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spis treści

Jaka będzie zima w tym roku? Mamy nadzieję 
że śnieżna. Kierowcy pewnie nie podzielają 

naszego entuzjazmu, ale cóż – nas interesuje 
możliwość dobrej zabawy! A gdy spadnie śnieg, 
możliwości jest znacznie więcej. Oby więc tego-
roczna zima była ładniejsza od tej poprzedniej. 
A  jeśli będzie komuś za zimno, zawsze może 
skorzystać z  uroków turystyki miejskiej albo 
dogrzewać się w spa lub przy kominku w starym 
zamku. Zima to oczywiście nie tylko narty, sanki 
i  snowboard. To również możliwość pieszych 
wędrówek po lasach i górach. Choć w tym ostat-
nim miejscu doradzamy ostrożność i rozsądek. 
A  w  przypadku wszystkich form aktywności – 

dobre ubezpieczenie. Bo kiedy się je ma, to i tak 
pewnie nic się nikomu nie stanie. A brak takiej 
polisy może skończyć się zawałem, gdy dosta-
niemy rachunek za leczenie czy akcję ratunkową 
albo za zniszczony sprzęt innej osoby. Warto też 
się dobrze ubrać, a dziś możliwości są naprawdę 
duże, bo technologia umożliwiła stworzenie 
wyjątkowych ubrań (choć klasyczny sweter 
z  owczej wełny zawsze będzie w  modzie, ale 
raczej po nartach, w  schronisku). Zapraszamy 
więc i zmarzluchów, i zahartowanych, do lektu-
ry i zimowych podróży.
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nocleg to podstawa każdego wyjazdu. Jednak szczególnie ważny 
staje się zimą, kiedy siłą rzeczy spędzamy mniej czasu na świeżym powietrzu. Nietypowe 
miejsca na zimowy nocleg zebrał portal HomeToGo.pl.

Wyjątkowe miejsca na zimowy

nocleg 
narty
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O
 ile latem można spać nawet 
na  plaży,  to  jednak  zimą 
w Europie nie jest to raczej 

dobre miejsce. Warto więc nieco wię-
cej  czasu  poświęcić  na  znalezienie 
odpowiedniego  lokum.  Co  znaczy 
odpowiednie?  Dla  każdego  zapewne 
coś innego. Odpowiednie niekoniecz-
nie musi oznaczać przytulne ani nawet 
ciepłe.  Może  być  wręcz  przeciwnie: 
obszerne albo wręcz lodowate. I wielu 
chętnie za to ekstra dopłaci…

Pałac Królowej 
Śniegu w Finlandii

Przepełniona magią kraina białego 
puchu i bajkowych postaci to marzenie 
każdego dziecka, ale też i wielu doro-
słych. W fińskiej miejscowości Kemi 
kilku pasjonatów sprawiło, że marzenie 
stało się rzeczywistością. 
W tych wyrzeźbionych w śniegu 

komnatach pomimo -7 stopni Celsjusza 
panuje gorąca atmosfera. Wbrew pozo-
rom koszty takiej przyjemności nie są 
bardzo wysokie. Ceny dla dwóch osób 
zaczynają się od ok. 1100 zł za noc.

luKsusowa rezyden-
cja w sanKt Moritz
Nie jest tajemnicą, że szusowanie 

w Szwajcarii nie należy do najtańszych. 
Jak wynika z danych HomeToGo.pl, 
średnia cena noclegu dla jednej osoby 
w sezonie narciarskim w Sankt Mo-
ritz przekracza 350 zł. Czasem warto 
jednak zaszaleć i z grupą sześciorga 
znajomych wybrać się do wyjątkowe-
go miejsca jakim jest dom urządzony 
w stylu alpejskim, w którym znajduje 
się ogromny, 180-metrowy salon, trzy 
sypialnie oraz trzy łazienki. Ta przyjem-
ność będzie nas kosztować bagatela... 
8840 zł za dobę. 

 
drewniany doM 
w davos 
Davos  to  drugi  po Sankt Moritz 

najpopularniejszy szwajcarski kurort. 
W jego sercu znajduje się perełka: Dom 
wykonany w całości z drewna. Z pew-
nością można spędzić w nim niezapo-
mniane chwile. Na gości czeka tu pięć 
pokoi, których łączna powierzchnia 
przekracza 200 mkw. Długo tej przy-
gody nie zapomni również nasz portfel. 
Doba kosztuje tu ok. 4400 zł. 

narty
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MieszKalna Prawie 
-jasKinia w HiszPanii
Czy spanie w  jaskini kojarzy Ci 

się z zimnem i wilgocią? Nic bardziej 
mylnego. W jedynej w swoim rodzaju 
mieszkalnej prawie-jaskini, położonej 
o jedyne 15 minut jazdy samochodem 
od stoków pasma Sierra Nevada, spę-
dzisz niezapomniany urlop. To niesa-
mowite wnętrze zostało urządzone na 
poddaszu domu mieszkalnego. Jedno-

cześnie spać tam mogą cztery osoby. 
Koszt doby dla każdej z nich to mniej 
niż 100 zł.

wolnoŚć w austrii
Ceny noclegów w sezonie narciar-

skim w Austriackim Tyrolu na całe 
szczęście nie przyprawiają o ból gło-
wy. 10 osób spędzi luksusowy urlop 
w wakacyjnej willi płacąc ok. 100 zł od 
osoby za nocleg. Do dyspozycji gości 

jest 200 mkw. powierzchni, 9 sypialni, 
prywatna sauna oraz jacuzzi, w których 
zrelaksujemy się po całodziennym sza-
leństwie na stoku.

doM na KuMPelsKi 
wyPad do livingo

Ten dom to idealne rozwiązanie dla 
paczki znajomych, którzy planują szu-
sowanie w niezmiernie popularnym 
wśród Polaków włoskim Livigno. Za 

lodowy pałac w Finlandii czy mieszkalna jaskinia 
w Hiszpanii to propozycja dla ascetów. Hedoniści 
wybiorą luksusowy, drewniany dom w davos
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HometoGo.pl to globalny 
lider w swojej branży. serwis 
zawiera ponad 2,9 mln ofert 
domów, kwater, willi i aparta-
mentów w 200 krajach z ponad 
150 portali internetowych (w 
tym Bookapart, booking.com, 
interhome, novasol, wiMdu), 
zebranych pod jednym adresem 
www.hometogo.pl 

tyrol czy Murzasichle: w obu miejscach można znaleźć miesz-
kania w dobrym standardzie i z klimatem. choć oczywiście to 
w Murzasichlu będzie jednak tańsze...

ok. 187 zł za dobę od osoby mamy 
na wyłączność dwupoziomowy dom 
z dwiema sypialniami, przestronnym 
salonem oraz w  pełni wyposażoną 
kuchnią. 

góralsKie MieszKan-
Ko w MurzasicHlu
Zgodnie z danymi HomeToGo.pl, 

średnia cena noclegu w sezonie nar-
ciarskim w Tatrach wynosi ok. 100 zł 
za dobę od osoby. Nieco taniej, bo już 
za 75 zł, spędzimy noc w urokliwym, 
dwupoziomowym góralskim miesz-
kanku w Murzasichlu.

loloBrygida 
w szKlarsKiej PoręBie 
W podnóża Szrenicy znajduje się 

wyjątkowa willa urządzona w skandy-
nawskim stylu. W domu tym, oprócz 
przestronnych pokoi, znajduje się ogól-
nodostępny salon z kominkiem, a także 
kuchnia, w której samodzielnie przygo-
tujemy ulubione posiłki. Jedynie kilka 
sekund zajmie nam dotarcie z nartami 
lub snowboardem na plecach do dolnej 
stacji kolejki prowadzącej na jeden 
z najwyższych szczytów Karkonoszy. 

wprawdzie w Polsce 
nie powstają lodowe 
hotele, ale oferta zi-
mowego wypoczyn-
ku jest też ciekawa. 
choćby w szklarskiej 
Porębie
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Mała

Fatra

narty
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mała Fatra
Region znajduje się na 
północnym zachodzie 
Słowacji i administracyj-
nie należy do Żilinskiego 
Kraju (województwa). Od 
zachodu Żiliński Kraj gra-
niczy z Czeską Republiką, 
a od północy z Polską
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regionalna Organizacja 
ruchu turystycznego 

mała Fatra
Mała Fatra to jeden z kluczowych 
regionów turystycznych na Sło-
wacji. Park Narodowy Kisuce, Ju-
raj Janosik, tierchowska muzyka 
(wpisana do listy UNESCO) oraz 
280 km tras turystycznych to tylko 
niektóre z atrakcji regionu. Pagór-
kowaty teren Mała Fatra obfituje 
w doskonałe trasy narciarskie do-
pasowane do narciarstwa zjazdo-
wego i biegowego. Fantastyczne 
warunki znajdą również wielbiciele 
snowboardingu i freeridè u. Zimą 
region ten dysponuje doskonały-
mi ośrodkami narciarskimi, które 
spełnią oczekiwania zarówno po-
czątkujących, jak i profesjonalnych 
miłośników sportów zimowych. 
Mała Fatra to również wyjątkowe 
zamki, zabytki kultury, a także bo-
gata oferta wydarzeń kulturalnych, 
których głównym ośrodkiem jest 
tętniące życiem miasto Żylina

narty

tylko 50 km dzieli polskich miłośników białego szaleń-
stwa od regionu, który oferuje rozrywkę dla małych i dużych – małej Fatry.
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G
ruba warstwa puchu i świet-
nie przygotowane trasy mogą 
kojarzyć się z zachodnioeu-

ropejskimi zimowymi kurortami, ale 
nie tylko. Doskonale naśnieżone stoki, 
z których można korzystać od rana do 
zmroku, znajdują się o rzut kamieniem 
od polskiej granicy – w słowackim 
regionie Mała Fatra. Ośrodek narciar-
ski Vrátna Free Time Zone znajduje 
się w Parku Narodowym Malá Fatra i 
należy do czterech najwyżej położo-
nych ośrodków na Słowacji. Trasy 
zjazdowe są zlokalizowane na wyso-
kości 1520 m n.p.m. Są tu: Vratna ze 
stokami w Paseky, Południowy Grun, 
Prislop i Chleb, a także Kubińska Hola 
czy ośrodek Ski Gavurky to idealne 
miejsca do spędzania zimowego czasu. 
Prawie 43 km tras zjazdowych o róż-
norodnym stopniu trudności (trasy 

niebieskie, czerwone i czarne) pozwo-
lą na szlifowanie narciarsko-snowbo-
ardowych umiejętności. Pięknymi 
widokami zachęcają stoki 
Południowego Grunia, które umiejsco-
wione są nieopodal Chaty na Gruni, 
czyli klimatycznego schroniska. Jeśli 
jednak poszukujemy niezapomnianych 
emocji, freeriderzy powinni wybrać się 
na najbardziej strome i ratrakowane 
trasy na Słowacji, czyli do Ostepkovej 
Muldy na Chlebie. 

