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Powiat elbląski położony jest w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i obejmuje
dziewięć jednostek administracyjnych.
Jedną z największych atrakcji turystycznych powiatu elbląskiego jest Kanał Elbląski – najcenniejszy
zabytek techniki na świecie, który jest unikalnym systemem wodnym łączącym kilka jezior z Zalewem
Wiślanym. Wyjątkowość tego kanału polega na tym, że do pokonania blisko 100-metrowej różnicy
wysokości służy pięć pochylni położonych na terenie powiatu elbląskiego, tj. pochylnia: Buczyniec,
Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny.
Unikatowe pochylnia umożliwiają statkom, pływającym w sezonie turystycznym, pokonanie po suchym
lądzie trasy o długości 2 km. Całkowita długość drogi wodnej wynosi 127,5 km.
Odwiedzając powiat elbląski warto zwiedzić zabytki z okresu średniowiecza i wieków nowożytnych,
m.in.: Ratusz Gotycki, Bramę Kamienną i Młyńską w Pasłęku, układ urbanistyczny Starego Miasta w
Młynarach, unikatowe stanowiska archeologiczne z licznymi grodziskami w Weklicach, zespoły dworskopałacowe, w tym: dwór Dohnów z XVIII w Dawidach i Bielicy, zespół pałacowy w Janowie Pomorskim,
zespół pałacowo-parkowy w Kwitajnach, pałac wraz z parkiem w Powodowie i Topolnie Wielkim, zespół
dworsko-parkowy w Połoninach, układ ruralistyczny wsi Tropy Elbląskie oraz zespół klasztorny oo.
Franciszkanów i zabytkową letnią rezydencję cesarską w malowniczo położonych Kadynach.
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Walory powiatu elbląskiego, stanowiące dobre warunki do rozwoju różnych form wypoczynku i
rekreacji, to także centralne położenie miasta Elbląga względem powiatu elbląskiego oraz bliskość
dużych portowych metropolii, położenie w pasie ważnych układów komunikacyjnych, dostęp do Morza
Bałtyckiego przez Zalew Wiślany i port w Elblągu, bogactwo flory i fauny, a także niezwykle bogata
historia i zachowane dziedzictwo kulturowe. Wybitne walory krajoznawcze powiatu elbląskiego z
zachowanymi naturalnymi krajobrazami zachęcają turystów do przyjazdu i spędzenia wolnego czasu w
urokliwych „miejscach z duszą”.
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Jesteś zainteresowany bezpłatną promocją swojego powiatu, miasta, gminy na naszym portalu? Prześlij
nam materiał na mail: redakcja@zpp.pl
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