


Lago di Garda jest esencją Włoch, magicznym miejscem, w którym przeplata 

się cała historia i współczesność kraju: ...gdzie cytryna dojrzewa... 

Bajeczne krajobrazy, wyjątkowy klimat i doskonałe samopoczucie, pozwalające 

całkowicie zapomnieć o problemach dnia codziennego i jednocześnie 

regenerujące zdrowie (tak psychiczne, jak i fizyczne), wspaniali ludzie i 

wyjątkowa kuchnia: łącząca smaki śródziemnomorskie i północnych Włoch - to 

tylko oczywiście mała cząstka fascynacji do tego regionu.  

Odwiedziłem wiele miejsc na świecie, jednak to właśnie Lago di Garda zrobiło 

na mnie największe wrażenie i spowodowało, że jest miejscem, do którego 

powracam chętniej niż gdziekolwiek. Każdy wyjazd owocuje nie tylko powrotem 

w ukochane miejsca, ale pozwala odkrywać na nowo wszystko to, czego 

poprzednio niejednokrotnie nie zauważałem, a i umysł tych wszystkich rzeczy 

nie był w stanie przedtem zarejestrować.    

Niniejszy przewodnik ma za zadanie przedstawić i pokazać to, co w Lago di 

Garda jest najpiękniejsze i jednocześnie zmobilizować czytelnika do 

odwiedzenia tej części Włoch...  

 

Zapraszam do lektury  

 Roman Szymański 



Rejon jeziora jest bez wątpienia jednym z 

najpiękniejszych i najbardziej imponujących obszarów 

przyrodniczych w Europie. Już Goethe i Hemingway 

zachwycali się jeziorem Garda, jednak dopiero na 

przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX 

wieku nastąpiła eksplozja najazdu turystów z całego 

świata, która trwa do dnia dzisiejszego. W okresie 

letnim trudno obecnie znaleźć zakwaterowanie w 

licznych hotelach i pensjonatach rozłożonych wzdłuż 

brzegu jeziora (rocznie odwiedza jezioro ok. 15 mln. 

turystów z całego świata). 

Trudno się z resztą temu dziwić.  

Garda nie tylko stała się modna, ale dzięki położeniu 

stanowi cel dla coraz większej rzeszy ludzi 

spragnionych aktywnego wypoczynku i jednocześnie 

pobytu w atmosferze romantycznego spokoju oraz 

niepowtarzalnego klimatu.  



Jezioro Garda (wcześniej nosiło nazwę Benàco), 

posiada powierzchnię 370 km kw. Linia brzegowa 

wynosi ok. 160 km, maksymalna długość jeziora 

52,6 km, szerokość maksymalna 17,2 km, a 

maksymalna głębokość wynosi 346 m. (średnia 

głębokość jeziora 136 m). Położenie: 65 m n.p.m.  

Wielka przestrzeń wody dzieli jezioro 

morfologicznie na dwie części. Wąska północna 

część jest otoczona przez strome góry Dolomitów, 

które tworzą aspekt dzikich fiordów, natomiast 

część południowa charakteryzuje się szerokim i 

płytkim stosunkowo, w porównaniu z częścią 

północną, akwenem ograniczonym zboczami 

morenowymi.  

Jezioro jest zasilane przez szereg rzek, z których 

największą jest rzeka Sarca wpadająca do jeziora 

w Torbole sul Garda, mająca początek w Val 

Rendena, a wypływ wód ma miejsce na południu 

rzeką Mincio w Peschierze del Garda, będącą 

dopływem Padu. 

 Łącznie jezioro zasilane jest przez 25 rzek. 



Jezioro Garda należy do jednego z największych miejsc 

aktywnego wypoczynku w Europie. Lago di Garda to 

różnorodność atrakcji turystycznych i wspaniałe miejsce 

dla windsurferów z całego świata. To tutaj wiatry Ora i 

Peler (osiąga prędkość nawet 15 m/s), wprawiają w ruch 

powietrze i wodę, dzięki czemu pasjonaci windsurfingu, 

kitesurfingu i żeglarstwa mają doskonałe warunki do 

uprawiania sportów wodnych.  