– Turyści, którzy nas odwiedzają, 
często są mile zaskoczeni dziennymi 
cenami skipassów. Na Kubińskiej Holi 
można korzystać z dobrodziejstw zi-
mowych stoków w cenie już od 20 do 
29 euro (ok. 80-121 zł). Natomiast na 
Vratnej narciarze mogą szlifować swoje 
umiejętności w cenie między 19 a 29 
euro (ok.79-121 zł). 

Dodatkowo przy wszystkich sto-
kach narciarskich znajdują się darmowe 
parkingi, co stanowi spore ułatwienie 
dla amatorów zimowego szaleństwa 
– mówi ing. Peter Šimčák, dyrektor 
regionu Mała Fatra.

Mała Fatra to nie tylko region, 
w którym aktywnie spędzą czas nar-
ciarze zjazdowi czy miłośnicy snow-
boardu, to również raj dla amatorów 
narciarstwa biegowego. Regularnie 
odbywają się tutaj biegi i wyprawy 
narciarskie. Szczególnie malownicze są 
trasy Żilińska, Gazwoników czy wokół 
Nowobystrzyckiej Zapory. 

Dodatkowo wypoczywający mogą 
skorzystać z bogatej oferty wypoży-
czalni narciarskich, które w swoich 
ofertach posiadają również kompletne 
wyposażenie niezbędne do narciarstwa 
biegowego.

Park narodowy  
mała Fatra 
Jego teren obejmuje ochroną 
niemal cały obszar gór Mała 
Fatra. Powstał w roku 1988. Ma 
powierzchnię ponad 226 km2. Pa-
smo znajdujące się pod ochroną 
ma powierzchnię 233 km2.
Najwyższym szczytem na tere-
nie parku jest Wielki Krywań 
mierzący 1709 m n.p.m. 21 proc. 
powierzchni zajmują rezerwaty. 
Na ich terenie znajdują się liczne 
wąwozy, szczyty skalne
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EKStREMalNiE 
Na SłOWaCJi 

Sporty zimowe to nie tylko trady-
cyjne narciarstwo, coraz większym 
zainteresowaniem cieszą się skialpi-
nizm, splitboarding czy snowkarty. 
Ten pierwszy to rodzaj sportu łączący 
szybkość, bezpieczeństwo poruszania 
się na nartach z umiejętnościami tech-
nicznymi, które przekraczają możli-
wości górskich piechurów i zwykłych 
narciarzy. Natomiast splitboarding to 
połączenie przygody z jazdą na rozpina-
nej na dwie części desce snowboardo-
wej, na której można łatwo podchodzić 
pod górę. Snowkarty z kolei to śnieżne 
gokarty, a więc idealne rozwiązanie dla 
miłośników szybkiej jazdy połączonej 
z możliwością podziwiania zimowych 
widoków.

Miejscem, gdzie każdy wytrawny 
miłośnik sportów zimowych znajdzie 
coś dla siebie, będą malownicze tere-
ny Małej Fatry. Mówiąc dokładniej 
Vratna, czyli ośrodek położony na jej 
północnych stokach. Ośrodek Ski Cen-
ter Vratna to pięć mniejszych terenów: 
Paseky, Poludnovy Grun, Prislop, Ti-
zinka i Chleb, które rozlokowane są 

na wysokościach od 600 m. n.p.m. do 
1709 m. n.p.m. Te słowackie tereny są 
idealnym rozwiązaniem dla poszuku-
jących atrakcji, adrenaliny i nie lubią-
cych przepłacać miłośników sportów 
zimowych. 

Dodatkowo, co roku na terenie Mała 
Fatra we Vratnej na Pasekach, a także 
na Kubińskiej Holi, powstają snowpar-
ki, z których można korzystać w cenie 
wykupionego skipassu.

WidOK Z góRy
Tej jesieni w Terchovej, z której 

pochodził słynny zbójnik Janosik, 
powstała nowa atrakcja turystyczna - 
wieża widokowa. Jest to 30-metrowa 
konstrukcja, postawiona na wzgórzu 
Oblaz. Rozciąga się z niej wspaniały  
widok na okolicę. Wieża stoi w odle-
głości zaledwie jednego kilometra do 
centrum miasta. 

Podczas wędrówki można dowie-
dzieć się wielu ciekawostek o przy-
rodzie Małej Fatry i jej ochronie z 10 
tablic postawionych na ścieżce eduka-
cyjnej. Informacje o walorach i spe-
cyfice tutejszej przyrody dostępne są 
w języku słowackim i angielskim.

SaMOlOtEM
Na SłOWaCJę

Dobrą wiadomością dla lubiących 
szybkie podróże jest informacja o zimo-
wym połączeniu z sercem słowackich 
Tatr. Od 15 grudnia 2015 r. do 10 marca 
2016 r. łotewskie linie lotnicze uru-
chamiają loty z Warszawy na lotnisko 
Poprad-Tatry. Rejsy wykonywane będą 
samolotami Boeing 737-300 w każdy 
wtorek oraz czwartek. Czas przelotu 
ze stolicy Polski do Popradu wynosić 
będzie maksymalnie 65 minut.

Bezpośrednie połączenia lotnicze 
z Warszawy do Popradu mają zachęcić 
wszystkich miłośników białego szaleń-
stwa, którzy chcą szybko, komfortowo 
i atrakcyjnie cenowo dotrzeć do sło-
wackich Tatr. Ceny biletów lotniczych 
w jedną stronę kształtują się od 225 
zł. W cenie biletu każdy pasażer może 
przewieźć do 8 kg bagażu podręcznego 
dodatkowo. 

Grupy zorganizowane (ponad sześ-
cioro osobowe) są zwolnione z opłat 
za bagaż rejestrowany (do 20 kg). Co 
ważne, dla miłośników białego sza-
leństwa przewóz nart i snowboardów 
wliczony jest w cenę.

kolebka Janosika
to właśnie w Małej Fatrze, 
a konkretnie w pobliżu tere-
chowej koło Żyliny, urodził 
się Jura Jánošík czyli po pro-
stu Janosik. Słynny zbójnik, 
który, co nie jest w Polsce 
oczywiste, był Słowakiem 
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Lodowiec stubai imponuje swoją wielkością (jest największym 
regionem tego typu w austrii), obecnością śniegu od października do czerwca oraz różno-
rodnością terenu. Do tego region ma bogatą, tradycyjną kuchnię.

Gwarancja śniegu 
i dobrego jedzenia
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J
ak przystało na prawdziwe 
królestwo śniegu, są tu szerokie 
nartostrady o kilku poziomach 

trudności (od niebieskich po czarne), 
krótkie i długie szlaki narciarskie (trasa 
Wilde Grub’n ma aż 10 km) oraz 
nowoczesne kolejki górskie (w tym 
8-osobowa kolejka krzesełkowa 
Rotadel z podgrzewaną kanapą).

Innym ciekawym miejscem jest 
ośrodek narciarski Schlick 2000. Zna-
ny jest przed wszystkim jako miejsce 
towarzyskich spotkań, a to dzięki 
wyjątkowo dużej liczbie przytulnych 
schronisk, restauracji i barów. Oprócz 
tej oczywistej zalety ma także wiele 
innych. Są tu szerokie stoki narciarskie 
o różnym poziomie trudności, trzy ki-
lometrowa trasa zjazdowa do doliny, 
dwa snowparki: Stubaipark Schlick 
2000 oraz Free Nature Park u stóp 
pasma górskiego Kalkkögel, a także 
propozycje tras dla freeride’owców, 
narciarzy biegowych i fanów zimowych 
wędrówek.

ŚnieG to nie wszystko
Narty nartami, ale przychodzi taki 

moment, kiedy trzeba odstawić deski 
i zregenerować siły. Wtedy najlepiej 
zjeść – smaczne i do tego lokalne spe-
cjały. W Dolinie Stubai wybór jest 
duży – od wyrafinowanej kuchni w 
restauracji Schaufelspitz po tyrolskie 
rarytasy w schroniskach.

Sztubajskie restauracje i schroniska, 
tam gdzie jest to możliwe, używają 
do przygotowania potraw składników 
wytworzonych lokalnie. Bardzo praw-
dopodobne, że zaserwowany boczek, 
ser i masło będą pochodzić od świń i 
krów z własnego gospodarstwa, a zioła 
użyte do przyprawienia zupy – z przy-
domowego ogródka.

W prawie każdym alpejskim schro-
nisku znajdziemy takie lokalne specjały 
jak kluski serowe Kasspatzln z surówką 
coleslaw, wieprzowe żeberka z pieczy-
wem czosnkowym, różnego rodzaju 
kluski Knödel oraz puszysty, słodki 
omlet cesarski, a na dobre trawienie 
– sznapsa.

