych wyzwań, rozpocznij wyprawę po najdłuższym 
w Polsce szlaku rowerowym – Green Velo. Możesz też wypróbować jeden 
z najpiękniejszych szlaków konnych w Polsce – „Szlak konny Puszczy Augustowskiej” 
o łącznej długości prawie 250 km, na którym znajdziesz piaszczyste dukty leśne 
pozwalające na cwał, a także liczne bindugi i miejsca widokowe. W sąsiedztwie bujnej, 
zielonej puszczy leży letnia stolica województwa podlaskiego – Augustów – a otaczające 
ją czyste, rybne jeziora i pełne grzybów lasy gwarantują idealny wypoczynek dla 
cierpliwych zdobywców i poszukiwaczy darów natury. Położenie miasta daje niezliczone 
możliwości korzystania z wodnych aktywności: miejska plaża z molem Radiowej Trójki, 
wypożyczalnie rowerów wodnych i kajaków, rejsy katamaranem, gondolą lub dużym 
statkiem pasażerskim Żeglugi Augustowskiej, czy wyciąg nart wodnych nad jeziorem 
Necko, gdzie narciarze zaopatrzeni w profesjonalny sprzęt przemierzają taflę wody 
z prędkością niemal 60 km/h! Co roku w lipcu najlepsi z najlepszych biorą tam udział 
w Międzynarodowym Konkursie Skoków na Nartach Wodnych. Latem życie Augustowa 
koncentruje się szczególnie wokół urokliwych bulwarów nad Nettą, ulicy Mostowej 
i Rynku Zygmunta Augusta. 

Centrum Informacji Turystycznej 
w Augustowie
Rynek Zygmunta Augusta 19
16-300 Augustów
(+48) 511 181 848
www.augustow.pl

Centrum Informacji Turystycznej 
w Płaskiej

Płaska 57A
16-326 Płaska

(+48) 722 040 565
www.plaska.pl
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sanktuarium matki bożej
studzieniczańskiej
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Hotel Warszawa ****SPA & Resort w Augustowie to doskonałe miejsce 
na relaks w otoczeniu sosnowego lasu nad brzegiem malowniczego 
jeziora Necko. W przeszklonej restauracj i rozsmakujesz się 
w regionalnych potrawach, podziwiając otaczającą zieleń i jezioro. 
W hotelowym SPA skorzystaj z masaży, zabiegów pielęgnacyjnych 
i ajurwedyjskich. Hotel stanowi również idealną bazę do aktywnego 
wypoczynku: spływy kajakowe, piesze i rowerowe wyprawy do 
Puszczy Augustowskiej oraz rejsy po jeziorach i Kanale Augustowskim.

Hotel Warszawa*** Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 1
16-300 Augustów
(+48) 87 643 85 00
www.hotelwarszawa.pl
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W niezw ykle malowniczej i  spokojnej 
oko l ic y n ieopoda l  Augus towa mieśc i 
się Hotel Wojciech***, który zachwyca 
kameralnym położeniem oraz eleganckim 
stylem. Zapach lasu i przepiękny widok na 
jezioro Białe pozwoli w pełni wypocząć, 
z dala od codziennego zgiełku i szumu miast. 
Przyjedź, a pobyt tam będzie wyjątkowym 
i niezapomnianym przeżyciem.

Hotel Wojciech***
ul. Wojciech 8

16-300 Augustów
(+48) 87 644 72 37

www.hotelwojciech.pl
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Pokamedulski Klasztor w Wigrach
Fundacja Wigry Pro

 Wigry 11
16-402 Suwałki

(+48) 87 566 24 99
www.fundacja.wigry.pro

żegluga augustowska



W kalendarzu warto grubą kreską zaznaczyć dzień, w którym odbywa się największe 
w tamtej okolicy wydarzenie – „Co Ma Pływać Nie Utonie”, czyli Mistrzostwa 
Polski w Pływaniu Na Byle Czym z Polskim Radiem Białystok w Augustowie. 
Jest to zdecydowanie najbardziej widowiskowa impreza augustowskiego lata, 
jak również okazja do poznania konstruktorów zmyślnych pływadeł, z często 
nietuzinkowym poczuciem humoru. Motocykliści i wielbiciele jednośladów 
z chęcią wybiorą się na Augustowskie MotoNoce, gdzie przez kilka czerwcowych 
wieczorów Augustów brzmi rykami silników motocyklowych, a towarzyszące temu 
koncerty zapewnią bezkonkurencyjną rozrywkę. Aktywni z pewnością docenią 
Z Biegiem Kanału Augustowskiego, czyli rajd konny i rowerowy połączony 
ze spływem kajakowym i biegami, gdzie przy okazji wsłuchać się można w melodie 
grane przez lokalne zespoły, rozerwać się podczas wspaniałego rodzinnego pikniku 
i skosztować przysmaków z regionalnych spiżarni.

