Wakacje - w górach czy nad
morzem?
Wakacje w Polsce – lepiej je spędzić w
górach czy nad morzem?
Wady i zalety obu rozwiązań

powinien zobaczyć przynajmniej raz w życiu.

Zarówno polskie góry, jak i Morze
Bałtyckie to przepiękne miejsca, które mają
nam bardzo wiele do zaoferowania. Tak
naprawdę i jedno, i drugie z nich każdy z nas

Jeśli chodzi o góry, to znajdują się one na południu naszego kraju i ciągną wzdłuż właściwie
całej „dolnej” granicy. Trzy podstawowe pasma to Karpaty, Sudety oraz Góry Świętokrzyskie.
Najwyższe i najchętniej odwiedzane przez turystów są piękne Tatry wraz z liczącym aż 2,5 tysiąca
metrów szczytem Rysy. Na urlop w górach decydują się przede wszystkim osoby przepadające za
aktywnością fizyczną i najlepiej odpoczywające w ruchu, a także miłośnicy pięknych widoków.
Wbrew pozorom nie ma tutaj żadnych granic wiekowych, na polskich szlakach spotkamy zarówno
osoby starsze, jak i rodziców z małymi dziećmi – ten sposób spędzania wakacji jest więc tak naprawdę
właściwie dla każdego.
Natomiast ci, którzy wolą odpoczywać w bardziej spokojny sposób, prawdopodobnie lepiej
będą się czuli nad morzem. Tam oprócz pięknych widoków czekają na nas także urocze piaszczyste
plaże, na których będziemy mogli się wylegiwać i budować zamki z piasku. A gdy już bardzo
zmęczymy się upałami, zawsze będziemy mogli odetchnąć w chłodnych falach Bałtyku. Znad morza
z pewnością wrócimy zrelaksowani i z przepiękną złotą opalenizną.
A więc – góry czy morze? Tak naprawdę ile osób, tylko odpowiedzi na to pytanie. A jeżeli w
naszej rodzinie głosy są podzielone, zawsze możemy pójść na kompromis i wybrać się najpierw tu, a
później tam albo… zupełnie gdzie indziej.
Warto odwiedzać mniej znane miejsca!
Warto pamiętać, że w naszym kraju oprócz górskich szlaków i obleganych plaż Bałtyku
istnieje również bardzo wiele innych
przepięknych miejsc. Należy do nich na
przykład Pojezierze Mazurskie, gdzie
odpoczniemy na łonie dzikiej przyrody i
popodziwiamy piękne krajobrazy.
Ponadto w Polsce jest wiele ładnych
zabytkowych miast, które każdy z nas
powinien przynajmniej raz zobaczyć i z
których historią się zapoznać – należą
do nich między innymi Kraków,
Wrocław oraz Poznań. Chcesz poznać
więcej podobnych propozycji i
dowiedzieć się, gdzie jeszcze warto się
wybrać? Znudziły Ci się już tradycyjne
pomysły na letni wyjazd? W takim razie
koniecznie zajrzyj na stronę www.polonia39.com! Mamy tu dużo ciekawej informacji o Polsce

