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Dzisiejszy numer w całości poświęcony jest propozycjom wakacyjnych 
wyjazdów w Polsce. Poruszymy następujące tematy: 
1. Dlaczego Polska jest atrakcyjna turystycznie? 

2. Gdzie warto wyjechać do Polski na wakacje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy! 

 



 

1.Dlaczego Polska jest atrakcyjna turystycznie? 

Jeżeli zastanawialiście się dlaczego Polska jest atrakcyjna turystycznie. To 
pomożemy wam! Podajemy wam niżej mocne strony naszej krajowej polskiej 
turystyki.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOCNE STRONY POLSKIEJ TURYSTYKI 

- dobre centralne położenie geograficzne w Europie – na skrzyżowaniu szlaków 
północ, południe, wschód, zachód (kraj tranzytowy) 

- zróżnicowany krajobraz – morze, góry, lasy, jeziora, parki krajobrazowe, 
rezerwaty przyrody 

- możliwość uprawiania różnych form turystyki aktywnej dzięki różnorodności 
terenu 

- tereny mało przekształconej przyrody 

- dobrze rozwinięty folklor, rzemiosło artystyczne, kuchnia regionalna, żywa 
kultura ludowa 

- obiekty i zespoły zabytkowe najwyżej światowej klasy w tym UNESCO i inne 

- bogata zróżnicowana kultura – muzyka, malarstwo, rzeźba oraz bogata oferta 
różnego rodzaju imprez kulturalno – rozrywkowych, festiwali itd. 

- tradycyjna polska gościnność 

- ciekawe szlaki turystyczne piesze i rowerowe  

- zróżnicowana baza noclegowa 

- aktywny udział w ruchu turystycznym  

- znane osobistości na świecie – papież Jan Paweł II, Robert Lewandowski itd. 

- sąsiedztwo państw ościennych w tym Niemiec, które są trzecim pod 
względem liczby wyjazdów krajem świata 

- korzystne kursy walut, dzięki czemu niektóre towary i usługi są atrakcyjne dla 
gości z zagranicy 

- członkostwo w Unii Europejskiej 

 

 

 

 

 



2. Gdzie warto pojechać do Polski na wakacje? 

W Polsce jest wiele pięknych oraz zapierających dech w piersiach miejsc, 
wartych uwagi. Jeżeli planujecie wyjazd wakacyjny, pomożemy wam! 
Niżej podajemy kilka niesamowitych miejsc, położonych w regionach Polski 
takich jak: 

- Pomorze 

- Mazury 

- Niziny 

- Wyżyny 

- Góry 

 

 

 

  



Pomorze 

Pomorze większości się kojarzy z plażowaniem. Znajdzie się tu wiele atrakcji dla 

aktywnych i ciekawych świata. Można ruszyć szlakiem latarń morskich, 

bursztynu lub murali. Można pojeździć rowerem po Żuławach i nawet poczuć 

się przez chwilę jak na Saharze. Półwysep Helski, zwany potocznie Helem, zna 
każdy! Ale czy każdy miał już okazję odwiedzić tę 35-kilometrową mierzeję o 

zielonych lasach i piaszczystych plażach? Mierzeja Helska powstała dzięki 
płynącemu wzdłuż wybrzeża prądowi morskiemu niosącemu piasek z dna. Jest 
to jedyne miejsce w kraju z trzech stron otoczone plażami. Mieszkańcy 
nazywają ją „początkiem Polski”, a miejscowości takie 
jak Jurata, Chałupy czy Jastarnia każdemu kojarzą się z błogim wypoczynkiem! 
Świnoujście to klasyk pośród polskich miast – nie ma bowiem drugiej 

miejscowości o takim charakterze. Kurort położony na 44 wyspach i wysepkach 
zachęca do odkrycia klasyki na nowo. Przemierzając tutejsze uliczki warto 
odwiedzić jedną z kawiarenek lub restauracji.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mazury 

Na Mazurach można zachwycać się nie tylko pięknymi jeziorami oraz lasami.                   