Różnorodność obiektów gastro-
nomicznych można przedstawić jako 
kuszące menu: aperitif w barze Schne-
ekristall Pavillon na lodowcu Stubai, 
wykwintne danie główne w najwyżej 

ocenionej przez przewodnik Gault et 
Millau restauracji w Alpach – Schau-
felspitz (przy górnej stacji kolejki Eis-
grat) lub obfity posiłek w schronisku na 
Schlick 2000. Deser, np. słodki omlet 
cesarski z rodzynkami Kaiserschmarrn, 
można zamówić w jednej z przytulnych 
chat przy torach saneczkowych. Na 
digestif najlepiej wybrać się do barów 
après-ski zlokalizowanych przy wy-
ciągach i kolejkach linowych oraz w 
miasteczkach w dolinie.

saneczkarstwo
W Dolinie Stubai wszystko to, 

co potrzebne, zlokalizowane jest w 
niewielkiej odległości od siebie. Tuż 
przy trasach zjazdowych, wyciągach 
i w centrach miasteczek znajdują się 

rozmaite lokale gastronomiczne. Co 
ciekawe, niektóre schroniska zapew-
niają klientom transport. W Schlick 
2000 ze stoku do schroniska Galtalm 
kilka razy dziennie kursuje ratrak 
Galtalm Express (www.galtalm.at). 
Narciarze i snowboardziści trzyma-
ją się kijków przymocowanych do 
dwóch długich lin i w ten sposób są 
wciągani na górę.

W tej miłej praktyce podwożenia 
klientów przodują przede wszystkim 
właściciele schronisk położonych przy 
torach saneczkowych. Jako że Dolina 
Stubai jest największym terenem sa-
neczkarskim w Tyrolu, udogodnienie 
to jest bardzo przydatne – pozwala 
zaoszczędzić siły i czas. Saneczkowe 
safari oferuje m.in. schronisko Pinni-
salm w ośrodku Elfer. Goście, siedząc 
na własnych sankach, są wciągani na 
górę jeepem codziennie o godz. 12 ze 
schroniska Issenangeralm (w połowie 
trasy saneczkowej Pinnistal). Po po-
żywnym posiłku turyści mogą konty-
nuować zjazd do doliny.

Odbiór gości i wynajem sanek oferują 
również inne schroniska, np. Brandtstat-
talm i Auffangalm w dolinie Oberbergtal 
(koło Neustift) oraz gospoda Sonnen-
stein w ośrodku Serles. Zalecana jest 
wcześniejsza rezerwacja telefoniczna 
sanek oraz miejsca w pojeździe.

Oczywiście goście mogą dojść do 
schronisk o własnych siłach, korzysta-
jąc z zadbanych szlaków. Cały teren w 
Serles posiada własne zimowe drogo-
wskazy. Te różowe pokazują najbliższe 
miejsce odpoczynku. 

saneczkarski raj
z 11 naturalnymi torami sanecz-
kowymi, spełniającymi surowe 
kryteria jakości i bezpieczeństwa, 
oraz 43 kilometrami tras, Dolina 
stubai stanowi największy teren 
saneczkarski w tyrolu. tory do-
stępne są od wczesnych godzin 
porannych do popołudnia, a cztery 
z nich, dzięki oświetleniu, otwarte 
są także nocą. Dzięki temu każdy 
dzień urlopu można wykorzystać 
w pełni, zamieniając narty i deski 
na inny środek transportu, w tym 
przypadku sanki.
nocne saneczkowanie to wyjąt-
kowe doświadczenie dostępne 
w ośrodku serles przy Mieders 
(2 razy w tygodniu), elfer przy 
neustift (3 razy w tygodniu) oraz 
w schlick 2000 przy Fulpmes 
(w każdy czwartek)

tyrolska Dolina stubai (sztu-
bajska) w austrii jest oddalona 
zaledwie o 20 minut drogi 
od innsbrucku, stolicy kraju 
związkowego tyrol. Dzięki 
autostradzie wiodącej przez 
przełęcz Brenner dolina ma 
dobre połączenie drogowe z 
niemcami, szwajcarią, wło-
chami oraz innymi regionami 
austrii. Dolina stubai ma 
długość 35 kilometrów i jest 
otoczona 80 lodowcami oraz 
109 szczytami o wysokości 
ponad 3 tys. m n.p.m. Pięć 
najważniejszych miejscowości 
to: neustift, Fulpmes, telfes, 
Mieders i schönberg

FO
T.

 T
O

u
ri

sm
u

sv
er

ba
n

d
 s

Tu
ba

i T
ir

O



16

vademecum turysty zima 2015/2016

narty

niemcy kojarzą się w Polsce przede wszystkim 
z miastami, przemysłem i historią. Dużo rzadziej ze wspaniałą 
przyrodą. Tymczasem w tej sferze nasi zachodni sąsiedzi mają prawdziwe skarby. 

Warto je poznać.

Na zachód, 
do dzikiej przyrody 

Niemcy to nie 
tylko zabytki, ale 
również dzika 
przyroda, chro-
niona w parkach 
narodowych. To 
tam można znaleźć 
piękne zimowe 
krajobrazy
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n
a terenie Republiki Federalnej 
znajduje się 15 rezerwatów 
biosfery UNESCO i 16 

Parków Narodowych, gdzie natura może 
kształtować krajobrazy bez przeszkód. 
Do tego należy dodać 104 parki przy-
rodnicze, które zajmują łącznie ponad 
jedną czwartą powierzchni Niemiec. 
Wszystkie te niezwykłe miejsca zrzeszo-
ne są pod wspólna marką Nationale 
Naturlandschaften.

PółNoc
Ta część Niemiec to niziny i wybrzeże 

morskie. Będąc w tej części kraju warto 
odwiedzić rezerwat biosfery Dolnosak-
sońskiego Morza Wattowego. Przyroda 
tutaj jest niemal nienaruszona. Światowe 
dziedzictwo przyrody, jakim są Parki 
Narodowe Morza Wattowego w Szle-
zwiku-Holsztynie i Dolnej Saksonii oraz 
rezerwat Morze Wattowe w Holandii, 
zajmują obszar 10 tys. kilometrów kwa-
dratowych. Na tym unikatowym na skalę 
światową terenie przyrodniczym turyści 
mogą zobaczyć ponad 10 tys. gatunków 
roślin i zwierząt.

Inną fascynującą propozycją w pół-
nocnej części Niemiec jest Park Naro-
dowy Jasmund na wyspie Rugia oraz 
las bukowy w okolicy Serrahn położony 
w parku narodowym Müritz w Meklem-
burgii-Pomorzu Przednim. Las Grumsiner 
Forst w Brandenburgii, park narodowy 
Hainich w Turyngii oraz park narodowy 
Kellerwald-Edersee w Hesji są częścią 
transgranicznego dziedzictwa przyrody, 

jakim jest kompleks Pierwotne karpackie 
lasy bukowe i stare lasy bukowe w Niem-
czech.

PołudNie
W tej górzystej części kraju znaleźć 

można inne niż na północy, jednak nie 
mniej fascynujące skarby przyrody. Jed-
nym z nich jest Park Narodowy Berch-
tesgaden. Znajduje się on w południowej 
Bawarii. Turyści mają tam do dyspozycji 
260 km szlaków. Dodatkowym atutem jest 
tutejsze jedzenie. Warto w górskiej chacie 
zamówić solidny talerz wędlin i chleba. 
Osoby, które uwielbiają klimat górskich 
schronisk, mogą wybrać się na kilkudnio-
wą wyprawę w góry. Wygodniejsi mogą 
skorzystać z kolejki linowej Jenner. Zimą 
ściągają tu narciarze i snowboardziści, by 
korzystać z tutejszych tras.

Inną górską propozycją jest leżący 
w Badenii-Wirtembergii Park Narodo-
wy Schwarzwald. Choć sam park jest 
najmłodszy w Niemczech, to na jego ob-
szarze znajdują się tereny objęte ścisłą 
ochroną od ponad 100 lat. Dzięki temu na 
tym terenie przyroda funkcjonowała bez 
ingerencji człowieka, a wszystkie żyjące 
tu gatunki roślin i zwierząt są elementem 
naprawdę dzikiej przyrody. Podczas licz-
nych wycieczek, tras z przewodnikiem 
i imprez można dowiedzieć się wiele na 
temat lasu. Podczas wyprawy z przewod-
nikiem ścieżką Lotharpfad lub wycieczki 
do Wodospadów Wszystkich Świętych 
można dowiedzieć się wiele o tym uni-
katowym biotopie. 

Góry
dwa niemieckie górskie parki 
narodowe to Park Narodowy 
Berchtesgaden oraz Park Naro-
dowy Schwarzwald. 
W obu można skorzystać nie 
tylko z malowniczych szlaków, 
ale również miejscowej tradycji 
kulinarnej, posilając się miejsco-
wymi specjałami w stylowych 
schroniskach 
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turcja to turystyczny raj, który od wielu lat utrzymuje się w czołówce naj-
chętniej wybieranych kierunków urlopowych Polaków. Niewiele osób jednak wie, że Turcja 
jest równie atrakcyjna poza sezonem letnim. 

Turcja 

dla miłośników 
białego 
szaleństwa
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 to za sprawą licznych ośrod-
ków turystyki zimowej. Do 
najpopularniejszych  i  naj-

większych w kraju należy Erzurum.

