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Oferta turystyczna 
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 Wyjątkowy region położony w 

sercu Polski, z bogatą przyrodą i 

kulturą

 Warszawa – stolica kraju –

centrum życia politycznego, 

gospodarczego, społecznego i 

kulturalnego – Feniks z popiołów 

– miasto niezłomne podniesione z 

ruin 

 Unikatowa historia regionu –

historia starożytnej Europy, 

historia Księstwa Mazowieckiego, 

historia odzyskania 

Niepodległości 

 Wisła – ostatnia dzika rzeka w 

centrum europejskiej stolicy
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Ciekawostki 

 Najdłuższy brukowany rynek w Europie jest w 

Pułtusku – 380 m  

 Najdłuższy budynek w Europie i drugi na świecie 

to cytadela Twierdzy Modlin, jedna z 

największych i najlepiej zachowanych twierdz na 

świecie – 2250 m 

 Najwyższy budynek w Polsce – Pałac Kultury i 

Nauki – 231 m (do 20 lutego 2021 roku!)

 Małachowianka, założona w 1180 r., najstarsza 

z istniejących nieprzerwanie w tym samym 

miejscu szkół w Polsce i jedna z najstarszych w 

Europie

 Na Mazowszu dojrzewa 45% wszystkich 

polskich jabłek – największy sad Europy, w 

okolicach Grójca

 Region posiada unikatowy park narodowy 

położony tak blisko stolicy kraju, 9 parków 

krajobrazowych oraz 171 rezerwatów przyrody 
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Szlaki turystyczne
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Szlak Chopinowski

Fryderyk Chopin na Mazowszu 

spędził połowę swojego życia. 

Urodził się w Żelazowej Woli, w 

dzieciństwie i młodości mieszkał 

w Warszawie. Jeden z 

najwybitniejszych kompozytorów 

wszechczasów pozostawił w 

regionie wiele pamiątek. Szlak 

Chopinowski to niezwykła podróż 

w świat muzyki tworzonej przez 

genialnego kompozytora. Wiedzie 

przez najpiękniejsze zakątki 

regionu związane z jego życiem, 

pośród malowniczych pejzaży i 

krajobrazów mazowieckich miast, 

wsi i miasteczek. 



Opowieść o trzech wiekach mazowieckich 

Piastów, dzięki którym Mazowsze wzbogaciło 

się o około 100 budowli świeckich i 

sakralnych, nowy styl w architekturze zwany 

mazowieckim gotykiem oraz legendy o 

skarbach templariuszy i niezwykłe historie. 

Jedną z nich w „Zimowej Opowieści” opisał 

sam Szekspir. Przemierzając Mazowsze 

SKM można poznać spuściznę pozostawioną 

przez kilka pokoleń rodu, którego protoplastą 

był Konrad Mazowiecki. Historia ocenia go 

srogo za to, że sprowadził do Polski 

Krzyżaków. Ale pamiętać należy, że to także 

za jego sprawą niemal dziewicze tereny 

zmieniły się w prężnie działające i rozwijające 

się autonomiczne księstwo, które ostatecznie 

po wygaśnięciu linii zostało przyłączone do 

Polski.

66

Szlak Książąt Mazowieckich



Mówi się o niej „Cud nad Wisłą”, bo 

żadne znaki na niebie i ziemi nie 

wskazywały, że Polacy zwyciężą, że 

powstrzymają pochód Bolszewików na 

zachód. Jedna z najważniejszych 

bitew nie tylko w historii Polski, ale i 

całego świata to inspiracja dla szlaku, 

którym warto podążać chcąc 

zrozumieć, co dokładnie wydarzyło się 

przez kilka sierpniowych dni 100 lat 

temu.
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Szlak Bitwy 

Warszawskiej 1920
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Nieustannie zachwycają reżyserów i 

scenografów – mazowieckie wsie, 

miasta i miasteczka, krajobrazy i 

atrakcje. Od lat to właśnie na 

mazowiecką ziemię pada wybór 

filmowców realizujących swoje filmy i 

seriale. Mazowsze na Filmowo to 

gratka dla miłośników kina, fanów 

produkcji małego i wielkiego ekranu, 

którzy zafascynowani historiami 

swoich ulubionych bohaterów chcą 

poznać miejsca z nimi związane.  A 

jednym z najbardziej unikatowych 

plenerów jest Twierdza Modlin.

