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OD REDAKCJI
Po raz kolejny oddajemy w państwa ręce niezbędnik,

o zabraniu kremu z wysokim filtrem, zwracaniu uwa-

jakim jest Planer Świat. Tegoroczna edycja poświęco-

gi na jakość miejscowego pożywienia i napojów oraz

na została krajom, które zajmują topowe miejsca na

uczulić na różnice wynikające z innej wiary czy trady-

liście wakacyjnych przebojów Polaków. Choć pozornie

cji. Bo inność nie oznacza niebezpieczeństwa, nie

dobrze znane, dla wielu nadal kryją tajemnice warte

równa się byciu gorszym, a jej istnienie zazwyczaj do-

odkrycia w czasie urlopu. By faktycznie wakacyjne dni

daje wakacjom uroku. Warto jednak zapytać klienta

mijały państwa klientom na błogim wypoczynku, war-

o jego urlopowe preferencje, nie każdy chce być bo-

to, sprzedając wycieczkę, pokazać im nie tylko pocz-

wiem blisko obcej kultury, tak jak nie każdy chce na

tówkowe krajobrazy i zagwarantować idealną

wakacjach zamieszkać w turystycznej enklawie.

pogodę, ale także przestrzec przed potencjalnymi za-

To właśnie takie informacje decydują o wyborze kra-

grożeniami, które mogą zepsuć wakacje spędzane

ju, kurortu czy hotelu, co przecież w dużej mierze

nawet w najlepszym hotelu. Obce kraje to inne zwy-

przekłada się na to, czy wakacje klientów, którzy

czaje, inna flora bakteryjna, inne zasady bezpieczeń-

oddają w wasze ręce swoje najcenniejsze dni w roku,

stwa. I, choć nie należy zbyt ostro gasić zapału

będą i tym razem należały do udanych.

Redakcja

turystów do wyjazdu, to trzeba przypomnieć im

POINFORMUJ KLIENTA O…

Chiny

Egipt

Tunezja

Włochy

Turcja

Chińczycy często nie potrafią
posługiwać się obcymi językami,
dlatego warto zabrać ze sobą
podręczne rozmówki, a przynajmniej postarać się o wizytówkę
hotelu z zapisaną po chińsku jego nazwą.
str. 2

W Egipcie często spotkać
można na ulicy funkcjonariuszy
policji. Nie należy się ich
obawiać, ponieważ ich zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo turystów.
str. 8

W Tunezji zabronione jest fotografowanie siedziby władz,
policji oraz wojska. W przypadku
złamania tego zakazu należy
liczyć się z koniecznością
wykasowania zdjęć.
str. 34

Easy Italia to wielojęzyczny serwis, który pomaga turystom spędzić udany urlop we Włoszech.
Wystarczy zadzwonić pod numerem telefonu 039039039, by
uzyskać odpowiedzi na wszystkie
wakacyjne pytania.
str. 40

Turcy, choć wyznania islamskiego,
nie są Arabami i nie lubią, gdy się ich
z tymi ostatnimi porównuje. str. 38
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AZJA

CHINY
KRAJ W PIGUŁCE
Powierzchnia: 9,6 mln km kw.
Stolica: Pekin, 17 mln mieszkańców.
Geografia: Trzecie co do wielkości państwo na świecie. Znajdują się tu Himalaje
ze szczytem Mont Everest (8848 m
n.p.m.), rzeki Jangcy (6,3 tys. km) oraz
Żółta Rzeka (5464 km), kraj ma dostęp do
kilku mórz (Wschodniochińskiego, Południowochińskiego, Żółtego).
Klimat: W Chinach wyróżnia się kilka stref
klimatycznych (umiarkowaną, podzwrotnikową, zwrotnikową). Najlepiej planować
temperatura. wynosi latem 26-30 st. C, w
Honkongu już w maju będzie ok. 28 st. C.
Ludność: 1,3 mld
Religia: Buddyzm, taoizm, islam, katolicyzm i inne religie chrześcijańskie,
choć dużo osób jest ateistami.

Foto Archiwum CT Poland

podróż od marca do września. W Pekinie
Ambasada RP w Pekinie
1 Ri Tan Lu, Jian Guo Men
Wai 100600 Beijing (Pekin),
PR China, tel. (00-86 10) 65
32 12 35 do 37,
pekin.amb.sekretariat@
msz.gov.pl

Foto Archiwum CT Poland

Foto Archiwum CT Poland

OD ŚNIEGÓW PO TROPIKI

www.twojechiny.pl

Chiny to kraj tak ogromny, że nie sposób zwiedzić go za jednym razem. Znaleźć można
tu trudny klimat Himalajów, rajskie plaże na południu, nowoczesne drapacze chmur
i tradycyjne wioski.

TOP 5

tropolia położona jest w delcie rze-

zobaczyć 6-kilometrowe Mury Miej-

ki Jangcy. Wybrać się trzeba do za-

skie z czasów dynastii Ming.

Xi’an. Ze względu na długą historię

łożonego w XVI w. Ogrodu Yu oraz

Luoyang. To jedno z najstarszych

uważane za jedno z najważniejszych

na Stare Miasto – w rzeczywistości

chińskich miast. Założone przez

chińskich miast. Powstało 3100 lat

miasteczko handlowe Yuyuan.

księcia Zhou w XI w. p.n.e., od 493

temu i było stolicą 13 dynastii. Sym-

Warto zajrzeć na Plac Ludowy oraz

r. do 535 r. było stolicą kraju. Nie-

bolem miasta jest Wielka Pagoda Dzi-

zwiedzić Muzeum Szanghajskie

daleko znajduje się Klasztor Szaolin,

kiej Gęsi z VII w. Interesujące są także

(najlepsza kolekcja sztuki w Chi-

w którym narodziła się chińska

XIV-wieczne mury miejskie, Wieża

nach). W Parku Sun Yatsena znaj-

sztuka walki kung fu oraz buddyzm

Bębna z XIV w. a także położony w

duje się pomnik Fryderyka

medytacyjny chan (zen).

dzielnicy muzułmańskiej Wielki Me-

Chopina. Pudong to najnowocze-

Yunnan. Wizyta tu to doskonała

czet zbudowany w XIV w. W Xi’an

śniejsza dzielnica Szanghaju, której

okazja, by poznać etniczne połu-

odwiedzić trzeba Muzeum Lasu Steli

krajobraz tworzą drapacze chmur.

dniowe Chiny. Na trasie zwiedzania

– kamiennych tablic (najstarsza z II w.

Pingyao. W czasach rządów dyna-

powinny znaleźć się takie miejsca

p.n.e.). W stelach tych wykuto m.in.

stii Qing (1644–1912) było to cen-

jak Kunming – stolica prowincji

dzieła Konfucjusza i najstarsze znane

trum finansowe Chin. Dziś jest to

z taoistyczną Złotą Świątynią, Zielo-

mapy Chin. Największą atrakcją jest

pięknie utrzymane miasteczko o

nym Jeziorem i kwiatowym tar-

Muzeum Armii Terakotowej z III w.

tradycyjnej zabudowie, dzięki której

giem, Park Krajobrazowy Jiuxiang.

p.n.e. Jest to 8 tys. figur żołnierzy

stało się zabytkiem UNESCO. W Pin-

Kamienny Las – Wąwóz Skaczące-

naturalnej wielkości, z których każda

gayo zwiedzić trzeba Stare Miasto,

go Tygrysa – jeden z najgłębszych

różni się od siebie.

gdzie znajduje się m.in. Muzeum

wąwozów świata, którym płynie

Szanghaj. Największa chińska me-

Domu Finansowego Rishengchang,

Jangcy.
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Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej, ul. Bonifraterska 1, 00-203 Warszawa,
tel. (+48 22) 831 38 36,
fax (+48 22) 635 42 11,
telex 813589 china pl,

www.chinaembassy.org.pl,
www.pl.chineseembassy.org
Hotele: W Chinach znajduje
się ponad 5 tys. obiektów
hotelowych o kategorii od
1 do 5 gwiazdek, istnieje też
rozbudowana sieć niedrogich hosteli. Część z nich

dostępna jest jednak tylko
dla gości krajowych. Hotele
poza standardowymi świadczeniami oferują turystom
także inne usługi, takie jak
np. pomoc w zakupie biletów kolejowych.
Bezpieczeństwo: Poziom

przestępczości nie jest wysoki, aczkolwiek w zatłoczonych
miejscach należy uważać na
kieszonkowców. W przypadku
kradzieży dokumentów, trzeba zgłosić się na policję. W lokalach warto uważać na
napoje, by nie dodano do

WARTO WIEDZIEĆ

Chiny to jeden z największych i naj-

językami obcymi.

ciekawszych krajów świata, który

• Nie wszystkie polisy ubezpieczeniowe są automatycznie honorowane.

każdego roku przyciąga miliony tury-

zdatna do spożycia, dlatego naj-

Za usługi medyczne płaci się go-

stów. I nic w tym dziwnego, skoro

lepiej zamawiać butelkowaną.

tówką, a zwrot kosztów można

mogą oni znaleźć w Państwie Środka

Warto korzystać z restauracji

uzyskać po powrocie do kraju na

wszystko. Chiny to przecież wielka

z obrazkowym menu, ponieważ

podstawie wystawionych doku-

historia, niespotykane krajobrazy,

Chińczycy rzadko posługują się

mentów (najlepiej w j. angielskim).

orientalna kultura, tradycja i nowo-

• Nie zawsze woda z kranu jest

MAREK TIAN

czesność. Metropolie takie jak kosmopolityczny Pekin, Xi’an z
Terakotową Armią, uderzający liczbą

TOP PRODUKT

dowódców.
Wielki Mur Chiński. Budowę rozpoczęto ponad 2,5 tys. lat temu. Poszczególne odcinki były wznoszone
przez państwa feudalne i służyły

drapaczy chmur Szanghaj,czy uważane za jedno z najstarszych miast
Luoyang tworzą barwny kalejdoskop
turystycznych wrażeń. Podróż do
Chin to także spotkanie z takimi
symbolami jak Wielki Mur Chiński,
Plac Tienanmen w Pekinie, Świątynia

mionami. Mury połączono w jeden

Nieba, czy klasztor Szaolin. Kraj cie-

za panowania pierwszego cesarza

kawy jest także pod względem geo-

zjednoczonych Chin – Qin Shi Hu-

graficznym. Groźne Himalaje z

ang’a. Wielki Mur Chiński ciągnął się

górującym nad światem Mont Evere-

przez prawie 7600 km, najlepiej

stem na północy, pola ryżowe cha-

zwiedzać go w części znajdującej się

rakterystyczne dla regionu Yunnan,

w pobliżu Pekinu (odległość ok. 70

malownicze przełomy na rzece Jang-

km). Fragment ten wznosi się na

cy i bajeczne plaże na wyspie Hajnan

Pekin. Będąc w Pekinie, warto sku-

8,5 m, jego szerokość wynosi 5,7 m.

to wszystko sprawia, że turystyczna

sić się na przejażdżkę rikszami po

Rejs rzeką Jangcy. Jangcy to naj-

oferta do Państwa Środka jest prze-

hutongach – najstarszej części mia-

dłuższa rzeka Chin (ok. 6300 km).

życiem jedynym w swoim rodzaju.

sta. W stolicy znajduje się też jeden

W jej środkowej części znajdują się

z największych cesarskich zespołów

Trzy Przełomy, stanowiące popular-

pałacowo-ogrodowych – Pałac Letni.

ną atrakcję turystyczną. Trasa rejsu

Zobaczyć trzeba Pałac Cesarski, zwa-

wycieczkowego prowadzi przez

ny też Zakazanym Miastem. Mieli tu

pierwszy i najdłuższy z nich, Przełom

swoją siedzibę cesarze z dynastii

Xiling, oraz Przełom Wu (Czarownic).

Ming i Qing. Budowę rozpoczęto w

Kolejny dzień wycieczki to możli-

1406 r., a dziś na ten największy na

wość zobaczenia najkrótszego i naj-

świecie kompleks pałacowy składa

węższego Przełomu Qutang.

się 9 tys. pokoi i izb. Głównym bu-

Program wycieczki zmienia się w za-

dynkiem jest Pawilon nawyższej Har-

leżności od stanu wody i może

monii, zwany też Pawilonem

obejmować rejs przez tzw. Małe Trzy

Złotego Tronu, gdzie odbywały się

Przełomy na rzece Daning, dopływie

koronacje, obchodzono urodziny

Jangcy lub spływ strumieniem

cesarzy i promowano wojskowych

Shennong.

POZA UTARTYM
SZLAKIEM

mieszkiwaną przez potomków daw-

Foto Archiwum CT Poland

obronie przed koczowniczymi ple-

nych osadników wojskowych z północnych Chin. Jadąc przez

Wycieczka przez region Guizhou

prowincję, mija się charakterystycz-

i Guangxi to okazja do zapoznania

ne dla kraju tarasy ryżowe. W Da-

się z malowniczymi krajobrazami

tang można przejść się wśród

tych prowincji. Na trasie zwiedzić

spichlerzy na palach. Warto zajrzeć

należy Guiyang, stolicę prowincji

do wioski Basha, której mieszkańcy

Guizhou, osadę Tianlong Tunbao za-

zachowali prawo do noszenia broni.

nich substancji niepożądanych.
Zdrowie: Szczepienia są wymagane w zależności od regionu, do
którego planowana jest podróż.
Osoby cierpiące na schorzenia
układu oddechowego i krążenia
powinny pamiętać, że w miesiącach letnich panuje wysoka wil-
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prezes Fundacji
Chińsko-Polskiej
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Gospodarczej
i Kulturalnej
Sinopol

gotność oraz smog, które mogące utrudniać normalne funkcjonowanie. Rzadko można kupić
w Chinach zagraniczne leki, dlatego lepiej zaopatrzyć się w odpowiedni zapas jeszcze w Polsce.
By móc wwieźć medykamenty,
trzeba posiadać na nie receptę.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas: +7 godzin zimą i +6 godzin latem w stosunku do czasu
polskiego (nie ma czasu letniego).
Język: Chiński z różnymi dialektami.
Waluta: Chiński juan, 1 CNY = 10 jiao = 100 fenów. 1 CNY to
ok. 0,43 zł.
Jak dojechać: Samolotem do głównych miast z przesiadką
w jednym z portów europejskich.
Ważne telefony: kierunkowy +86, policja – 110, straż
pożarna – 119, pogotowie ratunkowe – 120.
Komunikacja: Po kraju najłatwiej podróżuje się samolotem
(obecnie 192 lotniska). Dobrze rozbudowana jest także sieć
kolejowa. Po miastach najczęściej podróżuje się autobusami
lub taksówkami. W taksówkach i autobusach kierowcy zazwyczaj nie mówią po angielsku, dlatego należy mieć ze sobą zapisaną po chińsku nazwę miejsca, do którego chcemy się
udać. W największych miastach funkcjonuje metro.
Sieci komórkowe: China Mobile, China Unicom.
Elektryczność: 220 V
Ceny: Obiad (bez owoców morza) od 5 USD, kawa/ herbata w
popularnej sieci 4-5 dolarów, piwo w restauracji 5-10 dolarów,
w sklepie 1-2 dolarów, mała woda mineralna (w sklepie) – 0,20,3 dolarów.
Święta: Nowy Rok (1 stycznia), Chiński Nowy Rok, Święto Festiwalu Smoczych Łodzi, Święto Środka Jesieni i inne.
Kuchnia: Kuchnia chińska jest zróżnicowana. Jej składnikami są
świeże ryby, owoce morza, drób, z przypraw używa się sosu sojowego, z ostryg, rybnego oraz ostrych pieprzów i papryczek. Z
napojów najczęściej podaje się herbatę, piwo oraz wina ryżowe.

EUROPA

CYPR
KRAJ W PIGUŁCE
Powierzchnia: 9250 km kw.
Stolica: Nikozja, 310 tys. mieszkańców.
Geografia: Wyspa położona na Morzu
Śródziemnym ze skalistym wybrzeżem
z odcinkami piaszczystymi, na których
powstały plaże. Teren Cypru zajmują
w dużej części góry – Kyrenia z najwyższym szczytem Akromandra
(1019 m n.p.m.) oraz Troodos ze szczytem Olimp (1951 m n.p.m.).
Klimat: Podzwrotnikowy o odmianie
śródziemnomorskiej z upalnym, suchym

Ambasada RP w Nikozji,
Kennedy Ave. 12-14, Office
601, 1087 Nicosia: Cyprus,
tel. (00-357) 22 668 415,
22 753 517, tel. dyżurny:
(00-357) 99 53 19 37,
nikozja.amb.sekretariat@msz.gov.pl

latem i bardziej deszczowymi miesiącami
zimowymi. Średnie temperatury stycznia
wynoszą 10-12 st. C,
lipca 26-35 st. C.
Ludność: 795 tys.
Religia: Grekokatolicyzm.

Z WIZYTĄ U AFRODYTY
Cypr to miejsce narodzin mitologicznej Afrodyty, cenne znaleziska autentycznych
starożytnych i późniejszych budowli, piaszczyste plaże i nietknięta przyroda.

www.visitcyprus.com

WAŻNE
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Ambasada Republiki
Cypryjskiej: ul. Pilicka 4,
02-629 Warszawa, tel. (+48
22) 844 45 77, fax (+48 22)
844 25 58, ambasada@ambcypr.pl

TOP 5

Limassol oraz Larnaca. Plaża Nissi li-

Wyzwoleńczej) oraz takich zabyt-

czy 600 m długości i pokryta jest

ków jak Pałac Królewski czy meczet

Szlakiem Afrodyty. Legenda mówi,

drobnym piaskiem. W regionie Pa-

Omara. Centralny punkt miasta to

że mitologiczna bogini wyłoniła się z

fos znajduje się piaszczysta plaża

XVI-wieczny Mur Wenecki.

morskiej piany u wybrzeży Cypru.

Faros. Z kolei w regionie Limassol

Klasztor Stavrovouni, górujący

Miejsce jej narodzin to Petra Tou Ro-

warto wspomnieć o dwóch pla-

nad wyspą na skalnym szczycie, zo-

miou, czyli Skała Grecka. Podobno

żach – Gubernatora oraz Akti Olym-

stał prawdopodobnie założony w

została ona wrzucona do morza

pion B. W Larnace trzeba wybrać

IV w. przez św. Helenę, matkę Kon-

przez Digenisa Akritasa, wielkiego si-

się na plażę Kastella. Piaszczysta

stantyna Wielkiego. Klasztor stanął

łacza, strażnika granicy z czasów bi-

plaża Mckenzie (Larnaka) ciągnie

w miejscu, gdzie św. Helena ukryła

zantyjskich, który w ten sposób

się przez kilometr. Phinikoudes to

relikwie Świętego Krzyża. Zamiesz-

zatrzymał statek Saracenów, zbliża-

centralna plaża Larnaki, pokryta

kujący klasztor mnisi są bardzo po-

jący się do Cypru z zamiarem zrabo-

drobnym, szarym piaskiem.

bożni, podobnie jak ich bracia z

wania miejscowych skarbów. Z

Wszystkie wymienione plaże zna-

Góry Athos w Grecji. Wstęp mają

boginią związana też jest Łaźnia

czone zostały Niebieską Flagą.

tam jedynie mężczyźni.

Afrodyty, czyli basen w naturalnej

Lefkozja (Nikozja) – stolica Cypru

Przylądek Cape Greko na krańcu

grocie zacienionej drzewem figo-

i jednocześnie największe miasto

Zatoki Famagusta leży między ku-

wym, w którym upiększających ką-

położone w centrum wyspy, ostat-

rortami Agia Napa i Protaras.

pieli zażywała ponoć sama Afrodyta.

nia podzielona stolica Europy. Mia-

Wzdłuż wybrzeża prowadzą ozna-

Najpiękniejsze plaże Cypru poło-

sto znane jest z ponad 50

kowane trasy turystyczne, które

żone są w pobliżu znanych kuror-

kościołów, muzeów (Cypryjskie,

wiodą przez obszary porośnięte ja-

tów, takich jak Agia Napa, Pafos,

Miejskie Leventis, Bizantyjskie, Walki

łowcami, akacjami i ziołami.

Hotele: Baza noclegowa obejmuje zarówno hotele wysokiej
klasy, należące do międzynarodowych sieci, jak i obiekty
tańsze, o niższym standardzie.
Mimo oficjalnej kategorii można napotkać znaczące różnice
w poziomie usług w obiektach

legitymujących się teoretycznie tą samą liczbę gwiazdek.
Alternatywą dla typowych hoteli jest pobyt w gospodarstwach agroturystycznych
oraz w prywatnych domach.
Bezpieczeństwo: Cypr uważany jest za dość bezpieczny

kraj. Turyści mogą być jednak
narażeni na zagrożenia związane z przestępczością pospolitą. Warto zachować
ostrożność w zatłoczonych
miejscach. Zdrowie: Na Cyprze
nie ma żadnych zagrożeń epidemiologicznch, nie są wyma-

WARTO WIEDZIEĆ

grecką i turecką, a każda z nich

Turystów odwiedzających Cypr jest

jest oddzielnym krajem. Repu-

z roku na rok coraz więcej. Oprócz

blika Turecka Cypru Północnego

złaknionych słońca i wypoczynku ro-

wostronny, dlatego, przecho-

uznawana jest tylko przez

dzin z dziećmi, przyjeżdżają tutaj gru-

dząc przez ulicę, pamiętajmy,

Turcję.

py pielgrzymkowe, jest coraz więcej

• Na Cyprze obowiązuje ruch le-

by najpierw spojrzeć w prawo,
a potem w lewo.
• Cypr podzielony jest na część

• Bankomaty są ogólnodostępne,

miłośników turystyki aktywnej, wciąż

w wielu miejscach można także

modna pozostaje turystyka bizneso-

płacić kartami kredytowymi.

wa. W ciągu dnia można jeździć na

MARZENA
OLEJNIK

TOP PRODUKT

wać, a także jeździć konno, uprawiać
turystykę rowerową, wspinać się po
skałkach czy latać na paralotniach. Po

odrestaurowany. Dom Eustoliosa,
kiedyś prywatna rzymska willa, później publiczne centrum rekreacji

dyrektor CTO,
Przedstawicielstwo
w Polsce

aktywnie spędzonym dniu na turystów czekają knajpki, tawerny
i dyskoteki, zwłaszcza w Agia Napie.

z wczesnego okresu chrześcijań-

Również osoby ceniące sobie mniej

skiego. Z kompleksami łaźni oraz

intensywny rodzaj wypoczynku znaj-

salami z mozaikowymi podłogami

dą u nas coś dla siebie. Sprzyjają te-

z V w. n.e. Mozaiki podziwiać moż-

mu warunki pogodowe, spokój i

na także w Domu Achillesa i w Do-

cisza. Szczególnie w okresie zimo-

mu Gladiatorów.

wym, gdy temperatura powietrza

Wczesnochrześcijańska bazylika,

osiąga 18-23° st. C, stając się idealną

pochodząca z V w., była najpraw-

dla Polaków. Cypr jest krajem bardzo

dopodobniej Katedrą Kourion i po-

bezpiecznym. Zamieszkuje go nie-

siadała baptysterium zlokalizowane
po północnej stronie. Kolejną
atrakcją jest Nymphaeum, poświęPafos to nie tylko wakacyjny ku-

cona nimfom wodnym wytworna

rort, ale przede wszystkim miasto

budowla romańska. Na koniec

z listy UNESCO. W czasach rzym-

zwiedzania Kourion trzeba wybrać

skich i hellenistycznych było stolicą

się na Stadion (II wiek n.e.).