NieodkryTy zimowy 
poTeNcjał

Region Erzurum leży w północno-
wschodniej Turcji, u stóp góry Palan-
döken. Przez wieki osiedlały się tam 
wielkie cywilizacje, m.in. Persowie, 
Rzymianie,  Bizantyjczycy,  Seldżu-
cy i Turcy, którzy zostawili po sobie 
wiele pamiątek. Spuścizna kulturowa 
oraz walory  przyrodnicze  Erzurum 
do tej pory odkrywane były głównie 
przez gości z Rosji, Iranu, Azerbej-
dżanu lub Ukrainy. Miasto Erzurum 
i okolice dzięki swojemu położeniu 
geograficznemu są łatwo dostępne dla 
turystów, a świetnie przygotowane, 
jedne z najdłuższych tras narciarskich 
w Europie, usatysfakcjonują nawet naj-
bardziej wymagających miłośników 
białego szaleństwa. Dlatego też region 
ten może stanowić idealną alternatywę 
dla obleganych kurortów we Włoszech 
czy Francji.

z samoloTu Na sTok 
w 20 miNuT

Palandöken Ski Center to czołowy 
ośrodek narciarski w regionie Erzu-
rum. Trasy znajdujące się na wyso-
kości 2150-3100 m n.p.m. należą do 
najdłuższych i najbardziej stromych 
w całym kraju i przeznaczone są do 
uprawiania narciarstwa klasycznego, al-
pejskiego, a także snowboardu. Dzięki 
sprzyjającym warunkom pogodowym 
sezon w Palandöken trwa aż 150 dni, 
przy czym najlepsze warunki panują 
w okresie od połowy grudnia do połowy 
maja. Z uwagi na kontynentalny, klimat 
i wysokość, śnieg na stokach jest drob-
ny i suchy, idealny dla narciarzy, a jego 
średnie opady w okresie zimowym wa-
hają się od dwóch do trzech metrów. 
Osoby,  które  chciałyby  spróbować 
nowych dyscyplin zimowych, mogą 
uprawiać m.in. snowrafting. Sport ten 
przypomina nieco saneczkarstwo, jed-
nak ze stoku zjeżdża się na pontonie. 
Ta z pozoru łatwa zabawa zapewnia 
mnóstwo frajdy i adrenaliny.

Palandöken Ski Center wybudowano 
w odległości zaledwie 18 km od lot-

erzurum – to region narciar-
ski, w którym znajduje się kilka 
ośrodków, a sezon narciarski 
trwa przez 150 dni w roku. 
Średnie opady śniegu wynoszą tu 
2-3 m w roku. Trasy narciarskie 
w tych ośrodkach wytyczone są 
pomiędzy 2150 – a 3100 m n.p.m. 
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niska i pięciu km od centrum miasta. 
Dla entuzjastów sportów zimowych 
oznacza to jedno – na stoku można 
się znaleźć w przeciągu 20 minut od 
lądowania samolotu! 

Na olimpijskim 
poziomie

Naturalne walory Erzurum dostrze-
żono w 2011 roku, gdy zadecydowano, 
że odbędzie się w nim 25. Zimowa 
Uniwersjada. Rywalizacja objęła ponad 
10 różnych dyscyplin, a zmierzyli się 
w nich zawodnicy z 50 krajów. Spe-
cjalnie na to wydarzenie wybudowa-
no nowe lodowiska, skocznie, a także 
ulepszono  infrastrukturę  ośrodków 
narciarskich na wzór olimpijski.

Z okazji Uniwersjady 18 km od cen-
trum Erzurum powstało m.in. Konaklı 
Ski Centre. To nowoczesny kompleks 
przeznaczony dla bardziej zaawanso-
wanych narciarzy, którzy specjalizu-
ją się w stylu alpejskim. Na ośrodek 
składa się 11 tras, szerokich, dobrze 
naśnieżonych, stromych, ale i bardzo 
dobrze zabezpieczonych. 

Na potrzeby Uniwersjady wznie-
siono także ośrodek Kandilli, który 
oferuje możliwość uprawiania takich 
dyscyplin sportowych jak biathlon czy 
biegi narciarskie. Potencjał Erzurum 
docenili ponadto alpiniści, odbył się 
tam tegoroczny Międzynarodowy Fe-
stiwal Wspinaczki Lodowej. Region ma 
w przyszłym roku gościć uczestników 
Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie. 

Nie Tylko sporT
Erzurum to miasto o bogatej histo-

rii i kulturze, które poza okolicznymi 
stokami ma do zaoferowania znacznie 
więcej. Główną atrakcję turystyczną 
stanowią dobrze zachowane bizantyj-
skie mury miasta i górująca nad nimi 
cytadela. Do najważniejszych zabytków 
należą także XII-wieczny Ulu Meczet 
i Çifte Minareli Medrese – szkoła teo-
logiczna zbudowana w XIII w.

Na trasie turystycznej obowiązko-
wo powinien znaleźć się dawny zajazd 
dla karawan (Karawanseraj), obecnie 
przemieniony w halę targową, na której 
króluje biżuteria z czarnego kamienia 

zwanego oltu. Gości urzeknie także 
miejscowe rękodzieło oraz smaczna 
kuchnia, pełna regionalnych przysma-
ków, takich jak cağ kebabı.

Blisko i Niedrogo
Baza noclegowa spełni oczekiwania 

zwolenników luksusu, ale także zado-
woli osoby o mniej wygórowanych 
potrzebach. Pobyt ułatwiają niewielkie 
odległości między ośrodkami narciar-
skimi, miastem oraz lotniskiem. 

Warto też wspomnieć o tureckiej go-
ścinności. Turcy są niezwykle życzliwi 
wobec przyjezdnych z Europy, a Po-
laków zawsze witają bardzo ciepło. 
Erzurum nie stanowi wyjątku – to bar-
dzo spokojny, bezpieczny i przyjazny 
turystom region.

Niepowtarzalne połączenie pięknej 
przyrody, dalekowschodniej egzotyki 
i ośrodków narciarskich na najwyższym 
poziomie to niezaprzeczalne walory 
Erzurum. Region jest idealną alterna-
tywą dla poszukiwaczy przygód, którzy 
oczekują czegoś więcej od zimowego 
wypoczynku. 

Narty to główny 
powód wizyty w 
erzurum. mozna 
tu jednak udać 
się również na 
piesze wycieczki
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nie tylko narty 
erzurum to ważny ośrodek 
sportowy. dlatego infrastruktura 
umożliwia uprawianie równiez in-
nych zimowych dyscyplin, takich 
jak narciarstwo, curling, hokej 
na lodzie, łyżwiarstwo, skoki 
narciarskie i biathlon. dka mniej 
ambitnych zamiast skoków pozo-
staje snow rafting albo poprostu 
zjeżdżanie na sankach

gastronomia to podstawa. zarówno w alpach, jak 
i w Tureckich stacjach narciarskich. Tu dochodzi 
jednak smak orientu

erzurum to również klimaty znane z europejskich 
kurortów narciarskich: kamienny kominek, drew-
niana podłoga i rakiety snieżne
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Zimowe szaleństwo lada chwila ruszy 
pełną parą. Wiele kurortów narciarskich rozpoczyna sezon już 
z początkiem grudnia, zatem to ostatni moment na przygotowania 
– zarówno kondycyjne, jak i sprzętowo-odzieżowe.

Z
ałóżmy, że dopiero rozpoczynasz przygodę ze sportami zimowymi. Jakim kluczem 
najlepiej się kierować przy wyborze ubrań na swoje pierwsze przygody na stoku?  
Choć niejeden stały bywalec zimowych kurortów doceni walory odzieży stworzonej 

z myślą o jeździe na nartach czy snowboardzie, warto zastanowić się nad funkcjonalnością 
nabywanych produktów i skompletować swój strój tak, aby jego poszczególne elementy słu-
żyły nam także w innych dyscyplinach, warunkach, a może nawet porach roku!  

przygotoWane przez redakcję miesięcznika rynek turystycZny

narty
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Złota Zasada trZech 
warstw

 Robiąc zakupy pamiętajmy o trzech 
warstwach odzieży, z której każda powin-
na być wykonana z technicznego, oddy-
chającego materiału, aby wywiązywała 
się z powierzonego jej zadania. Pierwsza 
warstwa – bielizna termoaktywna, czyli 
odzież bezpośrednio zakładana na cia-
ło. Najlepiej żeby była przylegająca, ale 
zarazem nie krępująca ruchów, ponie-
waż ma za zadanie odprowadzać wilgoć  
z powierzchni ciała. Nikt nie chce po 
intensywnym wysiłku na stoku, w mroź-

nym wietrze poczuć na sobie mokrego 
ubrania. Dlatego czy to koszulka czy 
kalesony, lepiej aby były oddychające 
i dobrze dopasowane!

Druga warstwa – docieplenie. Podob-
nie jak pierwsza warstwa, ma przeka-
zywać nagromadzoną parę wodną na 
zewnątrz, ale jednocześnie dogrzać ciało, 
o ile warunki tego wymagają.  Ta grupa 
mieści w sobie całe bogactwo różno-
rodnych modeli, od najpopularniejszych 
ciepłych polarów, poprzez cienką stret-
chową bluzę czy lekki sweter puchowy, 
aż po kurtkę softshellową. Poszczególne 

modele różnią się zarówno materiałami, 
jak i gramaturą. A co więcej w ramach do-
cieplenia możemy połączyć ze sobą kilka 
modeli kwalifikujących się do drugiej 
warstwy, np. bluzę z kurtką sofshellową.

Trzecia warstwa – kurtki zewnętrzne, 
których zadaniem jest transport wilgoci 
poza cały system oraz ochrona ciała przed 
trudnymi warunkami atmosferycznymi, 
jak deszcz, śnieg czy wiatr. 

Wśród modeli z trzeciej warstwy 
zwrócić też warto uwagę na parametry 
mówiące nam o oddychalności, wo-
doszczelności oraz wiatroszczelności 
produktu. 

