
karavanypo.sk 

TIP NA VÝLET 

SOLINSKE JAZERO 
(Jezioro Solińskie) 
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Ponúkame Vám TIP NA VÝLET karavanom . Požičajte si karavan z www.karavanypo.sk a 
vydajte sa na výlet  k Solinskemu jazeru.  
Štartujeme z Prešova a smerujeme na východ. Prechádzame Stropkov, Havaj, Medzilaborce  
a  vchádzame do Poľska .  Cesta je samá zákruta ale pomaličky sa to dá...  
Pri prejazde poľskou obcou Majdan sa môžete zastaviť a absolvovať jazdu  vyhliadkovou 
železničkou . Oblasť od obce Majdan cez obec Cisna až po samotné jazero je veľkým 
lákadlom pre turistov.  

Vyhliadková jazda 



 
Jezioro Solińskie (doslova Solinské jazero) je priehradná nádrž v Podkarpatskom vojvodstve 
v okresoch Powiat leski a Powiat bieszczadzki v Poľsku. Toto najväčšie umelé jazero v Poľsku 
vytvárajú rieky San a Solinka. Jazero vzniklo v roku 1968 spolu s výstavbou priehrady Solina. 
V súčasnosti je priehrada najväčšou priehradou a vodnou elektrárňou v Poľsku. 
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Možností kempovania je okolo jazera  veľa. Využiť môžete niekoľko kempov. Napríklad 
kemp „Zjawa“. Kemp má všetko čo ku kempovaniu potrebujete aj keď je nutné povedať , že 
je poznačený  časom.  Mimo víkendov v hlavnej sezóne si nájdete pekné miesta s výhľadom 
na jazero. 
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Príroda v tejto oblasti je najväčším lákadlom pre turistov. Jazero je svojou rozlohou  a 
tvarom ideálne na výlety  loďou.  V tomto smere je ponuka služieb veľkorysá. Požičať si 
môžete  od člnov, vodných bicyklov  až po plachetnice. Obhliadky sa dajú absolvovať aj 
turistickou vyhliadkovou loďou.  
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Počas plavby okolo  „Malého ostrova“ 
je možné vidieť kadečo.  Na ostrove 
voľne žijú trpasličí králici, pávy a ... 
jeden dinosaurus. 
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V okolí jazera nájdete aj niekoľko pláží, ktoré sú pod dozorom plavčíkov.  Brehy jazera sú strmé. 
Na pozvoľný vstup do vody tu zabudnite. Prejsť sa môžete aj po priehradnom múre.  No a čo sa 
týka možností pre stravovanie, nakupovanie  ... tých je tu viac než dosť.  
Ak  už poznáte Domašu, Šíravu, Oravskú priehradu, Liptovskú Maru ... a chcete si pozrieť niečo 
iné, tak sa sem  vydajte. 
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Šťastnú cestu... 