Mazowsze na Filmowo



Walorem Mazowieckiego Szlaku 

Literackiego jest jego 

interdyscyplinarność. Podążanie 

szlakami życia i twórczości wybitnych 

postaci literatury polskiej, związanych 

twórczością, urodzeniem lub 

działalnością z Mazowszem pozwala 

na poznanie nieznanych kart historii 

literatury, uprawiając przy okazji 

aktywną turystykę. Edukacyjny 

charakter MSzL umożliwia, np. 

podczas pieszych lub rowerowych 

wycieczek, szersze zaprezentowanie 

historycznych, przyrodniczych, 

kulturalnych i turystycznych walorów 

Mazowsza oraz promocję aktywnego 

wypoczynku.
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Szlak Literacki



Województwo mazowieckie jest 

prawdziwą skarbnicą dziedzictwa 

postindustrialnego. Począwszy od 

odkrycia reliktów jednego z 

najpotężniejszych ośrodków 

hutniczych świata barbarzyńskiego z 

przełomu er – Mazowieckiego 

Centrum Metalurgicznego, poprzez 

Osadę Fabryczną w Żyrardowie do 

wielu innych procesów i efektów 

przemysłowych.
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Industrialne Mazowsze



Ślady żydowskiego dziedzictwa na 

Mazowszu widziane nie tylko przez 

pryzmat holocaustu, ale również 

spuścizny świadczącej o 

wielowiekowym współistnieniu 

narodów polskiego i żydowskiego. 

Podążanie tym szlakiem daje 

możliwość poznania kilkuset lat 

historii bytności Żydów na 

mazowieckiej ziemi.
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W Kręgu Żydowskiego Dziedzictwa



Na szlaku spotkasz twórców, 

którzy z pasją uprawiają 

tradycyjne formy rękodzieła. 

Nasze ścieżki prowadzą także 

do świata tradycyjnej muzyki i 

tańca. Na smakoszy regionalnej 

kuchni czekają wytwórcy 

tradycyjnych produktów. Możesz 

u nich skosztować i zamówić 

kulinaria wytwarzane 

tradycyjnymi metodami według 

starych receptur.

Mazowiecki Szlak Tradycji
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Najwspanialsze obiekty 

sakralne na Mazowszu na 

wyciągnięcie ręki. Gratka dla 

pasjonatów zwiedzania 

kościołów, tych zabytkowych, 

ale również współczesnych. W 

jednym miejscu zgromadzono 

informacje na temat dzieł 

architektury sakralnej w 

Warszawie i na ziemi 

mazowieckiej, proponując 

jednocześnie różne trasy oraz 

sposoby podróżowania.
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Sakralne Perły Mazowsza



Najciekawsze kościoły Mazowsza

1. Romańska bazylika Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Czerwińsku. 

2. Gotycko-renesansowy kościół św. Andrzeja w Broku.

3. Gotycko-renesansowy kościół św. Jana Chrzciciela w Brochowie.

4. Gotycka bazylika kolegiacka Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Pułtusku.

5. Gotycki kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.

6. Barokowa bazylika mniejsza Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Sanktuarium 

Matki Bożej Fatimskiej w Węgrowie.

7. Opactwo pobenedyktyńskie z rokokowym kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny w Sieciechowie.

8. Modernistyczny zespół klasztorny z kościołem Najświętszej Marii Panny Niepokalanej św. 

Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie. 

9. Współczesna Świątynia Bożej Opatrzności w Warszawie.

10. Połączenie elementów gotyku, renesansu i klasycyzmu – bazylika konkatedralna 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Płocku.

11. Barokowy drewniany kościół Matki Bożej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu. 

12. Drewniany kościół św. Wojciecha i św. Marcina – Sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej

w Lewiczynie.

