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Hasło promocyjne Powiatu Bocheńskiego doskonale oddaje charakter regionu. Powiat Bocheński skrywa
w sobie przepiękne rustykalne pejzaże, bogactwo walorów przyrodniczych od obszarów nizinnych
Kotliny Sandomierskiej po górzyste tereny Beskidu Wyspowego. Cenne zabytki jak Zamek Kmitów i
Lubomirskich w Wiśniczu, dzieło wczesnobarokowej architektury rezydencjonalno-obronnej, perełkę
architektury drewnianej czyli kościółek św. Leonarda w Lipnicy czy jedyną w swoim rodzaju Kopalnię
Soli wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To nie tylko miejsca, ale również wyjątkowi
ludzie jak Marek Piekarczyk i niezapomniane wydarzenia m.in. Konkurs Lipnickich Palm, 12-godzinny
podziemny bieg sztafetowy czy Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego. To wszystko sprawia, że
Powiat Bocheński jest jednym z atrakcyjniejszych turystycznie zakątków Małopolski.
Największym miastem a jednocześnie stolicą Powiatu jest Bochnia - miasto wielowiekowej tradycji i
oryginalnych zabytków. Powstanie miasta wiąże się nieodłącznie z istnieniem soli. Najstarsza w Polsce
Kopalnia soli będąca niegdyś motorem rozwoju gospodarczego miasta pełni dziś funkcję największej
atrakcji turystycznej Powiatu. Mikroklimat solnych komór i ich lecznicze właściwości, zachęcają do
skorzystania z podziemnych walorów.
Ziemia Bocheńska to także raj dla miłośników wycieczek pieszych i rowerowych, a dobrze wyznaczone
szlaki turystyczne zachęcają do odkrywania osobliwości przyrodniczo-historycznych Powiatu jak m.in.
Kamienie Brodzińskiego w Lipnicy Murowanej.
Podczas wędrówki po Powiecie Bocheńskim warto udać się na Szlak Architektury Drewnianej, na którym
znajdują się najcenniejsze kościoły i dzwonnice. Piękno zaklęte w drewnianych formach
architektonicznych urzeka turystów i pielgrzymów poszukujących wytchnienia i ciszy.
Kilka kilometrów od centrum Bochni znajdują się południowe obrzeża Puszczy Niepołomickiej. Ten
największy leśny obszar na terenie Powiatu, przyciąga miłośników i badaczy przyrody. To również
znakomity teren wypoczynkowy, gdyż liczne ścieżki przecinające wszerz i wzdłuż ten wyjątkowy
kompleks leśny, zachęcają do spacerów, a płaskie ukształtowanie terenu czynią Puszczę atrakcyjnym
miejscem na rolkowe i rowerowe wypady.
Zachęcamy do skonfrontowania swoich wyobrażeń z realiami – Ziemia Bocheńska, bowiem to nie tylko
skarbnica możliwości, ale i kopalnia wrażeń.
Więcej informacji o Powiecie Bocheńskim można znaleźć na stronie www.powiat.bochnia.pl
Jesteś zainteresowany bezpłatną promocją swojego powiatu, miasta, gminy na naszym portalu? Prześlij
nam materiał na mail: redakcja@zpp.pl
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