Wraz ze wzrostem wartości tych para-
metrów wzrasta też odporność materiału 
na dany czynnik zewnętrzny. Im bardziej 
intensywny i dynamiczny wysiłek, tym 
bardziej docenimy wysokie parametry 
oddychalności, a im dłuższy mamy 
w planach okres ekspozycji na opady 
deszczu i śniegu, tym praktyczniejsza 
okaże się wodoodporność odzieży, jak 
np. w modelu kurtki Starwart Jacket czy 
spodni Prevalence Pant marki Dare 2b, 
które zostały wykonane z wodoodporne-
go i oddychającego materiału Ared VO2 
Stretch 20 000. 20 tys. to już bardzo duża 
wartość parametrów oddychalności i wo-
doodporności, taka tkanina sprawdzi się 
nawet przy bardzo intensywnym wysiłku 
i równie intensywnych opadach deszczu. 

dobierz warstwy!
wybierając w co się ubrać na zimowy wypad, warto zastosować zasadę 
trzech warstw. Zacząć od bielizny termoaktywnej, przez stretchową bluzę, 
by dojśc do kurtki, którą warto dopasować do rodzaju uprawianej aktyw-
ności 

dobrze ubrane dzie-
ci znacznie chętniej 
oddadzą się białemu 
szaleństwu. Nie zawsze 
powiedzą wprost, że 
im zimno. a niema nic 
gorszego niż chory malec 
podczas urlopu.

FO
T.

 m
aT

er
ia

ły
 p

ra
sO

w
e



narty

Jak skompletować 
idealNy Zestaw 
Na Zimę?

Przed zakupami warto poświęcić 
chwilę na przemyślenie wyboru każ-
dego produktu w perspektywie całości 
systemu warstwowego: od bielizny, przez 
ocieplenie, po kurtkę zewnętrzną. Za-
tem przy kompletowaniu outdoorowej 
wyprawki warto zwrócić uwagę, aby 
wszystkie elementy ubioru dobrze na 
sobie leżały, współgrały kolorystycznie, 
a jego poszczególne elementy nie dublo-
wały się. Najlepiej aby wybierane modele 
z poszczególnych warstw sprawdziły się 
zarówno noszone oddzielnie, jak i ra-
zem; nie krępowały ruchów, nie ocierały 
i nie zaczepiały się o siebie. Ideą odzie-
ży technicznej jest bowiem wspieranie 
jej użytkowników w każdej możliwej 
aktywności poprzez regulację tempe-
ratury ciała (uniknięcie przegrzania lub 
wychłodzenia organizmu), zapewnienie 
swobody ruchów oraz ochronę przed wa-
runkami zewnętrznymi. Warto więc się 
zastanowić, jakim rodzajom aktywności 
najczęściej i najchętniej się oddajemy 
oraz pomyśleć, które w związku z tym 

modele najczęściej nam się przydadzą. 
Jak skompletować naszą „cebulkę”, aby 
w pełni wykorzystać jej funkcjonal-
ność? Na jakie modele zwrócić uwagę 
w tym sezonie?

BieliZNa  
termoaktywNa

Nie dajmy się zwieść słowu „bielizna”. 
Poza bielizną osobistą, do tej grupy zali-
czają się rzeczy, które mają bezpośredni 
kontakt z ciałem np. kalesony, legginsy, 
koszulki i bluzki termoaktywne. Przy-
kładowo koszulka Metrical T spełnia 
główne zadania pierwszej warstwy (jest 
obcisła, odprowadza wilgoć), może  zo-
stać wykorzystana również przy innych 
formach aktywności – bieganiu, jeździe 
na rowerze, rolkach, wycieczkach w góry 
itd. Starajmy się to wykorzystać i wybierać 
produkty, które przydadzą się także poza 
stokiem. Dare 2b oferuje duży wybór form 
i kolorów, zatem można zdecydować się 
zarówno na standardowy komplet bielizny 
termoaktwynej, jak np. Dare 2b Zonal 
III Long Sleeve czy koszulkę Metrical T, 
które doskonale sprawdzą się w różnych 
dyscyplinach sportowych.

dociepleNie
Także w tym przypadku, szczególnie 

po raz pierwszy kompletując sportowy 
strój zimowy, warto przeanalizować 
funkcjonalność poszczególnych mode-
li w zestawieniu z naszymi potrzebami 
w skali całego roku. Np. damska bluza 
polarowa Sensation Fleece czy męska 
bluza Overrule Sweater są połączeniem 
funkcjonalności odzieży technicznej, jak 
również modnego, casualowo-sportowego 
stylu, zatem przydadzą się zarówno na 
stoku w chłodniejsze dni, jak i podczas 
wieczornego, jesiennego wypadu z przy-
jaciółmi do pubu. 

Jeśli poszukujemy natomiast bardziej 
sportowego modelu, możemy wybrać 
dopasowaną bluzę Oblige Core Strech 
z krótkim suwakiem, którą dodatkowo wy-
korzystamy podczas biegowych treningów 
w chłodny dzień czy podczas górskich 
wycieczek. Wśród wysoko technicznych 
modeli drugiej warstwy warto też wziąć 
pod uwagę softshelle, które z reguły cha-
rakteryzują się dużą oddychalnością, są 
lekko ocieplane oraz doskonale chronią 
przed wiatrem. Dobry softshell, jak 
np. Revelry Softshell, chroni też przed 
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wilgocią, zatem w wietrzny, ale niezbyt 
deszczowy dzień może się okazać naj-
lepszym wyborem podczas miejskiego 
spaceru czy bardziej zaawaansowanej 
aktywności fizycznej i nie będzie już 
wymagać dodatkowej, trzeciej warstwy. 
Podsumowując – wśród ocieplaczy 
szukajmy na początek uniwersalnych 
i praktycznych modeli, z których sko-
rzystamy także w innych okoliczności 
przyrody niż stok narciarski.

kurtka ZewNętrZNa
Tu mamy pole do popisu, bowiem 

porządna kurtka może nas ochronić 
zarówno przed siarczystym mrozem, 
jak i deszczem, śniegiem i wiatrem. 
I to jeszcze nie koniec! 

Bo choć nie sposób przecenić funk-
cjonalności kurtek na stok, które swoją 
konstrukcją (np. podążają za ruchem 
ciała, posiadają pas przeciwśnieżny 
i kieszonkę na skipass na rękawie) 
znacznie ułatwią nam skupienie się na 
białym szaleństwie, to na początek moż-
na wybrać model bardziej uniwersalny, 
który sprawdzi się także w mieście, jak 
np. klasyczna, techniczna i doskonale 
wyglądająca kurtka damska Dare 2 b 
Graceful Jacket. Ochronę przed wia-

trem i wilgocią gwarantuje  materiał 
ARED 5000, a przyjemne uczucie cie-
pła zagwarantuje superlekka izolacja ze 
sztucznego puchu High Loft. Dzięki 
oddychającej membranie i systemowi 
wentylacji nie grozi również przegrza-
nie podczas szczególnie intensywnej 
jazdy. Taka kurtka jest zatem wygodna 
dzięki ergonomicznemu, dopasowa-
nemu do kobiecej sylwetki krojowi 
i systemowi ściągaczy, a jednocześnie 
jej modny krój i kolorystyka sprawiają, 
że po odpięciu pasa przeciwśnieżnego 
można ruszyć w niej na miasto i trak-
tować jak codzienną kurtkę do pracy.

Jeśli natomiast szukamy bardziej 
sportowego modelu, zwróćmy uwa-
gę, żeby był ergonomicznie skrojony, 
lekki i oddychający, aby móc z niego 
skorzystać także w czasie mniej zimo-
wych eskapad.

Np. w męskiej kurtce Provision 
Jacket z serii Fast & Light marki Dare 
2b warto zwrócić uwagę, że została 
wykonana z silnie oddychającego, od-
pornego na rozdarcia i jednocześnie 
w pełni wodoodpornego materiału Ared 
VO2 Stretch 10 000. Elastyczny ma-
teriał w połączeniu z ergonomicznym 
krojem, przegubową konstrukcją rę-

kawów i systemami regulacji zapewni 
niewiarygodną swobodę ruchów i ide-
alną ochronę podczas uprawiania ulu-
bionego sportu, nie tylko zimowego. 
Przy pominięciu bowiem docieplenia 
warstwy drugiej, taki model doskonale 
się sprawdzi także wiosenną i jesienną 
porą. 

Wszystkie te zasady znajdą zasto-
sowanie także przy doborze stroju dla 
dzieci. Pomyślmy, jak skompletować 
strój młodszym amatorom zimowego 
szaleństwa tak, aby jego poszczególne 
elementy przydały się także po zakoń-
czeniu sezonu. Zwłaszcza, że najmłodsi 
potrafią intensywnie uprawiać swoje 
własne sporty również w przedszkolu 
czy parku.

Szukajmy funkcjonalnych modeli, 
zestawiajmy je ze sobą mądrze i ru-
szajcie na stok dobrze się bawić – prze-
cież o to w końcu w tym wszystkim 
chodzi! 

vademecum turysty zima 2015/2016

co na zewnątrz
im intensywniejszy wysiłek, 
tym lepsze parametry powinna 
mieć odzież. Zimny kompres 
z przepoconej bielizny może 
zaprowadzić narciarza na resztę 
urlopu do łóżka. Z drugiej strony 
materiał, który będzie oddychał 
musi być wiatro- i wodoodporny, 
oraz mało wrażliwy na uszko-
dzenia mechaniczne, by pierwsza 
wywrotka nie zakończyła życia 
kurtki
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dolny Śląsk to region o burzliwej, 
ale również barwnej przeszłości. 
Jej najefektowniejszymi pamiątkami są stosunkowo liczne 
w tym regionie zamki. Niektóre z nich przyjmują dziś gości, 
oferując w zamian niepowtarzalny klimat i wrażenia. Jak 
choćby zamek Kliczków.

relaks

Pomieszkać 
z historią



przygotowaNe przez redaKcJę miesięczNiKa rynek turystyczny

relaks

P
ołożona w pobliżu Bolesławca 
historyczna budowla szczęśli-
wie przetrwała kataklizmy 

dziejowe, jakie nawiedzały ten teren. 
Podczas ostatniej wojny zamek nie został 
wprawdzie zburzony, jednak kompletnie 
ograbiony i zdewastowany. Przez lata 
popadał w coraz gorszy stan. Jednak pod 
koniec ubiegłego stulecia został on odre-
staurowany i przywrócono mu dawny 
blask. Dzięki temu goście mogą dziś 
poczuć się niczym cesarz Wilhelm II, 
który wielokrotnie przebywał w zamku, 
gdy polował w otaczających zamek 
lasach.