13. Drewniany kościół św. Anny w miejscowości Łyse.
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Największa regionalna 

baza wydarzeń w 

internecie, zawierająca 

ponad 1 tys. imprez 

skierowanych do 

różnych grup 

odbiorców. 
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Oferta kulturalna - imprezy



Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka 

Chopina

Jeden z najstarszych i prestiżowych konkursów 

muzycznych na świecie w klasie fortepianu, odbywający się 

co 5 lat w Warszawie od 1927 r.

Air Show w Radomiu 

Cykliczna impreza organizowana co dwa lata na lotnisku 

Sadków w Radomiu, łącząca pokazy statków powietrznych 

z naziemną statyczną wystawą sprzętu wojskowego. 

Termin: sierpień 

Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej – Ossów

Inscenizacja upamiętnia Wielkie Zwycięstwo Polaków, które 

miało miejsce na przedpolach Warszawy w 1920 roku. 

Termin: sierpień
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Żyrardów – Święto Lnu

Impreza związana z ponad 180-letnią tradycją przemysłu 

lniarskiego w Żyrardowie. Przybliżana potęgę 

funkcjonującej niegdyś Fabryki Wyrobów Lnianych, która 

została ulokowana na ziemiach dzisiejszego Żyrardowa w 

1829 roku, a pod koniec XIX-wieku była jedną z 

największych i najlepiej prosperujących w całej Europie. 

Termin: maj  

Jarmark Tumski w Płocku

Cykliczna impreza plenerowa, kolekcjonersko–

wystawiennicza i kulturalno-rozrywkowa, organizowana w 

Płocku od 2009 roku.

Termin: czerwiec

Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie

Impreza plenerowa prezentująca bogate tradycje kulinarne 

oraz promująca tereny, przez które przebiega Wielki 

Gościniec Litewski - dawny trakt handlowy a współcześnie 

szlak turystyczny. 

Termin: przełom czerwca i lipca 
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Piknik z Husarią – Pułtusk 

Impreza ku pamięci zaangażowania Mazowsza w Odsieczy 

Wiedeńskiej i ku czci króla Jana III Sobieskiego. Wielki 

Finał Polskiej Ligi Husarskiej.

Termin: wrzesień 

Wesele Kurpiowskie w Kadzidle 

To jedna z najważniejszych imprez folklorystycznych na 

Kurpiach, której fabuła jest oparta na tradycyjnym 

obrzędowym weselu kurpiowskim, której towarzyszą inne 

atrakcje.

Termin: czerwiec  

Miodobranie – Wydmusy k. Myszyńca

Jedyne o takiej skali wydarzenie w kraju, związane z 

szeroko pojętą tematyką pszczelarską. Impreza handlowa, 

artystyczno-rozrywkowa oraz promocyjna. To największe 

tego typu wydarzenie na Kurpiach, wykraczające poza swój 

regionalny zasięg. 

Termin: sierpień 
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W ramach projektu realizowany jest również program telewizji internetowej 

Dzieje się na Mazowszu, w którym organizatorzy imprez mają możliwość 

promować swoje wydarzenia.  
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Turystyka kulinarna
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Oddalona 40 km od 

Warszawy, „mazowiecka 

Toskania” jest najbliżej 

położoną od stolicy winnicą. 

Winnica Dwórzno ma w 

swojej ofercie jakościowe 

wina gronowe oraz owocowe. 

Zwiedzanie odbywa się w 

każdy weekend przez cały 

rok, nawet w zimie.

Doskonała oferta 

enoturystyczna. 

www.winnica.dworzno.pl
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Winnica Dwórzno
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Oferta dla amatorów 

wyśmienitej kuchni, chcących 

zwolnić rytm codziennego 

życia i odpocząć na łonie 

natury delektując się smakiem 

potraw podawanych niegdyś 

na polskim stole.

Atrakcje: warsztaty kulinarne, 

warsztaty rękodzieła, 

degustacje, wędkowanie, jazda 

konna, przejażdżki bryczką, 

kuligi, rajdy rowerowe, 

pływanie łódką, spływy 

kajakowe, zabawy przy 

ognisku, biesiady.
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Mazowiecka Micha Szlachecka
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Odrębną kuchnię mają Kurpie, 

region o wyrazistym folklorze, 

strojach, muzyce i słynnych 

wycinankach. 

