Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska - Łeba
Zapraszamy podmioty z branży turystycznej do współpracy

W ramach projektu opracowanych zosta?o osiem nowych
transgranicznych szlaków kulturowych i przyrodniczych w Regionie
Po?udniowego Ba?tyku, obejmuj?cych Polsk?, Litw?, Szwecj? i
Niemcy.

1. Sp?ywy kajakowe w Regionie Po?udniowego Ba?tyku
Szlak prowadzi wzd?u? ba?tyckich pla? i wydm, przez dzikie
tereny le?ne i malownicze jeziora. Daje mo?liwo?? bezpo?redniej
obserwacji unikalnej flory i fauny – dzikich ssaków, ptaków i ryb w
ich naturalnym ?rodowisku.

2. Podró?e z windsurfingiem
Trasa zapewni eksploracj? zarówno znanych, jak i tych mniej
popularnych
i
ucz?szczanych
miejsc
do
surfowania,
zlokalizowanych na wszystkich mo?liwych ekspozycjach
wiatrowych.

3. ?ladami dawnych wierze? i religii
Na potrzeby niniejszej trasy wybrano niemal 100 ró?norodnych
miejsc kultu zwi?zanych z wierzeniami i religi?, znajduj?cych si? w
18 lokalizacjach. Szlak umo?liwi poznanie unikalnej historii
zwi?zanej zarówno z poga?skimi praktykami, jak i chrze?cija?skim
dorobkiem nadba?tyckich ludów.

4. Wyprawy do parków krajobrazowych
Trasa obejmuje wyj?tkowe atrakcje przyrodnicze wpisane na list?
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?wiatowego dziedzictwa UNESCO, jak równie? muzea czy zaj?cia
w lokalnych gospodarstwach.

5. Szlak Gryfitów
Muzea oraz wyj?tkowe zamki zaginionego ksi?stwa, niegdy? pod
w?adaniem niezwyk?ej dynastii Gryfitów, stanowi? g?ówne
atrakcje szlaku, zach?caj?ce do odkrywania historii dynastii,
licznych romansów, tajemnic, a tak?e zwi?zków z templariuszami i
krzy?akami.

6. Tropem dzikiej przyrody
Proponowana trasa umo?liwi wypoczynek w scenerii nadba?tyckiej
przyrody: nurkowanie w litewskim jeziorze P?ótele, w?drówki po
unikalnych pla?ach wyspy Uznam, rajdy rowerowe dooko?a
Greifswaldu czy przeprawy kajakiem przez kaszubskie jeziora.

7. ?wiat rybo?ówstwa
Szlak prowadzi przez przystanie i ma?e porty rybackie, daj?c
mo?liwo?? odwiedzin wyj?tkowych lokalnych restauracji,
serwuj?cych owoce morza czy posi?ki przygotowywane wed?ug
tradycyjnych receptur na bazie regionalnych ryb.

8. Malownicza trasa wybrze?em Po?udniowego Ba?tyku
Trasa jest propozycj? zarówno dla romantyków, szukaj?cych
relaksu i unikalnych widoków, jak równie? wszystkich
preferuj?cych ruch oraz aktywno?? fizyczn?. W ofercie warsztaty
kulinarne, wycieczki tematyczne, pobyt w muzeach oraz parkach
narodowych.
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Serdecznie zapraszamy przedstawicieli bran?y turystycznej do
wspó?pracy przy realizacji kilkudniowych wycieczek tematycznych
(transgranicznych) w oparciu o zaprojektowane ww. szlaki. Pozwoli
to, dzi?ki dodatkowej promocji regionu, zarówno poszerzy?
ofert? zainteresowanych podmiotów, jak i pozyska? nowych – by?
mo?e sta?ych – klientów.
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