
Озеро Світязь – найглибше

Така «Кришталевість» пояснюється тим, що в
озеро не впадає жодна річка, і підживлюється воно
виключно за рахунок підземних джерел.

Світязь - найглибше озеро України, його
глибина 58 м, що в чотири рази глибше Азовського
моря! Але літнім погожим днем озеро ласкаво:
дрібний білий пісок на дні і вода, прогріта до
температури парного молока. Завдяки великому
вмісту в озері срібла і гліцерину, вода в ньому
сприяє доброчинному впливу на шкіру.

Існує легенда, що Полісся раніше було океаном,
яке висохло. Замість нього залишилися невеликі
озера, найбільше з яких - Світязь, знаходиться на
північному заході України. В океані жили кити.
Залишився тільки один кит, і той перетворився на
острів в цьому озері.
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Насолодитися неймовірною красою природи, 
погрітися на сонечку, відчути на собі spa-догляд -

все це можливо, відвідавши українські озера.

Озеро розташоване в
межах Шацького району
Волинської області. Світязь
славиться прозорістю вод,
дно можна побачити навіть
на восьмиметровій глибині.



Озеро Сіваш – найрожеве

про яку, йшла по всьому світу. Її доставляли на
Далекий Схід, в Японію, Польщу і навіть Єгипет.

Завдяки ізольованості, мілководдю, сильному
прогріванню і випаровуванню, морська вода, яка
надходить через протоку Тонкий Азовського моря,
перетворюється в розсіл, а в результаті
інтенсивного випаровування відбувається
кристалізація солі. Весь запас солі Сиваша складає
приблизно 200 мільйонів тонн.

Через мікроводорості Дуналіела Саліна вода
має рожевий колір - це рослинний організм, який
живе в дуже солоній воді. Успішно Сиваська грязь
застосовується при лікуванні серцево-судинних
захворюваннях, хронічних бронхітах, шкірних і
гінекологічних захворюваннях. Грязьові ванни
сприятливо впливають на шкіру. Шкіра виглядає
здоровою і доглянутою навіть після першої
процедури. Крім усього цього не можна не
відзначити імуномодулюючий ефект цієї грязі,
люди які скористалися вже гряззю менш схильні до
простудних та інфекційних захворювань.

Озеро знаходиться з
західної сторони Азовського
моря і відокремлене від
нього Арабатською стрілкою.
З давніх-давен тут тяжкою
працею добували сіль, слава



Озеро Біле – найніжніше

області в селі Рудка.
З усіх боків озеро оточують соснові ліси, рідкісні

і цікаві рослини: лікоподієла заплавна, кмин
піщаний, росичка круглолиста, осоки, а також під
елеямі знайшла собі місце коручка болотяна -
поліська орхідея.

У спекотні літні дні цей куточок воістину
райський. Густий аромат соснової хвої, кришталеве
дзеркало води, на поверхні сліпучі сонячні
відблиски, а на білому піщаному дні танцюючі
блакитні тіні.

До того ж вода Білого озера багата сріблом,
гліцерином, кальцієм, магнієм і фосфором. Люди, які
купалися в озері, розповідають, що вода обволікає
тіло, як шовк, і дуже приємна на дотик, так що кожне
купання рівнозначно spa-процедурі.

Про цілющу воду в Білому озері знали давно.
Кажуть, що глава Польської держави комендант
Юзеф Пілсудський на початку ХХ століття цілими
цистернами вивозив цілющу воду до Варшави для
омолодження місцевих красунь.

Біле озеро карстового по-
ходження, з найчистішої
прозорою водою і пологими
піщаними берегами. Знахо-
диться це в Володимере-
цькому районі Рівненської



Озеро Синевір – найромантичніше

Тому сьогодні на півострові підносяться скульп-
тури закоханих - Сині і Вира.

Синевірське озеро, або «Морське око», що
знаходиться на висоті 989 м над рівнем моря,
з'явилося ще в льодовиковий період. Скелі,
обрушившись, перегородили русло струмка, і з того
часу, озеро наповнюють води трьох гірських потоків.

Синевір з усіх боків оточує хвойний ліс, вік якого
становить близько 160 років. Велика кількість дерев
благотворно впливає на повітря, наділяючи його
цілющими властивостями і свіжістю. Варто
відзначити, що в озері дуже чиста вода. Завдяки
цьому тут водиться відразу декілька видів форелі -
струмкова, озерна, райдужна.

ПОДОРОЖІ

Мальовничі пейзажі цих озер привертають сюди
безперервний потік туристів цілий рік.

Кожен раз відпочинок на озері несе нові,
незабутні враження. У будь-який час року тут по-
казковому красиво і завжди є чим зайнятися.

За матеріалами:
https://crimea.vgorode.ua/news/13/304231-marsyanskye-peizazhy-kryma-lechebnoe-rozovoe-ozero-syvash-foto-vydeo

https://tsn.ua/ru/okynus-v-ukrainy/ozero-sinevir-polubili-tysyachi-turistov-za-krasotu-i-chistotu-vody-386010.html

Існує легенда про те, що
найкрасивіше озеро Закар-
паття з'явилося через потік
сліз, пролитого графської
дочкою Синью, по загиблому
коханому – пастуху Віру.
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