Tu tradycja kulinarna bazuje na 

darach lasów, takich jak miód, 

grzyby i borówki, jagody jałowca, 

z których przygotowuje się 

nalewki, wódki i inne specjały.

W ofercie: biesiady kurpiowskie z 

tradycyjnymi daniami takimi jak: 

piwo kozicowe, domowy chleb ze 

smalcem, fafernuchy, rejbak, 

łagodniak i drożdżaki. 
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Kulinaria kurpiowskie
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Wyrazista kuchnia dotyczy 

również Urzecza – wyjątkowego, 

mikroregionu etnograficznego 

położonego w północnej części 

Doliny Środkowej Wisły

Do flagowych potraw należą: 

barszcz chrzanowo-buraczany, 

sytocha, siuforek, grzanka. 

https://www.facebook.com/stowar

zyszenie.binduga
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Kulinaria z Urzecza
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Turystyka aktywna
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Mazowsze to bardzo różnorodny 

teren do uprawiania turystyki 

rowerowej. Najciekawsze 

przyrodniczo, historycznie i 

kulturowo są puszcze: 

Kampinoska i Kozienicka, Kurpie 

ze skrawkami Puszczy Zielonej, 

okolice Bugu, ostatniej tak dzikiej 

rzeki Europy czy  Mazowiecka 

Szwajcaria  z  Doliną Skrwy 

Prawej i Brudzeńskim Parkiem  

Krajobrazowym.

Fantastycznym obszarem dla 

miłośników jednośladów jest 

również Pojezierze Gostynińskie.  
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Rowery
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Raj  dla  żeglarzy,  wędkarzy  i  amatorów  windsurfingu,  wakeboard’u,  

flyboard’u i  relaksu  nad  wodą.  Swoją  ofertą  kuszą  liczne  ośrodki  

wypoczynkowe  i  letniskowe,  restauracje  i  bary.  Nie  brakuje  szkółek  

żeglarskich,  wypożyczalni  sprzętu  wodnego  i  przystani  jachtowych. Do  

najpopularniejszych  miejscowości  turystycznych  nad  jeziorem należą:  

Zegrze, Serock, Zegrzynek, Jadwisin, Jachranka, Białobrzegi i Rynia.
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Jezioro Zegrzyńskie
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Kampinoski Park 

Narodowy – Światowy 

Rezerwat Biosfery 

UNESCO, jeden z 

niewielu parków na 

świecie graniczących 

ze stolicą państwa. 

Ponadto w regionie jest  

9 parków 

krajobrazowych i 171 

rezerwatów przyrody.
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Parki narodowe i krajobrazowe
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Wisła jest rzeką niezwykłą -

miejscem fascynującym i 

angażującym. To ostatnia 

dzika rzeka w sercu 

europejskiej stolicy. 

Zachwyca połączeniem 

dwóch światów –

ucywilizowanych bulwarów 

na lewym brzegu oraz 

dzikich plaż i naturalnej 

przyrody na prawym brzegu 

rzeki.
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Wisła



3030

Wisła

Discover Wisła River

Rejsy widokowe 

tradycyjnym statkiem po 

Wiśle w Warszawie

Rejsy widokowe 

tradycyjnym statkiem po 

Wiśle w okolicach Modlina 

Rejsy 

grupowe/okolicznościowe 

„Odkryj dziką Wisłę”

https://www.facebook.com/D

iscoverWislaRiver

Wisła
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Mazowsze jest jednym z 

najatrakcyjniejszych regionów 

dla kajakarzy i miłośników 

SUP.

Wśród rzek atrakcyjnych dla 

kajakarzy trzeba minimum 

wymienić: Liwiec, Bug, 

Rządzę, Świder, Bzurę, 

Rawkę, Utratę, Skrwę, Wkrę, 

Narew, Omulew, Radomkę, 

Pilicę i oczywiście Wisłę, ale 

także dziesiątki innych, 

mniejszych rzek. 