Cypru, a pamiątki dawnych czasów

Lefkara to malownicza wioska, sły-

zachowały się w Parku Archeolo-

nąca z koronek zwanych „Lefkariti-

gicznym Kato Pafos, w którym zo-

ka” oraz z wyrobów ze srebra.

baczyć można rzymskie mozaiki

Będąc tu, trzeba zobaczyć dom

z III-V wieku n.e., Grobowce Królów

Patsalosa, w którym mieści się mu-

oraz Fort Średniowieczny. Atmos-

zeum wyrobów srebrnych i koro-

ferę regionu tworzą zarówno śre-

nek. Inną atrakcją jest jedno-

dniowieczne klasztory, jak i walory

nawowy kościół Michała Archanioła

naturalne.

z malowidłami ściennymi z późne-

Kourion to jedno z najważniejszych

go XII w. W Pano Lefkara znajduje

państw-miast. Odnaleźć można tu

się z kolei kościół św. Krzyża znany

grecko-rzymski teatr pochodzący z

z XVIII-wiecznego ikonostasu oraz

II w. p.n.e. współcześnie całkowicie

XIII-wiecznego srebrnego krzyża.

POZA UTARTYM
SZLAKIEM

od wybrzeży Larnaki, dostęp łodzią).
Zatonął on w 1980 r., przewożąc
108 ciężarówek naczepowych. W

Nurkowanie. Nurkowie, którzy po-

pobliżu Pafos znajduje się natomiast

siadają umiejętności, by eksploro-

Wrak Vera K, libański frachtowiec,

wać otwarte wody (AOW), mogą

który osiadł na mieliźnie w 1972 r.

wybrać się na wyprawę do zatopio-

W 1974 r. wysadzony w powietrze z

nych wraków statków. Najbardziej

uwagi na zagrożenie dla innych stat-

znanym jest Wrak Zenobia (1,4 km

ków, spoczywa na głębokości 11 m.

gane również szczepienia. Oddziały ratunkowe przy szpitalach państwowych w nagłych przypadkach oferują
bezpłatną pomoc turystom. Obywatele UE muszą posiadać formularz E
111 wydany przez polskie organy służby zdrowia. Zaleca się wykupienie
ubezpieczenia prywatnego. Poziom

nartach wodnych, żeglować, nurko-

usług medycznych na Cyprze jest dobry, ale korzystanie z nich dość kosztowne. Receptę na lek refundowany
może wystawić jedynie lekarz praktykujący w ramach państwowej służby
zdrowia. Lek należy wykupić w państwowej aptece, przedstawiając kartę
EKUZ.

CTO Polska
Cypryjska Organizacja
Turystyczna
00-549 Warszawa,
ul. Piękna 20
tel. 022 827 90 36
cto@cypr.pl
www.visitcyprus.com

zwykle gościnna ludność, zawsze służąca pomocą. Drogi na wyspie są
utrzymane na bardzo wysokim poziomie. Sieć szerokich autostrad łączy
wszystkie kurorty i regiony, a angielskojęzyczne znaki drogowe sprzyjają
bezpiecznej jeździe.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas: Należy przestawić zegarki o jedną godzinę do przodu.
Język: Grecki, turecki. W dużych miastach można porozumieć
się po angielsku, niemiecku i francusku.
Waluta: Euro. 1 euro = 100 centów. 1 euro to ok. 4 zł.
Jak dojechać: Samolotem z głównych polskich miast do
Pafos lub Larnaki.
Ważne telefony: Numer kierunkowy – 00-357. Straż pożarna – 199,
policja – 199, pogotowie – 199. Ogólny telefon alarmowy to 112.
Komunikacja: Na Cyprze nie ma kolei, między miastami najlepiej poruszać się samochodem lub autobusem.
Sieci komórkowe: Cytamobile-Vodafone (CYTA), MTN
Elektryczność: 230 V.
Ceny: Przekąski w restauracji od 3,25 euro, danie z owocami
morza od 9 euro, danie obiadowe (np. wieprzowina na sposób
cypryjski) od 9,9 euro, lunch składający się z dwóch dań od 11
euro, kawa/ herbata 2,25 euro, woda mineralna od 1,8 euro,
butelka wina w sklepie od 3,35 euro, dwulitrowy napój typu
cola od 0,99 euro.
Święta: Obchodzone są główne święta kościelne (Wielkanoc,
Boże Narodzenie) oraz państwowe, np. (1 stycznia) Nowy Rok,
(25 marca) Państwowe Święto Grecji.
Kuchnia: Dania, bazujące na świeżych warzywach, owocach
morza i mięsie, przyprawiane są aromatycznymi ziołami. Popularnymi daniami są mątwa w winie, ser halloumi oraz moussaka. Produkuje się tu także smaczne alkohole (słodkie wino
Commandaria oraz wódkę Zivania).
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EGIPT
KRAJ W PIGUŁCE
Powierzchnia: 1 mln km kw.
Stolica: Kair, 17 mln mieszkańców
w aglomeracji.
Geografia: Egipt leży w Afryce Północnej
i Azji (Płw. Synaj). Kraj ma dostęp do
dwóch mórz: Śródziemnego i Czerwonego. Przez Egipt przepływa Nil, na wschód
od jego doliny rozciąga się Pustynia Arabska, na zachód Pustynia Libijska.
Klimat: Skrajnie suchy podzwrotnikowy
z upalnym latem (temperaturze może
przekraczać 40 st. C w cieniu), trwają-

Ambasada RP w Kairze
5 Aziz Osman Str., Zamalek,
Kair, tel. (00-202) 27 36 74
56, 22 73 59 583,
e-mail: kair.amb.sekretariat@msz.gov.pl; Wydział
Konsularny, tel.: (00-202) 27
35 54 16,
consul@kair.polemb.net

cym od marca do listopada. W okresie
zimowym na północy kraju może być
zimno, bardzo odczuwalne są duże różnice temperatur między dniem a nocą.
Ludność: 72 mln.
Religia: Islam, chrześcijaństwo
(Koptowie).

KORALOWCE I ZABYTKI
Egiptu nie trzeba reklamować. Tradycja sięgająca kilku tysięcy lat, gwarantowana
pogoda, piękne plaże Morza Czerwonego i bajeczna rafa koralowa to magnesy, które od
lat przyciągają turystów.

www.egypt.travel

TOP 5

rzem Czerwonym, ok. 250 km na

spokoju i wakacji bliżej natury.

południe od Hurghady. Znawcy

Można wybrać się stąd na nurko-

Hurghada i okolice. Wybrzeże

mówią, że najpiękniejsze egipskie

wanie np. do Zatoki Fjord lub na

Morza Czerwonego kusi piaszczy-

plaże znajdują się właśnie tu.

zwiedzanie, np. na wyspę Faraona,

stymi plażami, a podczas wypraw

Najbardziej znanymi kurortami są

do Petry lub Jerozolimy.

statkiem po wyspach koralowych,

Marsa Alam oraz Port Ghalib.

Kair. Na zwiedzanie stolicy Egiptu

podziwiać można bogate życie

Najlepsze miejsca do nurkowania

najlepiej przeznaczyć co najmniej

podwodne. Znajdujące się w okoli-

znajdują się w Abu Dabbab, Abu

dwa dni. Szkoda ograniczyć się

cy El Gouna, to założone przed 20

Dabur Reef, Marsa Alam czy na

tylko do wizyty w Muzeum Egip-

laty miasteczko, które znane jest

rafie Elphistone.

skim, czy na płaskowyżu Giza, na

z hoteli dobrej klasy, pola golfo-

Sharm el Sheikh. Najsłynniejszy

którym górują od wieków trzy

wego, a także świetnych warun-

kurort Płw. Synaj ciągnie się od

wielkie piramidy i strzegący wej-

ków do uprawiania wind- i

Parku Narodowego Ras Muham-

ścia do nich Sfinks. Panoramę

kitesurfingu. Miłośnicy szaleństw

mad po Zatokę Nabq. Kurort

miasta najlepiej oglądać wieczo-

z deską na falach chętnie zatrzy-

znany jest z bogatej oferty roz-

rem z Wieży Kairskiej na szczycie

mują się także w Safadze. Makadi

rywkowej i świetnych warunków

której znajduje się punkt widoko-

Bay to piękna zatoka z malowni-

do nurkowania – znajduje się

wy. Ciekawy jest Kair muzułmań-

czymi plażami i luksusowymi hote-

tu ok. 250 raf koralowych.

ski, którego charakter tworzą

lami. Sahl Hasheesh skupia bardzo

Taba. Najbardziej wysunięty na

liczne meczety oraz Kair Koptyjski.

luksusowe resorty, położone przy

wschód kurort Egiptu położony

Na zakupy warto wybrać się na

12-kilometrowej plaży.

w Zatoce Akaba jest odpowiednim

bazar Khan al Khalili, który jest jed-

Region Marsa Alam leży nad Mo-

miejscem dla osób szukających

nym z największych na świecie.

WAŻNE
DLA BRANŻOWCA
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Ambasada Arabskiej Republiki Egiptu, ul. Alzacka 18,
03-972 Warszawa, tel. (+48
22) 590 66 00, 590 66 02,
fax (+48 22) 617 90 58, embassyofegypt@hotmail.com,

Hotele: Popularność turystyczna Egiptu sprawia, że baza noclegowa jest tu bardzo
dobrze rozwinięta. Wybierając
hotele niższej kategorii, należy liczyć się z obniżonym
standardem usług w porównaniu z ich odpowiednikami

w krajach Europy Zachodniej.
W przypadku obiektów komfortowych i luksusowych (45*) usługi świadczone są na
wysokim poziomie, a hotele
te często oferują dodatkowe
atrakcje w postaci centrów
spa i rozrywki, a nawet własne

pola golfowe.
Bezpieczeństwo: Egipt jest
stosunkowo bezpieczny, choć
sytuacja w regionie Bliskiego
Wschodu nie pozostaje bez
znaczenia dla kraju. Wykroczenia są surowo karane, zasada
ta dotyczy zarówno mieszkań-

WARTO WIEDZIEĆ

Każdego roku ponad pół miliona

należy ustalić z kierowcą opłatę.

turystów z Polski odwiedza Egipt,

• Na dolegliwości żołądkowe najlepiej stosować lokalne lekarstwa do-

aby korzystać z niezwykłego klima-

bowiązani są do zakupu wizy tury-

stępne w aptekach (np. Antinal). W

tu nadmorskich miejscowości

stycznej na lotnisku (15 dolarów).

przypadku konieczności wykonania

wypoczynkowych oraz eksplorować

Paszport musi być ważny o sześć

badań należy skonsultować się z

światowej sławy zabytki starożytnej

miesięcy dłużej niż wiza.

ubezpieczycielem celem potwier-

kultury. To, co im oferujemy, to

dzenia sposobu leczenia.

nasze skarby narodowe, bez wąt-

• Polacy wjeżdżający do Egiptu zo-

• Korzystając ze zbiorowej taksówki,

TOP PRODUKT

AHMED
SHOKRY
Ramzesa II z XIII w. p.n.e. miał po-

radca ds. turystyki,
Ambasada Egiptu

wybrzeżu Morza Czerwonego przez
do wypoczynku. Doskonała pogoda, piękne plaże i bogactwo raf

Egiptu. Wkomponowana w skałę

koralowych są gwarantem udane-

Wielka Świątynia poświęcona jest

go urlopu. Dokładamy wszelkich

bogom słońca Amonowi-Re i Re-

starań, aby turyści, którzy decydują

-Horachte oraz bogowi sztuki

się na wakacje w Egipcie, mieli

i rzemiosł – Ptahowi. Wejścia do

do dyspozycji jak najszerszą ofertę,

niej strzegą gigantyczne rzeźby

dlatego od lat stawiamy na rozwój

Ramzesa II, u stóp którego stoją

infrastruktury turystycznej.

mniejsze postaci – członkowie

Efektem naszych działań jest
pierwsze miejsce wśród najchętniej

rodziny królewskiej. Mniejsza świątynia poświęcona została bogini
Wzdłuż Nilu. Nil był w starożytno-

miłości i piękności – Hathor oraz

ści życiodajną siłą, dzięki której

Nefertari. Kompleks leżał niegdyś

Egipt mógł się rozwijać. Wzdłuż

nad Nilem, obecnie znajduje się

rzeki powstawały miasta, a w nich

nad Jeziorem Nasera, które po-

niezwykłe świątynie. Wycieczka

wstało w wyniku budowy Wielkiej

zaczyna się w Luksorze, znanym

Tamy Asuańskiej.

z takich zabytków jak Świątynia

Wyspy Qulaan i Abu Dabbab.

Luksorska czy strożytny Karnak.

Na nurkowanie w regionie Marsa

Na zachodnim brzegu rozciąga się

Alam najlepiej wybrać się na Wy-

Dolina Królów z grobami fara-

spy Qulaan, które znajdują się na

onów, nieopodal Dolina Królowych

terenie Parku Narodowego

oraz świątynia Hatszepsut.

Wadi El-Hamata. Przez miejsco-

Następnym przystankiem jest Ed-

wych nazywane egipskimi

fu ze świątynią Horusa, dalej Kom

Malediwami, zachwycają białym,

Ombo ze świątynią boga Sobka.

pudrowym piaskiem, lazurowym

Ostatnim punktem jest Asuan,

morzem, rafą koralową i bogatym

w którym ogląda się m.in. kamie-

życiem podwodnym. Miłośnicy

niołomy, Niedokończony Obeliks,

przyrody powinni wybrać się także

Tamę Asuańską.

do Abu Dabbab, zatoki, w której

Abu Simbel. Kompleks świątyń

mieszkają żółwie.

POZA UTARTYM
SZLAKIEM

można poczuć się jak uczestnik wyprawy – karawany. Niezapomnianych wrażeń dostarcza wieczór

12

tu. W kurortach położonych na
cały rok panują idealne warunki

kazać przybyszom z Nubii potęgę

Nocna wyprawa na pustynię. By

spędzony pośród bezmiaru piasku.

poznać duszę pustyni, najlepiej wy-

Rozgwieżdżone niebo i księżyc to

siąść z wygodnego jeepa i przesiąść

jedyne drogowskazy i latarnie, któ-

się na najbardziej tradycyjny spo-

re tworzą unikalną atmosferę gwa-

sób transportu, czyli na wielbłąda.

rantującą przeżycia nie tylko

Przemierzając pustynię o zmroku,

fizyczne, ale i duchowe.

ców, jak i turystów. Ci ostatni mogą
być narażeni na kradzieże i próby
wyłudzenia pieniędzy (np. za przejazd taksówką). Zdrowie: Nie występują zagrożenia epidemiologiczne,
nie są wymagane szczepienia. Turyści z Europy czasem cierpią na dolegliwości żołądkowe popularnie

pienia najważniejsze atrakcje Egip-

nazywane „zemstą faraona”. By ich
uniknąć, należy często myć ręce, pić
wodę butelkowaną, myć owoce.
Poziom usług medycznych jest zróżnicowany, od stosunkowo niskiego
w państwowych placówkach, po
wysoki w prywatnych. W tych ostatnich leczenie jest jednak kosztowne.

Biuro ds. Turystyki
Ambasady Egiptu
02-626 Warszawa,
Al. Niepodległości 69
tel. 022 322 70 02
www.egypt.travel

wybieranych kierunków wakacyjnych, największy udział w rynku
oraz blisko 600 tysięcy polskich
turystów, którzy w zeszłym roku
odwiedzili Egipt.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas: +1 godzina w stosunku do czasu polskiego.
Język: Arabski, powszechnie znany jest angielski, a w miejscowościach turystycznych także niemiecki i francuski.
Waluta: Funt egipski (EGP). 1 EGP = 100 piastrów. 1 EGP to
ok. 0,49 zł.
Jak dojechać: Samolotem czarterowym z głównych polskich
lotnisk do Hurghady, Sharm el Sheikh oraz Mars al Alam, a także połączeniem rejsowym z Warszawy do Kairu.
Ważne telefony: Numer kierunkowy – 00-20. Straż pożarna
– 180; policja – 122; pogotowie – 123.
Komunikacja: Po kurortach najłatwiej podróżuje się zbiorowymi taksówkami. Między miastami kursują autobusy, samoloty
oraz pociągi.
Sieci komórkowe: Etisalat Misr, MobiNil, Vodafone.
Elektryczność: 220 V, nie są potrzebne adaptery do gniazdek.
Ceny: Duża butelka wody mineralnej ok. 2 EGP, herbata w restauracji ok. 2-5 EGP, kawa/herbata w sieciowej kawiarni – ok.
10 EGP, sok z mango (świeży) 15-20 EGP, obiad 30-100 EGP, piwo ok. 25 EGP.
Święta: Obchodzone są wszystkie święta religijne (zarówno
muzułmańskie, jak i chrześcijańskie). Najważniejsze z nich to Aid
el-Fitr (na zakończenie ramadanu), Id al-Adha (upamiętnienie
ofiary Abrahama) i koptyjskie Boże Narodzenie (7 stycznia).
Kuchnia: Kuchnia egipska opiera się o mięso (drób, baranina,
wołowina, cielęcina), ryby, warzywa (głównie strączkowe), owoce, chętnie jada się też bardzo słodkie desery. Popularnymi daniami są foul (fasola w sosie pomidorowym), hummus, mahszi
(danie podobne do naszych gołąbków).

EUROPA

GRECJA
KRAJ W PIGUŁCE
Powierzchnia: 132 tys. km kw.
Stolica: Ateny, 4,4 mln mieszkańców
w aglomeracji.
Geografia: Obszar Grecji to stały ląd
w części Płw. Bałkańskiego, ląd Półwyspu
Peloponez oraz wyspy (ponad 6 tys.).
80 proc. powierzchni kraju pokrywają
góry i wyżyny, wybrzeże morskie ciągnie
się przez 16 tys. km. Grecja ma dostęp
do kilku mórz: Jońskiego, Śródziemnego,
Kreteńskiego i Egejskiego.
Klimat: Śródziemnomorski z upalnym
latem i łagodną zimą. Latem wysokie

Ambasada RP w Atenach
22 Chrysanthemon
st. Paleo Psychiko 15452,
tel. 210 6797700,
fax: 210 6797711,
ambpol@otenet.gr

temperautry, przekraczające 30 st. C
Ludność: 11 mln.
Religia: W przeważającej części
prawosławie.

KRAJ TYSIĄCA WYSP
Greckie wyspy łączą w sobie wszystko, co potrzebne jest podczas wakacji – słońce,
turkusowe morze, plaże wszelkiego rodzaju, cenne zabytki i zabawę do białego rana.

www.visitgreece.gr

TOP 5

Archipelag Dodekanez obejmuje

kojne miejscowości, zabytki cza-

wyspy położone w południowej

sów starożytnych, wspaniałe mio-

Kreta. Kreta jest piątą pod wzglę-

części Morza Egejskiego. Jest ich

dy i oliwa z oliwek, te wszystkie

dem wielkości wyspą Morza Śród-

ponad 160, dwie stanowią od

elementy sprawiają, że pobyt na

ziemnego, ale jedną z pierwszych,

dawna popularne destynacje tury-

Thassos to dobry pomysł na wypo-

gdy wziąć pod uwagę ilość atrakcji.

styczne. Mowa o Rodos i Kos. Ro-

czynek z dala od gwaru miast.

Zobaczyć tu można wszystkie ro-

dos to wyspa boga słońca Heliosa,

Evia to druga pod względem wiel-

dzaje plaż, od piaszczystych, przez

który podarował mu rekordową

kości wyspa Grecji, na której plaże

żwirowe aż po kamieniste. Zwie-

liczbę słonecznych dni. Poza kąpie-

piaszczyste mieszają się ze żwiro-

dzać można zabytki kultury minoj-

lami słonecznymi i morskimi na

wymi i kamienistymi.

skiej, starożytnej, bizantyjskiej,

wyspie można uprawiać sporty

Santorini. Znajdziemy tu białe do-

weneckiej oraz tureckiej. Najpięk-

wodne, bawić się w kurortach

my z błękitnymi kopułami, odcina-

niejszymi miejscami są miasta Cha-

i oglądać zabytki. Kos to niewielka

jące się od turkusowego morza,

nia, Rethymnon i Heraklion,

wysepka z piaszczystymi plażami,

ciemne wulkaniczne plaże i wznie-

pamietające czasy panowania We-

szczególnie bliska osobom związa-

sienia, które powodują, że mieszka-

necjan i Turków, malownicza zato-

nym z medycyną. Do dziś znajduje

nia budowane są nie w górę, a w

ka Gramvousa, wysepka Elafonisi,

się tu platan, pod którym nauki

głąb zbocza. Stolicą i głównym mia-

do której dojść można, brodząc w

medyczne wykładał Hipokrates.

stem jest dwu-tysięczna Thira. Poza

płytkiej wodzie i najgłębszy wąwóz

Thassos, nazywana Szmaragdową

widokami podziwiać tu można zna-

Europy – Samaria. Wizytówką i naj-

Wyspą, przyciąga głównie rodziny

leziska pochodzące z wykopalisk

większym zabytkiem wyspy jest

z dziećmi. Piaszczyste plaże łagod-

w Akrotiri czy wenecką fortecę

minojski Pałac w Knossos.

nie zanurzające się w wodzie, spo-

w Pirgos.

WAŻNE
DLA BRANŻOWCA
Ambasada Republiki Greckiej,
ul. Górnośląska 35, 00-432
Warszawa, tel. (+48 22) 622 94
60, 622 94 61, fax (+48 22)
622 94 64,
gremb.war@mfa.gr,

www.ypex.gov.pgr/warsaw
Hotele: Baza hotelowa jest dobrze rozwinięta, należy pamiętać, że standard obiektów
może odbiegać od obowiązującego w krajach Europy Zachodniej. W Grecji można
zamieszkać w hotelach różnej

klasy oraz na kempingach,
w domkach letniskowych, gospodarstwach agroturystycznych i na kwaterach.
Wybierając obiekt o średnim
standardzie, należy liczyć się z
możliwością bycia zakwaterowanym w pokoju znajdującym

się na niskim parterze. Bezpieczniej jest (wybierać
conajmniej czterogwiazdkowe
hotele.
Bezpieczeństwo: Grecja jest
krajem bezpiecznym, choć występują tu zagrożenia związane
z przestrzępczością pospolitą
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WARTO WIEDZIEĆ

W dużych miastach, np.

Grecja cieszy się w Polsce coraz

w Atenach, ruch jest duży,

większym zainteresowaniem.

co przy wąskich uliczkach

Nasz kraj jest miejscem, w którym

łudniową sjestę. W poniedziałki

może znacznie utrudniać poru-

można wypocząć, zapominając

i środy handel kończy się wraz

szanie się.

o problemach. W tym samym stop-

• W Grecji ludzie udają się na popo-

z rozpoczęciem popołudniowego
odpoczynku.
• Grecy jeżdżą dość impulsywnie.