fot. M
ichał Żabiliński/Foto-Bajka.pl
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Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT
ul. Konwaliowa 2
Augustów 16-300
(+48) 87 644 67 58
www.szot.pl
www.villaskomanda.pl 

Wyrusz w niezwykłą przygodę z wiosłem 
w ręku z Przedsiębiorstwem Turystycznym 
SZOT. Wybierz spływ indywiduwalny i daj się 
porwać Rospudzie - rzece o bystrym nurcie 
i zmieniającym się charakterze albo zaplanuj 
zorganizowaną wyprawę w gronie przyjaciół, 
poznając leniwie meandrującą pośród łąk i lasów 
Czarną Hańczę. A po ukończonym spływie 
zrelaksuj się w Villi Skomanda - idealnym miejscu 
dla osób kochających wypoczynek blisko natury. 



12

Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów: 
Augustów Medical SPA (reklamowa)

ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok

(+48) 87 643 28 71
www.sanatorium.augustow.pl

Gdy już dobijesz kajakiem do brzegu, gdy odstawisz 
rower i gdy przetestujesz możliwości wyciągu nart 
wodnych, pora rozluźnić mięśnie. Możesz wykonać 
kilka standardowych ćwiczeń, albo skorzystać 
z tego, co oferuje Ci Augustów. Miasto ma status 
uzdrowiska, a Sanatorium uzdrowiskowe Augustów 
zadba o Twoje dobre samopoczucie. W Cafe & Bar 
Nad Jeziorem będziesz delektować się odpowiednio 
zbilansowanym posiłkiem. Przybywają tu liczni 
kuracjusze z kraju i zagranicy. Teraz czas na Ciebie!
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Kanał Augustowski to bez wątpienia najważniejszy z obiektów zabytkowych 
Augustowszczyzny. Przecinająca Augustów i prowadząca aż na Białoruś 
konstrukcja o całkowitej długości 101,2 km to szczytowe osiągnięcie polskiej myśli 
hydrotechnicznej z I połowy XIX wieku. Na jego długości wybudowano 18 śluz, 
z czego 14 znajduje się po polskiej stronie, zaś pozostałe 4 – po stronie białoruskiej. Do 
dzisiaj wygląd zbliżony do pierwotnego zachowało 9 z nich. Tak jak w XIX w. śluzowi 
otwierają luki wrót, podnosząc zastawki ręcznymi lewarkami. Częściowo naturalna, 
częściowo sztucznie stworzona droga wodna miała połączyć dorzecze Wisły 
z Niemnem, tak aby można było spławiać do Bałtyku towary z pominięciem ceł 
pruskich. Śmiałe zamierzenie, do budowy którego użyto nowatorskich rozwiązań, 
w ostateczności nie spełniło swojego celu gospodarczego, gdyż cła zniesiono, ale 
za to dziś obiekt ten wspaniale służy celom turystyczno-rekreacyjnym. 

kanał augustowski



14

Jedyną w kraju tego typu atrakcją jest fakt, że dzięki transgranicznej współpracy 
śluza Kurzyniec funkcjonuje jako turystyczne przejście graniczne, tak więc po 
spełnieniu formalności granicznych można na Białoruś przepłynąć kajakiem 
lub barką, czy też skorzystać ze ścieżki rowerowej August Velo i za granicę 
pojechać rowerem. To na Kanale Augustowskim przebiega „Kanał Augustowski 
– Szlak Papieski”, który został wyznaczony na pamiątkę wizyty Ojca Świętego 
Jana Pawła II na Ziemi Augustowskiej. To trasa, którą odbył on na pokładzie 
statku „Serwy”. Podczas rejsu pasażerowie zwiedzają Sanktuarium Maryjne 
w Studzienicznej, gdzie papież modlił się w kaplicy na wyspie. Opiekunem szlaku 
jest Augustowska Organizacja Turystyczna, która działa na rzecz dobra i promocji 
powiatu augustowskiego, a jej internetowa baza danych wręcz kipi od propozycji 
spędzenia wolnego czasu na Augustowszczyźnie!

śluza kurzyniec - 
przejście graniczne
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W XIII wieku, na wzgórzu na rozległym cyplu, stał gród 
warowny Jaćwingów: „Raj”. Dziś w miejscowości położonej 
nad wodami jeziora, poza sezonem można znaleźć prawdziwy 
raj dla poszukujących wytchnienia od codziennego pędu. 
Poranne mgły nad rzeką Jegrznią, bliskość Biebrzańskiego 
Parku Narodowego, Rezerwatów Czerwone Bagno i Grzędy 
zamieszkałych przez łosie i setki unikatowych gatunków zwierząt 
i ptaków, miejsce pełne kultury i życia... To Rajgród – miejsce, gdzie 
poznasz, czym jest prawdziwy odpoczynek.