Kontakt: kajakidylewski.pl 
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Kajakowe szlaki Mazowsza
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Mazowsze to jeździeckie 

zagłębie. W samym 

Warszawsko-Mazowieckim 

Związku Jeździeckim 

(https://wmzj.waw.pl/)

zrzeszonych jest ponad 100 

klubów. 

Atrakcyjną ofertę dla 

miłośników koni tworzy 

również wiele gospodarstw 

agroturystycznych oraz 

stajni i stadnin. Są tu takie 

perły jak Stado Ogierów 

Łąck.
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Turystyka konna
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W ofercie dla motocyklistów 

znajduje się organizacja, 

we współpracy z Torem 

Modlin  

(najnowocześniejszym 

torem do szkoleń i nauki 

techniki jazdy w Polsce), 

rajdów motocyklowych. W 

2021 MROT planuje 

przygotować propozycje 

weekendowych tras do 

samodzielnego 

wykorzystania.

33

Turystyka motocyklowa



3434

Oferta dla rodzin i grup szkolnych
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Największy zadaszony aquapark w Europie. Otwarty na początku 2020 r. 

dołączył do grona największych atrakcji w regionie. Na turystów czekają tutaj 

trzy strefy tematyczne: Jamango, Relax i Saunaria, strefa Wellness&Spa, 

kilkadziesiąt zjeżdżalni o łącznej długości 3,2 km, 2 tys. m2 basenów, 840 m2

basenu termalnego, 8 różnych saun i łaźni, a do tego restauracje, bary oraz 

Suntago Village z bungalowami.

www.parkofpoland.com

35

Park of Poland – Suntago Wodny Świat



Park Rozrywki Julinek

To nie jest zwykły park rozrywki. To miejsce 

z historią – tu bowiem, w otulinie  

Kampinoskiego Parku Narodowego, przez 

kilkadziesiąt lat funkcjonował ośrodek sztuki 

i rozrywki cyrkowej  o  międzynarodowym  

znaczeniu. I to właśnie w  nawiązaniu do 

cyrku Julinek zbudował swoje atrakcje.

www.julinek.com.pl  

Park Rozrywki i Edukacji Farma Iluzji

Wielość i różnorodność atrakcji (jest ich ponad 

60!) położonych na 6-hektarowym, częściowo 

zalesionym terenie – to największy atut Farmy 

Iluzji. Są tu place zabaw, karuzele, kolejki, 

labirynty, mini zoo, jest oczywiście też iluzja –

Krzywa Chata, Kopalnia Złota i pokazy 

iluzjonistów. Można tu zrobić piknik i odpocząć 

nad basenem.

www.farmailuzji.pl 
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Parki rozrywki
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Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu

Przenosi do życia na 

mazowieckiej wsi z 

przełomu XIX i XX w. 

funkcjonującej, jak dawniej, 

w rytm pór roku i świąt. 

Zawsze coś tu się dzieje –

przecież to prawdziwa, 

żywa wieś, w której pracach 

można uczestniczyć wśród 

autentycznej zabudowy. 11 

zagród chłopskich, dworek 

szlachecki; XVIII-w. kościół 

drewniany, wiatrak koźlak… 

to tylko kilka z ponad 13000 

eksponatów. 

37

Skanseny



Muzeum Wsi Radomskiej

80 obiektów dawnego budownictwa wiejskiego 

(chałupy, dwory, kościół, budynki gospodarcze, 

kuźnie, wiatraki i młyny wodne), wśród których 

„kłócą się” gęsi i barany, powodując należny wsi 

rwetes. Na szczególną uwagę zasługują 

kolekcje: pojazdów i maszyn rolniczych, uli i 

narzędzi pszczelarskich, tkanin i sztuki ludowej.