TOP PRODUKT

• W Grecji obowiązuje alfabet grec-

niu pozostają spokojne i nietknięte

ki, nazwy ulic często zapisane są

przez kryzys tradycyjne wyspy, co

jedynie po grecku.

błękitne morze i miły grecki klimat.

GABRIEL
COPTSIDIS

mile widziany w Grecji, która turystów nie obsługuje, ale gości.
Jestem głęboko przekonany, że Pol-

gowi kultu. Jego centrum stanowiła
świątynia Apollina pochodząca z ok.

ambasador Grecji
w Polsce

scy turyści cenią Grecję za jej kulturę, klimat, morze, gastronomię

600 r. p.n.e. W jednym z jej po-

i gościnnych ludzi. Grecja oczekuje

mieszczeń znajdował się stożkowaty

i w tym roku z radością, by powitać

blok marmuru nazywany Omphalos,

dużą liczbę Polskich turystów, którzy

czyli środek ziemi. Przez cały święty

doświadczą greckiej gościnności,

okręg biegła droga w kształcie litety

zasmakują gastronomicznych spe-

„Z”, przy której stały skarbce na wo-

cjałów kraju i będą wypoczywać

ta i posągi (Pliniusz mówił, że było

na wspaniałych plażach z błękitnym

ich aż 3 tys.). Delfy cieszyły się po-

morzem. Pobyt w turystycznych

pularnością w archaicznej Grecji,

destynacjach w Grecji to zawsze

kiedy to kapłani przy pomocy wy-

wspaniałe doświadczenie. W tym

Pałac Knossos na Krecie. Kom-

roczni władali całym krajem. Dziś

roku może być on szczególny,

pleks z okresu kultury minojskiej

w w Delfach znajdują się ruiny

a to ze względu na atrakcyjne

(2000–1400) r. p.n.e. odkryty zo-

świątyni Apollina i skarbiec ateński.

ceny hotelowe, które pozostały

stał przez Arthura Evansa. Dziś po-

Miasto Rodos. Stare Miasto

na niskich poziomach. Takiej okazji

dziwiać można nie ruiny, ale niemal

w mieście Rodos to jeden z zabyt-

nie można stracić!

cały budynek, na który składają się

ków UNESCO. Znajdują się na nim

monumentalne schody, dziedzińce

Meczet Sulejmana Wspaniałego,

z portykami i liczne pomieszczenia

łaźnie tureckie oraz biblioteka

gospodarcze. Uwagę zwracają

Osmańska zawierająca cenne

łazienki z kanalizacją, wodociągi

islamskie manuskrypty. Na starów-

i świetlne studnie, oświetlające

kę prowadzi aż 11 bram. Najważ-

wnętrze. Znajduje się tu m.in.

niejszym zabytkiem miasta jest

Sala Podwójnych Toporów, jedna

Pałac Wielkich Mistrzów, wzniesio-

z prywatnych komnat króla Minosa.

ny przez joannitów w XIV w., wokół

Charakterystyczne dla Knossos

którego przez 4 km ciągną się fosa

są pomalowane na czerwono

i mury. Dla miasta charakterystycz-

kolumny.

ne są także średniowieczne wiatra-

Delfy. Początkowo pozbawione

ki, w pobliżu których stoi latarnia

znaczenia, Delfy zyskiwały na warto-

morska. Jest to twierdza Agios

ści dzięki tworzącemu się tu okrę-

Nikolaos zbudowana w XV w.

POZA UTARTYM
SZLAKIEM

zeum na otwartym powietrzu. Na
Ios, przyjeżdża się dla licznych klubów sąsiadujących często z kościo-

Rejs po Cykladach. W archipelagu

łami i na plażę. Z kolei na Paros

Cyklad znajduje się wyspa Milos, za-

zobaczyć trzeba średniowieczny za-

mieszkiwana w starożytności przez

mek, stojący na ruinach antyczne-

Dorów. Mykonos to miejsce zabawy

go akropolu, ruiny Asklepiejonu i

i wypoczynku na licznych plażach.

sanktuarium Apollina Delijskiego, a

Tuż obok znajduje się Delos – mu-

także bizantyjski kościół Katapoliani.

(np. kradzieże kieszonkowe), szczególnie powszechne w zatłoczonych
miejscach, przy zabytkach oraz na
plażach. Zdrowie: Nie ma zagrożeń
epidemiologicznych, nie są wymagane żadne szczepienia. Obywatele
polscy objęci świadczeniami NFZ mogą na podstawie karty EKUZ korzy-
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Polski gość zawsze był i pozostaje

stać z podstawowych świadczeń medycznych w oddziałach państwowej
służby zdrowia (przychodnie IKA
oraz szpitale państwowe). Zaleca się
wykupienie prywatnego ubezpieczenia na wypadek poważniejszych
zdarzeń. Sieć aptek jest dobrze rozbudowana.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas: +1 godzina w stosunku do czasu polskiego.
Język: Grecki, w rejonach turystycznych angielski.
Waluta: Euro. 1 euro = 100 centów. 1 euro to ok. 4 zł.
Jak dojechać: Czarterem do Salonik oraz na wyspy (Kretę,
Korfu, Kos, Rodos, Zakynthos, Santorini) lub samolotem rejsowym do Aten, samochodem lub autokarem. Na wyspy kursują
regularne promy.
Ważne telefony: Numer kierunkowy – +30. Straż pożarna
– 199, policja – 100, pogotowie – 166.
Komunikacja: W dużych miastach dobrze rozwinięta jest komunikacja miejska. Między miastami istnieją dobre połączenia
autobusowe, w części lądowej także kolejowe. Na wyspy najłatwiej dostać się promami oraz wodolotami.
Sieci komórkowe: Cosmote, Vodafone (Panafon), Wind Hellas.
Elektryczność: 230 V, nie są potrzebne adaptery do gniazdek.
Ceny: W sklepie woda mineralna – ok. 0,5-1,5 euro, chleb –
ok. 1-1,5 euro, piwo – ok. 1,5 euro, wino – ok. 3,5-5 euro,
coca cola (3 l.) – ok. 2 euro, w restauracji: obiad – od 10 euro,
sałatka grecka – od 3,5 euro, gyros – od 5 euro, pizza – od 8
euro, kawa – od 2 euro, piwo – od 2 euro, lody – 3,5 euro.
Święta: Obchodzone są główne święta kościelne (Wielkanoc,
Boże Narodzenie) oraz państwowe, m.in. Nowy Rok (1 stycznia), Dzień Niepodległości (25 marca), Święto Pracy (1 maja).
Kuchnia: Bazuje na oliwie z oliwek, warzywach, mięsie (baranina, drób), rybach, owocach morza, a także liściach winogron.
Popularne dania to gołąbki w liściach winogron (dolmades),
szaszłyki z mięsa i warzyw (souvlaki), gyros.

EUROPA

HISZPANIA
KRAJ W PIGUŁCE
Powierzchnia: 506 tys. km kw.
Stolica: Madryt, 3 mln mieszkańców.
Geografia: Lądowa część Hiszpanii leży
na Płw. Iberyjskim, do kraju należą Baleary i Wyspy Kanaryjskie oraz dwa miasta
Ceuta i Melilla. Kraj ma dostęp do Morza
Śródziemnego i Oceanu Atlantyckiego.
Klimat: Łagodny oceaniczny na północy, kontynentalny śródziemnomorski
w części centralnej oraz śródziemnomorski w części wschodniej i południowej kraju. Latem od czerwca
do września temperatury sięgają

Ambasada RP w Madrycie
Guisando 23 bis, 28035,
tel. +34 913 736605
tel. dyżurny: +34 913 769555,
madryt.amb.sekretariat@msz.gov.pl,
www.madryt.polemb.net

ponad 30 st. C.
Ludność: 47 mln mieszkańców.
Religia: Katolicyzm.

WZDŁUŻ MORZA I OCEANU
W Hiszpanii wypoczywać można na plażach Morza Śródziemnego i nad Atlantykiem,
podziwiać piękno natury oraz wspaniałe zabytki architektury i sztuki.

www.spain.info

WAŻNE
DLA BRANŻOWCA
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Ambasada Królestwa
Hiszpanii, ul. Myśliwiecka 4,
00-459 Warszawa,
tel. (+48 22) 622 42 50,
583 40 00, 583 40 01,
fax (+48 22) 622 54 08,

TOP 5

znaleźć można piaszczyste plaże i

znanej z piaszczystych plaż i tur-

kamieniste zatoczki ze skałami wy-

kusu morza, dzikie góry na Płw.

Wybrzeża Morza Śródziemnego

stającymi z wody. Na południu ku-

Formentor i zabytki. Perłą Majorki

i Atlantyku. Hiszpańskie wybrzeże

rorty połączone są nadmorską

jest jej stolica – Palma – z gigan-

Morza Śródziemnego to Costa Bra-

promenadą i kolejką. Costa Brava

tyczną gotycką katedrą.

va, Costa de Almeria i Costa del

to dobre miejsce wypadowe do

Minorka. Niewielka wyspa, licząca

Sol, nad Atlantykiem rozciąga się

zwiedzania Barcelony i Girony.

50 km długości i 16 km szerokości,

Costa de la Luz. Te trzy ostatnie

Teneryfa. Teneryfa jest kontynen-

jest odpowiednim miejscem dla

położone są w Andaluzji. Tutejsze

tem w miniaturze. Znaleźć można

osób spragnionych ucieczki od

plaże są szerokie i piaszczyste, a

tu góry, morskie wybrzeże, pu-

gwarnych miast i przeludnionych

wody przy brzegu płytkie. Rejon

stynne krajobrazy i zielone parki

kurortów. Na Minorce wypoczy-

Almerii rozciąga się we wschodniej

krajobrazowe. Nad nią góruje wul-

wać można na piaszczystych pla-

części regionu. Znajdują się tu za-

kan Pico del Teide (3718 m).

żach i zwiedzać zabytki, które

bytki pochodzące z czasów staro-

Fuerteventura. Piękne szerokie

sięgają czasów rzymskich, maure-

żytnych, a w Almerii odwiedzić

plaże i wiatr zapewniający idealne

tańskich i arabskich. Minorka zo-

trzeba Alcazabę, twierdzę warow-

warunki dla windsurferów. Fuerte-

stała uznana za rezerwat biosfery,

ną z X w. W Andaluzji znajdują się

ventura to najstarsza i druga co do

dlatego miłośnicy pięknych krajo-

Kordoba, Sevilla i Granada ze śre-

wielkości wyspa w archipelagu.

brazów i nietkniętej natury nie bę-

dniowiecznym kompleksem pała-

Majorka. Znaleźć tu można roz-

dą rozczarowani pobytem w tym

cowym – Alhambra. Costa Brava to

rywkę w licznych dyskotekach i

miejscu. Największą atrakcją tury-

ciągnące się przez 200 km wybrze-

pubach oraz ciszę w kurortach

styczną są fortyfikacje znajdujące

że Katalonii. W północnej części

położonych w Zatoce Alkudyjskiej,

się w stolicy wyspy – Mahon.

emb.esppl@mail.mae.es,
embesp@medianet.pl.
Biuro Radcy Handlowego,
ul. Genewska 16, 03-963 Warszawa, tel. (+48 22) 617 94
08, 617 63 68, fax (+48 22)
617 29 11, e-mail: varsovia@mcx.es

Hotele: W Hiszpanii znajdują
się zarówno hotele renomowanych sieci, jak i lokalnych,
oferujące zakwaterowanie w
obiektach o różnym standardzie. Poziom usług jest raczej zadowalający i w
większości przypadków od-

powiada przyznanej liczbie
gwiazdek. W miastach popularne są także hostele. Należy pamiętać, że wiele
hiszpańskich hoteli to duże
kompleksy, często wieżowce.
Bezpieczeństwo: Hiszpania
jest krajem bezpiecznym,

WARTO WIEDZIEĆ
• Hiszpańskie plaże są publiczne i
ogólnodostępne. Za leżaki i parasole płaci się dodatkowo.
• Jeśli wybierasz się na zwiedzanie

zabytków (np. do Alhambry). W

Turysta z Polski jest turystą wymagają-

ten sposób unikniesz stania w ko-

cym i szukającym nie tylko wypoczyn-

lejkach i zapewnisz sobie możli-

ku na plaży, ale także możliwości

wość wejścia na teren zabytku.

uprawiania sportów, skosztowania na-

• Wczesnym popołudniem zaczyna

szej kuchni oraz przede wszystkim po-

się sjesta. W tym czasie sklepy

znania naszej kultury. Oferta

Hiszpanii, zarezerwuj przez inter-

i instytucje są nieczynne (zazwy-

turystyczna Hiszpanii spełnia wszystkie

net wejściówki do najważniejszych

czaj w godz. 14-17).

te wymagania. Oferujemy turystom

TOP PRODUKT

ROQUE
GONZÁLEZ
NAVARRO
morskich ziem Hiszpanii.
Gibraltar. Ten skalisty półwysep
położony na wybrzeżu Płw. Iberyj-

dę, zachwycająco przebogatą spuścizną kulturową, noszącą ślady
cywilizacji, które zamieszkiwały Półwy-

radca ds. turystyki
Ambasady Hiszpanii

sep Iberyjski. W ofercie znajdą Państwo
niezliczone zabytki, wspaniałe muzea,
40 miejsc wpisanych na listę Świato-

Wielkiej Brytanii. Wycieczka na Gi-

wego Dziedzictwa Kultury UNESCO i

braltar to możliwość odwiedzenia

wydarzenia kulturalne o światowej ran-

najbardziej na południe wysunięte-

dze. Hiszpania proponuje wspaniałą i

go krańca Europy, gdzie zwiedza się

urozmaiconą kuchnię, możliwość po-

jaskinię św. Michała i kolonię małp.

znania zwyczajów miejscowej ludności

Gibraltar objęty jest strefą bezcłową,

i uczestniczenia w fiestach i innych

przyciąga więc miłośników zakupów.

przejawach ludowej tradycji. Zaprasza

Palmy dzieli się na miasto górne
i dolne. To pierwsze to uosobienie
Sewilla to największe miasto

elegancji i arystokracji. Znajdziemy

i stolica Andaluzji. Główną atrakcją

tu gotycką katedrę La Seu – symbol

jest Katedra Najświętszej Marii Panny

miasta. Jedna z jej naw przylega

(największy gotycki kościół na świe-

niemal do sąsiednich domów,

cie). Alkazar to dawny pałac

druga sięga do morza. Zajmuje

królewski, uznany dziś za jeden

powierzchnię 6,6 tys. m kw., a jej

z najwspanialszych kompleksów

wnętrza przyciągają barwnymi wi-

w Hiszpanii ze względu na bogac-

trażami, z których największy,

two ornamentyki. Zbudowany

w kształcie rozety, ma 90 m kw.

w XI w., rozbudowany w latach

Naprzeciwko katedry znajduje się Al-

1350-69 przez Piotra I Okrutnego

mudaina. Początkowo budynek ten

w stylu mudejar. Inne zabytki Sewilli

był siedzibą kalifów mauretańskich,

to renesansowy ratusz, giełda

a następnie pałacem królów hisz-

– budynek giełdy handlowej z XVI

pańskich. Warto wybrać się

w., Złota Wieża z XIII w., Arena Walk

także do dolnego miasta, dawniej

Byków z muzeum corridy i Główne

zamieszkiwanego przez bogatych

Archiwum Indii (zabytek UNESCO)

kupców. Najsłynniejszym zabytkiem

z dokumentami dotyczącymi za-

jest hala targowa z XV w.

POZA UTARTYM
SZLAKIEM

pomieszczenia Teatru Miejskiego
zniszczonego pod koniec Hiszpańskiej
Wojny Domowej. Na ruinach Dali postanowił stworzyć miejsce, w którym

eres. Będąc w Katalonii, koniecznie

dziś oglądać można jego prace, obej-

trzeba wybrać się do muzeum Salva-

mujące zarówno malarstwo, rzeźbę

dora Dalego znajdującego się we Fi-

jak i niezwykłe konstrukcje, takie jak

gueres. Muzeum samo w sobie jest

minipark znajdujący się w zamknię-

ciekawym obiektem, zajmuje dawne

tym samochodzie osobowym.

choć turyści mogą być narażeni na
zagrożenia wynikające z przestępczości pospolitej. Zaleca się zachowanie ostrożności w zatłoczonych
miejscach, takich jak centra miast,
zabytki oraz plaże. Zdrowie: Nie
występują zagrożenia epidemiologiczne, nie ma obowiązku szcze-

olśniewającą, pełną kontrastów przyro-

skiego to terytorium zamorskie

Palma de Mallorca. Stara część

Muzem Salvadora Dali we Figu-

zagranicznym słońce i wspaniałe plaże,

pień. Obywatele polscy objęci
świadczeniami NFZ mogą skorzystać w nagłych przypadkach z publicznej służby zdrowia na
podstawie karty EKUZ. Ośrodki prywatne nie akceptują tego rodzaju
ubezpieczenia, dlatego zaleca się
wykupienie prywatnej polisy.

Biuro Turystyki
Państwa
Hiszpańskiego
00-867 Warszawa,
Al. Jana Pawła II 27
tel. 022 653 64 15
varsovia@tourspain.es
www.spain.info

także do skosztowania wspaniałych
win, podczas wędrówek szlakami wina
po znanych na całym świecie regionach winnych. Bardzo ważną cechą
charakterystyczną oferty turystycznej
Hiszpanii jest dobra relacja ceny do jakości usług. Serdecznie zapraszamy!

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas: Ta sama strefa czasowa co w Polsce.
Język: Hiszpański, w regionach turystycznych można porozumieć się po angielsku i niemiecku.
Waluta: Euro. 1 euro = 100 centrów. 1 euro to ok. 4 zł.
Jak dojechać: Samolotem rejsowym lub czarterowym
z głównych lotnisk polskich do Barcelony, Malagi, Girony,
na Baleary i Wyspy Kanaryjskie. Drogą lądową – samochodem
lub autokarem.
Ważne telefony: Numer kierunkowy- +34. Straż pożarna –
085, policja narodowa – 091, policja lokalna – 092, pogotowie
– 061. Obowiązuje także numer alarmowy 112.
Komunikacja: Po kurortach można poruszać się taksówkami
i autobusami, w dużych miastach tramwajami i metrem. Między miastami podróżuje się samochodem. Na wyspy można
dostać się samolotem, promem lub wodolotem.
Sieci komórkowe: Orange, Telefonica Moviles, Vodafone, Xfera.
Elektryczność: 230 V, nie są potrzebne adaptery do gniazdek.
Ceny: Woda mineralna (duża) – ok. 1 euro, przekąska – ok. 3,5
euro, lunch od 7 euro, obiad od 10 euro, piwo – ok. 1,5 euro,
wino – ok. 10 euro.
Święta: Obchodzone są święta kościelne i państwowe, np.
Karnawał (15 lutego), Święto Ognia (15 marca), Noc Rzezi Niewiniątek (28 grudnia).
Kuchnia: Hiszpańska kuchnia bazuje na rybach, owocach
morza, warzywach i owocach. Często jada się małe przekąski
nazywane tapas. Najpopularniejszymi daniami są paella, tortilla, gazpacho oraz flan.
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IRLANDIA

EUROPA

KRAJ W PIGUŁCE
Powierzchnia: 70 tys. km kw

Stolica: Republiki Irlandii: Dublin, ok. 1,5
mln mieszkańców, Irlandii Północnej:
Belfast, 280 tys. mieszkańców
Geografia: Irlandia leży w Północnej
Europie i ma dostęp do Morza
Irlandzkiego, Celtyckiego i Oceanu
Atlantyckiego. Od Wielkiej Brytanii
oddziela ją Kanał św. Jerzego. Wyspa
Irlandia dzieli się na Republikę Irlandii i
Irlandię Północną. Największe miasta to
Dublin, Belfast, Cork, Galway, Limerick.
Klimat: Irlandia charakteryzuje się
klimatem umiarkowanie ciepłym, z
niskimi amplitudami temperatur
rocznych, częstymi opadami deszczu i

Ambasada RP w Dublinie
4-8 Eden Quay, Dublin 1,
tel. (+353-1) 871 80 20
tel. alarmowy: 087 22 77 085

wysoką wilgotnością powietrza.
Ludność: 6,6 mln.
Religia: Katolicyzm, protestantyzm.

Foto Armagh City and District Council

Foto Brian Morrison 2010

ZIELEŃ I PINTA PIWA

www.discoverireland.pl

Irlandia to wyspa przepełniona romantyzmem, historią i tradycją, do której należy
m.in. świetna zabawa przy rytmach lokalnej muzyki.

TOP 5

magh, w którym św. Patryk założył

ale i śladów przeszłości. Dzięki bo-

siedzibę arcybiskupią, Góra św. Pa-

gatej ornamentyce wiktoriański ra-

Browar Guinnessa. Muzeum naj-

tryka (Croagh Patrick), na której

tusz nazywany jest „tortem

słynniejszego na świecie ciemnego

pościł, i Downpatrick, gdzie został

weselnym”, tajemnicze przejścia

stouta znajduje się w centrum Du-

pochowany.

pomiędzy ulicami kryją tradycyjne

blina. W czasie zwiedzania browaru

Klify Moheru w hrabstwie Clare

puby, murale przy ulicach Falls

poznać można tajniki produkcji pi-

ciągną się przez 8 km, a w najwyż-

i Shankill przypominają bolesne

wa z jasną pianką, a na zakończe-

szym punkcie przekraczają wyso-

dzieje miasta, a dzielnica Titanic

nie wycieczki udać się do Gravity

kość 200 m. Zbudowane z

Quarter będzie wkrótce jedną z

Baru (na ostatnim piętrze mu-

wapienia i piaskowca, stanowią

najchętniej odwiedzanych części,

zeum), by wychylić świeżą pintę

część Płaskowyżu Burren. Spaceru-

przyciągając legendą Titanica.

Guinnessa.

jąc wzdłuż wybrzeża, podziwiać

Skellig to dwie skaliste wysepki

Śladami św. Patryka. Dzień św.

można Ocean Atlanycki, który naj-

w hrabstwie Kerry. Little Skellig jest

Patryka (17 marca) obchodzony

lepiej obserwuje się z punktu wi-

rezerwatem ptaków zamieszkałym

jest dziś na całym świecie. Towa-

dokowego – XIX-wiecznej Wieży

przez ponad 40 tys. gatunków

rzyszą temu pokazy tańca i wielo-

O’Briena.

głuptaków białych. Skellig Michael

godzinna zabawa w pubach,

Belfast, stolica Irlandii Północnej,

to zabytek UNESCO. Znajdują się tu

Św. Patryk to nie tylko rozrywka,

niegdyś jedno z najważniejszych

ruiny średniowiecznego opactwa

ale przede wszystkim miejsca zwią-

miast stoczniowych Wysp Brytyj-

św. Fionana z VI w., do którego

zane z chrześcijańskim dziedzic-

skich, w którym powstał Titanic.

prowadzi 500 stromych schodków.

twem Irlandii i z samym

Dziś to dynamiczne miasto, w któ-

Warte zobaczenia są także kamien-

misjonarzem. Należą do nich Ar-

rym nie brakuje modnych klubów,

ne domki w kształcie uli (clocháins).