Cały rok atrakCji
Zamek oferuje gościom atrakcje przez 

cały rok. Kiedy wiosną przyroda budzi się 
do życia, budzą się też miłośnicy wycie-
czek rowerowych po okolicy. Spragnieni 
ciepła po kilkumiesięcznej przymusowej 

hibernacji turyści chętnie 
wygrzewają się w coraz 
cieplejszych promie-
niach słońca na tarasie 
zamku. Latem można 

szukać chłodu w cieniu 
rosnących w parku dorod-

nych miłorzębów i platanów. 
W tym samym parku znajduje 

się niezwykły obiekt, jakim jest 
zaprojektowany i wybudowany w latach 

osiemdziesiątych XIX wieku cmentarz 
dla koni. Jesień to okazja do poznania 
wspaniałej przyrody Borów Dolnoślą-
skich, pośród których znajduje się zamek. 
Grzybiarze, których nie brakuje, mogą 
tam szukać grzybów. Wreszcie zima to 
okazja do organizacji kuligów.

szCzePionka 
dla nowożeńCów

Jak przystało na prawdziwy zamek, 
można tu również zetknąć się z duchami. 
Szczególnie dużą szansę na posłuchanie 
recitalu istot z zaświatów mają świeżo 
zaślubieni małżonkowie. Zamek nawie-
dza duch niewiernego rycerza, który pod 
nieobecność pana uwiódł żonę swego su-
werena. Zdrada została w końcu odkryta, 
a wiarołomność okrutnie ukarana. Para 
została zamurowana żywcem, a ich dusze 
do dnia dzisiejszego błagają o wybaczenie 
niecnego postępku. Ponoć do dziś pary, 
które biorą w zamku ślub, słyszą jęki potę-
pionych kochanków, co ma być przestrogą 
przed niewiernością. Dla trwania efektu 
zapobiegającego i uniknięcia wydatków na 
ekipę murarską, warto co jakiś czas wpaść 
ze współmałżonkiem na urlop do zamku.

retro i nowoCześnie
Zamek oferuje możliwość jazdy konnej 

na maneżu i w terenie. Można tu również 
skorzystać z lekcji udzielanych przez pro-
fesjonalnych instruktorów. Mniej ambitni 
miłośnicy podróży w stylu retro mogą 
skorzystać z przejażdżki bryczką.

Pobyt w historycznej budowli nie ozna-
cza braku współczesnych usług. Oprócz 
basenu na gości czeka również ośrodek 
SPA. Ponadto do dyspozycji gości oddano 
dwie sauny, minisiłownię, korty tenisowe 
i bilard. Wyjeżdżając z Zamku Kliczków 
można wspomnieć jego miłośnika Wilhel-
ma II i przyznać, że „cysorz to ma klawe 
życie”. Na szczęście turyści mogą mieć 
choć klawy weekend. 

Imprezy na 
zamku
9 stycznia – Gala 
jeździecka
1 maja – majówka 
rycerska
Październik – ale 
Pasztet! i hubertus
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relaks

W
prawdzie temperatura nie jest może zbyt wysoka, 
ale podczas mroźnej zimy 14-16 st. C można uznać 
za ciepło. Do tego miejsce to jest jedną z najwięk-

szych polskich atrakcji turystycznych. Równocześnie należy do 
najstarszych z nich, bo znanych w świecie przynajmniej od 600 
lat. Pierwsi zwiedzający przybywali tu w średniowieczu na 
zaproszenie królów i książąt. Dziś wstęp jest znacznie bardziej 
demokratyczny. Dzięki temu co roku kopalnię zwiedza ponad 
milion gości z całego świata. W ciągu ostatnich 65 lat odwie-
dziło Wieliczkę 34 mln turystów.

Podziemia tego jednego z najstarszych przedsiębiorstw w Eu-
ropie tworzą labirynt, na który składa się 2391 komór i 245 km 
korytarzy wydrążonych na 9 poziomach od głębokości 64 m do 
327 m. Udostępniony do zwiedzania rejon to zaledwie dwa procent 
całej kopalni. Pod ziemią można by było ukryć całą wieżę Eiffla. 
Część kopalni udostępniona do zwiedzania to ponad 80 komór 

i 9 kilometrów chodników (w trzech rejonach kopalni), podczas 
gdy łączna długość kopalnianych chodników to aż 245 km.

Najbardziej znana i oblegana jest Trasa turystyczna, jednak 
nie jest to jedyna z możliwych dróg zwiedzania kopalni. Wy-
magające nieco wysiłku, ale oferujące wyjątkowe wrażenia, 
są trasy Tajemnice wielickiej kopalni i Górnicza. Zwiedzający 
tę ostatnią musza założyć kombinezon, kask i lampę, by choć 
trochę poznać pracę górnika i zakamarki kopalni pod opieką 
doświadczonego przodowego.

Wędrując innymi dostępnymi trasami możemy między innymi 
odbyć pielgrzymkę, poznając wykute w soli kaplice na Szlaku 
Pielgrzymkowym. Jest jeszcze Trasa dla dużych i małych, która 
pozwala przeżyć przygodę zaplanowaną specjalnie dla grupy 
przyjaciół. Na koniec można podreperować zdrowie wdychając 
wyjątkowe powietrze tego jedynego w Polsce i jednego z nie-
licznych podziemnych uzdrowisk na świecie. 

nie wszyscy lubią zimę. można więc 
przed nią schronić się w uzdrowisku, 
hotelu i miejscu, gdzie temperatura jest taka sama przez cały 
rok – w Kopalni soli w wieliczce.

zimą ciepło 
latem chłodno

Historia
w średniowiecznych 
dokumentach wieliczka 
figuruje jako magnum 
sal, czyli wielka sól. już 
od ii połowy Xiii wieku 
znana była jako najwięk-
szy ośrodek solnictwa w 
Polsce, co potwierdziło 
nadanie jej  w roku 1290 
praw miejskich. w akcie 
lokacyjnym pojawiła 
się wzmianka o produ-
kowanym w wieliczce 
bałwanie solnym. zatem 
już od połowy  Xiii wieku 
sól w wieliczce musia-
ła być z powodzeniem 
wydobywana
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to miasto, które urzeka  
bogactwem kulturowym,  
komfortem życia,  
przyjazną przestrzenią miejską.

Trudno się dziwić, że to miejsce 
ukochali pisarze, poeci, kom-
pozytorzy. Dziś, spacerując 
po zabytkowym parku Czar-

toryskich, ma się wrażenie, że nikt się nie 
spieszy. Każdy znajdzie tu dla siebie źródło 
inspiracji – od zakątków pełnych zieleni 
po historyczne dziedzictwo i intelektualne 
wyzwania. Turysta w Puławach jest miłym 
gościem, na którego czeka wiele atrakcji 
kulturalnych i sportowych. Do poznania 
ducha oświeceniowych Puław zachęca 
Muzeum Czartoryskich, a przygodę z tu-
rystyką wodną oferuje Marina Puławy – no-
woczesny obiekt obsługujący nie tylko ruch 
wodny, ale również turystykę kamperową. 

Malownicze położenie Puław na terenie 
Małopolskiego Przełomu Wisły umożliwia 

aktywną rekreację i podglądanie rzad-
kich gatunków roślin i zwierząt. Lasy i za-
drzewienia stanowią aż 36% powierzchni 
miasta – Puławy to jedno z najbardziej 
zielonych miast Lubelszczyzny. 

Intensywna rewitalizacja nabrzeża rze-
ki pozwoliła na rozwój turystyki wodnej. 
Uroki Wisły można podziwiać, spaceru-
jąc bulwarem łączącym dwie przeprawy 
mostowe. Rowerowe eskapady oznako-
wanymi szlakami, niezapomniane spły-
wy kajakowe Wisłą, Wieprzem, Kurówką 
i Chodelką oraz rejsy łodziami, przejażdżki 
motorówkami w Marinie Puławy to tylko 
niektóre z pomysłów na ciekawe spędze-
nie wolnego czasu. 

Okolice Puław to jeden z najciekaw-
szych geologicznie obszarów w Europie. 

Woda wyrzeźbiła tu w miękkim lessie naj-
większą na kontynencie sieć wąwozów, głę-
bokich nawet na 10 m. Tereny te są idealne 
do spacerów, jazdy na rowerze, wędrówek 
na nartach biegowych i z kijkami nordic 
walking. Amatorów narciarstwa skuszą 
świetnie przygotowane stoki narciarskie.

Źródłem informacji na temat lokalnej 
turystyki, kultury i gastronomii jest bez-
płatna aplikacja turystyczna „Puławy”, 
która dzięki wbudowanemu modułowi 
gps wskazuje najbliżej zlokalizowane 
atrakcje, trasy rowerowe i  spacerowe 
oraz wydarzenia. 