RAJGRÓD
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góra zamkowa nad 
jeziorem rajgrodzkiem

Jezioro Rajgrodzkie leżące na pograniczu Podlaskiego i Mazur zachwyca 
najbardziej. Jest to jedyne w swoim rodzaju jezioro rynnowe, które ma 5 
wydłużonych odnóg, co daje możliwość żeglowania na długich prostych odcinkach, 
a korzystne wiatry sprawiają, że tam się zawsze dobrze żegluje. Nad jeziorem 
mieści się port, a zarazem siedziba Yacht Clubu „Arcus”, gdzie wypożyczysz 
sprzęt pływający. Nie wahaj się, gdyż w sezonie odbywa się tam sporo regat  
(w tym integracyjnych) i imprez rekreacyjnych, jak Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora 
Rajgrodzkiego czy Puchar Burmistrza Rajgrodu. Na jeziorze znajduje się kilka 
podmokłych wysepek, a największe z nich to Sowiak i Sacin, zaś cały kompleks jezior 
rajgrodzkich wypełnia cisza i spokój. Liczne tamtejsze plaże gwarantują doskonały 
wypoczynek. To miejsce przyciąga wędkarzy zainteresowanych różnorodnością 
gatunków występujących tam ryb, a urozmaicona rzeźba terenu tamtych okolic, 
zmienność otoczenia i kontrastowość form, a także liczne punkty widokowe 
z  rozległymi panoramami i ciekawe zabytki zachęcają do pieszych lub rowerowych 
wycieczek. Na noc zatrzymaj się w jednym z wielu wybudowanych tam ośrodków 
wypoczynkowych, by rano dalej cieszyć się pięknem Podlaskiego – na przykład 
idyllicznym widokiem na Jezioro Rajgrodzkie z Góry Zamkowej, która wyróżnia 
się w tym nizinnym krajobrazie, osiągając aż 228 metrów ponad poziomem morza!

Yacht Club „Arcus”
ul. Szkolna 7a
19-206 Rajgród
(+48) 505 993 100
www.ycarcus.pl
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sąsiedztwo biebrzańskiego
parku narodowego

rajgrodzkie trasy rowerowe

W Rajgrodzie działa Stowarzyszenie 
Rowerowe Raj Team Rajgród, które 
organizuje atrakcyjne rajdy rowerowe na 
terenie gminy. Wypożycz rower i ruszaj 
z nimi w trasę wokół bajecznego Rajgrodu!

Ważną atrakcją turystyczną gminy jest jej 
położenie w otulinie Biebrzańskiego Parku 
Narodowego. Widok na wieżę widokową 
na Wilczej Górze to jedno z największych 
wyniesień w Parku!
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młyn na jegrzni

kościół pw. narodzenia nmp
w rajgrodzie

W roku 1911 nad rzeką Jegrznią 
w Wojdach został wsniesiony młyn. Dziś 
intrygujący zabytek - niegdyś miejsce, 
gdzie znajdowało się ponad 100 hektarów 
stawów rybnych.

Zabytkowy kościół w Rajgrodzie 
zbudowany w neogotyckim stylu to 
miejsce, gdzie możesz zatrzymać się na 
chwilę refleksji. Znajduje się tam cudowny 
obraz Matki Bożej Rajgrodzkiej.



Wycieczka po Krainie Lasów i Jezior z Biurem 
Podróży Ela-Travel to doskonały pomysł na 
weekendowy wypad w okolice Augustowa. 
Na trasie m. in. Port Augustów, Rzeka Netta, 
Jezioro Białe oraz Studzieniczna.

Biuro Podróży „Ela-Travel”
ul.Rynek Zygmunta Augusta 15 lok. 2
16-300 Augustów
(+48) 87 643 55 00
www.ela-travel.pl 
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Janewiczówka - Wioska Darów Lasu 
Kopiec 7

16-310 Sztabin
(+48) 509 780 431

www.janewiczowka.pl

A u g u s tow s zc z y zn a  j e s t  p e ł n a  p r z ygó d , 
a najciekawszą z nich spędzisz w Janewiczówce 
- Wiosce Darów Lasu. To idealne miejsce do 
wyciszenia się w otoczeniu przyrody, gdzie cisza, 
spokój, śpiew ptaków i rechot żab gwarantują 
stuprocentowy relaks w gronie najbliższej 
rodziny. Posłuchaj tajemniczych opowieści 
Jagodowego Króla albo odwiedź mrowisko 
olbrzymich mrówek! Zatrzymaj się tu na noc 
i poczuj się jak w baśni.



Starostwo Powiatowe 
w Augustowie
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów
(+48) 87 643 96 50
www.augustowski.home.pl

Urząd Miejski w Rajgrodzie
ul. Warszawska 32
16-206 Rajgród 
(+48) 86 272 19 40
www.umrajgrod.pl

Augustowska Organizacja Turystyczna
Rynek Zygmunta Augusta 44 lok. 1

16-300 Augustów
(+48) 728 755 936

www.augustow.org.pl