WAŻNE
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Ambasada Republiki
Irlandii, ul. Mysia 5,
00-496 Warszawa,
tel: (+48 22) 849 66 33
Hotele: Choć w Irlandii nie
brakuje modnych hoteli, war-

to skorzystać z oferty tych
obiektów noclegowych, które
pozwolą poczuć prawdziwego
irlandzkiego ducha. Należą do
nich wiejskie rezydencje, okazałe zamki i przytulne pensjonaty. Te ostatnie to zarówno
kwatery w domach prowadzo-

nych przez rodziny, posiadłości na wsi, jak i domy w miasteczkach. Bezpieczeństwo:
Irlandia jest krajem bezpiecznym, turyści mogą być narażeni na niebezpieczeństwa
związane z przestępczością
pospolitą. Warto zachować

ostrożność w zatłoczonych
miejscach. Turyści, którzy stali
się ofiarą przestępstwa powinni zgłosić się do Tourist Victim
Support (tel. +353 (0) 1 478
5295). Zdrowie: Nie występują żadne zagrożenia epidemiologiczne, nie ma obowiązku

WARTO WIEDZIEĆ
• W Irlandii obowiązuje ruch lewostronny. Warto o tym pamiętać, wypożyczając samochód.
• Piwo w pubie kupuje się zazwyczaj na pinty (nieco ponad pół

TOP PRODUKT

litra), jeśli ktoś chce zamówić

Irlandia to miejsce niezwykłe, przycią-

mniejszą ilość, powinien popro-

ga turystów z całego świata niczym

sić o szklankę.

innym jak swoją różnorodnością.

kary za jazdę po spożyciu alko-

spędzą miłośnicy zabytków, literatury

holu, dlatego najlepiej stosować

i sztuki, wielbiciele irlandzkiego tańca

się do zasady: piłeś – nie jedź.

i muzyki, ale także osoby, które pre-

JUSTYNA
SCHRAMM
Stokera. Biblioteka Narodowa orga-

Foto Holger Leue 2003

literatom, warto też zajrzeć do do-

ferują aktywny sposób zwiedzania.
Doskonale przygotowane trasy piesze i rowerowe zachęcają wręcz do
aktywnego zwiedzania wyspy.

Jamesa Joyce'a i Muzeum Brama
nizuje ciekawe wystawy poświęcone

przedstawiciel
na Polskę,
Tourism Ireland

Miasta przyciągają bogactwem swojej turystycznej oferty – Dublin, uzyskawszy w roku 2010 tytuł Miasta

mu, w którym urodził się Samuel

Literatury przyznany przez UNESCO,

Beckett. W parku, pośrodku geor-

zaspokoi głód wiedzy najbardziej wy-

giańskiego Merrion Square w nie-

magającego turysty, oferując wysta-

dbałej pozie wypoczywa na

wy, trasy spacerowe, imprezy

kamieniu Oscar Wilde, a w pobliżu

literackie. Belfast żyje w tym roku

O'Connell Street o laseczkę opiera

przede wszystkim rocznicą wodowa-

się James Joyce. Można wybrać się
także na wycieczkę śladami pubów,
w których znani pisarze ze szkla-

Grobla Olbrzyma to formacja skał

neczką whiskey w dłoni tworzyli swe

wulkanicznych położona na wybrze-

dzieła. Wielbiciele Joyce'a powinni

żu hrabsta Antrim. Składa się ona z

stawić się w Dublinie 16 czerwca, na

37 tys. ściśle do siebie przylegają-

obchodach Bloomsday, czyli na

cych kolumn bazaltowych. Najwyż-

wielkiej wędrówce ulicami Dublina

sze z nich osiągają 12 m wysokości.

Leopolda Blooma – głównego boha-

Stworzona przez skały droga wcina

tera Ulissesa.

się na 150 m w głąb morza. Warto

Cork to przede wszystkim festiwal

przejechać także trasą samochodo-

jazzowy, warto też zobaczyć English

wą ciągnącą się wzdłuż brzegów

Market – kryty targ w centrum mia-

uznaną za jedną z najbardziej ma-

sta. Na północ od miasta znajduje

lowniczych w Europie. Niedaleko

się jeden z najbardziej znanych zam-

Grobli Olbrzyma znajdują się ruiny

ków w Irlandii – Blarney. Legenda

zamku Dunluce malowniczo zawie-

mówi, że kto pocałuje kamień znaj-

szone na klifie oraz destylarnia whi-

dujący się na jego murach, dostąpi

skey Bushmills, która nieprzerwanie

daru elokwencji. Na południe od

działa od 1608 roku.

Cork znajduje się miasteczko Cobh

Dublin. W 2010 r. UNESCO przyzna-

– ostatnie miejsce, z którego Titanic

ło Dublinowi tytuł Stolicy Literatury.

zabrał pasażerów w rejs do Nowego

Miasto rzeczywiście może pochwalić

Jorku. Zasłynęło też jako miejsce,

się imponującym dziedzictwem lite-

z którego masowo emigrowali Ir-

rackim. Znajduje się tu m.in Mu-

landczycy, co dokumentuje ciekawe

zeum Pisarzy Dublińskich, Centrum

centrum dziedzictwa.

POZA UTARTYM
SZLAKIEM

wyśmienitych trunków, ale przede
wszystkim doświadczenie wspaniałej atmosfery i udział w niepowta-

Wizyta w irlandzkim pubie jest

rzalnej zabawie zwanej craic. W

obowiązkowym elementem każdej

pubach ludzie spotykają się by po-

podróży do Irlandii. Irlandzkie puby

rozmawiać, posłuchać tradycyjnej

to nie tylko możliwość degustacji

muzyki i zatańczyć jigi oraz reele.

szczepień. Służba zdrowia jest ogólnie dostępna, ale za porady medyczne trzeba płacić, dlatego warto
wyposażyć się w kartę EKUZ, która
upoważnia do bezpłatnego korzystania ze świadczeń w podstawowym
zakresie, takim samym jak dla obywateli kraju. Zaleca się wykupienie

Ciekawie wakacje na Zielonej Wyspie

• W Irlandii obowiązują surowe

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów
transportu medycznego, których nie
pokrywa EKUZ. Gdy zajdzie potrzeba
skorzystania z porady lekarza, by
uniknąć płacenia, trzeba udać się do
posiadającego kontrakt z publiczną
służbą zdrowia.

Tourism Ireland,
Przedstawiciel na
Polskę, ul. Kramarska
1/7, 61-765 Poznań,
tel/fax +48 61 855 32 26,
jschramm@
tourismireland.com,
www.discoverireland.pl

nia Titanica, festiwal „Titanic 100” celebrować będzie stoczniowe
dziedzictwo miasta.
Jak najlepiej zwiedzać Irlandię? Spontanicznie, bez przewodnika w dłoni.
Będąc w Irlandii, spróbujmy iść tam,
gdzie ona nas poprowadzi.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas: – 1 godzina w stosunku do czasu polskiego.
Język: Irlandzki i angielski
Waluta: Euro. 1 euro = 100 centów. 1 euro to ok. 4 zł.
Jak dojechać: Samolotem z głównych miast polski do Dublina, Shannon i Cork, promem z Wlk. Brytanii.
Ważne telefony: Służby ratunkowe (policja, straż pożarna,
pogotowie ratunkowe) tel. 112 lub 999.
Komunikacja: Po kraju podróżować można koleją, Dublin
i okoliczne tereny obsługuje szybka kolejka miejska Dart. Po
miastach wygodnie poruszać się komunikacją miejską (autobusy, tramwaje Luas w Dublinie) oraz taksówkami. W dalszą
trasę najlepiej wybrać się wynajętym samochodem. Na przybrzeżne wyspy kursują promy, przed wyprawą trzeba potwierdzić godziny wypłynięcia, które czasem zmieniają się ze
względu na warunki pogodowe.
Sieci komórkowe: Hutchison 3G, Meteor, O2 Communications,
Vodafone (Eircell)
Elektryczność: 230 V
Ceny: W restauracji: zestaw śniadaniowy od 7,5 euro, przekąska w restauracji ok. 5 euro, danie obiadowe od ok. 15 euro,
tradycyjne danie irlandzkie (np. gulasz jagnięcy) od ok. 17 euro, piwo irlandzkie (pinta) ok. 5 euro, napoje gazowane, woda
mineralna ok. 2,4 euro, sok w sklepie ok. 1 euro.
Święta: Obchodzi się główne święta kościelne i państwowe,
np. pierwszy poniedziałek maja, czerwca i sierpnia oraz ostatni
poniedziałek października.
Kuchnia: Kuchnia irlandzka opiera się o owoce morza (ryby,
małże, krewetki), mięso (głównie jagnięcina), popularnym daniem jest gulasz (Irish Stew), często jada się potrawy z ziemniaków (w postaci zupy, dodatku, placków ziemniaczanych).
Popularne alkohole to piwo i trzykrotnie destylowana whiskey.

EUROPA

LITWA

KRAJ W PIGUŁCE
Powierzchnia: 65,3 tys. km kw.
Stolica: Wilno, 534 tys. mieszkańców.
Geografia: Położona w Europie Północnej, nad Morzem Bałtyckim, graniczy
z Polską, Białorusią, Łotwą i Rosją. Przeważają tu tereny równinne i nizinne. Wybrzeże ciągnie się przez 99 km. Na Litwie
znajduje się pięć parków narodowych
oraz 30 parków regionalnych. Głównymi
miastami kraju są Kowno, Kłajpeda,
Szawle, Poniewież, Olita i Mariampol.
Klimat: Litwa leży w strefie klimatu mor-

Ambasada RP w Wilnie
Smelio 20A, 10323,
tel. (+370 5) 270 90 01/02
tel. dyżurny: (+370 5) 270
90 01/02,
wilno.amb.sekretariat@msz
.gov.pl,
www.wilno.polemb.net

sko-kontynentalnego. Średnie temperatury letem wynoszą 17 st. C, zimą – 4,9 st. C.
Ludność: 3,3 mln.
katolicyzm, na Litwie mieszkają także
wyznawcy prawosławia, ortodoksi,
ewangelicy-luteranie oraz babtyści.

Foto A. Varanka

Religia: Choć główną religią jest

SPA, PLAŻE I HISTORIA

Foto www.litwa.travel

Foto www.litwa.travel

Litwa, choć jest niewielkim krajem, ma do zaoferowania wiele atrakcji. Należą do nich
białe plaże bałtyckie, miasta o długiej historii i oferta uzdrowiskowa.

www.litwatravel.com

TOP 5

nu. Na gości czekają także skutery

krzyży. Dziś Góra Krzyży jest miej-

wodne, kitesurfing, szlak rowerowy

scem kultu. W 1993 r. modlił się

Litewskie plaże przyciągają bia-

EuroVelo nr 10, korty tenisowe

tu Jan Paweł II i postawił krzyż,

łym piaskiem, wędrującymi wy-

i baseny. Z kolei Kłajpeda to port

który ma symbolizować Miłosier-

dmami i kurortami

handlowy i wycieczkowy. Odbywają

dzie Boże dla ludzi.

wypoczynkowymi. Jednym z po-

się tu liczne koncerty i jarmarki.

Kiernów to miejsce, w którym

pularnych regionów jest Mierzeja

Warto zwiedzić Muzeum Morskie

odkryć można historię dawnej

Kurońska. Spokojny kurort, do któ-

mieszczące się w XIX-wiecznych

cywilizacji. Kiedyś stolica Litwy dziś

rego chętnie przyjeżdżają miłośnicy

fortach.

miasto znane z zespołu pięciu

żeglarstwa, lotniarstwa i paralot-

Kurorty spa. Litewskie uzdrowiska

grodzisk. W Kiernowie odnaleziono

niarstwa. Neringa ciągnie się przez

Birsztany i Druskieniki słyną z lecz-

pozostałości po dawnych kultu-

50 km i obejmuje cztery dawne

niczych właściwości wód mineral-

rach, z których najstarsze pocho-

osady rybackie: Juodkrantė, Preilę,

nych i złóż borowinowych. Hotele

dzą sprzed 10 tys. lat p.n.e.

Pervalkę i Nidę. Ta ostatnia zdobyła

i uzdrowiska, które się tu ulokowa-

Delta Niemna. Jej scenerię tworzą

popularność dzięki wędrującym

ły, zapewniają zarówno diagnosty-

dwie odnogi rzeki, Atmata i Ski-

wydmom i największej liczbie sło-

kę, jak i leczenie różnych schorzeń.

rvytė, oraz wyspa Rusnė. Szczegól-

necznych dni w roku. Udany wypo-

Nie brakuje też oferty odnowy bio-

nie w okresie wiosennych wylewów

czynek czeka także na nas w

logicznej. W Druskiennikach znaj-

wywiera ona wielkie wrażenie.

Połądze. Jej krajobraz tworzą białe

duje się także duży park wodny.

Równiny pokryte są niemal

plaże i zielone gaje sosnowe. Miło-

Góra Krzyży to dawna góra zam-

w całości wodą, nad którą górują

śnicy historii mogą odwiedzić Pałac

kowa w Jurgaičiai, która słynie ze

niczym wyspy domy i inne zabudo-

Tyszkiewiczów z Muzeum Burszty-

znajdującej się tu niezliczonej ilości

wania.

WAŻNE
DLA BRANŻOWCA
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Ambasada Republiki
Litewskiej, Al. Ujazdowskie
14, 00-478 Warszawa, tel.
(+48 22) 625 33 68, 625 34
10, 622 13 50, 622 13 53,
622 09 95, fax (+48 22) 625

34 40, e-mail: ambasada@lietuva.pl.
Hotele: Baza hotelowa rozwinęła się w ostatnich latach. Na
Litwie mieszkać można w hotelach (kategorie od 1 do 5
gwiazdek), pensjonatach i domach wczasowych (kategoria

1-4 gwiazdki), a także w gospodarstwach agroturystycznych (ok. 500 położonych w
kurortach i parkach narodowych). W tych ostatnich dodatkowo poznać można
lokalne tradycje i skosztować
regionalnych potraw.

Bezpieczeństwo: Poziom
bezpieczeństwa nie różni się
specjalnie od polskiego. Turyści
narażeni są na kradzieże kieszonkowe, dlatego warto zachować ostrożność w
zatłoczonych miejscach i w
czasie zwiedzania zabytków.

WARTO WIEDZIEĆ
• Choć Polacy na Litwę mogą po-

to również dzieci). Za takowy nie

Każdego roku Litwa przygotowuje

są uznawane prawo jazdy ani le-

coś wyjątkowego dla swoich gości.

gitymacje szkolne.

W tym roku takich niespodzianek będzie kilka.

jechać, nie okazując żadnych

• W okresie 10 listopada – 1 kwiet-

dokumentów (Strefa Schen-

nia kierowcy zobowiązani są jeź-

Pierwsza to wyjątkowa możliwość

gen), już by przebywać na jej te-

dzić na oponach zimowych.

przedłużenia sezonu narciarskiego

rytorium, muszą posiadać

– pod koniec kwietnia w Druskieni-

• W większości banków wymieniane

dokument tożsamości (dotyczy

kach otwarta zostanie całoroczna

są polskie złotówki.

BARTŁOMIEJ
KOWAL

TOP PRODUKT

kryta trasa narciarska! Na sztucznym
śniegu w każdą pogodę będzie mogło szusować nawet 1500 narciarzy
i snowboardzistów. Niespełna mie-

cy. Są to Kowno, Troki i Kiernów.
Kowno było przez dwadzieścia lat

Foto: V. Valužis

stolicą Litwy, w okresie, kiedy kraj

siąc później odbędzie się wyjątkowe
święto – Międzynarodowe Dni Hanzy.
W dniach 19-22 maja całe miasto

starał się o uznanie na arenie mię-

zamieni się w jeden olbrzymi śre-

dzynarodowej (początek XX w.). Bę-

dniowieczny festiwal, połączony z

dąc tu, zobaczyć trzeba XIV-wieczny

licznymi jarmarkami, koncertami, po-

zamek, zespoł klasztorny w Pożaj-

kazami, a nawet forum ekonomicz-

ściu z XVII w. Troki to dawna stolica

nym miast związku Nowej Hanzy.

Wielkiego Księstwa Litewskiego (XIV

Trzecia doskonała okazja, aby odwie-

w.). Atrakcją jest Zamek Trocki, naj-

dzić Litwę, to zaczynające się pod

większa warownia na wyspie w Eu-

sam koniec sierpnia Mistrzostwa Eu-

ropie Wschodniej. Dziś znajduje się
w nim muzeum. XIII-wieczny Kiernów był natomiast pierwszą stolicą

Wileńska Starówka. Stare Miasto w

Litwy. Znajduje się tu pięć grodzisk,

Wilnie należy do największych w Eu-

które w 2004 r. zostały wpisane na

ropie Środkowo-Wschodniej. Rozcią-

listę UNESCO.

ga się na obszarze 360 ha i liczy

Za żelazną kurtyną. W Parku

ponad 1500 budynków, zbudowa-

Grūtas, w pobliżu Druskienik, oglą-

nych według założeń architektonicz-

dać można dawne radzieckie po-

nych znanych z zachodniej i

mniki. W Wilnie znajduje się

południowej Europy. Szczególnie

Muzeum Ofiar Ludobójstwa, którego

cenne są tu kompleksy architekto-

siedziba mieści się w byłym budyn-

niczne, pochodzące z okresu goty-

ku KGB. Jest ono symbolem represji

ku, renesansu, baroku i klasycyzmu,

sowieckich, jakich w latach 1940-

uwagę zwraca też średniowieczny

-1990 doświadczyli Litwini. 25 km

plan miasta oraz jego naturalne oto-

od Wilna znajduje się natomiast

czenie. Na wileńskiej Starówce nie

bunkier zbudowany jako altarnatyw-

brakuje kawiarenek, restauracji, stra-

na siedziba stacji telewizyjnej. Leży

ganów i markowych sklepów.

on 5 m pod ziemią i ma formę dwu-

Stolice Litwy. Na przestrzeni dzie-

piętrowego labiryntu ciągnącego się

jów trzy miasta pełniły funkcję stoli-

na powierzchni 3 tys. m kw.

POZA UTARTYM
SZLAKIEM

Część trasy przechodzi przez
Park Narodowy Mierzei Kurońskiej
(Nida – Smiltynė). Wycieczki

Nadmorska Trasa Rowerowa:

rowerowe są przyjemne nie

Przez całe wybrzeże Litwy biegnie

tylko ze względu na możliwość

Nadmorska Trasa Rowerowa, która

zwiedzenia takich miast jak Kłajpe-

zaczyna się przy ujściu Niemna,

da czy Połąga, ale również dzięki

prowadzi przez Kłajpedę i Połągę

walorom krajobrazowym.

aż do Butyngi (granica z Łotwą).

Podróżując po Litwie samochodem,
pamiętajmy, że przez cały rok obowiązuje tu nakaz używania świateł
mijania. Podobnie jak w Polsce dzieci
muszą być przewożone w specjalnych fotelikach zamontowanych na
tylnym siedzeniu. Zdrowie: Polscy
obywatele objęci świadczeniami NFZ

dyrektor Centrum
Informacji
Turystycznej Litwy

mogą bezpłatnie korzystać z publicznej służby zdrowia na podstawie karty EKUZ. Placówki zdrowia znajdują
się we wszystkich litewskich miastach. Warto jednak wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Karty EKUZ nie
są honorowane przez prywatne kliniki i przychodnie lekarskie.

Centrum Informacji
Turystycznej
Republiki Litewskiej
00-478 Warszawa,
Al. Ujazdowskie 12
tel. (+48 22) 696 98 15
info@litwatravel.com
www.litwatravel.com

ropy w Koszykówce Mężczyzn, których mecze będą rozgrywane w
sześciu największych miastach Litwy.
Ponieważ koszykówka nie bez racji
jest nazywana na Litwie „drugą religią”, to emocji z pewnością nie zabraknie.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas: Należy przestawić zegarki o jedną godzinę do przodu.
Język: Litewski. W dużych miastach można porozumieć się po
angielsku, niemiecku, polsku i rosyjsku.
Waluta: Lit (Lt), 1 Lt = 100 centów. 1 Lt = 1,15 zł.
Jak dojechać: Samochodem – drogi litewskie są na dobrym
poziomie. Na Litwę można dojechać także autobusem z głównych miast Polski lub dolecieć samolotem z Warszawy do Wilna.
Ważne telefony: Kierunkowy na Litwę +370, straż pożarna –
01, policja – 02, pogotowie ratunkowe – 03, ogólny numer ratunkowy – 112.
Komunikacja: Po miastach najwygodniej poruszać się autobusami, trolejbusami i samochodem. Na dalszych odcinkach można skorzystać z mikrobusów. Podróże pociągami nie są zbyt
popularne.
Sieci komórkowe: Bite UAB, Omnitel, Tele 2.
Elektryczność: 230 V, nie są potrzebne adaptery do gniazdek.
Ceny: Przekąska w restauracji od 10 Lt, kanapka od 12 Lt, danie główne od 20 Lt, deser od 8 Lt, kawa od 4 Lt, herbata od
5 Lt, piwo (0,3 l) od 5 Lt.
Święta: Obchodzone są główne święta kościelne (Wielkanoc,
Nowy Rok) oraz państwowe: Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego (16 lutego), Dzień Odrodzenia Niepodległości Litwy
(11 marca).
Kuchnia: Litewska kuchnia jest znana z takich potraw jak bliny
serwowane z kawiorem lub anchois, kołduny w rosole, cepeliny z mięsem i podawane na deser jabłka w kieszeniach. Z wędlin jada się kindziuk i bandziuk.
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AFRYKA

MAROKO
KRAJ W PIGUŁCE
Powierzchnia: 447 tys. km kw.
Stolica: Rabat, 1,6 mln mieszkańców.
Geografia: Maroko leży w Północnej
Afryce, od północy ma dostęp do Morza
Śródziemnego od zachodu do Oceanu
Atlantyckiego. Przez kraj przebiegają góry
Atlasu Wysokiego z najwyższym szczytem
Dżabal Tubkal. W południowej części rozpościera się Sahara. Największe miasta to
Casablanca, Rabat, Fez, Marrakesz i Agadir.
Klimat: Na wybrzeżach panuje klimat
podzwrotnikowy, w głębi kraju suchy i
skrajnie suchy. Średnie temperatury w
styczniu wahają się między 10-12 st. C, w

Ambasada RP w Rabacie
23, rue Oqbah, Rabat BP
425, Maroko,
tel. +212 537 77 11 73,
tel. dyż.: +212 672 41 99 33,
rabat.amb.sekretariat@msz.gov.pl

lipcu – 35-44 st. C. W okresie kwiecieńLudność: 35 mln mieszkańców.
Religia: Głównie islam, mniejszości chrześcijańskie i żydowskie.

Foto M. Gul

-czerwiec wieje ciepły pustynny wiatr.

