Trasa wycieczki: Atrakcje wokół
jeziora Wigry
czas trwania: 2 dni, typ: samochodowa, liczba miejsc: 7, stopień trudności:
łatwa

Opis wycieczki
Ta dwudniowa wycieczka jest skierowana do wszystkich, co chcą poznać atrakcje Suwalszczyzny. Wiedzie
przepieknymi drogami Suwalszczyzny, wokół jeziora Wigry. Wśród atrakcji znaleźć można wiele zabytków o
zróżnicowanej architekturze i przeznaczeniu: od pałaców, przez sanktuaria, aż do synagogi. Ważnym elementem
są także muzea poświęcone kulturze regionu oraz technice Kanału Augustowskiego.
Wyjątkowym fragmentem wycieczki są oczywiście także same Wigry i park narodowy obejmujący wody jeziora i
jego wybrzeże. Oczywiście jeziora najlepiej podziwiać z łódki . Dlatego warto wynająć ją w jednym z portów.
Podobna możliwość istnieje także nad jeziorem Necko.
Podczas wycieczki warto zanocować w Wigrach.
Suwalszczyzna ma bardzo dobrze zorganizowaną bazę noclegową i gastronomiczną. Na tym terenie znajduje się
duża liczba hoteli, pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych. W większych miejscowościach przy trasie łatwo
znaleźć restauracje, bary i kawiarnie. Warto zajrzeć tu, kiedy w lipcu w Suwałkach będzie odbywał się Jarmark
Folkloru i Jadła Kresowego.

Program wycieczki
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Suwałki
Kościół św. Aleksandra
Klasycystyczny kościół św. Aleksandra (1820-1825).
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Wigry
Rejs po Jeziorze Wigry
Z przystani przy klasztorze w Wigrach można wypłynąć w
rejs statkiem "Tryton" - tym samym, którym w 1999 r.
płynął papież Jan Paweł II. Rejsy organizowane są w
okresie od maja do września. Statek zatrzymuje się w
najgłębszym miejscu Jeziora Wigry, czyli na Plosie, w
okolicach miejscowości Mikołajewo (73 metry głębokości).
W czasie rejsu można podziwiać również Zatokę
Hańczańską z unikalnymi siedliskami kormoranów i czapli
siwej. Niezapomnianym przeżyciem jest oglądanie z
perspektywy jeziora klasztoru w Wigrach.
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Płociczno-Tartak
Wigierska Kolej Wąskotorowa
Zabytkowa leśna kolej wąskotorowa (szerokość toru 600
mm) od kilku lat wozi turystów na trasie Płociczno-Tartak Krusznik. Trasa prowadzi przez tereny leśne Wigierskiego
Parku Narodowego. Na stacji Płociczno jest restauracja
serwująca dania regionalne i niewielki pensjonat. Z historią
Wigierskiej Kolei Wąskotorowej można się zapoznać w
muzeum WKW w Płocicznie.
Autor: witold.tch

54°01'52"N 22°57'06"E | na mapie:B

Wigry
Barokowy zespół klasztoru
Kamedułów (XVII/XVIII w.)
Barokowy zespół klasztoru Kamedułów (XVII/XVIII w.).
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Sejny

Augustów

Dawna synagoga

Jezioro Necko

Dawna synagoga (1860-1870), obecnie galeria.

Augustowskie Jezioro Necko zajmuje powierzchnię 400 ha.
Jest rynnowym zbiornikiem polodowcowym o długości 5,4
km, a szerokości 850 m. Linia brzegowa jest dość dobrze
rozwinięta i ma długość 13 km w większości porośniętą
lasem z licznymi piaszczystymi plażami. Głębokość sięga 25
m. Przy południowych brzegach rozciągają się zabudowania
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Augustowa z wieloma ośrodkami wypoczynkowymi.
Znajduje się tu jedna z największych atrakcji Augustowa pierwszy w Polsce profesjonalny wyciąg dla narciarzy
wodnych. Każdego lata odbywa się tu szereg ciekawych
imprez sportowych.

Sejny
Klasztor podominikański
Renesansowy gmach dawnego Klasztoru Dominikańskiego
od zachodniej strony jest praktycznie przyklejony do
Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Jego
masywne mury, zwieńczone w narożnikach okrągłymi
basztami przykrytymi hełmami, powodują, że bardziej
przypomina on zamek magnacki niż miejsce ciszy i
modlitwy. Budowa klasztoru trwała prawie przez cały XVII
w. Zakonnnicy przebywali w nim do czasu III rozbioru
Polski. Obecnie trwają w klasztorze prace remontowe
mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu. Mimo
tego istnieją już wewnątrz sale wystawowe, otwarto
Muzeum Diecezji Sejneńskiej, tworzy się również muzeum
etnograficzne.
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Necko łączy się na północy z Jeziorem Rospuda
Augustowska oraz, poprzez rzekę Klonownica (Cicha
Rzeczka), z Jeziorem Krechowieckim Białym. Na północy do
Jeziora Rospuda wpada rzeka Rospuda, na południu zaś z
Necka wypływa rzeka Netta przechodząca następnie w
Kanał Augustowski. Jezioro znajduje się na Obszarze
Chronionego Krajobrazu "Puszcza i Jeziora Augustowskie".
Gatunki ryb żyjące w tym jeziorze to: szczupak pospolity,
okoń, płoć, leszcz, sielawa, lin. Można również natrafić na
węgorza europejskiego, miętusa pospolitego, wzdręgę,
sieję, troć, ciernika. Najpopularniejsze natomiast gatunki
ptaków to: łabędź niemy oraz kaczka krzyżówka. Z
bezkręgowców wymienić można na przykład raka błotnego,
żyworódkę pospolitą czy racicznicę zmienną. Florę jeziora
reprezentuje wiele gatunków roślin, w tym: rogatek
sztywny, grążel żółty, trzcina zwyczajna.
Podczas zachodu słońca na jeziorze pojawia się cudowna
poświata. Jest tak, jak gdyby spod wody przebłyskiwały
skarby&hellip; Dociekając prawdy, skłonni jesteśmy
uwierzyć legendzie mówiącej o zrabowanych przez
wiarusów Napoleona w Moskwie złotych dzwonach i
zatopionych podczas przeprawy na dnie jeziora. Czasem w
pochmurne dni, gdy na jeziorze zrywają się fale, usłyszeć
można dźwięki bijących dzwonów, a podczas pogodnych
nocy spotkać rybaka z synem ciągnących sieci z nadzieją
złowienia rusałki&hellip;
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Zdjęcia dodane przez (w kolejności): fot. K. Chojnacki, fot.
witold.tch , amw1@go2.pl, fot. arch.
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www.polskaniezwykla.pl, maniek66, jagoda56
Trasa dodana przez: karolinachannel
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