Zapraszamy do Puław i do odwiedzenia 
nas na facebook – Puławoaktywni!

www.um.pulawy.pl

P R O M O C j A



vademecum turysty zima 2015/2016

relaks

Miasto nad Wisłą 

Puławy wywołują skojarzenia zarówno u humanisty, 
jak i inżyniera. Ten pierwszy pomyśli o Czartoryskich i historii. Drugi zaś o zakładach 

azotowych czy jednym z pięciu instytutów działających w mieście.
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d
użym atutem z punktu widze-
nia turysty jest położenie. To 
malowniczo położone nad 

rzeką miasto jest jednym z punktów 
w trójkącie turystycznym tworzonym 
przez trzy atrakcyjne miasta: Puławy-
Kazimierz Dolny-Nałęczów. Do Lublina 
jest stąd nieco ponad 55 km. Jest to więc 
doskonały punkt wypadowy, by poznać 
ten region Polski. Okolice Puław urzeka-
ją między innymi malowniczymi wąwo-
zami lessowymi i pofalowanym terenem. 
W efekcie, choć do gór stąd dość daleko, 
to jednak można pojeździć tu na nartach. 
W najbliższej okolicy znajdują się trzy 
niewielkie ośrodki narciarskie.

RoweR nawet ziMą
Zważywszy że ostatnie zimy nie były 

zbyt srogie, śmiało można polecić Puławy 
miłośnikom dwóch kółek. Przez miasto 
przebiegają aż cztery szlaki rowerowe. 
W większości są one łatwe i nadają się 
również dla mniej wprawnych rowerzy-
stów. Szczególnie atrakcyjny (ale również 
nieco bardziej wymagający od pozosta-
łych) jest czerwony szlak rowerowy. Bie-
gnie on przez teren Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego, gdzie można podziwiać 
pięknie wyrzeźbiony lessowy krajobraz 
wraz z jego malowniczymi, a zimą rozja-
śnionymi śniegiem wąwozami. Jadąc tym 
szlakiem, można też podziwiać malowni-
czy Małopolski Przełom Wisły.

nad wisłą
Puławy położone są nad Wisłą, która 

jest tu szczególnie malownicza. Nic więc 
dziwnego, że jest ona jednym z atutów 
miasta. Atrakcyjność tę podniosło jesz-

cze powstanie Mariny Puławy. Schodząc 
ulicą Piłsudskiego w kierunku mostu im. 
prezydenta Ignacego Mościckiego, docie-
ramy do nowoczesnego kompleksu tury-
stycznego, chętnie odwiedzanego przez 
miłośników sportów wodnych. Tuż przy 
nim znajduje się dwupoziomowy parking. 
Choć zimą raczej nie da się w pełni skorzy-
stać z uroków królowej polskich rzek, to 
jednak spacer jej brzegiem, nawet w mroź-
ny, zimowy dzień na pewno dostarczy 
przyjemnych wrażeń.

CzaRtoRysCy
Poza tymi atrakcjami miasta nadal jego 

głównym obiektem turystycznym jest daw-
na rezydencja Czartoryskich. Ten wspania-
ły pałac i park w stylu angielskim należą 
do najcenniejszych tego typu obiektów 
w Polsce. Do tego szczęśliwie ocalał pomi-
mo burz dziejowych, jakie przewalały się 
nad naszym krajem ostatnich dwustu lat.

Park powstał z inicjatywy i według 
koncepcji niezwykłej kobiety, jaką była 
Izabela z Flemmingów Czartoryska. 
Z dwóch podziwianych przez współcze-
snych parków stworzonych przez księżną, 
w podwarszawskich wówczas Powązkach 
i w Puławach, dziś możemy podziwiać 
tylko ten ostatni. Tym bardziej warto zaj-
rzeć tu, by poczuć klimat przełomu XVIII 
i XIX wieku, kiedy gościły tu wielkie 
osobistości ówczesnego świata z carem 
Aleksandrem na czele. 

Jak widać są Puławy miejscem nieba-
nalnym i chyba niedocenianym. Można 
tu zarówno uprawiać klasyczną turystykę 
kulturową, podziwiając miejscowe zabyt-
ki, jak i aktywną, jeżdżąc na rowerze czy 
nartach, albo po prostu spacerując.

narty w Puławach
oŚRodeK naRtsPoRt, Rą-
BLÓw 
dwa wyciągi talerzykowe. dłu-
gość 160 m, różnica wysokości ok. 
35 m, oraz długość 300 m, różni-
ca wysokości ok. 50 m, sztuczne 
oświetlenie i naśnieżanie, trasy 
ratrakowane

wyCiąG w CeLeJowie
dwa wyciągi talerzykowe i trasy 
o długości 250 m i 300 m, różnica 
wysokości 24 m, sztuczne oświe-
tlenie i naśnieżanie, trasa ratrako-
wana 

wyCiąG w PaRCHatCe
dwa wyciągi o długości po 350 m, 
różnica wysokości 54 m, sztuczne 
oświetlenie i naśnieżanie, trasy ra-
trakowane, wyciągi talerzykowe
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O
środków Spa w Polsce nie 
brakuje. Są zlokalizowane 
w wielu miejscach w kraju. 

Coraz częściej pojawiają się jednak 
ośrodki wyspecjalizowane, które stawia-
ją szczególny nacisk na jakiś segment 
usług. Przykładem takiego ośrodka jest 
Talaria SPA położona w Trojanowie koło 
Garwolina. 

Ośrodek znajduje się w zabytko-
wym XIX-wiecznym pałacu otoczonym 
25-hektarowym parkiem. Na jego terenie 
są trzy stawy, gdzie można latem popły-
wać łódką lub rowerem wodnym czy też 
nawet połowić ryby. Ciekawym miejscem 
w parku jest Nasza Bania, czyli zewnętrz-
na słowiańska sauna z seansami dla hartu 
ducha i ciała, z dróżką refleksoterapii 
i wypoczywalnią we wiórach sosny lub 
na sianie. Ponadto do dyspozycji szuka-
jących relaksu oddano cztery km dróżek 
do biegania i nordic walkingu.

W samym pałacu na gości czekają 
rozmaite zabiegi SPA czy wellness. Jest 
więc tu sauna, basen z przeciwprądem 

i podwodną muzyką, jacuzzi (36 stopni) 
czy strefa relaksu z widokiem na ogród 
i fontannę. Ponadto hammam z łaźnią 
parową, strefą peelingu solnego i inne 
atrakcje.

Po wszystkich tych zabiegach można 
zasiąść w kameralnej Sali kominkowej, 
gdzie rano zlokalizowany jest bufet ka-
wowy, a później odbywają się rozmaite 
warsztaty czy szkolenia. Po południu 
znowu swobodniej, na stole lądują książ-
ki i poradniki, a wieczorem gry i karty. 
Wieczorem otwiera się też barek z nalew-
kami, które powstają w Talarii. 

Jeśli ktoś nie ma w sobie ani odrobi-
ny eskimosa i po prostu nie lubi zimy, zawsze może 
choć częściowo przeczekać tę porę roku w SPa. a jeśli jest 
kobietą, to może to być SPa  dla kobiet.

talarIa 
Nazwa nawiązuje do starogrec-
kigo określenia „skrzydlatych 
sandałów” – symbolu boga – 
posłańca Hermesa. Talariae były 
synonimem komfortu i wygody 
oraz lekkości w chodzeniu po 
pełnych wybojów drogach i ścież-
kach życia

Zimowy relaks
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Dominikana to kraj oferujący 
wspaniałe, należące do najlepszych 

na świecie plaże i doskonałe 
ośrodki. Do tego niezwykła 

przyroda, góry, barwna kultura 
i doskonałe warunki do uprawiania 

sportów – zapewnia  Leila Boasier 
Budecker, dyrektor Narodowej 

Centrali Turystycznej  
Republiki Dominikańskiej na środko-

wą i wschodnią Europę.

Najlepsze 
plaże świata
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Dlaczego warto spędzić urlop 
na Dominikanie?

Republika Dominikany jest drugim 
pod względem wielkości i najbardziej 
zróżnicowanym krajem na Karaibach. 
Jest to kraj nieporównywalny z żadnym 
innym, mieszkają tu ciepli i niezwykle 
gościnni ludzie. 

Kraj oferujący wspaniałe, należące do 
najlepszych na świecie plaże i doskonałe 
ośrodki. Do tego niezwykła przyroda, góry, 
barwna kultura i doskonałe warunki do 
uprawiania sportów i zażywania rozma-
itych rozrywek.

Odkryta w 1492 roku przez Krzysz-
tofa Kolumba wyspa tętni fascynującą 
historią, którą można poznać w tutej-
szych muzeach. Oferuje niezwykłe do-
świadczenia kulturowe dzięki tutejszej 
muzyce, sztuce, licznym festiwalom, do 
tego wyborne miejscowe specjały takie 
jak cygara, rum, czekolada, kawa. Tutaj 
narodził się taniec merengue, tutaj są 
wspaniałe bursztyny czy larimar – ka-
mień delfina. Dominikana to najlepsze 
miejsce do gry w golfa na Karaibach 
i w całej Ameryce Łacińskiej, jak wynika 
z opinii IAGTO (International Associa-
tion of Golf Tour Operators). Tutejsze 
pola projektowało ponad 30 czołowych 
projektantów pól golfowych, nic dziw-
nego, że zachwycają one graczy z całego 
świata. Tłem do gry są tu góry i błękitne 
morze. 

Dominikana oferuje niezwykle bogate 
i różnorodne otoczenie, które działa na 
wyobraźnię każdego. Do tego, by do-
świadczyć tego na własnej skórze, można 
tu dotrzeć przez jedno z ośmiu tutejszych 
międzynarodowych lotnisk.

Które miejsca na Dominikanie 
są szczególnie atrakcyjne?

