A MOŻE TAK DO CHORWACJI…
Drodzy Bursjanie!
Nie wiadomo jak tego lata będzie z podróżami, ale warto coś zaplanować... pomarzyć...,
a zrealizować podróż niekoniecznie tego lata...
Ktoś mądry powiedział, że „mieć marzenia, to już połowa radości”…
Zgadzam się z tymi słowami...
No, może nie połowa, a 49 procent radości... albo 51 czy jakoś tak ;-)
W każdym razie marzcie, planujcie...

Ja polecam Wam Chorwację, gdzie góry spotykają się z morzem i to ciepłym, czystym...
To inny świat.
Pewnie nie raz zastanawialiście się: „Góry czy może nad morze?... Hmmm...”, a tam jest
to i to (Riwiera Makarska) i w zależności co kto lubi, bardziej tłoczne, tętniące życiem
miejscowości i małe, ciche, spokojne miasteczka.
Polecam te bardziej na południu, bo palmy, kaktusy...
Inny klimat.
„Śródziemnomorski klimat na Riwierze Makarskiej charakteryzuje się gorącym latem
bez opadów, ponad 2700 słonecznymi godzinami i stosunkowo łagodnymi, ale deszczowymi
zimami.
Temperatura morza waha się od 23°C do 27°C w miesiącach letnich, a średnia roczna
jest wyższa niż 20°C.
Temperatura powietrza w zimą wynosi średnio około 10°C, a latem wzrasta do 25°C.
Ta właściwie idealna pogoda latem jest wyjątkowo korzystna dla turystyki
- najważniejszej gałęzi gospodarki w tym obszarze”. (www.apartamenty-chorwacja.com.pl)

„Dzięki swojemu pięknu i różnorodności wybrzeża, Riwiera Makarska kryje niezliczone
zatoczki i plaże. Ta część Chorwacji oferuje także bogatą ofertę hotelową, apartamentów
prywatnych czy kempingów.
Wybrzeże Riwiery Makarskiej zachwyca długimi, żwirowymi i zacienionymi zielonymi
sosnami plażami znajdującymi się u podnóża Parku Przyrody Biokovo. A do tego fenomenalnie
czyste morze, świeże ryby i owoce morza oraz lokalne przysmaki w malowniczych konobach
i restauracjach.
Każde miasteczko Riwiery Makarskiej jest pełne śródziemnomorskiego wdzięku
i prawdziwej wakacyjnej atmosfery. Tutaj w otoczeniu pięknych plaż i zapachu morza, możemy
cieszyć się wesołą, wakacyjną
atmosferą,
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pięknych

promenad i kamiennych uliczek.
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poczujemy typową dalmatyńską
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w kuchni, muzyce i wieczornym
gwarze
Na
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Riwierze

promenadzie.
Makarskiej

znajdziemy bowiem kilometrowe nadmorskie ścieżki spacerowe i rowerowe.
Każde z powyższych miasteczek zaoferuje nam także sporo możliwości aktywnego
wypoczynku: wspomniane już spacery i trasy rowerowe, place zabaw dla dzieci czy np. kursy
nurkowania i odkrywania przy tym dzikich zakamarków wybrzeża jak np. liczne jaskinie czy
zatoczki.” (chorwacjacafe.pl).
Sami sprawdźcie jaki to piękny kraj (zwłaszcza Riwiera Makarska), jaka tam czysta
woda, jaki tam klimat!...
Najpierw u wujka Google, na Youtube..
Warto tam pojechać, chociaż blisko nie jest.
Podobno Chorwaci, to Polacy, którzy zamieszkiwali Małopolskę i w VII w. wywędrowali
na południe...
Piszę krótko, bo czerwiec, czytać się nie chce, ale zachęcam Was byście kiedyś tam się
wybrali. Może na początek palcem po mapie... Wirtualnie... No i kiedyś naprawdę...
A jak już tam byliście, to... pojedźcie jeszcze raz :-)
Opracował Arkadiusz Kędzior