Poza sprzyjającymi okolicznościami przyrody, Mazury zachęcają mnogością 
atrakcji, zabytków z ciekawą historią oraz aktywnościami. Najlepiej wybrać 
hotel nad jeziorem Mazury będą wtedy widokiem z okna. Na jeziorach 
wspaniale się żegluje i większość turystów w tych okolicach decyduje się na 
choć jednej rejs żaglówką. Szanty i morskie opowieści są nieodłączną częścią 
przebywania na Mazurach. Inną atrakcją jaką można zorganizować na 
Mazurach jest spływ kajakowy na szlaku kajakowym Krutyni, który przebiega 
przez Puszczę Piską. Po drodze można także odwiedzić Mazurski Park 
Krajobrazowy. Ciekawym elementem szlaku jest 1,5-kilometrowy odcinek 

rzeczki Sobiepanka (niedaleko Sorkwit), gdzie nurt może płynąć w obie strony.                         
Warto odwiedzić również stację badawczą PAN, gdzie podziwiać można bobry 
w ich naturalnym środowisku. Mazury to piękne tereny w naszym kraju. Urlop 
wśród mazurskich jezior oraz lasów na pewno będzie świetnym relaksem i 
odpoczynkiem od pracy, dlatego wyjazd na Mazury to dobry pomysł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niziny 

Kampinoski Park Narodowy jest drugim co do wielkości w kraju i ukochanym 
przez warszawiaków miejscem weekendowego wypoczynku. Na terenie o 

powierzchni ponad 38 tys. ha przygotowano setki kilometrów ścieżek 
spacerowych, rowerowych, do jazdy konnej, a zimą także trasy narciarstwa 

biegowego. Na terenie parku istnieje 12 polan wypoczynkowych, na których 
możliwe jest organizowanie pikników oraz 2 place zabaw. Kolorowe, tętniące 
życiem miasto Wrocław warto odwiedzić z wielu powodów. Jednym z nich jest 
zwycięstwo w międzynarodowym konkursie European Best Destination 2018, w 
którym Stolica Dolnego Śląska zdobyła ponad 41 tysięcy głosów. To tutaj 

zaczęło powstawać miasto. Ostrów Tumski najstarszą zachowaną częścią 
zabytkowego Wrocławia. Ze względu na naturalny obronny charakter wyspy, 
którą kiedyś był Ostrów, postanowiono właśnie tam usytuować gród z zamkiem 
książęcym. Trudno mówić o zwiedzaniu Wrocławia nie zaglądając do rotundy 
znajdującej się w parku Juliusza Słowackiego. Przy ul. Jana Ewangelisty 
Purkyniego 11 znajduje się bowiem Panorama Racławicka – wielkie malowidło 
(15×114 m) upamiętniające Insurekcję Kościuszkowską. Obecnie wrocławski 

Rynek tętni życiem przez cały rok, każdego dnia i nocy! Stanowi miejsce 
spotkań, randek i koncertów. Prawie w każdej kamienicy znajduje się pub, 
kawiarnia czy restauracja. Latem rynek wypełniają połykacze ognia, tancerze, 
aktorzy i akrobaci i nie tylko. 

 

 

 

  



