7 lutego 2015

Szlaki turystyczne

SZLAK CZERWONY – swój początek bierze w Przemyślu i prowadzi
przez wzniesienia Pogórza Przemyskiego (Wapielnica – 393 m. n.p.m.,
Kopystańka – 541 m. npm – wspaniały punkt widokowy). Na terenie Parku
długość jego wynosi 39km. Kończy się w Sanoku. Łącznie liczy 73 km.

SZLAK NIEBIESKI – jest najdłuższym szlakiem przebiegającym przez
obszar Parku i otuliny. Liczy 74km. Charakterystyczną cechą tej trasy jest jej
przebieg na znacznej długości przez tereny leśne. Na niewielkim odcinku
biegnie nad brzegiem Sanu. Rozpoczyna się w Jaworniku Polskim wiodąc przez
atrakcyjne miejscowości z zabytkami kultury materialnej m.in. Dynów,
Dąbrówkę Starzeńską, Piątkowę, Krasiczyn, fort Helicha kończąc w Kalwarii
Pacławskiej, w której z wielu punktów widokowych podziwiać można
malowniczą dolinę Wiaru oraz masy w Turnicy.

PĄTNICZY SZLAK IM. JANA PAWŁA II – utworzony w 1991
roku. Liczy 22km. Rozpoczyna się w Przemyślu (ul. Grodzka) i na odcinku 5 km
biegnie trasą szlaku czerwonego, następnie od wzniesienia na wys. 416 m.npm.
(skrzyżowanie szlaku czerwonego i niebieskiego) – trasą szlaku niebieskiego aż
do miejscowości Kalwaria Pacławska, w której raz do roku w sierpniu w czasie
odpustu rynek i klasztorne obejścia zapełnia kilkutysięczny tłum wiernych,
wędrujący potem pątniczymi ścieżkami od kaplicy do kaplicy.

SZLAK ZIELONY – prowadzi przez liczne wzgórza i atrakcyjne
miejscowości położone na Pogórzu Dynowskim (otulina). Liczy ok. 55km. Swój
bieg rozpoczyna w Przemyślu (wieża zegarowa), obierając kierunek od
wschodu na zachód i kończy się w Dynowie.

SZLAK ŻÓŁTY – jego trasa biegnie przez południowo-wschodnią część
Pogórza Przemyskiego. Mimo, iż przechodzi przez bardzo atrakcyjne
miejscowości oraz na znacznym odcinku wiedzie nad brzegiem Sanu, jest
szlakiem najmniej uczęszczanym, jego długość wynosi 37km.

SZLAK CZARNY – prawobrzeżny szlak forteczny Twierdzy Przemyśl tylko
w niewielkiej części przechodzi przez Park i otulinę. Prowadzi wiejskimi i
leśnymi drogami po najciekawszych fortach. Na całej długości, tj. od Łapajówki
do Dybawki Górnej liczy 28 km, natomiast na terenie Parku i otuliny – ok.
14km. Lewo-brzeżny szlak forteczny nie przebiega przez tereny Parku i otuliny.
Niemniej jednak jest tak samo godny przejścia jak i prawobrzeżny.

