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W Polsce
z jest wiele
fascynujących miejsc.
Jednym z nich są Beskidy,
które możecie zwiedzić
podczas wycieczki
zorganizowanej przez PTTK
czyli Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze ☺.
▪

Beskidy to grupa pasm górskich w łańcuchu
Karpat, rozciągająca się od rzeki Beczwy na
zachodzie (w Czechach) po rzekę Czeremosz
na wschodzie (na Ukrainie).

▪

Szerokość Beskidów wynosi 50–70 km, a ich
długość ok. 600 km.

Co kryją Beskidy?

z

▪

Beskid Żywiecki jest drugim pod
względem wysokości pasmem górskim w
Polsce.
Nie każdy wie, ale jest to drugie najwyższe
pasmo gór w kraju zaraz po Tatrach.
Najwyższy szczyt to Babia Góra (Diablak,
1726m n.p.m.) znana jako Królowa
Beskidów czy Królowa Niepogody.
Beskid Śląski słynie za to z Baraniej Góry,
zwanej górą niedźwiedzi. Z jej zboczy
wychodzą źródła naszej polskiej rzeki –
Wisły, która ma trzy potoki źródłowe:
Czarną i Białą Wisełkę oraz Malinkę. Biała
i Czarna uchodzą do zbiornika Wisła
Czarne, od którego płyną razem jako
Wisełka. Dociera do nich Malinka i płyną
razem dalej już jako Wisła.
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„Beskidzkim
szlakiem”
▪

Podczas autokarowej 2-dniowej wycieczki
w Beskid Sądecki organizowanej przez
PTTK, będziecie mogli zjeść pyszne posiłki
w towarzystwie sympatycznego
przewodnika, który szczegółowo i
wyczerpująco opowie o zwiedzanych
miejscach, m.in. o Miasteczku Galicyjskim.

▪

Czeka na Was przepiękna Krynica, gdzie
wjedziecie kolejką na malowniczą Górę
Parkową.

▪

Będziecie mogli poza tym podziwiać
niesamowite widoki z Jaworzyny, na którą
dostaniecie się kolejką – wrażenia
gwarantowane! ☺

Jeśli chcecie wspiąć się wyżej niż beskidzkie szczyty, to PTTK
możezzabrać Was w Tatry.
Czy wiesz że.. Rysy to najwyższy szczyt w naszym kraju?
▪

Rysy to najwyższy szczyt w Polsce, a jego
nazwa wywodzi się od pożłobionych zboczy
całego kompleksu górskiego wokół szczytu.

▪

Rysy to obecnie jeden z najchętniej
odwiedzanych przez turystów szczytów w
Tatrach, choć wejście na niego nie jest tak
łatwe. Wymagana jest przynajmniej
podstawowa wiedza poruszania się po
górach oraz dobra kondycja. Wysiłek jednak
warty jest każdej ceny, gdyż ze szczytu
rozciąga się wspaniała panorama Tatr, a
przy dobrej pogodzie można dostrzec nawet
Kraków.

▪

Na Rysy najlepiej dotrzeć szlakiem
czerwonym od strony schroniska przy
Morskim Oku.

A jeśli nie góry, to może morskie klimaty? Dobrym pomysłem będzie
z się na wycieczkę integracyjną z PTTK do Świnoujścia ☺.
wybranie

▪

Świnoujście to uzdrowisko położone na
północno-zachodnim krańcu Polski, nad
Morzem Bałtyckim.

▪

Jest to jedyne polskie miasto położone na
3 dużych wyspach: Uznam, Wolin, Karsibór
oraz na 44 niewielkich i niezamieszkanych
wysepkach.

▪

Bardzo ciekawa jest pochodzenie nazwy
Świnoujście, ponieważ nazwa miasta
powstała z połączenia dwóch członów.
Rzeka Świna łączy się z Bałtykiem i ma ona
charakter ujścia rzeki. Stąd też wzięła się
nazwa Świnoujście. Tego i wielu innych
rzeczy na pewno dowiecie się od
przewodnika podczas wycieczki.

Świnoujście
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▪

Świnoujście to miasto najdalej wysunięte
na zachód miasto w Polsce posiadające
port morski, gazoport oraz kąpielisko.

▪

Ciekawostką jest, że na wyspie Wolin
znajduje się skansen Wikingów i Słowian.
Została tu odtworzona nadmorska wioska
z czasów wczesnego średniowiecza. Co
roku odbywa się tutaj festiwal Słowian i
wikingów, który ściąga w to miejsce
tysiące osób.

▪

A wiecie, że w Świnoujściu znajduje się
pomnik, który poświęcony jest wszystkim
tym, którzy nie wrócili z morza?

A jeśli nie góry i nie morze, to mam asa w rękawie – kraina
krasnoludków!
Niemożliwe? Zaufajcie PTTK, oni wiedzą, gdzie
z
można je spotkać. A wy domyślacie się, o jakie miasto chodzi? ☺
▪

Tak, to Wrocław, położony na Dolnym
Śląsku!

▪

W zakładce „Turysta” na stronie PTTK
znajdziecie różne aktywności i
ciekawostki Was i najmłodszych. 😊

▪

I co? Na świecie nie ma krasnoludków?
Oto dowody, że jednak są 😊.
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Wrocław

▪

Tu oprócz poszukiwania krasnoludków, które
poukrywane są w całym mieście, możecie
zwiedzić piękna Starówkę.

▪

Może podczas wycieczki na Ostrowie Tumskim
uda Wam się spotkać prawdziwego latarnika,
który zupełnie, jak postać z książek o Marry
Poppins, codziennie zapala, a następnie gasi
około stu gazowych latarni, które składają się
na wyjątkowy klimat tej części miasta.

▪

A wiecie, że krążą legendy o tym, że w
podziemiach Wrocławia istnieje drugie miasto,
z uliczkami, szpitalami, dworcem, zbudowane
jeszcze przed wybuchem II wojny światowej?

▪

Z pewnością przewodnik PTTK podzieli się z
Wami legendą o chłopcu uwięzionym za karę
przez mury Katedry, dlatego ja nic więcej o tym
nie powiem ☺.

Mam nadzieję, że któraś z opisanych przeze mnie wycieczek Wam się
spodobała, i że wyruszycie na nią właśnie z PTTK! Do zobaczenia ☺
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