BAŚNIOWA NOWOCZESNOŚĆ

Foto M. Gul

Foto M. Gul

Maroko to zderzenie orientu, Afryki i Zachodu, których wpływy przeplatają się,
tworząc niezwykle barwne kontrasty.

www.marokosklep.com

TOP 5

almohadzka z 1195 r., najstarszy

(od 1912 r.) było stolicą protekto-

w mieście meczet z XII w., nekro-

ratu hiszpańskiego. Tutejsza Medy-

polię dynastii Merynidów Szella

na jest zabytkiem UNESCO. Wejście

Agadir. Przez 300 dni w roku świe-

z ruinami, pałac królewski oraz

do niej prowadzi przez Bramę Wia-

ci tu słońce, a plaża, ciągnąca się

zobaczyć Wieżę Hassana, potężny

trów (Bab er-Rwah), a na jej tere-

wzdłuż wybrzeża Atlantyku, liczy

minaret z 1195 r.

nie stoi 20 meczetów.

10 km długości. Agadir zniszczony

As-Sawira (Essaouira) to raj dla

Casablanca. Symbolem Casablanki

został przez potężne trzęsienie

windsurferów dzięki silnym wia-

jest Meczet Hassana II z najwyż-

ziemi, które miało miejsce w latach

trom znad Atlantyku. Plaża ciągnie

szym w świecie minaretem

60. XX w. Medina, została odbudo-

się przez 10 km i dochodzi

(210 m). W nocy z jego wierzchoł-

wana przez włoskiego architekta

do piaszczystych wydm przylądka

ka rozbłyskują wiązki laserów, wska-

Coco Polizzi w 1990 r. W Agadirze

Sim. As-Sawira otoczona murem,

zujące kierunek Mekki. Innymi

warto zobaczyć pozostałości twier-

kryje fortyfikacje przypominające

atrakcjami miasta są niewielka me-

dzy Kasbah, Muzeum Amazigh,

architekturę wojskową Portugal-

dyna, najstarsza część Casablanci,

prezentujące kulturę berberyjską,

czyków, Francuzów i Berberów.

nowa medyna, wybudowana przez

wybrać się na targ rybny, a wieczo-

Warto zobaczyć Skala de la Ville

Francuzów, którzy próbowali połą-

rem spróbować sił w kasynie.

– nadmorski bastion z kolekcją

czyć w spójną całość elementy

Rabat, stolica kraju, to kosmopoli-

XVIII- i XIX-wiecznych mosiężnych

architektury marokańskiej

tyczna metropolia, z mnóstwem

dział, a także zejść do portu,

z nowoczesnymi rozwiązaniami

zabytków. Warto odwiedzić Medi-

w którym odbywają się aukcje ryb.

oraz Parc de la Ligue Arabe

nę, dzielnicę Kazba al Udaja, do

Tetuan to miasto o andaluzyjskich

– dobre miejsce na odpoczynek

której prowadzi Bab Udaja, brama

korzeniach, które przez 40 lat

wśród afrykańskiej roślinności.

WAŻNE
DLA BRANŻOWCA
Ambasada Królestwa Maroka, ul. Starościńska 1 m. 1112, 02-516 Warszawa, tel.
(+48 22) 849 63 41, fax (+48
22) 848 18 40, info@moroccoembassy.pl

Hotele: Baza hotelowa jest
dobrze rozwinięta, zwłaszcza
w regionach turystycznych.
Poza hotelami różnej kategorii
na miejsce noclegu można wybrać riadh, tradycyjny marokański dom z dziedzińcem.
Choć czasem zlokalizowane

w bocznych uliczkach z wejściem prowadzącym przez mało atrakcyjną bramę, pozwalają
doświadczyć prawdziwego
marokańskiego stylu życia. Decydując się na pobyt w standardowym hotelu z oferty
touroperatorów, lepiej wybie-

rać te legitymujące się wyższą
kategorią. Warto skusić się
choćby na wizytę w tradycyjnym hammamie. Bezpieczeństwo: W Maroku przykłada się
dużą wagę do bezpieczeństwa
turystów, wszelkie wykroczenia
są surowo karane. Mimo to na-
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WARTO WIEDZIEĆ
• Polacy podróżujący do Maroko
nie są objęci obowiązkiem
wizowym.
• Turyści powinni zachowywać się
w odpowiedni sposób w miejscach publicznych. Zbyt skąpy

TOP PRODUKT

strój kobiet, noszony poza kuror-

Maroko, kraj znany z legendarnej

tami może przyczynić się do nie-

gościnności swojego narodu, z baj-

pożądanych reakcji mieszkańców.

kowej róźnorodności swoich pejzaży, ze znakomitej kuchni, cieszącej

• Targowanie się jest sposobem
na robienie zakupów, negocjacje

się uznaniem na całym świecie, jest

muszą jednak zakończyć się

jednym z najbardziej atrakcyjnych i

transakcją.

modnych kierunkow turystycznych.
Marokańske miasta, takie jak Marra-

• Powszechne są bankomaty.

MOHA
OUALI
TAGMA
Z kolei Nowy Fez zachwyca takimi

nes, wspaniałe plaże atlantyckie i
śródziemnomorskie, góry i pustynia, tereny golfowe są słynne i znane na całym świecie.

założyciela miasta Mulaja Idrisa II
oraz garbarnia skór wielbłądzich.

kesz, Fez, Essaouira, Agadir, Mek-

ambasador Królestwa
Maroka w Polsce

Maroko łączy w sobie Orient i Zachód, tradycje i nowoczesność. Bo-

miejscami jak pałac królewski

gactwo jego tysiącletniej kultury

Dar El-Makhzen, gigantyczna bra-

pozwała na prawdziwe odkrycie tak

ma Bab al Jeloud oraz dzielnica

bardzo poszukiwanej egzotyki.

żydowska Mellah. Za najatrakcyjniejsze miasto kraju uważany jest
Foto M. Gul

czerwony Marrakesz. Wielką atrakcją jest tu plac Dżamaa el Fna, któ-

Królewskie miasta. Najciekawszy-

zapełnia się gawędziarzami,

mi miastami królewskiego Maroka

zaklinaczami węży, straganiarzami

są Meknes, Fez i Marrakesz. Meknes

i budkami z jedzeniem. Poza tym

to miasto pięknych bram,

odwiedzić trzeba suk, zobaczyć mi-

a szczególnie okazałe są bramy Bab

naret Koutoubija z XII w., meczet

el-Khemis i Bab el-Mansour. Miasto

i medresę Ali ben Jusufa oraz pałac

założone zostało przez sułtana Mu-

Bahia.

laja Ismaila, którego mauzoleum

Tiznit to miasteczko, które charak-

jest dziś jedną z atrakcji turystycz-

teryzuje jednorodna zabudowa

nych. Do innych zalicza się legen-

i malownicze mury obronne.

darne stajnie dla 12 tys. koni,

Najważniejszym placem jest Mesz-

spichlerze oraz Medinę. W pobliżu

war, na którym wieczorami ludzie

miasta znajduje się stanowisko ar-

zbierają się wokół gawędziarzy i za-

cheologiczne Volubilis (zabytek

klinaczy węży.

ry za dnia nie wyróżnia się niczym
szczególnym, wieczorem natomiast

UNESCO) a w nim ruiny rzymskiego

Park Narodowy Sus-Massa. Żyją

miasta z I w., łuk triumfalny Karaka-

tu rzadkie zwierzęta oraz niezliczo-

lli, dom Orfeusza, termy, bazylika,

na ilość ptaków. Wśród mieszkań-

forum i domy patrycjuszy z mozai-

ców Parku wymienić należy

kami. Fez to religijna stolica Maroka.

mangusty egipskie (szczury fara-

Na uwagę zasługuje tu Medina (za-

ona), wydry zwyczajne i dziki euro-

bytek UNESCO), meczet i uniwersy-

azjatyckie. Największą atrakcją są

tet El Karawijjin, mauzoleum

kolonie rzadkich ibisów łysych.

POZA UTARTYM
SZLAKIEM

osady Nomadów i niewielkie, odcięte od świata wioski. Pociąg składa się
z trzech wagonów, wszystkie są kli-

Pociągiem przez pustynię. Pustyn-

matyzowane, a w czasie wycieczki

ny Orient Express jedzie przez 305

obsługa serwuje turystom napoje i

km, od Oujdy do Bouarfy. Na trasie

ciepłe dania. Porgram przewiduje kil-

podróżni mijają potężne wydmy,

ka postojów na pamiątkowe zdjęcia.

leży przestrzegać podstawowych zasad, jak pilnowanie dokumentów i
pieniędzy. Zdrowie: Nie ma zagrożeń
epidemiologiczno-sanitarnych, nie są
wymagane szczepienia ochronne. Ze
względu na odmienną florę bakteryjną turyści mogą być narażeni na dolegliwości przewodu pokarmowego,
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dlatego należy pić wodę butelkowaną, dokładnie myć owoce i unikać napojów z kostkami lodu. Służba
zdrowia jest na dobrym poziomie,
usługi dostępne są zarówno w państwowych, jak i prywatnych placówkach. Standardowa porada lekarska to
koszt zaczynający się od 10 euro.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas: – 1 godzina w stosunku do czasu polskiego zimą oraz
– 2 godziny latem.
Język: Arabski, powszechna jest znajomość j. francuskiego.
Waluta: Dirham (MAD). 1 MAD to ok. 0,35 zł.
Jak dojechać: Samolotem czarterowym z Polski do Agadiru.
Innym sposobem dotarcia do Maroka jest przeprawa promem
z Hiszpanii.
Ważne telefony: Numer kierunkowy: +212. Straż pożarna
– 15, policja – 19.
Komunikacja: Po miastach najwygodniej poruszać się taksówkami (petit taxi – kursujące w obrębie miast oraz grand taxis
– poruszające się między miastami). W dużych miastach, np. w
Marrakeszu, korzysta się z komunikacji miejskiej. W dłuższą trasę można wybrać się samochodem. Drogi są w dobrym standardzie, a na niektórych odcinkach znajdują się autostrady.
Sieci komórkowe: I.A.M, Wana, Medi Telecom.
Elektryczność: 220 V, nie są potrzebne adaptery do gniazdek.
Ceny: kawa herbata w restauracji – 10-20 dh, sok pomaranczowy ok. 15-20 dh, woda mineralna niegazowana w sklepie
(1,5 l) ok. 6 dh, danie obiadowe od 50 dh, w restauracji średnio ok. 70-90 dh, piwo w barze 25-40 dh.
Święta: Najważniejsze święta religijne to Święto Ofiarowania Id
al Adha (dwudniowe), muzułmański nowy rok – 1 Moharram,
Aid Al Mawlid – urodziny proroka Mahometa (dwudniowe), Aid
El Fitr na zakończenie ramadanu. Ponadto obchodzi się wiele
świąt państwowych.
Kuchnia: Marokańska kuchnia jest bardzo aromatyczna, a to
dzięki powszechnemu stosowaniu takich przypraw i ziół jak
szafran, kolendra i kminek. Powszechnie wykorzystywane są
mięsa i warzywa. Warto spróbować kuskusu serwowanego na
różne sposoby, ale najsłynniejszym daniem jest tajin, na które
składa się mięso, warzywa i owoce gotowane w tradycyjnym
terakotowym naczyniu.

EUROPA

NIEMCY
KRAJ W PIGUŁCE
Powierzchnia: 357 022 km kw.
Stolica: Berlin, 3,4 mln mieszkańców.
Geografia: Niemcy graniczą z Austrią,
Belgią, Czechami, Danią, Francją, Luksemburgiem, Holandią, Polską i Szwajcarią. Krajobraz jest bardzo zróżnicowany
od wybrzeży Morza Północnego i Bałtyckiego przez obszary nizinne, wyżynne,
aż do wysokich Alp na południu kraju.
Klimat: Umiarkowany, z wpływami Oceanu Atlantyckiego. Lata ciepłe, zimy łagodne z częstymi odwilżami. Średnie
temperatury w okresie maj – wrzesień

Ambasada RP w Berlinie
Lassenstr. 19-21,
14193 Berlin-Grunewald,
tel. (+49 30) 223130,
faks: (+49 30) 22313155,
berlin.amb.sekretariat@msz
.gov.pl

między 8 a 22 st. C.
Ludność: 80 mln.
Religia: Dwie trzecie ludności to
chrześcijanie (katolicy i protestanci),
jedna trzecia wyznaje islam
oraz judaizm.

METROPOLIE I SZLAKI
Wypoczynek w Niemczech może oznaczać różne aktywności począwszy od zwiedzania,
poprzez korzystanie z oferty kulturalnej, turystykę zakupową, aż po eksplorowanie
dziewiczych terenów położonych z dala od miast.

www.germany.travel
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zamkiem i klasztorem św. Magnusa.

folklor, obejmujący jodłowanie,

Zagłębie Ruhry. Metropolie Zagłe-

tańce, barwne fasady domów i bo-

Szlak Romantyczny liczący 350

bia Ruhry oferują takie atrakcje jak

gato rzeźbione wyroby snycerskie.

km ciągnie się od Würzburga po

najdłuższy pasaż handlowy w Euro-

Schwarzwald. Znany jest z uzdro-

Füssen. Najciekawszymi miejscami

pie, muzea, parki rozrywki i bogatą

wisk, pięknych krajobrazów zachę-

są Würzburg z zabytkiem UNESCO

ofertę kulturalną. Dawne kopalnie i

cających do aktywnego

– rezydencją książąt-biskupów oraz

huty zmieniły się w zabytki indu-

wypoczynku i reńskich win.

twierdzą Marienberg, Bad Mergen-

strialne, zwiedzić warto osiedle gór-

Schwarzwald upstrzony jest stary-

theim z pałacem Deutschorden-

nicze Margaretenhöhe w Essen.

mi miasteczkami z budynkami o

schloss, Rothenburg ze

Górna Bawaria. Krajobraz Górnej

konstrukcji szkieletowej. Miłośnicy

średniowieczną starówką, Din-

Bawarii tworzą skaliste góry Wet-

pieszych wędrówek chętnie przy-

kelsbühl ze starówką z 16 wieżami i

tersteingebirge na zachodzie, nad

jeżdżają tu zarówno latem, jak i zi-

kompleksem obronnym. W Nördlin-

którymi góruje najwyższy szczyt

mą, a wysoki Schwarzwald jest

gen warto zajrzeć do Muzeum Kolei

Niemiec – Zugspitze (2963 m

doskonały na jazdę na nartach.

i Muzeum Krateru Ries, w Harmbur-

n.p.m.) oraz masyw Karwendel i Al-

Kolonia. Symbolem Kolonii jest

gu zobaczyć kompleks zamkowy z

py Berchtesgadeńskie na wscho-

Katedra, której wieże wzbijają się

siedmioma łukami, a w Augsburgu

dzie. Region ozdobiony jest

na 157 m. Turyści chętnie odwie-

„miasto Fuggerów” i Teatr Lalek.

licznymi jeziorami (m.in. Chiemsee,

dzają Stare Miasto z kolorowymi

Symbolami Szlaku są baśniowe

Waginger See, Königsee) i dolinami

domami, nad którymi góruje ko-

zamki Ludwika II Bawarskiego. Trasa

rzek. Znajdują się tu Monachium,

ściół św. Marcina. Kolonia przyciąga

kończy się w Füssen, miasteczku ze

jezioro Ammersee i rzeka Lech.

też ofertą kulturalną, na którą skła-

średniowieczną starówką, wysokim

Górna Bawaria to także ciekawy

dają się wydarzenia muzyczne.

WAŻNE
DLA BRANŻOWCA
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Ambasada Niemiec,
ul. Jazdów 12, 00-467 Warszawa, tel. (+48 22) 5841
700, fax: (+48 22) 5841 739,
Niemiecka Centrala Turystyki w Polsce (DZT),

skr. poczt. 62, 00-952 Warszawa, fax. (+48 22) 53 10
688, dzt@ahk.pl,
www.germany.travel
Hotele: W Niemczech sieć
noclegowa jest bardzo rozbudowana. Znaleźć można tu
obiekty najbardziej znanych

sieci oraz lokalnych. Popularne
są pensjonaty, schroniska młodzieżowe, domy i mieszkania
wakacyjne, gospody oraz
kempingi. Bezpieczeństwo:
Niemcy są krajem stosunkowo
bezpiecznym, jednak, będąc
w dużych miastach, czy

uczestnicząc w wydarzeniach
sportowych lub kulturalnych,
należy liczyć się z zagrożeniami wynikającymi z przestępczości pospolitej. Trzeba
uważać na kieszonkowców.
Zdrowie: W nagłych przypadkach zachorowania obywatele

WARTO WIEDZIEĆ

na jest już do rachunku, jednak

Niemcy jako cel podróży są lubiane

zwyczajowo zostawia się kelnerowi

jak nigdy dotąd. W ubiegłym roku

• Choć Niemcy to raj dla miłośni-

5-10 proc. wartości rachunku.

po raz pierwszy przełamana została

ków zakupów, trzeba pamiętać,

• W niektórych miastach (np. w

granica 60 milionów noclegów gości

że w niedziele sklepy i centra

Berlinie) wprowadzono tzw. Zielo-

zagranicznych, z czego 1,4 miliona

handlowe są nieczynne.

ne Strefy, do których mogą wje-

zrealizowali turyści polscy. Polska

chać tylko te samochody, które

należy obecnie do 15 najważniej-

posiadają specjalną plakietkę.

szych rynków dla Niemiec. W 2011 r.

• W Niemczech nie trzeba płacić napiwków, ponieważ obsługa wliczo-

TOP PRODUKT

PETRA
HEDORFER

kraju będzie jeszcze więcej. Rok ten
upłynie on pod znakiem takich wydarzeń jak mistrzostwa świata w pił-

ważniejszymi zabytkami są kościół
Najświętszej Marii Panny z zegarem

przewodnicząca
zarządu DZT

ce nożnej kobiet (latem) oraz
imprezy związane z 125 rocznicą wy-

astronomicznym z 1472 r., uwagę

nalezienia samochodu. Miłośnikom

przyciąga gotyk ceglany, którego

kultury oferujemy mnóstwo wyda-

najlepsze przykłady znaleźć można

rzeń towarzyszących Dekadzie Lutra i

na Starym Mieście. Mówiąc o Ros-

200. rocznicy urodzin F. Liszta. Ważną

tocku należy wspomnieć o

tematyką turystyczną 2011 r. będą

uzdrowisku Warnemünde. Znajdują

podróże wellness i zdrowotne.

się tu latarnia morska, targ rybny i

Obok rozmaitych, wysokiej klasy

restauracje serwujące dania rybne.

hoteli wellness & beauty Niemcy

Norymberga. Mimo nowoczesno-

oferują wiele renomowanych uzdro-

Berlin. W Berlinie można zwiedzać,

ści, jaka wkroczyła do tego 950-let-

robić zakupy, uczestniczyć w wyda-

niego miasta, na każdym kroku

rzeniach kulturalnych, bawić się

spotkać można tu świadectwa prze-

w klubach i parkach rozrywki, i wy-

szłości, które nie tylko przypominają

poczywać. Berlin ma wiele twarzy,

o historii Norymbergi, ale także

a te najbardziej znane tworzą takie

tworzą jej średniowieczną atmosfe-

symbole jak Brama Brandenburska,

rę. Stare Miasto otaczają grube

Kolumna Zwycięstwa, Reichstag,

mury obronne, których zarys wy-

Aleja Pod Lipami (Unter den Linden),

znaczają szczyty 80 wież. Najważ-

Wieża Telewizyjna, muzea (np. Mu-

niejszym zabytkiem jest Zamek

zeum Pergamońskie), Alexander-

Cesarski, ale warto poświęcić czas,

platz i katedra. Spacerować

by zajrzeć do licznych kościołów

i kupować można na jednej z głów-

zbudowanych w stylu gotyckim,

nych ulic Berlina – Kurfürstendamm

ozdobionych rzeźbami Wita Stwosza

(Ku’damm), a wypoczywać

(kościoły św. Wawrzyńca i św. Sebal-

w zielonej dzielnicy Charlottenburg.

da). Warto odwiedzić Muzeum

Miłym przeżyciem będzie rejs po

Germańskie, Muzeum Zabawek,

Szprewie.

Muzeum Niemieckich Kolei, Dom

Rostock. Hanzeatyckie miasto,

Albrechta Dürera, Państwowe

które liczy niemal 800 lat, zachwyca

Muzeum Sztuki i Wzornictwa

zabudową z czerwonej cegły. Naj-

oraz Lochy Więzienne.

POZA UTARTYM
SZLAKIEM

dowania od gotyku po barok.
Najważniejszą budowlą jest
Katedra Cesarska, w której mieści

Bamberg: Bamberg to frankoń-

się posąg Jeźdźca Bamberskiego.

skie miasto cesarzy i biskupów

Zobaczyć trzeba także romańskie

położone ok. 50 km na północ

opactwo benedyktyńskie z 1015 r.

od Norymbergi. Sławę zawdzięcza

oraz barokowy Pałac Biskupi

zabytkowi UNESCO, jakim jest

z XVIII w.

zespół miejski obejmujący zabu-

polscy objęci świadczeniami NFZ
mogą korzystać z państwowej służby zdrowia. W ramach
ubezpieczenia w UE respektowana
jest karta EKUZ. Nie ma obowiązku
szczepień, choć każdego roku na
wiosnę wzrasta ryzyko zachorowania na boreliozę. Profilaktyka obej-

powodów do odwiedzenia naszego

muje przyjęcie szczepionki FSME,
a także noszenie ubrań zakrywających ciało. W razie konieczności
skorzystania z usług służby
zdrowia należy liczyć się z opłatą
gotówką w wysokości 10 euro
oraz 10 proc. kosztów transportu
do szpitala.

wisk i kurortów. Tu znajdują się także
Niemiecka Centrala
Turystyki w Polsce
00-952 Warszawa,
skr. poczt. 62
faks (22) 53 10 688
dzt@ahk.pl
www.germany.travel

uznane kliniki, świadczące usługi dla
turystów zagranicznych, położone
w atrakcyjnych rejonach kraju. Pobyt
w nich może być dobrym pomysłem
na urlop także dla rodzin towarzyszących ich klientom.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas: Ta sama strefa czasowa co w Polsce.
Język: Niemiecki z wieloma gwarami lokalnymi.
Waluta: Euro. 1 euro = 100 centów. 1 euro to ok. 4 zł.
Jak dojechać: Samolotem z Warszawy, Krakowa, Wrocławia,
Gdańska, Katowic do głównych portów niemieckich. Pociągiem do Berlina z głównych miast lub samochodem.
Ważne telefony: Kierunkowy +49, policja – 110, telefon alarmowy (straż pożarna, pogotowie ratunkowe) – 112.
Komunikacja: Po miastach wygodnie podróżuje się komunikacją miejską, szczególnie kolejką elektryczną (S-Bahn) lub metrem (w głównych miastach). Innym sposobem jest
poruszanie się taksówkami. Między miastami kursują pociągi,
dobrze rozwinięta jest także siatka połączeń lotniczych.
Sieci komórkowe: Telekom Deutschland, E-Plus, Telefonica
O2, Vodafone D2.
Elektryczność: 230 V, gniazdka takie same jak w Polsce.
Ceny: Faktyczna wysokość cen uzależniona jest od kursu euro.
Napój gazowany (1,25 l) – 0,99 euro, pizza ok. 6 euro, kebab ok.
2,5 euro, duże piwo ok. 2,1 euro, obiad w restauracji od 20 euro.
Święta: Obchodzone są główne święta kościelne (Wielkanoc,
Boże Narodzenie), a także państwowe: Święto Zjednoczenia
Niemiec (3 października), Dzień Reformacji (31 października).
Kuchnia: Niemiecka kuchnia jest smaczna, aczkolwiek stosunkowo ciężka. Popularnie kojarzona z mięsami, kapustą, sałatką
ziemniaczaną i piwem różni się w zależności od regionu kraju.
W Bawarii jada się dość tłusto, w miejscowościach graniczących
z Francją i Szwajcarią większą rolę odgrywają owoce i warzywa.
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Niemcy–celpodróży.Rezerwujesz.Oszczędzasz.

fot. DZT

fot. DZT

Różneobliczawypoczynku

Niemcytoogromnykraj,któr yprzyciąga
ogromematrakcji.Rozciągniętymiędzy
Mor zamiBałtyckimiPółnocnymaAlpami
napołudniuoferujecałągamękrajobrazów,
wktór ychświetniespędzasięaktywnieczas.
Choćjednymzmagnesów,przyciągającym
donaszychzachodnichsąsiadówjestdługa
historiaukrytawzabytkachsięgającychstarożytności,corazczęściejdoNiemiecjeździ
sięnawypoczyneknastawionynazrealizowaniekonkretnychcelów.Mogątobyć
zarównocelezdrowotne(wyjazdydospa),
zakupowe(niemieckiemetropolie),kulturalne(przedstawieniaoperoweiteatralne,
koncertymuzykiklasycznej)jakipozwalająceodkryćwNiemczechto,cobardzoniemieckie,czylitechnikę.Taostatnianajlepiej
widocznajestwznajdującychsiętulicznych
muzeachmotor yzacji.

skowełącząusługihotelarskie,ofertykulinarne
iprogramykulturalnezprofesjonalnymiusługamimedycznymi.