Również coraz więcej naszych rodaków wybiera, jako punkt 

docelowy, ten jeden z najwspanialszych regionów Włoch. 

Doskonały klimat z roślinnością śródziemnomorską, cytrusami, 

palmami, cyprysami, kwitnącymi niemal cały rok oleandrami, 

winoroślami i drzewami oliwnymi (winorośle i uprawy oliwek 

stanowią składnik do produkcji wyrobów najwyższej jakości), i 

nieporównywalny bajeczny pejzaż wspaniałych alpejskich 

zboczy odbijających się lustrzanie w błękitnych wodach 

jeziora, sprawiają, że pobyt pozostaje na długo w pamięci.  



Jezioro Garda to ulubiony cel rowerowych wycieczek. 

Region znany jest na całym świecie także z wysokiej 

jakości pól golfowych. To samo odnosi się do gry w 

tenisa, paralotniarstwa, wspinaczki wysokogórskiej czy 

nurkowania. Góry stanowią doskonałe miejsce dla 

uprawiających kolarstwo górskie i inne sporty 

ekstremalne.  

Adrenalina i jednocześnie romantyczny klimat tworzony 

przez otaczający świat, zwany niejednokrotnie rajem na 

ziemi, to dopełnienie całości.  

Nie bez powodu region posiada również nazwę Riviera 

d’ Amor.  



Jezioro Garda jest największym i jednocześnie 

najczystszym jeziorem Włoch położonym u podnóża 

Alp. Szczególne miejsce w południowej części Europy, 

jedynie 30 Kilometrów od Werony, 100 km od 

Mediolanu i 130 km od Wenecji, sprawia, że 

odwiedzane jest przez szerokie rzesze ludzi 

spragnionych, nie tylko aktywnego spędzenia wolnego 

czasu, ale i odpoczynku w niepowtarzalnym klimacie. 

Jezioro oferuje gościom wspaniałą atmosferę i barwny 

krajobraz, który na północy stanowią Dolomity Brenta, a 

na południu ograniczone są łagodnymi zboczami 

morenowych wzgórz.  
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Trydent-Górna Adyga 

(Prowincja Trento) 
  

 

Administracyjnie region jeziora należy do trzech prowincji: 



Śródziemnomorski klimat sprawia, że pobyt nad jeziorem 

nie musi ograniczać się tylko do okresu letniego, bowiem 

coraz większa rzesza turystów odwiedza jezioro w okresie 

zimowym. I nie ma się czemu dziwić, bowiem temperatura 

w okresie zimowym (od grudnia do lutego wynosi 5 – 15 

stopni, a temperatura wody 6 – 10 stopni). I to między 

innymi sprawia, że narciarze odwiedzający stoki zjazdowe 

Dolomitów często dla czystego relaksu odwiedzają Gardę. 

W okresie marca – maja temperatura waha się pomiędzy 

15 – 27 stopni (woda 9 – 18 stopni), natomiast w okresie 

czerwiec – sierpień to 24 – 32 stopnie (woda 17 – 27 

stopni), we wrześniu 28 - 20 stopni (woda 22 - 17 

stopnie), a w październiku i listopadzie w granicach 20 – 

10 stopni (woda odpowiednio 15 - 10 stopni C.).  



Wyjątkowo ciekawie wygląda porównanie panującego nad Gardą klimatu z innymi regionami Włoch, uznawanymi za 

miejsca bardziej znane i z większej ilości odwiedzających turystów. Wynika z tego, że Lago di Garda jest rzeczywiście 

miejscem  wyjątkowym. 

Lago di Garda 

Liguria (Riwiera Włoska) 

Toskania 

Adria (Veneto) 

(źródło.TUI.de) 



Ze względu na rosnące tu gaje oliwne i drzewa cytrynowe, 

wschodnia część jeziora zwana jest Riwierą Oliwną, 

natomiast zachodnia Riwierą Cytrynową. 

