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Aktywnie w Powiecie Gołdapskim.

Powiat Gołdapski jest ośrodkiem turystyczno - wypoczynkowym, leżącym na skraju Garbu
Szeskiego, nad rzeką Gołdapą. Znajduje się tu pięć sześć rezerwatów przyrody z unikalnymi
okazami fauny i flory. Lasy zajmują 31% powierzchni powiatu. Powiat Gołdapski należy do
najczystszych w regionie. Pobliskie jeziora przyciągają wędkarzy i żeglarzy. Dzięki walorom
przyrodniczo - krajobrazowym jest to jeden z najatrakcyjniejszych obszarów w kraju.
Niepowtarzalne walory klimatyczne oraz zasoby borowiny czynią Gołdap jedynym w
województwie warmińsko - mazurskim uzdrowiskiem klimatyczno - borowinowym o profilu
leczniczym.
Dużym atutem tej krainy jest Gołdapska Góra, nazywana przez mieszkańców Piękną Górą. To
jedno z najwspanialszych wzniesień na Mazurach, które często porównywane jest do Giewontu.
Jest ona nie tylko punktem widokowym, ale ośrodkiem działającym cały rok. Na Gołdapskiej
Górze można skorzystać z wyciągów narciarskich, a także z jednego z najlepszych w Europie
całorocznych torów saneczkowych. Ciekawą atrakcją tego terenu jest Osada Biegnący Wilk,
tzw. Republika Ściborska. Miejsce to położone jest kilometr od malutkiej wioski Ściborki,
zamieszkałej głównie przez ludność pochodzenia ukraińskiego, na skraju Lasów Skaliskich i Gór
Klewińskich. To rejon Polski o najczystszym powietrzu, polski biegun zimna, o naturalnym
krajobrazie i niezmienionej starej zabudowie wsi. Choć jest to przede wszystkim jest to osada
psów zaprzęgowych, to w okolicy można spotkać także wilki. Nie lada atrakcją jest możliwość
przejechania się lub poprowadzenia psiego zaprzęgu. Właściciele osady organizują wyprawę
dzikimi trasami wokół Republiki Ściborskiej przez Rysie Bagno do Piramidy w Rapie. Miejsce to
dzięki swojej atrakcyjnej ofercie na spędzenie aktywnego wypoczynku zapadnie wszystkim
głęboko w pamięć, a kontakt ze zwierzętami odpręży.
Unikalnym produktem jest również gospodarstwo rolne z hodowlą dzikich zwierząt zwane
Bezkrwawym Safari. W miejscu tym rozpoczyna się zapierająca dech w piersiach wyprawa w
niezwykłych sceneriach - królestwo dzikich zwierząt, które trzeba wytropić terenowym autem.
W parku safari żyją jelenie marali (jest to pierwsze w Europie gniazdo tego gatunku), dzikie
konie Przewalskiego, tarpany, dziki i świniodziki. Ekologiczne Gospodarstwo to prawdziwy raj
dla osób uprawiających turystykę aktywną. Gospodarze proponują bogatą ofertę sportów
wodnych, poczynając od skuterów wodnych, poprzez narty wodne, pływanie gondolą, amfibią,
na bananie, na kole, aż po takie atrakcje wodne jak zjazdy na linie.
Ogromną atrakcją terenu są wiadukty w Stańczykach nazywane ze względu na swą
architekturę Akweduktami Północy. Warte polecenia są ścieżki edukacyjne Parku
Krajobrazowego Puszczy Rominckiej oraz liczne szlaki turystyczne, sprzyjające wędrówkom
pieszym, rowerowym wycieczkom i spływom kajakowym. Dzięki dobrym warunkom
geograficzno - przyrodniczym Powiat Gołdapski prowadzi działalność sportowo - rekreacyjną
przez cały rok. Latem można tu korzystać z aktywnego wypoczynku nad wodą, wędrować po
lasach i wzgórzach, natomiast zimą teren ten udostępnia swoje trasy narciarzom. W styczniu
odbywają się tu międzynarodowa impreza pod nazwą Bieg Jaćwingów.
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