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Nasza strona działa po to żeby zaprezentować jak cudownym regionem jest Beskid Niski. Odkryjecie tu
dziesiątki kilometrów ciekawych szlaków pieszych, szlaków rowerowych i szlaków konnych, przebiegających
przez nieduże, lecz wielce cudowne góry gdzie górują zalesione wierzchołki, więc najlepsze krajobrazy są w
dolinach. Kraina Beskidu Niskiego zdoła się poszczycić rozpoznawalnymi zabytkowymi atrakcjami, pośród
których na szczególną uwagę zasługują zabytkowe cerkwie i kościoły, które to stały się wizytówką tego
miejsca. Jednym tchem trzeba by wymienić kilkadziesiąt budynków które koniecznie trzeba zobaczyć:
Cerkiew w Kwiatoniu - wprowadzona na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, czy Cerkiew w Krempnej.
Ale nie da się nie nadmienić o mniej podkreślanych, tymczasem nie mniej (może w wyższym stopniu)
uroczych świątyniach, jak na przykład cerkiew w Brunarach. Beskid Niski jest obszarem z długą i
dramatyczną przeszłością, możemy napotkać na jej ślady niemal na każdym kroku. Jest niemało cmentarzy
wojskowych, pozostałych po Pierwszej Wojnie Światowej, a jakie współcześnie są jedną z atrakcji tego
regionu. Także możemy obejrzeć opustoszałe miejsca jakie zostały po tętniących swego czasu życiem,
natomiast wysiedlonych w trakcie Akcji Wisła osadach. Jednak to nie wszystko! Beskid Niski to również
relaks nad wodą, są tam spore jeziora takie jak Jezioro Klimkówka i Jezioro Sieniawskie, i do tego kilka
dużych rzek dających ochłodę w gorące letnie dni. I jeszcze trzeba wspomnieć o miejscowościach
uzdrowiskowych takich jak Wysowa, z kompletną propozycją dla turystów. Zapraszamy w takim razie na
naszą stronę: beskidniski. com. pl!
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