Agencja Rozwoju Nysy

http://www.arn.nysa.pl/jezioro_nyskie/index/printpdf

Jezioro Nyskie

Nyski Ośrodek Rekreacji położony jest na północno-wschodnim brzegu Jeziora Nyskiego przy drodze
krajowej nr 46 zwanej Trasą Sudecką. Ośrodek oferuje noclegi o zróżnicowanym charakterze, oddając
turystom do dyspozycji:
73 miejsca w domkach kempingowych i pokojach gościnnych,
500 miejsc na polu namiotowym,
42 stanowiska karawaningowe.
Z oferty można skorzystać również w okresie zimowym.

Ośrodek posiada doskonale prosperująca bazę gastronomiczną, sklep spożywczy na terenie Ośrodka,
bazę sanitarną oraz parkingi, które tworzą niezbędne zaplecze sanitarno-bytowe.
Udany wypoczynek gwarantuje bogata oferta atrakcji turystycznych, która usatysfakcjonuje nawet
najbardziej wybrednego klienta. Rozległa, piaszczysta plaża ze strzeżonymi kąpieliskami jest
doskonałym miejscem do bezpiecznego plażowania.
Z brzegów jeziora roztacza się piękny widok na Góry Opawskie i Rychlebskie Hory.
Wody jeziora są bardzo atrakcyjne dla wędkarzy. Licznie występują tu sandacze, okonie, sumy czy
szczupaki. Można również spotkać chronione gatunki ryb, jak pstrąg potokowy, troć jeziorowa lub śliz.
Zbiornik wodny upodobały sobie, jako miejsce koncentracji i postoju wczesną wiosną i jesienią, liczne
gatunki przelotnych ptaków wodnych i błotnych m.in. dzikich kaczek i gęsi. Ptaki te tworzą
niejednokrotnie wielotysięczne stada. Z tego względu uznano Jezioro Nyskie za ostoję ptactwa
wodnego o randze europejskiej.
Bliskość miast Dolnego Śląska o bogatej przeszłości historycznej, granicy polsko-czeskiej oraz terenów
górzystych dostarcza dodatkowych możliwości uatrakcyjniania pobytu w ośrodku poprzez organizowanie
wycieczek o charakterze krajoznawczym i historyczno-kulturalnym.

Biuro
16 czerwca - 31 sierpnia 7:30 - 18:00
1 września - 23 czerwca 7:30 - 15:30

Recepcja
21 czerwca - 31 sierpnia 8:00 - 22:00

W sezonie letnim w ośrodku odbywa się wiele imprez sportowych,
rekreacyjnych i kulturalnych. Należy tu wymienić:

Festiwal Ognia i Wody
regaty żeglarskie „O Błękitną Wstęgę Jeziora Nyskiego”
Grand Prix Mistrzostw Polski w siatkówce polażowej
koncerty muzyczne i inne.

Położenie obiektu

Podstrony:
Cennik usług
Cennik domków
Widok z kamery
Sprawdź jakość wody
System rejestracji zawodników siatkówki plażowej
Zobacz oferty pobytowe
Rezerwacja
Regulamin
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