Czarter Jachtów Jeziorak, Informacje, o jeziorze Jeziorak

Jezioro Jeziorak to jezioro rynnowe, najdłuższe naturalne jezioro w Polsce, największe na
Pojezierzu Iławskim i trzecie po Śniardwach i Mamrach w “Krainie Tysiąca Jezior”. Stanowi
część szlaku Kanału Elbląskiego.

Jeziorak ma bogatą linię brzegową, otoczony jest pięknymi lasami. Porastające brzeg akwenu
lasy wraz z okolicznymi jeziorami tworzą Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego. Poprzez
cieśniny lub krótkie naturalne cieki ma połączenie z jeziorami: Płaskim, Ewingi, Łabędź,
Rucewo Wielkie, Rucewo Małe, Iławskie i Dauby.

Na jeziorze znajduje się aż 16 wysp. Na Wielkiej Żuławie – największej wyspie śródlądowej w
Europie, znajdują się pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu.

Jeziorak to raj dla miłośników sportów wodnych takich jak żeglarstwo, windsurfing, kitesurfing
czy kajakarstwo oraz sprzyjające miejsce dla fanów nurkowania. To także wymarzone miejsce
dla wędkarzy, gdyż w wodach Jezioraka żyją sumy, sandacze, szczupaki, węgorze, liny,
karasie, karpie i okonie. Jezioro jest terenem polowań bielika i rybołowa. Nad jego brzegami
bytują czaple, kormorany i żurawie.

Jeziorak ze swymi nieoczekiwanie otwierającymi się pośród trzcin tajemniczymi zatokami i
urokliwymi wyspami, umożliwia nie tylko obcowanie z tajemnicą natury, ale stanowi również
wyzwanie dla poszukiwaczy przygód. To przecież tu stworzony przez Zbigniewa Nienackiego
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bohater serii powieści “Pan Samochodzik i…” szukał zaginionych skarbów. W godzinną podróż
po Jezioraku – nie tylko śladami kultowego Pana Samochodzika – spod nowoczesnej galerii
handlowej w centrum Iławy wybrać się można dziś tramwajem wodnym “Ilavia”.

Na zachodnim brzegu Jezioraka, w odległości 20 kilometrów od Iławy, na wysokim brzegu, leży
słynąca ze swych turystycznych atrakcji wieś Siemiany. Otoczona jest gęstymi lasami i sycona
powietrzem, jakie wiatr przynosi tu z rozległego Jezioraka. Siemiany i wiele innych wsi
porozrzucanych na brzegach Jezioraka posiadają swoisty mikroklimat, który pomaga w leczeniu
chorób układu oddechowego.

Wśród wielu atrakcji okolic Jezioraka wyjątkowe miejsce zajmuje unikalny w skali światowej
Kanał Elbląski. Jest to jedna z najpiękniejszych dróg wodnych Europy. Łączy jezioro Jeziorak z
Zalewem Wiślanym. Wybudowany w latach 1848-1872 i zaprojektowany przez holenderskiego
inżyniera Georga Jakoba Steenke kanał funkcjonuje do dziś w niezmienionej formie,
zadziwiając kunsztem XIX-wiecznej wiedzy inżynierskiej. Genialne rozwiązanie polegało na
wybudowaniu na trasie kanału śluz i pochylni, które niwelują różnicę poziomów wody o około
100 metrów.

Na brzegach Jezioraka rozrosła się infrastruktura turystyczna: jest tu wiele pól namiotowych,
biwakowisk, przystani jachtowych, punktów małej gastronomii, hoteli i gospodarstw
agroturystycznych. Po jeziorze pływa jedyna w Polsce jednostka asenizacyjna – tzw.
statek-śmieciarka, przystosowana do odbioru nieczystości bezpośrednio z jachtów i łodzi
motorowych.

Dwa razy, w Iławie i nad Jeziorakiem, gościł papież Jan Paweł II. Raz jako biskup krakowski w
1959 roku i ponownie w 1973 jako kardynał. Dla uczczenia jego pobytu w 1999 roku wytyczono
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szlak kajakowy, wiodący z Iławy przez Gizerek, Siemiany, Miłomłyn do Ostródy.

W 2012 roku po trwającym ponad trzy miesiące plebiscycie jezioro Jeziorak uznane zostało
przez czytelników magazynu podróżniczego “National Geographic Traveler” za jeden z siedmiu
nowych cudów Polski.

źródło: http://www.ilawa.pl/jezioro-jeziorak/
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