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Daca iti lipseste inspiratia in ceea ce priveste weekendul care se apropie, te poti orienta catre
sugestia urmatoare.

 Lacul Trei Ape

 De data aceasta te trimitem catre Lacul Trei Ape, in judetul Caras  Severin, comuna Brebu
Nou, localitatea Trei Ape din Muntii Semenic
.

 Si cu siguranta, dupa ce ati aflat destinatia, urmatoarea intrebare  care se isca este de unde
ideea de trei ape, in zona existand doar un  singur lac?!

 Lacul, ca si regiunea, a primit numele de Trei  Ape, de la cele trei parauri, Brebu, Gradistea si 
Semenic
, care il  formeaza, devenind la randul sau, izvor pentru raul Timis.

Lacul Trei Ape este un lac de acumulare artificial, aparut in urma barajului construit pe cele
trei fire de apa. 

 Se afla la o altitudine de 850 metri, ocupa o suprafata de 45 de hectare si intregeste un peisaj
mirific.

Statiunea Trei Ape

Statiunea Trei Ape este un complex turistic ridicat pe malul lacului, intr-un cadru  deosebit,
recomandat cu incantare de toti cei care l-au travesat.

 Statiunea ofera hoteluri de 2 si 3 stele, pensiuni, case de vacanta,  bungalouri, locuri de
campare, baruri in aer liber, terase, pontoane,  debarcader si locuri de plaja.

 Agrement in Trei Ape

 Ce poti face in Statiunea Trei Ape? Cu siguranta nu ai timp sa te plictisesti! 
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 Te poti scalda in Trei Ape. In primul rand, oglinda lacului pune la  dispozitie conditii excelente
pentru inot. Te poti rasfata apoi la  plaja, in soarele sanatos de munte.

 Daca vrei distractie si  amuzament, poti inchiria hidrobiciclete, cu preturi modice. Apoi nu iti 
ramane decat sa brazdezi in lung si in lat lacul, facand miscare cat  cuprinde.

 Lacul este bogat in pesti, in special pastravi, asa ca te invita la pescuit si relaxare, pe care le
poti practica de pe mal sau din barca.

 Odata epuizate toate aceste activitati, puteti porni in explorarea  imprejurimilor, pe trasee foarte
bine marcate. Drumetiile se preteaza  foarte bine si pe perioada iernii, alaturi de schi.

 O zona aerisita, nu foarte aglomerata, Statiunea Trei Ape poate fi oaza de liniste,
deconectare, dar si distractie.

Autor: Larisa Bracea

  

Pentru a citi si despre rezervatiile naturale din tara noastra, accesati aceasta sectiune  a
site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.skytrip.ro
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