Turystyka

Piękne położenie i dogodny dojazd do gminy Somianka spowodowały, że stała się ona chętnie
odwiedzana przez turystów. Na jej terenie, w miejscowościach: Somianka, Popowo, Barcice i
Huta Podgórna znajdują się ośrodki wypoczynkowe. Położone są one wzdłuż rzeki Bug.
Stanowią doskonałą bazę noclegową dla miłośników wędkowania i wypoczynku na łonie natury.
Każdy z ośrodków jest otoczony lasem co dodatkowo zachęca amatorów grzybobrania do
przyjazdu po kosz pełen borowików, koźlarzy, podgrzybków, czy maślaków...Piękne i
nieskażone tereny zachęcają do organizowania wycieczek pieszych i rowerowych. Przez teren
gminy przebiegają cztery wyznaczone i oznakowane trasy rowerowe. Zostały wytyczone w taki
sposób aby jadąc każdą z nich można było zobaczyć jak najwięcej ciekawych miejsc, zabytków
a przy odrobinie szczęścia zwierząt, takich jak bobry, łabędzie...
Aby zachęcić do aktywnego wypoczynku otwarto w Somiance wypożyczalnię rowerów, z której
za niewielką odpłatnością każdy może skorzystać.
Również miłośnicy jazdy konnej znajdą w gminie coś dla siebie. W miejscowości Popowo
Parcele znajduje się specjalistyczne gospodarstwo rolne zajmujące się hodowlą koni. Można tu
nauczyć się jazdy konnej,
jak również przejechać się bryczką, a zimą uczestniczyć w prawdziwym kuligu.
W Popowie na turystów czeka przystań wodna. Bardzo przyjemną i aktywną formą spędzania
wolnego czasu jest pływanie żaglówką, kajakiem czy rowerkiem wodnym. Sprzęt można
wypożyczyć na miejscu
Adresy ośrodków wczasowych i instytucji oferujących usługi turystyczno-rekreacyjne
na terenie gminy:
• Ośrodek Wypoczynkowy Warszawskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „Dźwigar”
w Hucie Podgórnej, tel. (029)7421697. Ośrodek położony w kompleksie leśnym, 1200 m od
drogi krajowej Wierzbica - Wyszków. Plac zabaw i basen
dla dzieci.
Czynny w sezonie letnim od maja do września. • Ośrodek wypoczynkowy „REKREACJA” Kępa
Barcicka, tel.(029)741-87-66.
Ośrodek położony w kompleksie leśnym, 100 m od rzeki Bug, 3 km od wsi Somianka.
Czynny w sezonie letnim od maja do września.
• Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie Parcele, tel. (022)782-71-62.
Ośrodek położony w odległości 100 m od rzeki Bug.
Znajduje się tu przystań z wypożyczalnią sprzętu pływackiego. Możliwość gry w tenisa, mini
golfa, piłkę siatkową i nożną.
Funkcjonuje siłownia, wypożyczalnia rowerów, plac zabaw i basen dla dzieci oraz sauna.
Ośrodek czynny cały rok.
• Specjalistyczne gospodarstwo rolne ”HODOWLA KONI” Beaty i Rafała Gajewskich w Popowie
Parcele, tel. (022)793-22-46. Organizuje naukę jazdy konnej, przejażdżki bryczką, kuligi.
Czynne cały rok.
• Wypożyczalnia rowerów w Somiance,
tel. (029)7418760. Wypożyczalnia znajduje się
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
Czynna od poniedziałku do piątku 08:00-20:00,
w soboty i niedziele 16:00-20:00
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