Skansen w Kuligowie

Przeniesione tu chałupy pochodzą z przełomu XIX i 

XX w. Obecnie eksponowane są wraz z możliwie 

pełnym wyposażeniem. Ekspozycja dot. ginących 

rzemiosł: garncarskiego, plecionkarskiego, 

rymarskiego, tkackiego, powroźniczego i kołodzieja –

stolarza. Odbywają się tu m.in.: lekcje dla młodzieży, 

plenery artystyczne, zjazdy kolekcjonerów. Stanowił 

też scenerię do filmów J.J. Kolskiego, zaś obiekty z 

jego wyposażenia były elementami scenografii w 

„Zemście” A. Wajdy. 
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Skanseny



Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w 

Wiączeminie Polskim

Typowe dla osadnictwa olenderskiego zabudowania 

gospodarskie wraz z wyposażeniem: 

jednobudynkowy tzw. langhoff, czy zespół obiektów 

składający się z budynku mieszkalnego, stodoły oraz 

budynku powidlarni, służącej także jako suszarnia 

owoców. Ponadto szkoła, kościół ewangelicko-

augsburski, pobliski odnowiony cmentarz. 

Zagroda Kurpiowska w Kadzidle

Jest to typowa zagroda samotnicza zwana też 

kolonijną. Z przeniesionych na teren skansenu 

obiektów powstała wydłużona zagroda o 

regularnym prostokątnym kształcie. W jej skład 

wchodzą obiekty z końca XIX i początku XX w. 

Warsztaty: pieczywo obrzędowe, wycinanki, kwiaty 

z bibuły, pisanki wielkanocne, palmy wielkanocne, 

ozdoby choinkowe.
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Muzeum Starożytnego Hutnictwa 

Mazowieckiego w Pruszkowie

Na przełomie er (II wiek p.n.e. – IV wiek n.e.) 

na obszarze dzisiejszych powiatów położonych 

na zachód do Warszawy produkowano, na 

masową skalę, żelazo. Muzeum oferuje 

nowoczesną bogatą w eksponaty i multimedia 

wystawę, lekcje muzealne, warsztaty i zajęcia 

dla dzieci, rodzin i dorosłych. A także koncerty.

Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze

Należy do największych na świecie zespołów 

artystycznych sięgających do bogactwa narodowych 

tańców, piosenek, przyśpiewek i obyczajów. Oprócz 

repertuarowych koncertów, w ofercie „Mazowsza” 

znajdują się zwiedzanie siedziby, warsztaty, zajęcia 

artystyczne i jarmarki (podczas których także 

występuje zespół). Na terenie siedziby zespołu 

znajduje bardzo nowoczesna sala widowiskowa, 

muzeum, karczma i hotel.
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Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie

Największy w Europie zbiór wąskotorowych 

pojazdów szynowych. Obecnie są prezentowane 

163 jednostki. W sezonie letnim muzeum organizuje 

wycieczki do Puszczy Kampinoskiej. 18-km trasa 

biegnie mijając ruiny zamku książąt mazowieckich, 

kościół w Brochowie (miejsce chrztu F. Chopina), 

kończy bieg w Tułowicach.  Na koniec wycieczki 

nad rzeką Łasicą czeka piknik z grillem i ogniskiem.

Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa

Pociągi turystyczne, które wyruszają ze stacji 

Piaseczno Miasto Wąskotorowe, jeżdżą na 15-km 

odcinku trasy Piaseczno-Tarczyn-Piaseczno. Odjazd 

w każdą niedzielę o godzinie 11:00. Podczas 

wycieczki organizowane jest ognisko oraz dodatkowe 

atrakcje w miejscowości Runów. Nieopodal znajduje 

się park rozrywki, stylizowany na Dziki Zachód. 

Możliwość zorganizowania przejazdu przez osoby 

indywidualne, firmy, szkoły. 
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W odpowiedzi na jeden z 

megatrendów rozwoju turystyki na 

świecie (OECD, 2018) MROT 

promuje turystykę odpowiedzialną 

i dbałość o środowisko.  

