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Trasa Turystyczna "Panorama Północnego Mazowsza" przygotowana została z myślą
o przyciągnięciu zmotoryzowanych podróżnych z aglomeracji warszawskiej. To
projekt przygotowany wysiłkiem samorządów, przedsiębiorców i działaczy z tego
terenu, którzy utworzyli w 2004 roku Lokalną Organizację Turystyczną. Głównym
elementem, dla którego doszło do powołania LOT PM, było dążenie do rewitalizacji
zabytkowej kolejki wąskotorowej Mława-Przasnysz-Krase-Maków Mazowiecki, oraz
wykorzystanie jej - obok innych atrakcji - do rozwoju turystyki na tym terenie.
Jej trasa długości około 70 kilometrów biegnie w dużej części wzdłuż opisanej
poniżej samochodowej ,,Panorama Północnego Mazowsza". Kolejka staruszka ma
ponad sto lat, bowiem jej pierwsze odcinki powstały jeszcze w XIX wieku. Kolejne
zaczęto wytyczać w czasie I wojny światowej na potrzeby niemieckiej armii. Po
wojnie powstały następne odcinki (Ciechanów - Grudusk). Przez wiele dziesiątek lat
obsługiwała ruch towarowy i pasażerski, który został wstrzymany w 2001 r. Rok
później kolejkę dojazdową otrzymała w użyczenie gmina Krasne a jej operatorem
technicznym jest Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL) z
siedzibą w Kaliszu. Kolejka ponownie została uruchomiona wiosną 2006 roku.
Trasa samochodowa stanowi pętlę łączącą Warszawę z Mławą, Przasnyszem,
Makowem Mazowieckim, a także odnogami do wszystkich okolicznych atrakcji Ciechanowa, Opinogóry, Rostkowa i Krasnego. Trasa umożliwia sprawny tranzyt
przez wybrane, odpowiednio opisywane okolice, oraz wskazuje miejsca postoju i
propozycje aktywności. Sukcesywnie opracowane zostaną szlaki turystyczne piesze,
rowerowe (z możliwością wynajmu rowerów), spływy kajakowe i canoe, trasy konne
w oparciu o tutejsze stadniny. Szlaki tematyczne dotyczyć będą m.in. architektury
drewnianej, obiektów sakralnych, zabytków techniki, wieszczów Romantyzmu i
Pozytywizmu, Marii Skłodowskiej. Atrakcyjna oferta budowana jest wokół tematu
kolejki wąskotorowej, w tym jazdy drezynami czy poznawania zabytkowego
zaplecza technicznego.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych spędzeniem czasu na
malowniczym Mazowszu. W poznaniu ofert i przebiegu dróg pomocna będzie mapa,
nowy szczegółowy opis, a także strona internetowa www.mazowszeturystyka.org.pl .
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