Bruntálsko a jeho blízké okolí nabízí pro své návštěvníky jedinečné přírodní výtvory, které tu zanechaly kdysi činné sopky. Neopakovatelným zážitkem je také výhled
na panorama Jeseníků z nové elektrolodě, která bude brzy brázdit přehradu Slezská Harta.
Slezská Harta chystá přístaviště pro novou velkokapacitní loď
Krajina Bruntálska dostala svou podobu před milióny let, kdy ji utvářelo soptění vulkánů. Dodnes můžete při svých toulkách nacházet pozůstatky po této činnosti. Z vrcholů
bývalých sopek je krásný výhled nejen na blízké Jeseníky, ale také na nejmladší přehradu v České republice – Slezskou Hartu. Právě s přehradou souvisí novinky, kde jsou
tu pro návštěvníky připraveny.
Nejvítanějším překvapením bude možnost vyhlídkové plavby na nové unikátní velkokapacitní elektrolodi Harta, která na svou palubu pojme až 45 osob. Loď je moderně
vybavena (včetně solárních panelů) a uzpůsobena i pro imobilní pasažéry. Horní paluba slouží jako vyhlídková a na dolní si můžete uskladnit bicykl nebo kočárek. Novinky
se ale netýkají jen této lodi.
Další horkou novinkou jsou i přístavní mola, která poskytnou útočiště nejen nové
elektrolodi Harta, ale také legendární dřevěné loďce Santa Maria. (Po jejím spatření
zjistíte, že nedostala své jméno náhodou.) Zmíněná přístavní mola, která se objeví
v obcích Nová Pláň a Mezina, budou doplněna novými informačními tabulemi, odpočívadly a stojany pro cyklisty. Nejvíce změn pocítí Leskovec nad Moravicí, kde časem
vyroste domovský přístav.
Projekt, jehož cílem je vytvoření ideálníhozázemí nejen pro lodní dopravu,
ale i pro ostatní vodní aktivity na Slezské Hartě, finančně podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj, Program Rozvoj
základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu. Tím však ještě vše
nekončí. Projekt doplní různé marketingové aktivity. Jednou z nich bude
i nová tištěná regionální mapa.
Více informací na www.slezskaharta.eu

Projekt Zázemí pro lodní dopravu na Slezské Hartě byl realizován
za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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