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Temat: Gdzie wybrać się na tegoroczne wakacje w Polsce?
Oto najciekawsze propozycje:
Jura Krakowsko-Częstochowska, spokojne miejsce na wakacje
Jeśli nie wiecie gdzie pojechać na wakacje, proponujemy Pieniny, a szczególnie
malowniczy Przełom Dunajca.
Dużym przeżyciem na pewno będzie spływ rzeką, która płynie w głębokim, wyżłobionym
wśród skał wapiennych wąwozie. Wysokość ścian sięga nawet 300 metrów ponad lustro
wody. Dodatkowego charakteru dodają liczne zakręty, którymi wije się Dunajec.
Przełomu Dunajca nie wystarczy zobaczyć. Jedną z największych atrakcji jest spływ
drewnianymi tratwami sterowanymi przez flisaków. Trasa zaczyna się na przystani w
Sromowcach-Kątach, przy parkingu Pienińskiego Parku Narodowego. Jej długość liczy 15
kilometrów, czas przepłynięcia, w zależności od poziomu wody, to 2 lub 3 godziny. W
miejscu spływu Dunajec jest rzeką graniczną Polski i Słowacji, przez jakiś czas turyści
znajdują się nawet po stronie słowackiej.
Podczas spływu koniecznie trzeba mieć oczy dookoła głowy - oczywiście ze względu na
malownicze widoki. Z rzeki widać bowiem w całej okazałości Trzy Korony,
najwyższy szczyt Pienin. Na tej wysokości zaczyna się też przełom, gdzie pośród
skalnych ścian Dunajec tworzy siedem pętli. Flisacy na pewno zwrócą uwagę pasażerów
na słynne przewężenie nazywane Zbójnickim Skokiem. Jest miejsce, gdzie według legendy
Janosik przeskoczył rzekę, uciekając przed żandarmami. Podobno na skale można dostrzec
odciski jego kierpców. Trasa spływu tratwami kończy się w Szczawnicy. Chętni mogą
popłynąć łodziami dalej, do Krościenka.

Dolina Narwi, wakacje blisko natury
Szukając pomysłów na wycieczkę w wakacje, warto wziąć pod uwagę Dolinę
Narwi na Podlasiu. Powstał tu Obszar Chronionego Krajobrazu, gdzie każdy zachwyci się
szerokim rzecznym rozlewiskiem tworzącym labirynt koryt. Dolina Narwi jest też
wymarzona dla osób, które lubią "polowania" z aparatem fotograficznym - żyje tu ponad
150 różnych gatunków ptaków.
Łowy będą udane, jeżeli zdecydujemy się na spływ kajakowy Narwią. Łącznie trasa liczy
150 kilometrów i biegnie krętym korytem rzeki. Taką wyprawę warto zaplanować na kilka
dni, dzięki czemu będziemy mieć czas, aby nacieszyć się malowniczymi widokami. Z rzeki
widać bowiem malutkie wioski, w których nierzadko spotkać można jeszcze zabytki
drewnianej architektury. W czasie podróży można robić postoje w ośrodkach
wypoczynkowych, na polach namiotowych i kempingach.

Bory Tucholskie, pomysł na wakacje w zacisznym miejscu
Bardzo dobrym pomysłem na wakacje jest zaszycie się w zacisznym miejscu, położonym z
dala od ludzi. Jednym z regionów, w których turyści mogą korzystać z przestrzeni, są
położone na północy kraju Bory Tucholskie – największy w Polsce kompleks borów
sosnowych. W gęstych lasach rosną grzyby i jagody, są one również miejscem życia
dzikich zwierząt, niektóre gatunki, np. głuszec, bielik czy czapla siwa, trudno spotkać gdzie
indziej. Jeśli więc marzą nam się wakacje w lesie, blisko natury, okolice Borów Tucholskich
będą świetną lokalizacją!
O tym jak cenna jest tamtejsza przyroda świadczy fakt utworzenia Parku Narodowego Bory
Tucholskie, który chroni tamtejszą naturę. Podczas urlopu warto zagłębić się w leśne
ostępy, tym bardziej, że na turystów czekają dobrze oznakowane trasy piesze,
rowerowe oraz ścieżki dydaktyczne, pozwalające lepiej poznać specyfikę parku. Taka
wycieczka na pewno zajmie kilka godzin!
Warto pamiętać, że Bory Tucholskie nie ograniczają się tylko do lasów. Turyści mogą
korzystać tam również z wodnych atrakcji, gdyż innym skarbem regionu są czyste
jeziora i rzeki. Szczególnie popularna jest rzeka Brda, którą chętnie wybierają kajakarze
– spływ nigdy nie jest nudny, a mijane okolice zapierają dech w piersiach.

Kochani, życzę Wam udanych wakacji i zasłużonego odpoczynku. Do
zobaczenia we wrześniu :)

