WAKACJE CORAZ BLIŻEJ!

Z dnia na dzień coraz więcej pytań roi się w naszej głowie dotyczących wakacji. Co będę
robić? Gdzie pojechać? Nie każdy ma możliwość wyjechać i podziwiać uroki innych
krajów. Nic straconego! Przedstawię Wam kilka naprawdę świetnych miejsc, w które warto
się wybrać. Dodatkowym plusem jest to, że znajdują się one na obszarze województwa
podkarpackiego lub w jego okolicach.
Miejscem, które z całego serca Wam polecam są Bieszczady. Od trzech lat jestem tam na
każdych wakacjach i za każdym razem zachwyca mnie coś innego, odkrywam coraz
większe piękno tego regionu.
Trudno wyobrazić sobie bardziej rozpoznawalną wizytówkę Podkarpacia niż położone na
granicy trzech państw Bieszczady. Fascynują dziewiczym pięknem krajobrazu i ciszą,
którą z rzadka przerywa głos dzwonów cerkwi i kościołów. Tutaj naprawdę czuje się
bliskość natury. Wśród prastarych lasów i rozległych połonin Bieszczadzkiego Parku
Narodowego żyją w spokoju wilki, rysie, żbiki i niedźwiedzie brunatne oraz żubry. Punktem
obowiązkowym jest wędrówka na Tarnicę (1346 m n.p.m.). Najlepszą nagrodę za dotarcie
na sam szczyt tej najwyższej góry polskich Bieszczadów stanowi jednak spektakularny
widok na dolinę rzeki Wołosaty i Przełęcz Goprowską.
Wiadomo- jeżeli wakacje, to pora się spluskać w wodzie. To potrzeba, którą odczuwa
chyba każdy z nas. Otoczenie Jeziora Solińskiego jest licznie odwiedzane przez turystów i
wczasowiczów. Na jego brzegach powstało kilka ośrodków rekreacyjnych, a na zachodnim
brzegu jeziora znajduje się znana miejscowość uzdrowiskowa Polańczyk.

Poza wyznaczonymi kąpieliskami kąpiel jest niebezpieczna z powodu niedostępnych
brzegów i licznych przeszkód podwodnych. Na całym zbiorniku obowiązuje strefa ciszy.
Uprawiane jest żeglarstwo i windsurfing, jednak akwen nie należy do łatwych: jego
szczególną cechą spowodowaną rozczłonkowaniem tafli wody oraz wpływem wysokich
brzegów, jest zmienność i nieprzewidywalność wiatrów.

Jest jeszcze wiele miejsc do zwiedzenia:
• Zamek w Krasiczynie
• Skansen w Sanoku
• ZOO w Zamościu
• Przemyśl Stare Miasto
i wiele wiele innych!
Życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku! �
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