Atrakcje turystyczne

Grodzisko Barbarka w Serocku.

przy szlakach biegowo - rowerowych
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FIT & SPORTY

Rynek i Ratusz

Prostokątny rynek z wychodzącymi z naroży ulicami zachował układ urbanistyczny ze średniowiecza. Prawdopodobnie pierwszy bruk na rynku położono w XVI w. – jego ślady się
nie zachowały. W czasie prac archeologiczno-wykopaliskowych w 1993-1994 r., odkryto we
wschodniej części rynku m.in. fragmenty bruku, którego funkcjonowanie, dzięki znalezionym monetom, można datować na okres od II połowy XVII w. W połowie XIX w. bruk został rozebrany i ponownie ułożony z tych samych kamieni. Był on świadkiem wielu parad
i uroczystości wojskowych w epoce napoleońskiej i Królestwa Polskiego. Bruk, który dotrwał
do naszych czasów na niemal połowie rynku został położony dopiero w latach 1848-1849.
W ramach odbudowy historycznej części miasta, pod nadzorem Wojewódzkiego konserwatora Zabytków, odtworzono pierzeje rynku. W 1997 r. oddano do użytku ratusz
w stylu neoklasycystycznym.

Zespół kościoła parafialnego w Serocku.

Kościół murowany fundacji książąt mazowieckich, forma architektoniczna późnogotycka, wybudowany około 1526 r. Obok kościoła budynek plebani murowany 2 kond.
z przełomu XIX i XX w. Wokół kościoła ogrodzenie murowane z przełomu XIX i XX w.,
widok na Jezioro Zegrzyńskie z wysokiej skarpy.

Grodzisko wczesnośredniowieczne z XI – XIII w. oddzielone od
kościoła jarem, koliste. Badania
ujawniły trzy fazy wału o konstrukcji rusztowej i przekładkowej,
jamy magazynowe, ślady słupów
oraz paleniska. W XVI w. istniał
tu cmentarz z kaplicą p.w. św.
Barbary. W czasie prac wykopaliskowych odsłonięte fragmenty
fundamentów kaplicy z XVII w.
Przez Barbarkę prowadzi trakt spacerowy i taras widokowy.

Rezerwat przyrody „Wąwóz Szaniawskiego”

w Jadwisinie. Powierzchnia rezerwatu wynosi 11,5
ha z utrwalonym przez roślinność wąwozem erozyjnym, z porastającym cały teren lasem grądowym oraz fragmentem zdziczałego parku. Walory
wąwozu podnosi obecność ruin dworku Jerzego
Szaniawskiego otoczonego resztkami drzewostanu parkowego. Droga dnem wąwozu prowadzi do
przystani wodnej „Klubu Mila”.

Rezerwat „Jadwisin”.

Barbarka – makieta średniowiecznego grodziska,
fot. UMiG Serock

Dawny zajazd pocztowy przy ul. Pułtuskiej w Serocku z 1 poł. XIX w. obejmuje dwa
budynki połączone murem z bramą zamkniętą łukiem odcinkowym oraz boczne skrzydło
z trzema przybudówkami ustawionymi prostopadle.

Uroczysko leśne w pobliżu Serocka o pow. 100 ha,
gdzie znajduje się XIX-wieczny neoklasycystyczny pałac należący w przeszłości do Radziwiłłów.
Występują tu siedliska grądów i lasów mieszanych z pomnikowymi dębami szypułkowymi
i sosnami pospolitymi.

Bulwar Nadnarwiański, fot. M. Rosolska

Pozostałości wałów napoleońskich w Serocku.

Fortyfikacje z 1807/1808 r. wybudowane z polecenia Napoleona jako część trójkąta
obronnego Modlin – Serock – Praga.

Jezioro Zegrzyńskie nazywane popularnie Zalewem Zegrzyńskim, oddano do użytku
22 lipca 1963 roku. Powstało w wyniku budowy stopnia piętrzącego i elektrowni na rzece
Narew w miejscowości Dębe.
Ruiny Zespołu dworsko-parkowego w Zegrzynku z 1 poł. XIX w.

Dwór z 1838 r. własność Radziwiłłów, w 2 poł. XIX w. stał się własnością Wandy i Zygmunta Szaniawskich, następnie ich syna Jerzego Szaniawskiego (1886-1970)
- pisarza. Dwór spalony w 1977 r.,
zachowane są jedynie ruiny piwnic
dworu ze schodami ogrodowymi
oraz ruiny dwóch innych budynków
i dwa murowane słupy bramne.
Kościół w Serocku, fot. M. Rosolska

Bulwar Nadnarwiański, fot. UMiG Serock

Ruiny dworku Szaniawskich w Zegrzynku-Jadwisinie,
fot. UMiG Serock

Na trasie Serock – Jadwisin, fot. UMiG Serock

Ul. Rybaki w Serocku, fot. UMiG Serock

