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Laguna RejsyDlaCiebie świadczy usługi rejsów kameralnymi i nowoczesnymi 
statkami pasażerskimi po Jeziorze Zegrzyńskim i jego okolicach. 

Myślą przewodnią jest jak najlepsza organizacja wypoczynku, integracji i rekreacji. 

Dzięki wielu godzinom spędzonym na rejsach z naszymi Klientami poznaliśmy 
niezwykłe piękno otaczającej nas przyrody, a także pozyskaliśmy niezliczone 
kontakty, które stały się inspiracją do stworzenia niekonwencjonalnej oferty 
wycieczek. 
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Dzięki wyposażeniu naszych statków w: 

• zaplecze kuchenno-sanitarne 

• sprzęt audio-video 

• miejsca siedzące ze stolikami 

• ogrzewanie pokładowe (umożliwiające odbywanie rejsów przy niskich 
temperaturach) 

• łazienkę z toaletą i umywalką 

• taras widokowy 

jesteśmy w stanie przeprowadzać zarówno rejsy godzinne jak i całodniowe z 
możliwością obsługi gastronomicznej Gości. 



Laguna – 
RejsyDlaCiebie 
 

Prosimy o zapoznanie się z trasami i atrakcjami rejsów wypoczynkowo- 
integracyjnych oraz wypoczynkowo-rekreacyjnych do Pułtuska, Kuligowa, Serocka, 
Zapory Wodnej w Dębem. 

Dla tych z Państwa, którzy mają własny pomysł na trasę rejsu i spędzenie czasu 
podczas niego również jesteśmy do dyspozycji i z chęcią pomożemy w ułożeniu 
planu rejsów zarówno godzinnych po wodach Jeziora Zegrzyńskiego jak i 
kilkudniowych w odległe miejsca Polski (proponujemy Augustów i  Mikołajki). 
Każdy nasz rejs to gwarancja przygody, udanego wypoczynku i bezpiecznej żeglugi 
pod okiem wykwalifikowanej załogi. 

Z nami nie będziesz się nudził! 
Zapraszamy na pokład! 



Program wycieczki do Serocka 

• odpływamy z Portu Nieporęt-Pilawa 

• płyniemy przez Jezioro Zegrzyńskie w kierunku rzeki Narew 

• wyspa Euzebia, ujście rzeki Rządza 

• rzeka Bug „Nadbużański Park Krajobrazowy” 
w trakcie rejsu wyświetlamy filmy i opowiadamy o powstaniu Jeziora 
Zegrzyńskiego, Puszczy Białej oraz historii i urokach rzek Bug i Narew 

• rzeka Narew i obiekty turystyczne położone nad jej brzegiem 

• promenada i molo w Serocku 

• przerwa 1,5h i zwiedzanie zabytkowego Rynku w Serocku 

• rejs powrotny, podczas którego odwiedzamy Wąwóz Szaniawskiego 



Wypływamy z Jeziora Zegrzyńskiego, 
mijamy wyspę Euzebię i Narwią płyniemy w 

kierunku ujścia rzeki Bug 



Rzeka Bug „Nadbużański Park Krajobrazowy” 
- w trakcie rejsu wyświetlamy filmy i opowiadamy o powstaniu Jeziora 
Zegrzyńskiego, Puszczy Białej oraz historii i urokach rzek Bug i Narew 



Promenada i molo w Serocku 



Zwiedzanie zabytkowego Rynku w Serocku 



Powrót rzeką Bug, podczas którego 
odwiedzamy Wąwóz Szaniawskiego 



Podczas powrotu na pokładzie można bawić się w 
rytm największych przebojów lub wypoczywać i 

obserwować rzadkie gatunki ptaków oraz 
podziwiać dziewicze uroki flory i fauny 



Podczas rejsu istnieje możliwość udostępnienia 
zaplecza kuchennego w celu obsługi 

cateringowej gości przez hotel lub zleconą firmę 



Oferta cenowa 

Koszt rejsu jednego statku Laguna 1490 zł brutto 

Koszt przewodnika podczas rejsu oraz w Serocku 220 zł brutto 

Koszt cateringu – udostępnienie zaplecza kuchennego gratis, catering po 
stronie klienta 



Informacje dodatkowe 

Czas trwania wycieczki wraz z 1,5 h postojem w Serocku 5-6 godzin 



Informacje dodatkowe: 

 
Maksymalna ilość uczestników na jednym statku Laguna to 12 osób, 
wielkość grupy na dwóch statkach 24 osoby. 

 

Maksymalna ilość uczestników dla grup większych 220 osób (rejs łączony na 
5-ciu statkach) – wycena rejsu indywidualna. 



Dane kontaktowe: 

Laguna RejsydlaCiebie: 

• e-mail:  rezerwacje@rejsydlaciebie.pl 

• nr tel. 608 520 090 
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