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Aktywnie w Powiecie Oleckim.

Piękne położenie powiatu oleckiego wśród jezior i malowniczych krajobrazów przyciąga wielu
turystów, chcących aktywnie wypocząć na tym terenie.
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sportowo-rekreacyjno-kulturalnego w Olecku obejmującego kompleks obiektów wpisanych do
rejestru zabytków, które zachęca do aktywnego wypoczynku.
Plaża to kolejne miejsce, gdzie można doskonale spędzić czas. Przygotowana do uprawiania
sportów wodnych, co roku gości amatorów nart wodnych. Akweny zajmują 5 % powierzchni
gminy Olecko, a 15 jezior zachęca do aktywnego wypoczynku nad swoimi brzegami.
Można również skorzystać z wypożyczalni sprzętu sportowego oferującego kajaki, rowery
wodne i łódki.
Lokalizacja Olecka daje kilka możliwości zorganizowania, na przykład jednodniowego spływu
kajakowego. Organizowane są spływy kajakowe Czarną Hańczą. Najbliżej, bo zaledwie 15 km
od Olecka organizowane są spływy Rospudą. Godna uwagi jest także Łaźna Struga, której szlak
zaczyna się około 25 km od Olecka.
Do dyspozycji turystów wyznaczone są ścieżki spacerowe, kąpieliska, klub wodny, przystań
żeglarska. Dużym zainteresowaniem cieszą się też rowery turystyczne i przejażdżki licznymi
trasami rowerowymi po powiecie.
Walory turystyczne i krajoznawcze tworzą doskonałe warunki dla żeglarzy, wędkarzy,
grzybiarzy, myśliwych i obserwatorów dzikiej przyrody. Powiat olecki posiada unikalne walory
krajobrazowo-przyrodnicze. Od północnego zachodu powiat otacza Puszcza Borecka, która
kryje w sobie rzadkie okazy roślin i zwierząt. Turyści preferujący turystykę aktywną mają
możliwość korzystania z tras turystycznych dookoła Jeziora Oleckiego, tzw. Wiewiórczą Ścieżkę
i szlak Połamanych Semaforów biegnący po nasypach dawnej Oleckiej Kolejki Wąskotorowej lub
wyprawę poza miasto. Na terenie gminy Olecko i w najbliższej okolicy jest kilka stadnin
oferujących wypoczynek w siodle, wycieczki konne, naukę jazdy. Warto skorzystać z tej formy
spędzenia wakacji.
Na terenie oleckiej gminy Nadleśnictwo Olecko gospodaruje na 4.342 ha, z czego 3.755 ha to
grunty zalesione, w tym 1.157 ha to lasy ochronne. W granicach gminy znajdują się leśnictwa
Doliwy, Gąski, Kłosowo, Szczedranka i Zajdy. Podczas wędrówek do okolicznych obwodów
łowieckich można spotkać: łosia, jelenia, sarnę, dzika, wilka, jenota, lisa, borsuka, wydrę, kunę
leśną, tchórza, piżmaka, wiewiórkę, zająca. Z ptaków łownych występują: kuropatwa, czapla
siwa, słonka, łyska, dzikie kaczki, dzikie gołębie. Koła łowieckie oferują organizację polowań
zbiorowych i indywidualnych oraz organizację szkoleń.
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