Wartowiedzieć,żezewzględunaswojegeograficznepołożenieNiemcyspecjalizująsięw
dwóch,szczególnychkuracjachspa:Kneippai
Thalasso.Podczas,kiedypołudnieSchwarzwalduiszwabskichAlpsąperfekcyjnymmiejscem
nakuracjemetodąKneippa,towspaniałyklimatibogatewjodpowietrzenapółnocystworzyłyidealnewarunkidoterapiiThalasso.W
NiemczechRzymianiepozostawililiczneślady
swojejkultur yzdrowia,zktór ychpowstały
późniejsłynneuzdrowiska.Najwięcejjestich
wBawariiiwpołudniowejBadenii-Wirtembergii,gdziewzdłużgórnegoRenuznajdujesię
szczególniedużogorącychźródełmineralnych.
OdstulecimekkąmiłośnikówwellnessizdrowiajestorzeźwiającedlaciałaiduchaBadenDowodemnapoparciedługiejtradycjiłączenia -Baden,eleganckikurort,położonyustópgór
Schwarzwaldu.Natomiastniedalekogranicyz
urlopuzdbaniemowłasnezdrowiejest350
Polską,wpołudniowejczęściBrandenburgiilewspaniałych,niemieckichkurortówiuzdrowisk.Naturalneśrodkileczniczezawartewzie- żykurortBadSaarow.KąpieliskotermalneSarow-Thermejestjednymznajpiękniejszychi
mi,powietrzuczywodzie,stanowiącentralne
elementytrwałejpoprawyprzyudowodnionej najnowocześniejszychobiektówdokąpielisoskutecznościdziałania.Starającsięzaprezento- lankowychwNiemczech.Najbardziejna
waćkompletnąofertę,miejscowościuzdrowiwschódwysuniętymkąpieliskiemuzdrowisko30
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W2011rokuniemieckiwynalazek– auto,
któredodziś„porusza”sercaludzi,obchodzi
swoje125.urodziny.CarlFriedrichBenznawet
niemarzył,żejegopojazd,opatentowany
29stycznia1886roku,odniesietakspektakularnezwycięstwo.Innipionierzymotoryzacji,
jakimibyliGottliebDaimlerczyWilhelmMaybach,swoimiwynalazkamibudowalikolejne
fundamentyniemieckiejmotoryzacji.Pierwszymkierowcąnaświeciebyłakobieta:Bertha
Benz,aprzejazdzMannheimdoPforzheim
przeszedłjużdolegendy.Podhasłem„długotrwałamobilnośćnanajstarszejtrasieświata”
odbędziesię10i11wrześniaprzejazdnatej
właśnietrasie.Entuzjazmnietylkotejhistorii
możnaodczućwwielumuzeachtworzonych
przezproducentówtradycyjnychmarekniemieckich:turozgrywająsięróżnewydarzenia,
prezentowanajesttechnikaprzeszłości,jak
wlustrzeodbijasięteraźniejszośćipowstająwizjeprzyszłości.MuzeajakBMWWeltwMonachium,MuzeumMercedes-BenzwStuttgarcie,
czyMuzeumPorsche,AutostadtwWolfsburgu
czyMuzeumAudiwIngolstadt,toabsolutna
koniecznośćdlafanówmotoryzacji.Tonietylko
powrótdoprzeszłości,alerównieżzapierające
dechwpiersiachbudynkiośmiałejiprekursorskiejarchitekturze.Szczególnąradośćsprawia
zwiedzanieUnimog-MuseumwGagenaulub
odkrywanieprywatnejkolekcjioldtimerówksiążątHohenlohewewspaniałymotoczeniupałacu
Langenburg.W„Autostadt”wWolfsburguna
zwiedzającychczekanajbardziejznaneniemiec-

fot. DZT

wymnawyspieUznamjestmorskikurort
Alhbeck.WrazzHeringsdorfemiBansinnależydotzw.„trzechcesarskichkurortów”.

kieautoVWGarbus,adawne,aleniezapomnianemarkizSaksonii,prezentujeMuzeum
AugustaHorchawZwickau– Horch,Wanderer,DKW,atakżelegendarnegoTrabanta.
Odwiosnypodhasłem„Latozmotoryzacją
2011”(www.automobilsommer.de),szczególnie
wBadenii-Wirtembergii,organizowanebędą
wycieczkitematycznepomieście,imprezyoldtimeróworazwyjątkoweprogramypozwalające
zajrzećzakulisywielkichﬁrmmotoryzacyjnych.
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NORWEGIA
KRAJ W PIGUŁCE
Powierzchnia: 385 155 km kw.
Stolica: Oslo, 590 tys. mieszkańców.
Geografia: Norwegia graniczy z Finlandią,
Szwecją i Rosją. Wybrzeże kraju poprzecinane jest fiordami, a krajobraz tworzą najwyższe w Europie Północnej góry
(najwyższy szczyt to Galdhøpiggen – 2469
m n.p.m.). Znajdują się tu trzy lodowce.
Klimat: Dzięki prądowi Golfsztrom klimat
Norwegii jest łagodniejszy niż wynikałoby
to z jej szerokości geograficznej. W okresie koniec czerwca – początek sierpnia
temperatury powietrza wynoszą 25-30 st.
C, a morza ok. 18 st. Pogoda i temperatu-

Ambasada RP w Oslo
Olav Kyrres Plass 1,
0244 Oslo,
tel. (0047) 24 110 850,
fax: (0047) 22 444 839,
oslo.info@msz.gov.pl

ra w Norwegii mogą się gwałtownie zmienić, przed wyprawą trzeba zawsze
zaopatrzyć się w odpowiednią odzież.
Ludność: 4,6 mln.
Religia: Kościół Norweski (Protestancki).

FIORDY, ZORZE I HISTORIA
W Norwegii zobaczyć trzeba fiordy, spróbować krewetek prosto z rybackiego
kutra i odwiedzić miasta o długiej historii.

www.visitnorway.pl

TOP 5

ralną, ale także ciekawą bryłą

wiernie przedstawiają wnętrza ku-

architektoniczną. Warto odwiedzić

pieckich domów. Najstarszym bu-

Fiordy Zachodniego Wybrzeża.

Muzeum Narciarstwa i spojrzeć

dynkiem w mieście jest kościół św.

Krajobraz Zachodniej Norwegii

na panoramę 1000-letniego Oslo

Marii pochodzący z XII w. Panora-

tworzą fiordy, z których część wpi-

z udostępnionego tu punktu wido-

mę miasta podziwiać można ze

sana jest na Listę Światowego

kowego. Muzeum Łodzi Wikingów

szczytu góry Fløien (320 m

Dziedzictwa UNESCO. I tak najwyż-

prezentuje znalezione wielkie

n.p.m.), na którą wjeżdża się kolej-

sze wodospady spadają do Geiran-

łodzie z Gokstad, Oseberg i Tune.

ką linową Fløibanen.

gerfjordu, Sognefjord to drugi

Będąc w Oslo, nie można odmówić

Lofoty to archipelag położony na

najdłuższy fiord na świecie. Bardzo

sobie odwiedzenia Starego Miasta

Morzu Norweskim, który słynie z

znane są formacje skalne w okolicy

i fortecy Akershus, siedziby wład-

atrakcji dla miłośników natury. Naj-

Lysefjordu, a zwłaszcza niezwykła

ców Norwegii.

większymi atrakcjami turystyczny-

skalna półka Preikestolen.

Bergen. Położone na zachodnim

mi archipelagu są Ptasie Skały, na

Oslo. Do najważniejszych zabytków

brzegu Norwegii Bergen to dawne

których osiedliła jedna czwarta po-

Oslo należą Park Vigelanda, nowy

miasto hanzeatyckie. Pierwsze za-

pulacji ptaków Norwegii.

gmach opery, skocznia narciarska

budowania wzniesione zostały na

Przylądek Północny (Nordkapp)

Holmenkollen oraz Muzeum Łodzi

starym nabrzeżu Bryggen, dziś

nazywany krańcem Europy jest

Wikingów. Gustav Vigeland był

wpisanym na listę UNESCO. Oglą-

miejscem, w którym kończy się ląd.

rzeźbiarzem, dziś uosabiany jest

dać można tu pozostałości daw-

Pierwszy turysta przybył na

z parkiem, w którym stanęło 212

nych budynków portowych, ale

przylądek w 1664 r. Znajduje się tu

rzeźb jego autorstwa. Opera to

warto odwiedzić też Muzeum Han-

pomnik „Dzieci Świata”, a także

miejsce przyciągające ofertą kultu-

zeatyckie i Schøtstuene, które

muzeum i restauracja.

WAŻNE
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Ambasada Królestwa
Norwegii, ul. Chopina 2A, 00-559 Warszawa, tel.(+48 22) 696
40 30, fax, (+48 22) 628 09 38,
e-mail: emb.warsaw@mfa.no
Hotele: W Norwegii można

zamieszkać zarówno w hotelach renomowanych sieci, jak i
lokalnych. Szczególną kategorię stanowią hotele lodowe,
spa oraz górskie, prowadzone
przez prywatne rodziny. Tańszą opcją jest nocleg w schronisku młodzieżowym, na

kempingu lub w domkach o
standardzie od podstawowego do luksusowego. Inną
opcją jest nocleg w domkach
rybackich, z których część
oferuje nawet wanny do gorących kąpieli na zewnątrz.
Bezpieczeństwo: Norwegia

należy do bezpiecznych krajów, uważać należy jednak na
zmieniającą się dość szybko
pogodę. Przed wyprawą warto sprawdzić prognozę pogody oraz zaopatrzyć się w
ciepłe ubrania, latarkę i zostawić w miejscu zamieszkania

WARTO WIEDZIEĆ
• Zimą część dróg w górach może być zamknięta.

wą online, można przejeżdżać

Myśląc o wakacjach, turyści coraz

przez stanowiska oznaczone Au-

częściej patrzą na kierunki spoza listy

toPASS bez zatrzymywania się.

typowych letnich destynacji. Marząc
o bliskim kontakcie z naturą, odpo-

• Norwegia należy do strefy
Schengen, podróżuje się na

czynku od zgiełku miast i podziwianiu

ok. 50 punktów pobierania opłat

podstawie paszportu lub innego

wspaniałych krajobrazów, kierują

za przejazd drogowy.

dokumentu potwierdzającego

swoją uwagę także na północ, w

Rejestrując swoją kartę kredyto-

tożsamość i obywatelstwo.

stronę Norwegii. W przeciągu kilku

• W Norwegii znajduje się

KONRAD
KONIECZNY

TOP PRODUKT

krotny wzrost liczby turystycznych
podróży do kraju fiordów i, co chcę
podkreślić, ponad 97 proc. polskich

Zorza polarna i białe noce. Rozbłyski światła dobrze widoczne na
tle atramentowego nieba, przybierają kształt zielonych ramion i kotwic. Największe szanse pojawiają

market manager
tourism, Ambasada
Królestwa Norwegii,
Biuro Radcy
Handlowego

turystów jest zadowolonych z wakacji
w Norwegii. Rejs statkiem po turkusowym fiordzie, wśród kaskad wodospadów i majestatycznych gór jest
najzwyczajniej wspomnieniem, które

się wczesną wiosną i późną jesie-

pozostaje na całe życie. Podobnie jak

nią. Zjawisko zorzy polarnej w Nor-

wielorybnicze fotosafari czy smak

wegii najlepiej obserwować poza

świeżego łososia i krewetek w jed-

Kołem Podbiegunowym. Pas zórz

nym z portowych miasteczek poło-

znajduje się na Lofotach i biegnąc

żonych nad fiordami. O tych i innych

wzdłuż ich wybrzeży, dociera do

atrakcjach Norwegii dowiedzieć się

Przylądka Północnego. Północna
Norwegia to miejsce, w którym doświadczyć można dnia polarnego.
Wielorybnicze fotosafari. By zo-

W miesiącach letnich słońce nigdy

baczyć te kilkunastometrowe zwie-

tu nie zachodzi, a gdy aura sprzyja,

rzęta w ich naturalnym

przez 24 godziny cieszyć się można

środowisku, trzeba wybrać się

jasnym dniem.

do Stø i Andenes w Vesterålen

Krabowe safari w Finnmarku

(w okręgu Nordland). Statek pełen

W Morzu Barentsa, u wybrzeży

turystów wypływa w morze w po-

norweskiej krainy Finnmark żyją

szukiwaniu wielorybów i podpływa

czerwone kraby królewskie.

na tyle blisko, że uczestnicy bez

Turyści podziwiają olbrzymie okazy,

trudu mogą zobaczyć przepływają-

których waga sięga 15 kg,

ce walenie, kaszaloty oraz orki.

a rozpiętość szczypiec nawet 2 m,

Większość firm daje gwarancję

z pokładu łódki lub z brzegu,

„spotkania” z wielorybem, która

gdy zwierzęta są już na lądzie. Po

oznacza, że jeśli uczestnicy nie

połowach uczestnicy safari zapra-

zobaczą tych morskich ssaków

szani są na ucztę, której absolut-

w trakcie pierwszej wycieczki, bedą

nym hitem są soczyste kawałki

mieli prawo do bezpłatnego sko-

kraba serwowane z chlebem, do-

rzystania z kolejnej.

mowym sosem i białym winem.

POZA UTARTYM
SZLAKIEM

dzie polarne i znajduje się trzecia
na świecie co do wielkości lodowa
czapa Austfonna (czoło lodowca

Wyspy Svalbardu. Główną wyspą

200 km). Na Svalbard dostać się

Svalbardu jest Spitsbergen uznany

można tylko samolotem, rejsy z

w 2008 r. przez National Geogra-

Oslo realizowane są tu codziennie.

phic Adventure za najlepsze miejsce dla amatorów śniegowych
przygód. Mieszkają tu niedźwie-

informację na temat planowanej
trasy wyprawy oraz datę powrotu.
Zdrowie: W Norwegii nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.
Polscy obywatele objęci świadczeniami NFZ mają zapewniony dostęp
do państwowej służby zdrowia, jednak porada w publicznej placówce

ostatnich lat odnotowaliśmy trzy-

związana jest z opłaceniem tzw.
udziału własnego, który nie podlega
refundacji (ok. 125 koron wizyta w
ciągu dnia u lekarza pierwszego kontaktu). Koszty leczenia w Norwegii są
bardzo wysokie (dzieci do siódmego
roku życia otrzymują pomoc lekarksą
bezpłatnie).

Ambasada Królestwa
Norwegii, Biuro Radcy
Handlowego
ul. Chmielna 85/87,
00-805 Warszawa,
tel.: (+48 22) 581 0 581,
fax: (+48 22) 581
0 981, visitnorway.pl

będzie można na naszym narodowym stoisku. Doradzimy, co warto
zobaczyć, kiedy najlepiej jechać nad
fiordy, a biura specjalizujące się w
Norwegii zaproponują gotowe programy wycieczek.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas: Tak jak w Polsce
Język: Dwa urzędowe języki norweskie: bokmål i nynorsk oraz
język Samów.
Waluta: Korona norweska (NOK), 1 korona = 100 øre, 1 korona to około 0,5 zł
Jak dojechać: Samolotem z głównych miast Polski, samochodem przez most łączący Danię ze Szwecją i dalej lądem do Norwegii, promem do Szwecji, Danii a nastepnie drogą lądową.
Ważne telefony: Kierunkowy do Norwegii:+47, straż pożarna –
110, policja – 112 , policja (tylko z telefonów komórkowych) –
911, pogotowie ratunkowe – 113, pogotowie morskie – 120.
Komunikacja: Norwegia ma dobrze rozwiniętą sieć kolejową,
która rozciąga się od Kristiansand na południu aż do Bodø za
Kołem Podbiegunowym. Tam, gdzie podróż drogą lądową nie
jest możliwa, alternatywą staje się prom. W kraju znajduje się
ponad 50 lotnisk.
Sieci komórkowe: Network Norway, Telenor Mobil AS, TeliaSonera.
Elektryczność: 220 V (50 Hz), gniazdka takie same jak w Polsce
Ceny: Rachunek w kawiarni wynosi średnio 80 – 120 koron, w
restauracji od 150 koron. Tani obiad kosztuje między 50 a 100
koron, kufel piwa 30-40 koron.
Święta: Obchodzone są święta religijne, a także państwowe
takie jak: Dzień Konstytucji (17 maja).
Kuchnia: Norweska kuchnia to takie przysmaki jak świeżo złowione ryby, sztokfisz, mięso z renifera, jagnięcina, brunost
(ostry ser o posmaku karmelu), krewetki, a także ciasta i owoce.
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AFRYKA

TUNEZJA
KRAJ W PIGUŁCE
Powierzchnia: 164 tys. km kw.
Stolica: Tunis, 1,2 mln mieszkańców.
Geografia: Położona w Północnej Afryce,
graniczy z Libią i Algierią. Kraj ma dostęp
do Morza Śródziemnego, w centralnej
części znajdują się szoty (słone jeziora),
na południe od nich rozciąga się strefa
saharyjska. Pustynia zajmuje prawie połowę powierzchni kraju. Na północy Tunezji
znajdują się góry Atlas.
Klimat: Śródziemnomorski oraz podzwrotnikowy suchy. Latem temperatury
sięgają 40 st. C, najlepszą porą na podróże jest okres polskiej późnej wiosny
i wczesnej jesień (temp. do 30 st. C).
Ludność: 10 mln.
Religia: Islam, mniejszości religijne
(judaizm, chrześcijaństwo).

Foto Mahmoud Jouini

Ambasada RP w Tunisie
Le Grand Boulevard de la
Corniche, 2045 Les Berges
du Lac II Tunis, tel. (00216)
71 196 193; 71 196 196,
faks (00216) 71 196 203,
tunis.amb.sekretariat@msz.gov.pl,
www.tunis.polemb.net

Foto Mahmoud Jouini

Foto Mahmoud Jouini

DLA DUŻYCH I MAŁYCH

www.tunezja.org.pl

Wakacyjna oferta Tunezji to złote plaże Morza Śródziemnego, starożytne zabytki,
kultura i historia islamu oraz moc wakacji dla dzieci.

TOP 5

oraz Mauzoleum Habiba Bourgu-

np. w Thuburbo Majus, którego

iby, pierwszego prezydenta nie-

budowę rozpoczęto w 27 r. p.n.e.

Plaże. Tunezja słynie z piaszczy-

podległej Tunezji.

Thalassoterapia to odnowa bio-

stych plaż łagodnie opadających

Dla dzieci. ciekawym przeżyciem

logiczna bazująca na produktach

ku morzu, które przy brzegu jest

będzie wizyta w parku rozrywki

pochodzących z morza oraz na

na tyle płytkie, że kąpać się w nim

Carthageland w Hammamet

morskiej wodzie. Zabiegi obejmu-

mogą nawet małe dzieci. Najpięk-

Yasmine. Bawiąc się, poznaje się

ją masaże pod natryskiem słonej

niejsze tunezyjskie plaże znajdują

dzieje Tunezji. Rodziny powinny

wody, bicze wodne, maseczki

się w Mahdii, Monastirze, Sousse,

wybrać się także na rejs statkiem

algowe oraz z glinki na twarz

Port el Kantaoui, Hammamecie

pirackim po Morzu Śródziemnym.

i ciało, a także hammamy i łaźnie.

i Yasmine. Hammamet to warte

Będąc na południu, w Tozeur,

Centra thalasso oferują specjali-

odwiedzenia Stare Miasto, jego

warto wybrać się do Muzeum

styczne zabiegi nastawione na

nowoczesną dzielnicą jest kurort

1001 Nocy (Dar Cherait).

eliminację konkretnych proble-

Yasmine, znany z życia nocnego

Śladami Rzymian. Disiejsza Tune-

mów (nadwaga, nałóg nikoty-

i rozrywkowego (największa

zja była w starożytności częścią

nowy, relaks, itp.).

w Afryce dyskoteka, całoroczne

Imperium Rzymskiego. Rzymianie

Golf. Znajdujące się tu pola golfo-

lodowisko, kasyno). Sousse to du-

rządzili prowincją Africa Proconsu-

we zostały przygotowane przez

że miasto, które przyciąga Mediną,

laris od 146 r. p.n.e. Pozostało po

profesjonalistów z myślą zarówno

ribatem z 821 r., Wielkim Mecze-

nich wiele zabytków, z których

o początkujących, jak i zaawanso-

tem z 851 r. oraz katakumbami z

najsłynniejszymi są Kartagina oraz

wanych graczach (wszystkie 18-

grobami chrześcijan z IV i V w.

amfiteatr w El Djem. Ruiny rzym-

dołkowe, część oferuje lekcje na

Monastyr słynie z ribatu z 796 r.

skich domów i świątyń znajdują się

polu 9-dołkowym).