W przewodniku „Mazowiecka 

Wieś Zaprasza” prezentowanych 

jest 20 najciekawszych obiektów 

turystyki wiejskiej. Gospodarstwa, 

oprócz noclegów, oferują 

doskonałą ekologiczną kuchnię, 

udział w pracach gospodarskich, 

warsztaty etc.

http://www.mazowsze.mrot.pl/ima

ges/PRZEWODNIK/mrot-

przewodnik-mazowiecka-wies-

zaprasza.pdf

42

Zrównoważona turystyka
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W 2019 r. MROT opracowała 

pierwszą na Mazowszu ofertę 

obiektów konferencyjnych. 

Wśród nich znalazły się: 

- obiekty zlokalizowane w 

zabytkowych pałacach, 

dworach, dworkach etc.,

- obiekty zlokalizowane w 

nowoczesnych wnętrzach 

hotelowych, 

- obiekty zlokalizowane w 

„wyjątkowych 

okolicznościach natury”.

 Mazowiecka oferta MICE  
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MROT dysponuje 

wiedzą i informacjami, 

aby przygotowywać 

oferty odpowiadające 

na potrzeby odbiorców 

przy wykorzystaniu 

potencjału całego 

regionu.

 Tailor made

offer – oferty 

szyte na miarę
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 Koło Przewodników Terenowych przy Oddziale PTTK w Ciechanowie

 Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Bolesława Krzywoustego przy Oddziale Miejskim PTTK w 

Płocku

 Koło Przewodników Terenowych przy Oddziale Miejskim PTTK im. księdza Jana Wiśniewskiego w 

Radomiu

 Klub Przewodników Turystycznych i Krajoznawców „Piotrówka” przy Oddziale Miejskim PTTK im. księdza 

Jana Wiśniewskiego w Radomiu

 Koło Przewodników Terenowych i Pilotów im. Marii Żyburowej przy Oddziale PTTK „Podlasie” w 

Siedlcach

 Studenckie Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

 Warszawskie Koło Przewodników Miejskich przy Warszawskim Oddziale Przewodników PTTK

 Warszawskie Koło Przewodników Terenowych przy Warszawskim Oddziale Przewodników PTTK

 Koło Terenowe Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Węgrowie

 Koło Przewodników PTTK „Belferek” przy Oddziale PTTK w Żyrardowie

 Klub Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek przy Oddziale PTTK „Mazowsze” w Warszawie

http://www.przewodnicy.pttk.pl

45

Usługi przewodnickie
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Warszawa
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City breaks

Płock

Radom

Siedlce
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Zapraszamy do Płocka
54



Płock 

Historyczna stolica 

Mazowsza oraz stolica 

Polski w latach 1079–1138

55



Bazylika 

Katedralna 

Jedna z 5 najstarszych 

katedr w Polsce. 

Jedna z 3, gdzie 

spoczywają dawni władcy 

Polski.

Największa nekropolia 

Piastów w Polsce.
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Kaplica Królewska
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Muzeum 

Diecezjalne 

Zamek Książąt 

Mazowieckich wzniesiony 

na początku XIV wieku 

przez Bolesława II 

mazowieckiego i 

rozbudowany przez 

Kazimierza Wielkiego. Do 

1495 roku siedziba książąt 

mazowieckich.
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Skarbiec Diecezjalny

- Herma św. Zygmunta –

patrona Płocka (dar 

Kazimierza Wielkiego z 

1370 r.), 

- kielich z pateną 

ufundowany przez Konrada 

Mazowieckiego z XIIIw.

- XII Biblia Płocka 
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Małachowianka 

Najstarsza szkoła w 

Polsce funkcjonująca 

nieprzerwanie od 1180 

roku.
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Aula uczelni

61



Muzeum szkolne
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Muzeum 

Mazowieckie 

Największe zbiory secesji 

w Polsce, jedne z 

większych w Europie.
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Ekspozycja secesji
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Galeria malarstwa i rzeźby
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Ekspozycja X wieków Płocka
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Spichlerz 

Kultura ludowa Mazowsza
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Sztuka Dalekiego Wschodu
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Muzeum Żydów 

Mazowieckich 

Dawna synagoga
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Ekspozycja w Muzeum Żydów 

Mazowieckich
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Sanktuarium 

Bożego 

Miłosierdzia 

Miejsce pierwszych 

objawień siostry Faustyny 

Kowalskiej
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Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia

