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DaVita posiada swoje ośrodki w wielu 
urokliwych miejscach, dzięki czemu mo-
żesz zaplanowad swoje wakacje. Zapra-
szamy! 

www.davita.pl 
 
Lubelszczyzna to region, do którego 
turyści zaglądają coraz chętniej, ale tylko 
o niewielu miejscach można powiedzied, 
że są zatłoczone. Mimo pozornej mono-
tonii krajobrazu znajdziemy tu wspaniałą 
przyrodę, z puszczaoskimi lasami, jezio-
rami, moczarami i bogactwem zwierzy-
ny. Wspaniałej przyrodzie towarzyszy 
specyficzna atmosfera wschodniej pro-
wincji i dawnej krainy chasydów. W kre-
sowych miasteczkach pozostały po mi-
nionych czasach liczne pamiątki: synagogi, mykwy i kirkuty. Często w jednej miejscowości stoją 
w zgodzie od wieków, tuż obok siebie, kościół, cerkiew i synagoga, będąc milczącymi pomnikami wie-
lowiekowej tradycji tolerancji i współpracy pomiędzy różnymi narodowościami. 

 

Wielkopolskie to drugie, po mazowieckim, największe województwo w Polsce (i trzecie pod wzglę-
dem liczby ludności). Na tak dużym obszarze nie brakuje atrakcji turystycznych. Województwa nie 
można utożsamiad wyłącznie z historyczną Wielkopolską. W jego skład wchodzą bowiem również 
fragmenty ziemi lubuskiej, wieluoskiej czy śląskiej. W Wielkopolsce znajduje się wiele miejsc związa-
nych z początkami polskiej paostwowości. Wizyty w Poznaniu, Gnieźnie, na Ostrowie Lednickim, kali-
skim Zawodziu czy w Trzemesznie to punkty obowiązkowe dla miłośników historii. Wielkopolskie to 
również region z największą ilością pięknych pałaców i dworów. Rogalin, Gołuchów, Antonim, Rydzy-
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na czy Śmiełów to prawdziwe archi-
tektoniczne perełki. Dla wielu osób 
Wielkopolskie jest mało ciekawe przy-
rodniczo, nie brakuje tu jednak pięk-
nych pojezierzy, dzikich puszczy, ma-
lowniczych dolin rzecznych; jest 
i lokalna „Szwajcaria” (Żerkowska). To 
region niezwykle atrakcyjny dla kaja-
karzy i żeglarzy, a ze względu na „pła-
skośd” oraz dobrą infrastrukturę – 
jedne z najlepszych dla rowerzystów. 

 

 

Województwo Zachodniopomorskie – 
nadmorska kraina pełna wspaniałych 
przygód! 

Morze przygody – to hasło, które 
w pełni odzwierciedla charakter re-
gionu. Różnorodnośd występujących 
tutaj walorów sprawia, iż na Pomorze 
Zachodnie możemy zaprosid każdego 
turystę. Zachodniopomorskie to 
przede wszystkim natura. Piękne, 
szerokie, piaszczyste plaże wraz 
z otaczającymi je Morzem Bałtyckim 

oraz wydmami stwarzają warunki do rozwoju turystyki zarówno wypoczynkowej jak i aktywnej. Rzeki, 
pojezierza, lasy to raj dla wielbicieli wypoczynku wśród przyrody, a istniejące na terenie regionu Parki 
Narodowe i Krajobrazowe, Rezerwaty Przyrody umożliwiają podziwianie różnych gatunków fauny 
i flory, których często nie można zobaczyd na innych obszarach. Pomorze Zachodnie to także niespo-
tykane walory uzdrowiskowe. Złoża borowin, łagodny klimat, solanki – to wszystko sprawia, że za-
chodniopomorskie uzdrowiska są cennym elementem przyciągającym turystów i kuracjuszy. Gwaran-
tujące niezwykły wypoczynek, poprawiające zarówno urodę, jak i zdrowie, są niezwykłym sposobem 
na wakacyjny relaks.  
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