 



Jezioro jest idealną bazą wypadową do zwiedzania miasta sztuki w Weronie. Także takie miasta jak: Brescia, Trento czy 

Wenecja, nie wymagają dodatkowych rekomendacji, a wypad w Dolomity stanowi dodatkowy punkt programu 

turystycznego. Dzięki pobudowaniu drogi wokół jeziora o nazwie Gardesana, oddanej do użytku w 1932 r. (z uwagi na 

wydrążenie dużej ilości tuneli, uznawana za cud inżynierii ówczesnych czasów), można objechać jezioro samochodem, 

motorem, czy nawet rowerem, co jest niezwykłym przeżyciem. Nad Gardą wytyczonych jest ponad tysiąc kilometrów tras 

rowerowych o różnym stopniu trudności. Znajdziemy tu łatwe trasy umożliwiające zwiedzanie poszczególnych miejscowości 

i wycieczki w okolice, oraz trudne trasy dla doświadczonych rowerzystów. O doskonałości tras rowerowych oraz 

niezwykłości Gardy, niech świadczy fakt, że część trasy I etapu 70 Tour de Pologne UCI World Tour 2013 została 

wytyczona wzdłuż północnego brzegu jeziora, pomiędzy miejscowościami Torbole a Riva del Garda oraz wzdłuż Lago di 

Ledro. Wynika z tego, że najbardziej „polski” wyścig rowerowy ma miejsce nad Gardą !  



Spacer po historycznych centrach miasteczek, rejs statkiem 

po jeziorze, szlaki piesze i ścieżki rowerowe sprawiają, że 

każdy, bez względu na upodobania i wiek, może cieszyć się 

atmosferą jeziora i pięknem krajobrazu. 

Wypoczywając w jednym z przybrzeżnych miasteczek warto 

zwiedzić również sąsiednie miejscowości. Przyjemnym 

sposobem zwiedzania będzie przeprawa promem na drugi 

brzeg jeziora lub wycieczka rowerowa wzdłuż linii brzegowej.  



Każda z miejscowości, mimo zachowania włoskiego stylu 

zabudowy, jest jednak odmienna i pozostawia inne 

wrażenie. W części północnej do obowiązkowego kanonu 

należy odwiedzenie takich miejscowości, jak: Limone sul 

Garda, Riva del Garda, Malcesine, czy choćby małej 

osady Campione, do której jedyny dojazd od strony lądu 

polega na pokonaniu tunelu wykutego w skałach.   

Miejscowości położone bardziej na południe: Salo, 

Desenzano, Sirmione. Peschiera, Lazise, Bardolino czy 

Garda, posiadają zupełnie inny charakter i klimat. Jednak 

wszystkie urzekają wspaniałym kolorytem i 

niepowtarzalną atmosferą.  



Niemal w każdej miejscowości znajdują się średniowieczne 

zamki, pałace i wille. Każda z budowli ma inny wystrój, 

jednak wspólne cechy to bogactwo i wysublimowany smak 

eleganckiego wyposażenia, wiele mówiący o zasobności 

mieszkającego tu od wieków społeczeństwa. Dlatego warto 

poświecić czas i, poza typowo rekreacyjnym spędzeniem 

urlopu, poznać te historyczne miasteczka i poczuć, jakże 

inny od naszego klimat otoczenia.  

To kolejny powód do fascynacji dla Lago di Garda.  



W wszystkich miejscowościach znajdują się także obiekty o charakterze 

sakralnym. Każda z budowli ma inny wystrój i wyposażenie, co związane jest z 

różnymi okresami ich powstawania, bowiem niektóre powstały już ponad tysiąc 

lat temu.  Ale bez względu na to czy są romańskie, czy z okresu renesansu i 

baroku, czy nawet współczesne, stanowią niezaprzeczalny dowód istnienia 

wyjątkowego przywiązania mieszkańców do religii. Warto, więc znaleźć czas na 

odwiedzenie położonych nad Gardą klasztorów, kościołów czy kapliczek o 

wyjątkowej architekturze i historii. Wiele kościołów, pustelni i klasztorów oferuje 

turystom medytacyjne miejsca ciszy i kontemplacji.  



Region oferuje wyjątkowe atrakcje, tak w dzień, jak i w 

nocy. Poza przyrodą, która jest wyjątkowa, i poszczególne 

miejscowości oferują praktycznie wszystko, czego dusza 

zapragnie.  