• Miejsce pierwszych 

objawień siostry Faustyny 

Kowalskiej dotyczących 

namalowania obrazu 

Jezusa Miłosiernego

• Płock na Szlaku 

Miłosierdzia

• Powstający nowy obiekt –

sanktuarium z domem 

pielgrzyma
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Katedra Kościoła 

Starokatolickiego 

Mariawickiego

Miejsce powstania 

mariawityzmu
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Katedra Kościoła

Mariawickiego

- Najważniejsza świątynia 

mariawitów, która kryje 

szczątki założycielki –

Mateczki Kozłowskiej

- Płock na Szlaku 

Mariawityzmu
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Płockie ZOO

Miejsce, gdzie możesz 

spędzić wyjątkową noc 

wśród dzikich zwierząt.
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Płockie ZOO
• Malowniczo położone na 

wysokiej skarpie wiślanej 

Płockie ZOO jest 

wyjątkowym miejscem do 

hodowli dzikich zwierząt, w 

tym rzadko spotykanych w 

innych ogrodach 

zoologicznych.

• Aktualnie hoduje 580 

gatunków zwierząt, w tym 

wiele okazów cennych, 

rzadko spotykanych w 

innych ogrodach.
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Nad Wisłą

Przepiękne położenie 

miasta nad brzegiem 

Wisły to nasz atut
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Nabrzeże Wiślane

• Jedyne w Polsce molo 

wkomponowane w rzekę 

Wisłę

• Port jachtowy

• Miejsce do wypoczynku

• Rejsy statkiem

• Ścieżki rowerowe i biegowe

• Obiekty gastronomiczne
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Plaża i kąpielisko miejskie

• Zalew Sobótka położony 

nad brzegiem Wisły u 

podnóża skarpy wiślanej z I 

klasą czystości wody

• Kąpielisko miejskie

• Miejsce do wypoczynku
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Inne atrakcje

• Ciuchcia Tumska

• Rejsy statkiem

• Rower miejski
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Płock miastem festiwali
• Audioriver

• HIP HOP Polish Festiwal

• Rynek Sztuki

• Jarmark Tumski

• Festiwal Muzyki 

Jednogłosowej

• Festiwal Themersonów

• Vistula Folk Festival

www.kalendarzimprez.plock.eu
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Hotele i miejsca noclegowe

• Hotele **** - 252 miejsc

• Hotele *** - 357 miejsc

• Hotele ** - 159 miejsc

• Hotele * - 50 miejsc

• Inne miejsca noclegowe –

apartamenty, hostele, 

pokoje gościnne – 718 

miejsc

• Akademiki, domy 

studenckie - 538 miejsc
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Atrakcje turystyczne okolic Płocka

• Pojezierze Gostynińskie

• Brudzeński Park 

Krajobrazowy

• Muzeum Wsi Mazowieckiej 

w Sierpcu

• Skansen Osadnictwa 

Nadwiślańskiego w 

Wiączeminie Polskim

• Europejskie Centrum 

Artystyczne im. F. Chopina 

w Sannikach
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Płocka Lokalna Organizacja 

Turystyczna

• IT ****

• Materiały informacyjne

• Pamiątki

• Usługi przewodnickie

• Organizator Turystyki

• Wakacyjne otwarte spacery 

z przewodnikami 

turystycznymi.
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Zapraszamy do Płocka!

https://youtu.be/-SrJ3hSItdc


Dziękujemy za uwagę!!!

Zapraszamy do kontaktu: 

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna 

Dyrektor Biura Dorota Zbińkowska  - d.zbinkowska@mrot.pl

Zastępca Dyrektora Biura Iwona Majewska – i.majewska@mrot.pl

www.modanamazowsze.pl / www.mrot.pl / www.mazowsze.travel / 

www.dziedzictwomazowsza.pl

Warszawska Organizacja Turystyczna 

Marek Skowerski – office@wot.waw.pl

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna

Prezes Zarządu Iwona Krajewska – i.krajewska@turystykaplock.eu
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