Wyżyny 

Obecnie wśród gęstego lasu na turystów czekają niesamowite widoki! Są to 
niewielkie kolorowe jeziorka położone wśród zieleni. Jeziorka znajdują się na 
terenie zalanej kopalni ród żelaza. Swoje rozmaite kolory jeziorka zawdzięczają 
właśnie rudom żelaza. Jest to niesamowity widok! Podążając szlakiem 
odkryjemy wiele niewielkich kolorowych akwenów usytuowanych w środku 
lasu. W lato zieleń roślinności połączona z barwami wody daje niesamowite 
połączenie. Nie tylko dzieci będą zachwycone takim widokiem ;) Jest to idealna 

propozycja na spędzenie ciepłego, letniego dnia w rodzinnym gronie. Warto 
wybrać się tu z dziećmi by pokazać im to niesamowite miejsce. Będzie to także 
odskocznia od miejskiego zgiełku.  Kraków jest położony w południowej Polsce, 
w środkowo-zachodniej części województwa małopolskiego nad Wisłą; na jego 
terenie znajdują się ujścia wiślanych dopływów: Białuchy (dolny 

bieg Prądnika), Rudawy, Dłubni, Drwiny Długiej i Wilgi. Kraków znajduje się w 
miejscu zbiegu kilku krain geograficznych: Bramy Krakowskiej, Kotliny 

Oświęcimskiej, Kotliny Sandomierskiej, Pogórza 
Zachodniobeskidzkiego, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Położenie 
Krakowa sprawia, że jest on bazą dla wycieczek w polskie góry, czy wypadów do 
malowniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Góry 

Beskidy to pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, które rozciąga się od rzeki 
Beczwy, w Czechach na zachodzie, po rzekę Czeremosz, na Ukrainie 

na wschodzie. Długość z zachodu na wschód wynosi około 600 kilometrów, 
a szerokość do maksymalnie 70 kilometrów. Jest to najmłodsze pasmo górskie 
w Polsce, na terenie którego powstało 11 parków narodowych. Wśród 
najpopularniejszych pasm Beskidów zalicza się Beskid Żywiecki, Gorce oraz 
Beskid Śląski, który jest pasmem tworzącym zwartą grupę, do której zalicza się: 
Pasmo Czantorii oraz Pasmo Wiślańskie (Baraniogórskie). W paśmie Wiślańskim 
można odwiedzić: grupę Baraniej Góry, masyw Skrzycznego, Pasmo Równicy  
oraz grupę Klimczoka z Szyndzielnią  i inne, niższe wzniesienia. Miasto Bielsko – 

Biała jest stolicą Beskidu Śląskiego. Zakopane położone jest na Pogórzu Spisko-

Gubałowskim, w Rowie Podtatrzańskim oraz w Tatrach, nad kilkoma potokami, 

których wody ostatecznie wpadają do rzeki Zakopianka (dopływu Białego 
Dunajca). Jest najwyżej położonym miastem Polski. W granicach 
administracyjnych miasta znajduje się część Tatr (z najwyższym punktem jakim 
jest wierzchołek Świnicy – 2301 m n.p.m.). Pomijając tereny TPN, miasto leży na 
wysokości 750–1126 m n.p.m. (Gubałówka), a część właściwa – zabudowana, 

do około 900 m n.p.m. Centralny punkt Zakopanego – skrzyżowanie ul. 

Krupówki i Kościuszki – znajduje się na wysokości 838 m n.p.m. Na północy 
rozciąga się pasmo Gubałówki, a na południu nad miastem góruje Giewont, 

który widać z każdego okna w Zakopanym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oprócz tych opisanych rejonów jest jeszcze mnóstwo innych miejsc wartych 
uwagi, tj. 

- Karpacki Szlak Wina 

- Polana Kalatówki 
- Podkarpacki Szlak Architektury Drewnianej 

- Pustynia Błędowska 

- Zamek w Mosznej 

- Park Gwiezdnego Nieba 

- Śnieżne Kotły 

- Szlak Orlich Gniazd 

- Krzywy Las K. Gryfina 

- Dolina Rospudy 

- Park Gródek – Polskie Malediwy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



To już koniec trzydziestego drugiego 

numeru „Bon Voyage”. Dziękujemy za 
wasz poświęcony czas oraz wsparcie! 
Zapraszam do czytania następnych 
wydań oraz przeglądania poprzednich! 

Wspaniałych wakacji! 

 
 

 


