Warto zobaczyć: Powiat Gorlicki piękny o każdej porze roku
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Ziemia Gorlicka – to początek Polski i Małopolski. Leży przy południowo-wschodniej granicy. Stąd
blisko na Słowację – przez przejście graniczne w Koniecznej i dalej na Bałkany. Magiczne piękno
Beskidu Niskiego i Pogórza, czaruje malowniczymi szczytami i dolinami o każdej porze roku. Pobyt u
nas dostarczy niezapomnianych wrażeń zarówno zwolennikom turystyki aktywnej jak i miłośnikom
szukającym spokoju i ciszy.
Powiat gorlicki to kraina Pogórzan, Łemków i dawne centrum chasydzkie. Fenomenem jest mnogość
kilkusetletnich drewnianych kościołów. Pięć z nich:
w Sękowej, Binarowej, Owczarach, Kwiatoniu i Brunarach – zostało wpisanych na listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Atrakcją przyrodniczą jest rezerwat Kornuty w paśmie Magury Wątkowskiej. Tu znajduje się największa
jaskinia Beskidu Niskiego – Jaskinia Mroczna. Nad Szymbarkiem wznosi się Maślana Góra. Na jej
południowym stoku znajduje się największe osuwisko w polskich Karpatach. Osobliwością terenu jest
płytkie jeziorko zwane Beskidzkim Morskim Okiem.
W miejscowości Łosie rzeka Ropa wije się pomiędzy stromymi stokami szczytów Kiczera – Żdżar i
Ubocz. Przełom zwany Gorlickimi Pieninami, jest zamknięty od góry zaporą Jeziora Klimkowskiego.
Ziemia Gorlicka to doskonałe miejsce do wypoczynku i rekreacji przez okrągły rok. Latem można
uprawiać sporty wodne na jeziorze w Klimkówce i przemierzać szlaki Beskidu Niskiego pieszo, konno
lub na rowerze. Zimą dla sympatyków narciarstwa biegowego atrakcją są „Śnieżne trasy przez lasy”
wyróżnione w plebiscycie "Turystyczne Skarby Małopolski 2020” w kategorii „Najciekawszy szlak
turystyczny”. To 100 km tras, z których zimą korzysta do 7 tys. amatorów turystyki na nartach
śladowych. Szlak to 50-kilometrowa pętla, wraz z licznymi łącznikami. Korzystanie ze szlaków i tras jest
bezpłatne.
Na pętlach tras sportowych (7,5 km i 1 km) rozgrywane są zawody o charakterze lokalnym i
regionalnym. Głównym miejscem sieci szlaków „Śnieżne Trasy przez Lasy” jest Centrum Narciarstwa
Biegowego w Krzywej.
Zapraszamy do nas! Z pewnością każdy znajdzie coś atrakcyjnego dla siebie.
Jesteś zainteresowany bezpłatną promocją swojego powiatu, miasta, gminy na naszym portalu? Prześlij
nam materiał na mail: redakcja@zpp.pl
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