WAŻNE
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Ambasada Republiki Tunezyjskiej, ul. Myśliwiecka 14,
00-459, Warszawa, tel. (+48
22) 628 25 86, 628 63 30,
fax (+48 22) 621 62 95,
at.varsovie@ambtun.pl

Hotele: Tunezja ma bardzo
dobrze rozwiniętą sieć hotelową o standardzie od budżetowego do luksusowego.
Większość dostępnych hoteli
zlokalizowanych w strefach
turystycznych położona jest
w pierwszej linii brzegowej z

bezpośrednim dostępem do
plaży. Hotele w miastach mogą być oddzielone od plaży
promenadą lub ulicą.
Bezpieczeństwo: Nie ma
szczególnych zagrożeń, te,
które się pojawiają wynikają z
przestrzępczości pospolitej

(kradzieże kieszonkowców).
Należy uważać w zatłoczonych miejscach, takich jak
bazary, sklepy, muzea.
Zdrowie: Nie ma zagrożeń
epidemiologicznych, nie są
wymagane żadne szczepienia.
Warto pić wodę przegotowa-

WARTO WIEDZIEĆ

tów w Kairouanie czy w Tunisie.

To wspaniałe co Tunezyjczycy

• Targowanie się to sposób na za-

przeżywali w ciągu ostatnich

kupy. Pamiętajmy jednak, że gdy

tygodni. Są nareszcie wolni i nie

wymienialną, a jego wwóz

podejmiemy się negocjacji, po-

czują już ciężaru na plecach.

i wywóz jest zabroniony.

winniśmy kupić wybrany towar.

Mogą teraz skupić się na pracy,

• Dinar tunezyjski jest walutą nie-

• Wejście do większości meczetów

która stanowi podstawę odbudowy

• Z Tunezji warto przywieźć oliwki,

jest zabronione turystom. Zwie-

oliwę, wino, ceramikę i fajkę

i postawić na nogi kraj, który daw-

dzać można np. dziedzińce mecze-

wodną.

nemu reżimowi udało się skutecz-

LOTFI MANI

nie rzucić na kolana. Dumni i pełni
zaangażowania Tunezyjczycy będą
umieli bez cienia wątpliwości

TOP PRODUKT

w Muzeum Bardo z największą
w Afryce kolekcją mozaik rzymskich.

ności, aby dopłynąć do bezpiecznej

Warszawa

przystani. Gościnni i serdeczni
wi, mogąc znowu przyjąć was

Kartaginę. Typowo tunezyjską at-

w naszym kraju i to w myśl hasła

mosferę można poczuć w miastecz-

„Visit Tunisia, smell freedom!”

ku artystów Sidi Bou Said. Niebieskie

Oto klarowne zaproszenie z Nowej
Tunezji – przyjedź, by poczuć

Foto Mahmoud Jouini

z natury, moi rodacy będą szczęśli-

najlepiej ogląda się, odwiedzając

Sahara jest piaszczysta, a jej naj-

obrazu Sidi Bou Said.

większą ozdobą są wysokie wydmy.

El Djem-Al Kairouan. W El Djem

W czasie wyprawy zobaczyć można

znajduje się trzeci co do wielkości

Matmatę, miejsce w którym kręco-

amfiteatr rzymski z III w n.e., który

ne były Gwiezdne Wojny, przejechać

zbudowano dla 35 tys. widzów.

się na wielbłądzie, zobaczyć oazę,

Do XVII w. amfiteatr pozostawał

w której rosną piętrowo owoce i

właściwie niezniszczony, później je-

warzywa oraz spróbować świeżych

go elementy były wykorzystywane

słodkich daktyli. Wycieczka obejmu-

do budowy położonej obok wioski

je przejazd przez słone jezioro Chott

El Djem oraz transportowane do

el Djerid oraz wyjazd jeepami w gó-

Wielkiego Meczetu Uqby w Kairo-

ry, gdzie zobaczyć można górskie

uanie. Ten dom modlitwy uważany

oazy – Chebika i Tamerza.

jest za najważniejszy w Tunezji,

Tunis – Kartagina – Sidi Bou Said.

a Kairouan ma status czwartego

Główna ulica – Aleja Habiba Bourgi-

świętego miejsca islamu. Meczet

by to stylowy deptak prowadzący

Uqba datowany jest na 670 rok

do bram Mediny, na której, poza

i zajmuje powierzchnię 9 tys. m kw.

licznymi straganami, warto odwie-

Zwiedzać można imponujący dzie-

dzić Wielki Meczet Oliwny (703 r.).

dziniec, wokół którego stoją rzędy

Przeszłość poznać można także

kolumn wspierające dach.

POZA UTARTYM
SZLAKIEM

Khanguet słynnący z win czerow-

czysty i świeży zapach jaśminu.

od białego tła murów, malownicze
widoki, zapach shishy i smak miętowej herbaty podanej z orzeszkami
piniowymi dopełniają sielskiego

nych i różowych. Leżąca na przylądku Cap Bon Kelibia to miejsce, w
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wznieść się ponad trudy codzien-

Urzędu ds. Turystyki

Pozostałości po Imperium Rzymskim

okiennice i drzwi odcinające się

Szlakiem winnic. Tunezja słynie

którym powstaje Muscat d'Alexan-

z wybornych win, produkowanych

drie. Znanymi regionami winnymi są

w różnych częściach kraju. Miłośnicy

także okolice Bizerty. To stąd po-

tego trunku mogą odwiedzić regio-

chodzą czerwone i różowe wina

ny słynące z winnic. Około 30 km na

produkowane na bazie tradycyjnych

południe od Tunisu znajduje się

odmian winogron.

ną i butelkowaną, by nie narazić się
na dolegliwości żołądkowe. Usługi
medyczne świadczone przez państwową służbę zdrowia są zadowalające, choć w przypadku
konieczności skorzystania ze szpitala
o wiele lepszy standard mają obiekty prywatne. Korzystanie z prywat-

dyrektor Tunezyjskiego

nej służby zdrowia jest jednak dość
kosztowne (pobyt w szpitalu prywatnym od 200 dinarów). W przypadku lżejszych dolegliwości można
skorzystać także z porady farmaceutów. Sieć aptek jest dobrze rozbudowana, w ofercie posiadają wiele
leków zachodnioeuropejskich.

Tunezyjski Urząd
ds. Turystyki
00-031 Warszawa, ul.
Szpitalna 6 lok. 20/21
tel. ( +48 22)
537 01 50/51
onttvar@zigzag.pl
www.tunezja.org.pl

Do zobaczenia w Tunezji,
Drodzy Przyjaciele!

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas: Zimą ta sama strefa czasowa co w Polsce, latem godzinę
wcześniej niż u nas.
Język: Arabski, francuski, powszechnie znany jest j. angielski.
Waluta: dinar tunezyjski (TDN). 1 TND = 1000 milimów. 1 TND
to ok. 0,7 euro.
Jak dojechać: Samolotem z głównych polskich miast do Tunisu, Monastriu i na Djerbę.
Ważne telefony: Numer kierunkowy: 00-216. straż pożarna
– 198, policja – 197, pogotowie – 190.
Komunikacja: Między miastami można podróżować drogą
lotniczą lub lądową (koleją, autobusami, samochodem). Pociągi
są wygodne i niedrogie, natomiast drogi dobrej jakości.
Sieci komórkowe: Tunisie-Telecom oraz Tunisiana.
Elektryczność: 220 V. Nie ma potrzeby używania adapterów
do gniazdek.
Ceny: Herbata miętowa – 1,5 dinara, piwo (0,3) – ok. 3 dinary,
przekąska (brik) – ok. 2,8 dinara, danie obiadowe (kuskus) w restauracji ok. 20 dinarów, sałatka tunezyjska (z grillowanych warzyw) ok. 3,5 dinara, kawa – ok. 1 dinar, Coca Cola (0,2) ok. 1 dinar.
Święta: Najważniejsze święta religijne to ruchome święto ofiarowania baranka oraz święto z okazji zakończenia ramadanu.
Ponadto w Tunezji obchodzi się święta państwowe,
np. Święto Niepodległości (20 marca).
Kuchnia: Kuchnia tunezyjska to mieszanka kulinarnych tradycji
arabskich i śródziemnomorskich. Popularnymi daniami są brik
(rodzaj naleśnika z jajkiem, ziemniakami, warzywami, rybą),
kuskus z drobiem lub rybą, sałatka z grillowanych warzyw, jagnięcina, owoce morza.

AZJA

TURCJA
KRAJ W PIGUŁCE
Powierzchnia: 779 tys. km kw.
Stolica: Ankara, 5 mln mieszkańców.
Geografia: Tylko 3 proc. powierzchni
kraju leży w Europie, reszta rozciąga się
na terytorium Azji. Turcja oblewana jest
przez cztery morza: Śródziemne, Egejskie, Marmara i Czarne. Kraj jest dość
górzysty, nawet w części nadmorskiej.
Największe miasta to Stambuł, Ankara
i Izmir.
Klimat: Na wybrzeżu panuje klimat

Ambasada RP w Ankarze
Atatürk Bulvarı 241,
Kavaklıdere, PK-20 06-650
Ankara, tel. (+90 312)
4572000 (centrala),
faks: (+90 312) 4678963,
ankara.amb.sekretariat@ms
z.gov.pl

śródziemnomorski typu morskiego
z upalnymi latami (średnio w lipcu
25-30 st. C). Ładna pogoda nad
morzem zaczyna się już w kwietniu.
Ludność: 10 mln.
Religia: Islam.

NA ZACHODZIE ORIENTU
W Turcji nowoczesne kurorty przeplatają się ze starożytnymi miastami, a kosmopolityczne metropolie z tradycyjnymi wioskami.

www.turcja.home.pl

TOP 5

mi. Dalyan słynie także z kąpieli

Oludeniz ciągnąca się nad błękitną

oraz gorących źródeł zawierających

laguną.

Cesme. To tu w luskusowych hote-

wiele substancji mineralnych.

Antalya i region śródziemno-

lach wypoczywa turecka śmietanka

Icmeler i Turunc (rejon Marma-

morski. Największym miastem

towarzyska. Cesme przyciąga pięk-

ris). Kuszące ładną plażą i hotelami

i jednocześnie stolicą regionu jest

nymi plażami (ok. 20 w rejonie) z

o wyższym standardzie Icmeler jest

Antalya, atrakcyjna ze względu na

drobnym białym piaskiem łagodnie

spokojne, a dzięki położeniu w po-

zabytki (Żłobiony Minaret, port

zanurzającymi się w morzu oraz

bliżu Marmaris daje możliwość sko-

rzymski, Brama Hadriana) oraz

odpowiednimi wiatrami dla wind-

rzystania z oferty „większego

nowoczesną strefę hotelową – La-

i kitesurferów. Będąc w Cesme,

i głośniejszego” brata. Turunc jest

ra, z pięciogwiazdkowymi hotelmi.

trzeba wybrać się na wycieczki do

z kolei kurortem odpowiednim dla

Inne kurorty to Alanya, Kemer, Be-

Troi, Pergamoniu i Istambułu.

osób szukających wypoczynku

lek i Side. Alanya to miejsce odpo-

Dalyan położony jest ok. 12 km

w spokoju, pośród krajobrazów

wiednie dla turystów spragnionych

od Morza Śródziemnego, znajduje

stworzonych przez morze, góry,

rozrywki. W Kemer utworzono

się w strefie ekologicznej i otoczo-

kwiaty i drzewa owocowe.

park z plażą Moonlight uznaną za

ny jest granicami Parku Krajobrazo-

Fethiye. Miasto, które wywodzi się

jedną z atrakcyjniejszych na Riwie-

wego. Znajdujące się tu hotele nie

ze starożytnego Telmessos, leży

rze, Belek to luksusowe pięcio-

leżą nad samą plażą, ze względu na

nad malowniczą zatoką. W okolicy

gwiazdkowe hotele, Side słynie z

ochronę środowiska wszystkie zbu-

portu biegnie szeroka i gwarna

piaszczytej plaży i klimatu, jakie

dowane zostały w odległości

promenada, przy której ulokowały

tworzą wąskie, kręte uliczki oraz

10-12 km od morza. Transfer na

się restauracje i kawiarnie. 12 km

przeszłości sięgającej czasów sta-

plażę odbywa się zazwyczaj łodzia-

od Fethiye znajduje się plaża

rożytnych.

WAŻNE
DLA BRANŻOWCA
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Ambasada Republiki Turcji,
ul. Malczewskiego 32,
02-622 Warszawa,
tel. (+48 22) 646 43 21-22;
tel. 0 791190543 (24 godz.
w sytuacjach nadzwyczaj-

nych), fax (+48 22) 646 37
57, turkemb@zigzag.pl
Hotele: Baza hotelowa jest
dobrze rozwinięta i obejmuje obiekty od budżetowych
po bardzo luksusowe resorty. Turcja słynie z niezwykle
komfortowych hoteli budo-

wanych na wzór znanych
budowli. Najczęstszą formą
wyżywienia jest dość bogate
all inclusive. Bezpieczeństwo: Turcja jest bezpiecznym
krajem, turyści powinni jednak
uważać na kradzieże kieszonkowców i przygodne znajo-

mości. Lepiej nie przyjmować
napojów od nieznajomych,
mogą bowiem zawierać substancje niepożądane. Zdrowie: Nie występują zagrożenia
epidemiologiczne, nie ma
również obowiązku szczepień.
W dużej mierze służba zdro-

WARTO WIEDZIEĆ

przed wejściem musisz zdjąć buty.

Turcja w ciągu ostatnich dziesięciu lat

Kobiety powinny zakryć ramiona i

wykazała w dziedzinie turystyki duży

włosy, unikać krótkich spódnic

rozwój, co znalazło odzwierciedlenie

na granicy wizę turystyczną

oraz spodni. Mężczyźni nie zosta-

w rankingu WTO. W roku 2002 nasz

(20 dolarów lub 15 euro). Pasz-

ną wpuszczeni w szortach.

kraj zajmował 17. miejsce, a w roku

• Polscy obywatele muszą wykupić

port musi być ważny co najmniej
6 miesięcy.
• Jeśli chcesz zwiedzić meczet,

2009 już miejsce 7. Liczba polskich

• Ceny pamiątek są zazwyczaj bardzo zawyżone, dlatego warto po-

turystów odwiedzających Turcję w

targować się ze sprzedawcą.

ciągu ostatnich 4 lat wzrosła o 132%,

FARUK AMIL

osiągając liczbę 430 000. W odniesionym przez Turcję sukcesie, ważną rolę obok turystyki wypoczynkowej

TOP PRODUKT

pamiątkami

radca Ambasady Turcji
ds. Kultury i Turystyki

rzem, odgrywa różnorodność oferty,

z Turcji, kupić można aromatyczne

dzięki czemu także w Polsce zaczęto

przyprawy.

postrzegać Turcję jako kierunek cało-

Pergamon i Troja. Pergamon był

roczny. Kolejnym czynnikiem decy-

jednym z najpiękniejszych miast hel-

dującym o sukcesie Turcji są

lenistycznych, centrum kulturalnym

poczynione przez państwo inwesty-

i stolicą rzymskiej prowincji Azji.

cje w infrastrukturę, które pozwalają

Najważniejszymi budowlami i insty-

wykorzystać istniejący potencjał (np.

tucjami Pergamonu były Biblioteka

budowa tysiąca kilometrów dróg ekspresowych, lotnisk, itp.). Do głów-

Pergamońska, teatr dla 10 tys.
widzów, świątynia Dionizosa, świątynia Ateny Polias, dziedziniec z propylejami, Wielki Ołtarz Zeusa oraz
gimnazjon z salą wykładową, bibiloStambuł. Stambuł to jedyne mia-

teką, łaźnią i świątynią. Troja to mia-

sto na świecie, które leży na konty-

sto owiane historią opowiedzianą

nencie europejskim i azjatyckim.

przez Homera w Iliadzie i współcze-

Do najważniejszych zabytków nale-

sne produkcje filmowe. Wiążą się

ży Pałac Topkapi, w którym mieszkali

z nim losy pięknej Heleny, króla Pria-

kolejni władcy. Najsłynniejszym

ma, Hektora i Parysa. Dziś zwiedzać

meczetem jest Błękitny Meczet

można ruiny miasta Assos oraz po-

(budowany w latach 1609-1616)

zostałości świątyni Ateny.

ozdobiony we wnętrzu biało-niebie-

Cuda Natury. Turcja słynie z nie-

skimi płytkami. Jego bryłę otacza

zwykłych miejsc, które stworzyła sa-

sześć wzbijających się w niebo mi-

ma natura. Jednym z nich są

naretów. Jednym z największych

wapienne tarasy w Pammukkale,

budynków Stambułu jest Kościół

po których powoli spływa woda. In-

Mądrości Bożej (Hagia Sophia) z ko-

nym niezwykłym miejscem jest Ka-

pułą o średnicy 31 m, wznoszącą

padocja, region kraju znany ze skał,

się 55 m nad ziemią. Na koniec

które wyglądem przypominają

przygody ze Stambułem trzeba

grzybki. Utworzone przez miękki tuf,

przeprawić się na stronę azjatycką

łatwo ulegający erozji, stanowią

i odwiedzić bazar, na którym poza

niezwykłe zjawisko i schronienie.

POZA UTARTYM
SZLAKIEM

wiednie warunki dla wind- i kitesurferów. Znajdujące się w Alacati
szkoły wind- i kitesurfingu uczą

Windsurfing w Alacati: Położone

zarówno zaawansowanych,

ok. 15 km od Cesme Alacati to

jak i początkujących adeptów tej

mekka dla miłośników szaleństw

dyscypliny sportu. Wśród kursan-

na wodzie. Wiejący tu z lewej stro-

tów są zarówno dorośli, młodzież,

ny wiatr Meltemi zapewnia odpo-

jak i dzieci.

wia jest sprywatyzowana, a jej usługi
dość drogie. Większość placówek
ma podpisane umowy z ubezpieczycielami, trzeba się jednak liczyć
z koniecznością uiszczenia zapłaty za
usługę medyczną gotówką lub kartą
kredytową (refundacji należy dochodzić od ubezpieczyciela w kraju).

kojarzonej z plażą, słońcem i mo-

Szczególnie ma to znaczenie
w przypadku pobytu w małych
miejscowościach. Wizyta u lekarza
kosztuje ok. 100 dolarów, pobyt w
szpitalu to już wydatek rzędu 500
dolarów za każdy dzień. Wysokie ceny obowiązują także na wykonywane zabiegi medyczne.

Tureckie Biuro Informacji
Kulturalnej i Turystycznej
Ambasady Turcji
00-071 Warszawa,
ul. Krakowskie
Przedmieście 19/1
tel. (+48 22)
826 62 88-89
info@turcja.org.pl
www.turcja.home.pl

nych powodów zachęcających do
odwiedzenia Turcji należą m.in. wysoki standard hoteli i korzystny stosunek jakości do ceny, bogactwo
historyczne i kulturowe, łatwy dojazd
oraz możliwość doświadczania w tym
samym czasie różnorodności przyrody, klimatu i turystyki.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas: – 1 godzina w stosunku do czasu polskiego.
Język: Turecki, kurdyjski. Można porozumiewać się po angielsku, niemiecku i rosyjsku.
Waluta: Lira turecka (TL). 1 TL = 1,79 zł
Jak dojechać: Samolotem czarterowym z głównych polskich
lotnisk do Antalii, Bodrum, Dalamanu, Izmiru. Do Stambułu
połączeniem rejsowym. Samochodem, przekraczając granicę
w Grecji lub w Bułgarii.
Ważne telefony: Numer kierunkowy +90, 155 – policja,
pogotowie ratunkowe – 112, straż pożarna – 110 .
Komunikacja: Po kraju najwygodniej podróżuje się samolotami.
Między miastami kursują autobusy. Ze stref hotelowych do centrum kurortu najwygodniej przemieścić się zbiorowymi taksówkami (dolmuszami), które zatrzymują się na wezwanie pasażera.
Sieci komórkowe: AVEA, Turkcell, Vodafone.
Elektryczność: 220 V, nie są potrzebne adaptery do gniazdek.
Ceny: Kebab na talerzu z dodatkami ok. 9 lir, herbata ok. 2 liry,
napój gazowany/woda mineralna – 1,5 liry, sałatka w restauracji od 15 lir, danie tureckie od 26 lir, makarony/pizza od 18 lir.
Święta: Obchodzi się główne święta muzułmańskie (Święto
Słodyczy na koniec ramadanu i Święto Ofiar) oraz laickie: Święto Niepodległości i Dzień Dziecka (23 kwietnia), Dzień Pamięci
Atatürka.
Kuchnia: Najczęśćiej wykorzystuje się baraninę, drób, warzywa,
owoce, świeże zioła, ostre papryczki i cynamon. Najbardziej
znane są kebaby, chałwy, słone sery, pilavy z ryżem. Do picia
serwuje się m.in. ajran (rozwodniony jogurt z przyprawami).
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EUROPA

WŁOCHY
KRAJ W PIGUŁCE
Powierzchnia: 301 tys. km kw.
Stolica: Rzym, 2,7 mln mieszkańców.
Geografia: Włochy graniczą z Francją,
Szwajcarią, Austrią i Słowenią, a na ich terytorium znajdują się dwie enklawy – San
Marino oraz Watykan. Kraj pokrywają w
dużej części góry (Alpy, Dolomity), a
przez cały Półwysep Apeniński, biegną
Apeniny. Włochy mają dostęp do Morza
Adriatyckiego, Liguryjskiego, Tyrreńskiego, Jońskiego oraz Śródziemnego. Kraj
znany jest z wulkanów, a najsłynniejsze z
nich to Etna, Wezuwiusz oraz Strombola.
Klimat: Śródziemnomorski z suchymi i
upalnymi latami oraz wilgotnymi zimami. Latem temperatura powietrza często przekracza 30 st. C.
Ludność: 60 mln.
Religia: Katolicyzm.

fot. Archivio fotografico della provincia di Ferrara

WAKACJE W KAŻDYM STYLU

fot. Fototeca ENIT

We włoszech można wypoczywać elegancko i skromnie, czerpać garściami z zabytków
i leniuchwać na plaży.

www.enit.com.pl

TOP 5

główny plac miejski oraz pałac ksią-

ga się wzdłuż Morza Tyrreńskiego.

żęcy.

Charakterystyczne są dla niej wyso-

Emilia Romagna leży między rze-

Kampania. Region leży nad Mo-

kie góry i urocze pagórki oraz skali-

ką Pad a Apeninami, część wypo-

rzem Tyreńskim, należą do niego

ste wybrzeża poprzecinane

czynkowa rozciąga się wzdłuż

wyspy Capri i Ischia, a nad całością

zatoczkami ze złotym piaskiem.

wybrzeży Adriatyku. Najsłynniejsze

góruje majestatyczny Wezuwiusz.

Cinque Terre to fragment riwiery,

kurorty to Rimini, Riccione i Catto-

Wizytówkami są Neapol, Pompeje,

który wraz z Portovenere i wyspa-

lica. Będąc tu, warto wybrać się na

Caserta oraz Paestum. Neapol to

mi Palmaria, Tino i Tinetto został

zwiedzanie Bolonii, Ferrary, Mode-

gwarne miasto z założonym

wpisany na Listę UNESCO. Będąc

ny, Rawenny oraz Faenzy. W Bolo-

w 1224 r. uniwersytetem, a histo-

tu, odwiedzić trzeba nowoczesne

nii zobaczyć trzeba bazylikę San

ryczne centrum jest największym

Akwarium, które prezentuje życie

Petronio (budowana w 1390-1650

w Europie (1700 ha). Pełno tu za-

morskie począwszy od barwnych

r.), jeden z największych kościołów

bytkowych kościołów, pałaców

gatunków niewielkich ryb, po reki-

na świecie ozdobiony obrazami

i willi. Pompeje i Ercolano to miej-

ny i delfiny.