Centra wszystkich miejscowości tętnią życiem. W dzień 

można dokonać zakupów w dużych centrach handlowych 

(Riva, Castelnuovo, Desenzano), czy w najbardziej 

ekskluzywnych butikach i sklepach oraz na straganach 

odbywających się codziennie w innej miejscowości 

targach rynkowych, charakteryzujących się typową 

atmosferą i temperamentem przynależnym mieszkańcom 

południa kontynentu. 

Na niezliczonych straganach można kupić wyroby 

regionalnego rzemiosła, świeże owoce i warzywa, a także 

regionalne specjały kuchni z wyrobami wędliniarskimi i 

ryby w różnej postaci. 

 

Także życie nocne tętni życiem. Restauracje, kawiarnie, 

lodziarnie, dyskoteki i kluby nocne oferują niezapomniane 

przeżycia, tak kulinarne, jak i duchowe. 



Liczne restauracje, pizzernie i bary oferują smaczne 

dania włoskie. 

Warto skosztować zdrowych i smacznych potraw 

regionalnych, charakteryzujących się połączeniem 

kuchni alpejskiej ze śródziemnomorskimi smakami. Sery 

i wędliny z tego regionu nie mają sobie równych. Do tego 

wspaniałe wina i oczywiście oliwa z oliwek o 

niepowtarzalnym smaku. 

Przez cały sezon letni, w niemal wszystkich 

miejscowościach położonych nad Lago di Garda, mają 

miejsce różnego typu wydarzenia kulturalne, wystawy, 

festiwale, odbywają się różnego typu koncerty i imprezy 

umilające pobyt nad Gardą.    



Na następnych  stronach (Przewodnik zawiera w 

obecnej wersji ok. 350 stron tekstu z dużą ilością 

ilustracji),  przedstawione zostały informacje związane 

z miejscowościami położonymi nad Gardą oraz wiele 

przydatnych informacji umożliwiających pobyt w tym 

magicznym miejscu.  

Każde miejsce nad Gardą charakteryzuje się czymś 

innym. Nie ma identycznej miejscowości, plaży, portu, 

a i widok z każdego miejsca jest niepowtarzalny. 

Wybrałem miejsca, które moim zdaniem są 

najciekawsze, chociaż każdy może mieć odmienne 

zdanie - i z tym zgadzam się całkowicie, bowiem na 

szczęście, każdy człowiek jest inny i ma inne 

spojrzenie na otaczający świat.  

Jednak jest cecha wspólna dla jeziora Garda – 

urzeknie każdego !!!  

Dlatego warto zapoznać się ze spisem treści, który 

daje czytelnikowi namiastkę zawartości opracowania 

Lago di Garda – Esencja Włoch. 

 

     zapraszam do lektury Roman Szymański  
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W sprzedaży jest również profesjonalne, bogato ilustrowane 

vademecum dla spinningistów p.t. VADEMECUM 

SPINNINGISTY - ABC SPINNINGU tego samego autora, 

przeznaczone dla wszystkich pasjonatów wędkarstwa. 

Oferowany PORADNIK SPINNINGISTY jest książką zawierającą 

podstawowe informacje o spinningu z opisem podstawowego 

sprzętu wędkarskiego umożliwiającym jego wybór i metodach 

połowu ryb drapieżnych wraz z dużym zasobem rad praktycznych. 

Zawiera również rozbudowany dział zawierający opis przynęt 

spinningowych, łącznie z ich stosowaniem, modyfikacjami do 

wykonania w warunkach domowych, znacznie zwiększającymi 

szansę złowienia drapieżnika oraz monografię ryb drapieżnych - 

żyjących w naszych wodach, a także obowiązujące regulaminy i 

adresy PZW oraz PSR (łącznie ok. 250 stron tekstu i ilustracji)...  

Zakupu można dokonać także bezpośrednio na stronie wydawcy: 

http://www.e-bookowo.pl/czas-wolny/abc-spinningu.html 

Przewodnik LAGO DI GARDA – ESENCJA WŁOCH 
dostępny jest w sprzedaży niemal we wszystkich księgarniach 

internetowych na terenie kraju. 

Zakupu można dokonać także bezpośrednio na stronie wydawcy: 

http://www.e-bookowo.pl/podroze/lago-di-garda-esencja-wloch.html 
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