Jeśli wakacje - to nad morze, a jeśli nad morze- to nad Bałtyk.
A dlaczego ?

Ponieważ :
Mamy około 500 kilometrów wybrzeża.
Polska ma dostęp do Morza Bałtyckiego i nie ma potrzeby
jechać za granicę naszego kraju. Nad Bałtykiem możemy
odwiedzić takie miejscowości jak Kołobrzeg, Gdańsk, Sopot,
Gdynię, Międzyzdroje, Ustkę, Świnoujście i wiele innych
urokliwych miasteczek. Na Bałtyku możemy odwiedzić wyspy .
Najbardziej znane to Gotlandia- największa wyspa Bałtyku oraz
Uznam i Wolin należące częściowo lub całkowicie do Polski.
Nad morzem możemy zjeść bałtycką rybę, np. śledzia
bałtyckiego, dorsza, szprota , flądrę .
Woda w Bałtyku nie jest bardzo ciepła, ma około 17-20 stopni,
ale kąpiele morskie są możliwe, oczywiście tylko na plażach
strzeżonych przez ratowników i pod okiem osób dorosłych.

Piękne polskie góry
A może na wakacje pojedziecie z rodzicami w góry ?
Mamy w Polsce różnorodne góry. Są takie, które
zaliczamy do niskich, to Góry Świętokrzyskie. Są góry
średnie, czyli Sudety oraz te, które są wysokie, czyli Karpaty
z najwyższymi Tatrami.
Góry to wymagający teren, trzeba mieć dobrą kondycję na
długie wędrówki, ale za to po zdobyciu wyznaczonego celu –
szczytu czy schroniska każdy czuje olbrzymią satysfakcję. My z
naszego domu, najbliżej mamy do tych średnich, czyli
SUDETÓW. Tu spotykamy kilka ciekawych pasm: , np. Góry
Sowie – najstarsze góry w Polsce, które liczą ponad pół
miliarda lat. Są Góry Złote, w których dawniej znajdowała się
ruda złota i Góry Kaczawskie z wygasłymi wulkanami. Jednak
najczęściej turyści wybierają Karkonosze. Tu znajduje się
najwyższy szczyt całych Sudetów - Śnieżka licząca 1602 metry
nad poziomem morza. Jest to również najwyższy szczyt Cech.
W Karkonoszach można spotkać również wodospady
Szklarka i Kamieńczyk. Są też jeziorka polodowcowe
znajdujące się w dawnych kotłach lodowcowych – Śnieżne
Kotły .
W Sudetach jest dużo schronisk, w których możemy
spędzić noc, odpocząć lub napić się i zjeść coś ciepłego.
Najczęściej odwiedzane miejscowości w Sudetach to Karpacz,
Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój, Kudowa Zdrój - Kletno z
piękną Jaskinia Niedźwiedzią oraz inne ciekawe miasta
miasteczka.

Jeziora
czy wakacje tam są fajne ?
Dziś zachęcam was do wyjazdu na wakacje nad jeziora.
Dlaczego ? ,,…tam każdy może znaleźć dla siebie coś fajnego i miło
spędzić czas”.
Mamy ponad 10 tysięcy jezior w kraju i są one bardzo
zróżnicowane. Są jeziora duże i głębokie, są wąskie i bardzo głębokie,
są mniejsze z kolorową wodą. Większość z nich to jeziora
polodowcowe czyli takie, które powstały po roztopieniu się lodowca
na terenie Polski. Najwięcej jezior jest na Pojezierzu Pomorskim, ale
największe są na Pojezierzu Mazurskim. Dla nas , Polkowiczan, najbliżej
jest do Pojezierza Lubuskiego w okolicach Zielonej Góry.
Jest tu około 500 różnych jezior polodowcowych, np. jezioro Ciecz
koło Łagowa, Dominickie koło Boszkowa, Sławskie koło Sławy i
Lubiatowa, Głębokie koło Międzyrzecza, że wymienię tylko te
najpopularniejsze .
Co przyciąga tutaj turystów ? Po pierwsze - czysta i ciepła woda w
jeziorach, po drugie - czyste plaże bardzo często piaszczyste choć w
większości trawiaste. Są też trasy żeglarskie i kajakowe, trasy
rowerowe i dla nordic walking, łowiska dla wędkarzy. Znajdziemy też
ciekawostki historyczne – stare zamki, Międzyrzecki Rejon Umocnień
– największy na terenie Europy, największą na świecie figura
Chrystusa i wiele innych atrakcji.
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