Giovanniego da Modeny, oraz Pietą

sca, które w 79 r. zalała lawa z We-

Apulia to region, w którym Adriatyk

dłuta Amica Aspertiniego. Ferrara

zuwiusza, niszcząc je,

spotyka się z Morzem Jońskim. Spę-

(zabytek UNESCO) słynie z architek-

ale jednocześnie zachowując obraz

dzając urlop w Apulii, nie można od-

tury renesansowej, a najbardziej

starożytnych rzymskich miast.

mówić sobie wizyty w San Giovanni

znaną atrakcją jest zamek, którego

Sardynia słynie ze szmaragdowej

Rotondo, z którym związany był

budowę rozpoczęto w 1385 r. Z

wody i białych plaż. Znane kurorty

św. Pio i w klasztorze Kapucynów

kolei w Modenie zobaczyć trzeba

to Porto Cervo i Porto Rotondo.

Santa Maria delle Grazie, w którym

katedrę, dzwonnicę (Ghirlandina),

Liguria graniczy z Francją i rozcią-

Ojciec Pio zmarł.

WAŻNE
DLA BRANŻOWCA
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fot. Fototeca ENIT

Ambasada RP w Rzymie
Via Pietro Paolo Rubens,
20, 00197 Rzym, Włochy,
tel. 0039 06 362 04 200,
telefon dyżurny
0039 335 599 52 12,
rzym.amb.sekretariat@msz.
gov.pl,
www.rzym.polemb.net

Ambasada Republiki
Włoskiej, pl. Dąbrowskiego 6,
00-055 Warszawa, tel. (+48
22) 826 34 71 fax (+48 22)
827 85 07, ambasciata.varsavia@esteri.it, www.ambvarsa-

via.esteri.it
Hotele: Włochy dysponują bogatą bazą noclegową. Mieszkać można w hotelach,
pensjonatach, popularne są
apartamenty i domki letniskowe, a także kempingi. Niestety
standard włoskich hoteli może

nieco odbiegać od tych przyjętych w Europie Zachodniej.
Wykupując nocleg ze śniadaniem, warto pamiętać, że te
kontynentalne są dość skromne. Bezpieczeństwo: Włochy
są bezpiecznym krajem, a
ewentualne zagrożenia wyni-

kają z przestrzępczości pospolitej. W zatłoczonych miejscach
należy uważać na kieszonkowców, zdarzają się także włamania do samochodów.
Zdrowie: Nie ma zagrożeń
epidemiologicznych. Osoby
objęte świadczeniami NFZ mo-

WARTO WIEDZIEĆ

Włochy to od lat jedna z ulubionych

dełka z pitną wodą.

destynacji Polaków, o czym świadczą

• Parkować można w wyznaczonych miejscach, które oznaczone

nie tylko statystyki (ponad 800 tys.

są liniami w różnych kolorach.

wizyt i prawie 3,5 miliona pobytów),

Biała linia oznacza darmowe par-

lecz również sympatia i gorące uczu-

czasem kilka, a nawet kilkanaście

kowanie, niebieska płatne (wg

cia okazywane spontanicznie na co

dni.

cennika), a żółta miejsca parkin-

dzień wobec uroków Pięknego Kraju i

gowe dla uprzywilejowanych

jego mieszkańców, z którymi od wie-

• W czasie południowej sjesty sklepy i urzędy są zamknięte.
• Włosi świętują bardzo hucznie

• W miastach spotkać można źró-

TOP PRODUKT

JOANNA
OSIECKA

fot. Fototeca ENIT

i pokrewieństwo temperamentów.
Włochy dla Polaka to już nie tylko
plaża i dolce far niente, ale przede

berti. Następnie Filippo Brunelleschi

Referent w Narodowej

wszystkim aktywny wypoczynek oraz

Agencji Turystyki

wielodniowe objazdy po nieprzebra-

del Fiore, a data jej powstania dała

Włoskiej (Antenna

nych zabytkach kulturalnych. Włochy

początek okresu renesansu w archi-

ENIT Varsavia)

to kraj rozpieszczający wszystkie pięć

stworzył kopułę katedry Santa Maria

tekturze (pierwsza poł. XV w.). W

zmysłów, oferujący od przepięknych,

mieście poza katedrą zobaczyć trze-

naturalnych krajobrazów i oszałamia-

ba Museo dell’Opera del Duomo z

jących dzieł ludzkich rąk, przez operę

Pietą Michała Anioła, rzeźbami Dona-

i znane w Polsce piosenki pop, relaks

tella i Cambio oraz muzea Bargello i

w termach i ośrodkach spa, bujną

Uffizi, w których zgromadzono prace

śródziemnomorską roślinność i nie-

wielkich włoskich mistrzów. Siena to

zrównaną kuchnię, której zdobycze

Rzym Wieczne miasto wzniesione

gotycki zespół zabudowań otoczony

na siedmiu wzgórzach, pełne tury-

średniowiecznymi murami obronny-

stów o każdej porze roku, zatłoczo-

mi. Gotyk najlepiej prezentuje się w

ne, ale wciąż przyciągające

bryle Katedry oraz Palazzo Publico.

atmosferą i historią ukrytą w licz-

Piza i jej Krzywa Wieża (dzwonnica

nych zabytkach. Wizytówkami Rzy-

katedry) to jedna z bardziej rozpo-

mu są z pewnością Koloseum,

znawalnych atrakcji Włoch. Poza nią

barokowa Fontanna di Trevi, plac

w mieście zobaczyć trzeba Pole Cu-

miejski Forum Romanum, Plac We-

dów z zespołem architektonicznym

necki z Ołtarzem Ojczyzny, Schody

utworzonym przez katedrę, babty-

Hiszpańskie czy Campo de’ Fiori.

sterium i cmentarz pochodzące ze

Będąc w Rzymie, trzeba odwiedzić

złotego okresu Pizy (XI-XIII w.)

Watykan. Znany jako stolica papieży,

Wenecja to miasto zabytków, kar-

przyciąga Kaplicą Sykstyńską z fre-

nawału i turystów. Centralnym

skami Michała Anioła, Placem św.

punktem miasta jest plac św. Marka,

Piotra czy Muzeum Watykańskim.

przyciągający zarówno zabytkami

Miasta Toskanii. Najbardziej znane

(Bazylika św. Marka z XI w., Pałac Do-

miasta regionu to Florencja, Siena

żów czy Wieża Zegarowa z przełomu

oraz Piza. We Florencji narodził się

XV i XVI w.), jak i licznymi kawiarnia-

renesans, jego początki liczone są od

mi. Krajobraz miasta malują urokliwe

momentu ogłoszenia konkursu na

mostki prowadzące w wąskie uliczki,

najlepsze brązowe drzwi do babty-

w których schowały się sklepiki ze

sterium, który wygrał Lorenzo Ghi-

słynnymi weneckimi maskami.

POZA UTARTYM
SZLAKIEM

którym zobaczysz, jak produkuje
się napój bogów. Wiele z tych
obiektów, poza wycieczką po swo-

Na szlaku przednich win. Bez

im terenie, oferuje degustację wła-

względu na rejon Włoch, w jakim

snych win oraz możliwość ich

zamierzasz wypoczywać, w okolicy

zakupu. Część z nich zaprasza gości

będziesz mógł znaleźć miejsce, w

również na nocleg.

gą korzystać z publicznej służby
zdrowia, porady obejmują jedynie
podstawowe usługi. Za specjalistyczne badania trzeba wnieść opłatę zryczałtowaną. W niektórych ośrodkach
turystycznych znajdują się specjalne
oddziały służby zdrowia świadczące
usługi gościom z zagranicy (Servizio

ków łączy Polskę niesłabnąca przyjaźń

di guardia turistica, Servizio di guardia medica estiva). Koszt wizyty u lekarza zaczyna się od 36 euro. Za
niektóre lekarstwa na receptę pobierana jest jedynie opłata zryczałtowana. Receptę refundowaną wystawić
może jedynie lekarz pracujący w publicznej placówce zdrowia.

Narodowa Agencja
Turystyki Włoskiej
Biuro Enit w Polsce
00-029 Warszawa,
ul. Nowy Świat 39, I p.
tel. 22 826 34 88
Warsaw@enit.it
www.enit.com.pl

turyści tak chętnie przeszczepiają na
swój grunt. Polski turysta wymaga
coraz więcej od siebie i od innych, a
Włochy to destynacja, która jest w
stanie spełnić nawet najbardziej wyszukane życzenia swoich gości.
Zapraszamy do Włoch!

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Czas: Ta sama strefa czasowa co w Polsce
Język: Włoski
Waluta: Euro. 1 euro = 100 centów. 1 euro to ok. 4 zł.
Jak dojechać: Samolotem z głównych miast do Rzymu, Mediolanu, Bolonii, na Sycylię. Do Włoch wygodnie podróżuje się
także samochodem lub autokarem.
Ważne telefony: Numer kierunkowy +39, numer alarmowy
– 113, policja – 112, straż pożarna – 115, pogotowie ratunkowe – 118.
Komunikacja: Po kraju najlepiej poruszać się pociągiem, sieć
kolejowa jest dobrze rozwinięta, w dużych miastach, lepiej korzystać z metra i komunikacji miejskiej, w tym z taksówek
wodnych popularnych np. w Wenecji.
Sieci komórkowe: Telecom Italia, Vodafone, Wind, Hutchison 3G.
Elektryczność: 230 V
Ceny: Duża woda mineralna kosztuje ok. 0,20 euro, kawa na
stojąco 0,70-0,80 euro, kanapka na stojąco ok. 2-5 euro, przekąska (np. croissant) ok. 1 euro, danie obiadowe między
6 a 15 euro, wino (0,7l) od ok. 3 euro.
Święta: Obchodzone są główne święta kościelne (Wielkanoc,
Boże Narodzenie) oraz państwowe – Dzień Republiki (2 czerwca), a także liczne regionalne.
Kuchnia: Najbardziej popularnymi potrawami są makarony
z sosami i pizze, często wykorzystuje się oliwę z oliwek, parmezan oraz świeże zioła. Mięsa doprawia się aromatycznymi przyprawami (np. szałwią) i podaje z gnocchi (kluseczki podobne
do kopytek). Do obiadu często pija się wino stołowe.
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ZAGRANICZNE PRZEDSTAWICIELSTWA W POLSCE
Austria
austria.info Sp. z o.o.
Austriacki Ośrodek Informacji Turystycznej
00-103 Warszawa, ul. Królewska 16
tel. 022 583 68 45
aoit@austria.info
www.austria.info
www.austriatourism.com
Chorwacja
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji
IPC Business Center
00-675 Warszawa, ul. Koszykowa 54
tel. 022 828 51 93
info@chorwacja.home.pl
pl.croatia.hr
Cypr
CTO Polska
Cypryjska Organizacja Turystyczna
00-549 Warszawa, ul. Piękna 20
tel. 022 827 90 36
cto@cypr.pl
www.visitcyprus.com
Czechy
Czeska Centrala Ruchu Turystycznego
– CzechTourism
00-556 Warszawa, Al. Róż 16
tel. 022 629 29 16
info-pl@czechtourism.com
www.czechtourism.com
Dania
VisitDenmark
00-342 Warszawa, ul. Topiel 27/11
rekta@pro.onet.pl
info@dania.com.pl
www.visitdenmark.com
Egipt
Biuro ds. Turystyki Ambasady Egiptu
02-626 Warszawa,
al. Niepodległości 69

tel. 022 322 70 02
www.egypt.travel
Francja
Atout France
Francuska Agencja Rozwoju Turystyki
00-023 Warszawa, ul. Widok 8
tel. 022 690 68 97
www.pl.franceguide.com
Hiszpania
Biuro Turystyki Państwa Hiszpańskiego
00-867 Warszawa,
Al. Jana Pawła II 27
tel. 022 653 64 15
varsovia@tourspain.es
www.spain.info
Holandia
Niderlandzkie Biuro ds. Turystyki
44-117 Gliwice, ul. Centaura 29/6
tel. 032 279 21 99
www.holandia.pl
Irlandia
Tourism Ireland
ul. Kramarska 1/7, 61-756 Poznań
tel. 061 855 32 26
www.discoverireland.pl
Litwa
Centrum Informacji Turystycznej
Republiki Litewskiej
00-478 Warszawa,
Al. Ujazdowskie 12
tel. 022 696 98 15
info@litwatravel.com
www.litwatravel.com
Malta
Ośrodek Informacji Turystycznej Malty
01-836 Warszawa, ul. Kasprowicza 57
tel. 022 835 99 15
poland@urlaubmalta.com
www.moja-malta.pl
Niemcy
Niemiecka Centrala Turystyki

w Polsce
00-952 Warszawa, skr. poczt. 62
faks 022 53 10 688, dzt@ahk.pl
www.germany.travel
www.niemcy-turystyka.pl
Norwegia
Ambasada Królestwa Norwegii
00-559 Warszawa, ul. Chopina 2A
tel. 022 696 40 30
emb.warsaw@mfa.no
www.amb-norwegia.pl/tourism/
Rumunia
Ośrodek Informacji Turystycznej
Rumunii
00-071 Warszawa,
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
tel./faks 022 826 40 10
info.rumunia@wp.pl
Słowacja
Narodowe Centrum Turystyki
Słowackiej
00-071 Warszawa, ul. Krakowskie
Przedmieście 13 pok.17
tel. 022 827 00 09
sacr@poczta.onet.pl
www.slovakia.travel
Szwajcaria
Switzerland Tourism
c/o Ambasada Szwajcarii
00-540 Warszawa,
Al. Ujazdowskie 27
tel. 022 628 04 81
info@mojaszwajcaria.pl
www.mojaszwajcaria.pl
Tunezja
Tunezyjski Urząd ds. Turystyki
00-031 Warszawa,
ul. Szpitalna 6 lok. 20/21
tel. 022 537 01 50/51
onttvar@zigzag.pl
www.tunezja.org.pl

Turcja
Tureckie Biuro Informacji Kulturalnej
i Turystycznej Ambasady Turcji
00-071 Warszawa, ul. Krakowskie
Przedmieście 19/1
tel. 022 826 62 88-89
info@turcja.org.pl
www.turcja.home.pl
Ukraina
Narodowa Organizacja Turystyczna
Ukrainy Ministerstwa Kultury
i Turystyki Ukrainy
Budynek Ochota Residence
02-306 Warszawa, ul. Niemcewicza
26 lok. U9
tel. 022 627 33 48
abs@atlasbusiness.pl
www.atlasbusiness.pl
Węgry
Magyar Turizmus Zrt.
Narodowe Przedstawicielstwo
Turystyki Węgierskiej
00-726 Warszawa,
skr. pocztowa nr 15
www.wegry.info.pl
Wielka Brytania
VisitBritain
Atrium International Business Centre
Warszawa 00-854,
Al. Jana Pawla II 23
tel. 022 653 86 06
www.visitbritain.pl
Włochy
Narodowa Agencja Turystyki Włoskiej
Biuro Enit w Polsce
00-029 Warszawa,
ul. Nowy Świat 39, I p.
tel. 022 826 34 88
warsaw@enit.it
www.enit.com.pl

NA WAKACJE Z WIZĄ
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Egipt – wizy wyrabia się na granicy,

Kenia – wizy wyrabia się na granicy,

Stany Zjednoczone – wizy wyrabia się

Turcja – wizy wyrabia się na granicy,

15 dol.

50 dol.

w ambasadzie USA, 420 zł

20 dol. lub 15 euro

Bali – wizy wyrabia się na granicy, 25 dol.

Kuba – wiza lub karta turystyczna,

Tajlandia – wizy wyrabia się na granicy,

Chiny – wizy wyrabia się w ambasadzie

wyrabia się je w konsulacie Kuby,

26 dol.

NA WAKACJE Z KARTĄ TURYSTYCZNĄ

ChRL, 220 zł

często jest wliczona w cenę wycieczki

Tunezja – wizy nie są potrzebne

Dominikana – kartę wyrabia się na grani-

Indie – wizy wyrabia się w ambasadzie

Sri Lanka – na pobyt do 30 dni nie jest

w przypadku grup z biur

cy, często jest wliczona w cenę wycieczki

Indii, 224 zł

wymagane posiadanie wizy

podróży

15 euro

PRZYPOMNIJ KLIENTOWI O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA
Z DALEKA OD NARKOTYKÓW

Ślady włamania należy zgłosić na-

pełno jest turystów, a w krajach ta-

LITOŚĆ NIE POMOŻE DZIECIOM

Mieszkańcy rozgrzanych słońcem

tychmiast policji, może bowiem się

kich, jak Włochy na złodziei porusza-

Wiele z popularnych pozaeuropej-

krajów często wydają się wyjątkowo

zdarzyć, że włamanie nie służyło kra-

jących się na skuterach i

skich destynacji wakacyjnych to

serdeczni. Nie wolno jednak dać się

dzieży, ale podrzuceniu narkotyków.

wyrywających torebki spacerującym.

bardzo biedne kraje. Dla ich miesz-

zwieść miłym uśmiechom i przyja-

W Egipcie przemyt narkotyków

znym uściskom.

(w tym marihuany), handel i zaży-

NIE PRZEWOŹ EGZOTYCZNYCH

powinien wspomóc miejscową

Na Kubie zdarza się spotkać osoby

wanie karane są nawet śmiercią.

PAMIĄTEK

ludność. W Indiach zdarza się, że do

kańców turysta to bogacz, który

Trudno oprzeć się pokusie przywie-

przyjezdnych podchodzą małe dzie-

MIEJ SIĘ NA BACZNOŚCI

zienia oryginalnych pamiątek z po-

ci proszące o kupienie w pobliskim

Często są to tajniacy, którzy próbu-

Przestępczością pospolitą dotknięty

dróży. Trzeba jednak pamiętać,

sklepiku mleka dla chorej siostry.

ją prowokować przyjezdnych do

jest bodaj każdy kraj na świecie, ist-

że wywożenie fragmentów dzie-

W rzeczywistości są one bezwzględ-

wygłaszania niepochlebnych opinii

nieją jednak takie miejsca, gdzie za-

dzictwa przyrodniczego lub wyro-

nie wykorzystywane przez handla-

o ich kraju. Poważnym zagrożeniem

grożenie ze strony rabusiów jest

bów wykonanych z drogocennych

rzy, którym oddają towar zakupiony

są próby nakłonienia do przemytu

większe, niż gdzie indziej. Przykła-

materiałów jest często srogo karane

przez naiwnych turystów, by za

narkotyków, dlatego nie należy od

dem może być Meksyk, w którym

i może skończyć się rozprawą sądo-

chwilę naciągnąć kolejnych przy-

nikogo przyjmować listów do wysła-

(przede wszystkim w stolicy) do-

wą. Będąc w Egipcie, powstrzymaj-

jezdnych. Żebrzące dzieci też są

nia, ani tym bardziej bagażu do

chodzi do tzw. porwań ekspreso-

my się zatem przed wyławianiem

często elementem biznesu.

przewiezienia. Wskazane jest za to

wych, mających na celu

fragmentów rafy koralowej z dna

By nie narazić się na agresję ze

baczne obserwowanie bagażu, tak

opróżnienie kont bankowych i kart

morskiego, a z Grecji nie wywoźmy

strony Kenijczyków, szczególnie

by niczego do niego nie podrzuco-

kredytowych. By ich uniknąć, należy

kamieni i innych elementów będą-

mieszkających w małych wioskach,

no. Przestępczość narkotykowa na

poruszać się taksówkami, które na-

cych pozostałościami po starożytnej

nie wolno rozmawiać z dziećmi,

Kubie karana jest więzieniem, po-

leżą do sprawdzonych korporacji,

kulturze.

robić im zdjęć, ani dawać prezen-

dobnie jak udzielanie pomocy niele-

nie wolno zatrzymywać na ulicy

Z krajów afrykańskich, azjatyckich,

tów. Zagrożenie wynika z faktu,

galnym emigrantom.

przypadkowych taksówek.

Ameryki Południowej i Środkowej

że wśród prostej społeczności roz-

Narkotykowe zagrożenia czyhać

Za to na Kubie i w Brazylii trzeba uni-

pod żadnym pozorem nie wolno

powszechniane są informacje o

mogą także w Maroku. Nie wolno

kać miejsc odludnych, ponieważ po-

przywozić produktów wykonanych

porwaniach dzieci dokonywanych

pod żadnym pozorem kupować na-

ziom przestępczości pospolitej jest

ze skór gadów i dzikich zwierząt,

przez cudzoziemców.

wet niewielkich ilości środków odu-

tam dość wysoki i zdarzają się napa-

z kości słoniowej, skrup żółwi, a tak-

rzających. Zdarzały się przypadki

dy rabunkowe z bronią w ręku.

że żywych zwierząt, gadów i owa-

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA

zamknięcia polskich obywateli

W tym pierwszym kraju wieczorami

dów. Do towarów zabronionych

NIE ZWALNIA Z KONSEKWENCJI

w marokańskich więzieniach.

lepiej pozostać na terenie hotelu,

należą również rośliny, np. tajlandz-

Obcokrajowcy nigdzie nie są zwolnie-

Wypożyczając w Turcji samochód,

w drugim unikać przede wszystkim

kie i meksykańskie storczyki oraz

ni z odpowiedzialności za swe czyny.

trzeba zwracać uwagę na to, czy po-

faveli, czyli dzielnic biedy. Na koniec

środki lecznicze, np. stosowane

Wakacje nie są okolicznością łagodzą-

zostawione na postoju auto nie zo-

warto przypomnieć, by uważać na

w medycynie chińskiej.

cą, dlatego zawsze warto stosować

stało w jakiś sposób naruszone.

kieszonkowców wszędzie tam, gdzie

głośno narzekające na swój los
i krytykujące panujący tam reżim.

zasadę ograniczonego zaufania.

CO DAJE EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO?
EKUZ uprawnia jej posiadaczy do korzystania z usług lekarskich w zakresie
umożliwiającym bezpieczny, z medycznego punktu widzenia, pobyt w
odwiedzanym kraju przez zaplanowany okres. Obowiązuje ona na terenie
Wspólnoty Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

w Szwajcarii. W ramach EKUZ można
korzystać tylko z placówek działających w ramach narodowej opieki medycznej danego państwa, prywatne
wizyty lekarskie nie są objęte jej działaniem. EKUZ nie daje uprawnień, jeśli
wyjazd za granicę odbywa się w ramach planowego leczenia.

By uzyskać kartę, należy złożyć w wojewódzkim oddziale NFZ, odpowiednim ze względu na miejsce
zamieszkania, formularz wraz z dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne. Formularz można
pobrać ze strony internetowej NFZ,
w jego delegaturze lub w oddziale

wojewódzkim, a następnie złożyć go
osobiście, wysłać faksem lub pocztą.
EKUZ nie jest wydawana od ręki,
NFZ, rozpatrując wniosek, musi
sprawdzić, czy wnioskodawca
uprawniony jest do opieki zdrowotnej w Polsce. Ważność karty wynosi
dwa miesiące od daty wystawienia.
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