Dla szukających odpoczynku i relaksu 
najlepszym wyborem jest Punta Cana 
/ Bávaro na wschodnim wybrzeżu. Są 
tam wspaniałe plaże, ekskluzywne ho-
tele, romantyczne miejsca i niesamowite 
pola golfowe. Dzięki międzynarodowemu 
lotnisku Punta Cana (PUJ) jest doskona-
le połączone z lotniskami na Karaibach 
i w Ameryce Środkowej.

Z kolei La Romana Bayahibe na połu-
dniowym wschodzie wyspy jest jednym 
z najlepszych ośrodków turystycznych 
kraju. Tu również są wspaniałe pola gol-
fowe, ale i plantacje trzciny cukrowej, 

góry i piękne plaże. To doskonałe miej-
sce do uprawiania sportu, a także dobry 
punkt startu do Parku narodowego Saona 
Island, najchętniej odwiedzanej atrakcji 
przyrodniczej kraju.

Kolejnym szczególnym miejscem jest 
stołeczne Santo Domingo. To największe, 
najbardziej energetyczne i kosmopoli-
tyczne miasto w Ameryce Środkowej, 
pełne przyjaznych ludzi. To również naj-
starsze miasto Karaibów, gdzie znajduje 
się dzielnica kolonialna z wyjątkowy-
mi zabytkami. Jest tu między innymi 
pierwsza katedra – Primada de Americas, 
pierwszy szpital i pierwszy uniwersytet 
Nowego Świata. To tu stoi pałac Alcazar 
de Colón, w którym mieszkał Diego, syn 
Krzysztofa Kolumba. W pobliżu miasta 
jest plaża Boca Chica, będąca jednym 
z najlepszych miejsc do skosztowania 
smażonych ryb i owoców morza. Moż-
na to zrobić w jednej z restauracji usy-
tuowanych przy plaży. Jest tu wreszcie 
wspaniała rafa koralowa.

Innym skarbem natury jest półwysep 
Samaná. Jest dziki i nieskażony przez 
człowieka. Znajdują się tu ukryte ro-
mantyczne zatoczki, wodospady i nie-

zwykłe widoki. To najlepsze miejsce 
dla niezależnych podróżników. Tysiące 
Europejczyków, którzy przybyli tu jako 
turyści, założyło swoje biznesy i pozosta-
ło, co nadaje temu miejscu szczególny, 

kosmopolityczny charakter. Samaná sły-
nie z plaż i warunków do trekkingu oraz 
jako miejsce, gdzie można obserwować 
wieloryby. Tu również jest międzynaro-
dowe lotnisko.

Dominikana to nie tylko plaże, 
ale również pola golfowe, moż-
liwość nurkowania, uprawiania 
żeglarstwa. To również wyjąt-
kowa kultura i kuchnia
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W Perto Plata znajduje się największe 
na Karaibach skupisko wciąż stojących 
domów w stylu wiktoriańskim. Tutejszy 
Fort San Felipe jest jedną z najstarszych 
twierdz epoki kolonialnej w regionie. 
Dzięki kolejce linowej turyści mogą do-

stać się na szczyt Mt. Isabel de Torres czy 
odwiedzić ogród botaniczny. Oczywiście 
jest jeszcze na wyspie wiele innych nie-
zwykłych miejsc.

Jak turyści spędzają czas na 
Dominikanie?

Dominikana znana jest na całym 
świecie jako miejsce doskonałe do nur-
kowania, surfingu, kite- czy windsurfin-
gu. Można tu korzystać zarówno z plaż 
w pobliżu miast, jak i zupełnie dzikich. 
Kręgosłup wyspy to wysokie góry oto-
czone morzem i poprzecinane rzekami. 
Dominikana to najlepsze miejsce do eko-
turystyki na Karaibach. To druga pod 
względem wielkości wyspa w regionie, 
gdzie parki narodowe i rezerwaty przyro-
dy pokrywają 25 proc. powierzchni kraju. 
Są tu najniżej i najwyżej położone punkty 
w regionie. Najwyższy szczyt Duarte ma 
3087 m n.p.m., a jezioro Enriquillo poło-
żone jest 42 m poniżej poziomu morza. 
Wodospady Damajagua w Puerto Plata, 
Jimenoa Jarabacoa i El Limón Samana 
gwarantują niezapomniane przeżycia.

Dzięki mieszaninie kultury, przyrody 
i malowniczych plaż oraz dobrej infra-

strukturze turystycznej, a także bardzo 
dobrym połączeniom lotniczym, Domi-
nikana jest oceniana jako jedno z naj-
lepszych miejsc do wzięcia ślubu czy 
spędzenia miesiąca miodowego. Łagodny 
tropikalny klimat sprzyja uprawianiu 

golfa przez cały rok. Są tu również do-
skonałe warunki do rodzinnego wypo-
czynku. Niezależni turyści podróżujący 
samotnie bez problemu mogą zwiedzić 
wszystkie interesujące miejsca w kraju. 
Kto chce, może skorzystać z jednej z licz-
nych firm turystycznych oferujących 
rozmaite pakiety.

Jak wygląda infrastruktura 
turystyczna kraju?

Dominikana jest jednym z ulubionych 
przez turystów miejsc od wielu lat, przy-
ciąga celebrytów, osobistości sportu i zwy-
kłych podróżnych. Kraj ma największą 
liczbę pokoi hotelowych na Karaibach. 
Jest ich ponad 69 tys. Działa tutaj wiele 
znanych na świecie marek hotelowych, 
jak choćby Hard Rock Hotel, Hilton, Ho-
liday Inn, Iberostar, IFA Hotel, Majestic 
Resorts, Occidental, Princess, Riu, She-
raton i wiele innych. Urok Dominikany 
to również małe hotele, jak Tortuga Bay 

(Punta Cana) i Peninsula House (Samaná) 
czy wreszcie drogie butikowe hotele. We 
wszystkich tych obiektach oferowane są 
usługi na wysokim poziomie, podobnie jak 
w ekologicznych bungalowach w górach 
czy na plaży.

W ostatnich latach Ministerstwo 
Turystyki Dominikany zrobiło wiele 
dla rozwoju infrastruktury turystycznej, 
a mianowicie lotnisk międzynarodo-
wych, nowych autostrad, czy rewitaliza-
cji dzielnicy kolonialnej w stolicy. Ponad 
80 proc. ruchu turystycznego koncentru-
je się w Samana-Las Terrenas, Bavaro 
Punta Cana i La Romana-Bayahibe. 
Dzięki nowo otwartym drogom podróż 
z Santo Domingo do Samana i Punta 
Cana trwa tylko dwie i pół godziny. 
W regionie Punta Cana na wschodnim 
wybrzeżu zostanie otwarta nowa 72-ki-
lometrowa droga między Bavaro, Uvero 
Alto a Miches. Jest to ostatni odcinek 
pozostały do zakończenia budowy drogi 
z Miches do nadmorskiego miasta Sa-
bana de la Mar, skąd odpływają promy 
na Półwysep Samana i wyruszają łodzie 
wycieczkowe do Parku Narodowego Los 
Haitises. Na Dominikanie działa pięć 
portów, do których zawijają statki wy-
cieczkowe. Najnowszy z nich – Amber 
Cove – został otwarty w październiku 
2015 roku na północnym wybrzeżu, 
obok miasta Puerto Plata.

Jak można najłatwiej dostać 
się do Republiki Dominikany?

Pomiędzy Dominikaną a Europą 
przez cały rok odbywają się regular-
ne loty. Obsługują je linie Air France 
i Swiss Air. Poza tym są jeszcze loty 
czarterowe na trasie Punta Cana-War-
szawa i La Romana-Warszawa.

Jakie jest pPani ulubione miej-
sce na Dominikanie?

Bardzo kocham mój kraj, uwielbiam 
jego plaże i naturalne krajobrazy, zwłasz-
cza na północnym wybrzeżu. Szczególnie 
lubię Puerto Plata i Półwysep Samaná. Pu-
erto Plata jest regionem zielonych lasów, 
złotych plaż, krystalicznie czystej wody 
i raf koralowych. Są tu malownicze wioski, 
gdzie można poczuć klimat prawdziwej 
Dominikany. Z kolei Samaná to kraina 
bujnych gajów, palm kokosowych, dziewi-
czych plaż, raf koralowych, wodospadów 
i bujnych górskich lasów. 

Plaże
Dominikańskie plaże wielokrot-
nie wygrywały międzynarodowe 
plebiscyty o tytuł najlepszych na 
świecie. Do tego infrastruktura 
pozwala znaleźć usługi na każdą 
kieszeń
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choć w Polsce świadomość konieczności ubezpieczenia 
się przed wyjazdem nie jest bardzo wysoka, to jednak stopniowo 
rośnie. zwłaszcza jeśli chodzi o wyjazdy i sporty zimowe.

(U) bezpieczny 
narciarz

bezPieczeństwo
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bezPieczeństwo

z
arówno narciarze, jak i snow-
boardziści coraz częściej 
ubezpieczają zarówno siebie, 

jak i sprzęt narciarski. 
Koszt polisy nie jest wysoki, to zale-
dwie kilka złotych na dzień, a może 
zaoszczędzić wielu finansowych kło-
potów w razie nieszczęśliwego zda-
rzenia. A o takowe, jak wiadomo, na 
stoku stosunkowo 
łatwo.

co chronić?
Ochrona ubezpie-

czeniowa obejmu-
je sprzęt narciarski 
i snowboardy, na 
wypadek ich utra-
ty czy uszkodzenia. 
Nie mniej ważne są 
świadczenia polega-
jące m.in. na:

- zwrocie kosztów 
zakupionego i niewy-
korzystanego np. ze 
względu na chorobę 
czy nieszczęśliwy 
wypadek karnetu nar-
ciarskiego,

- przejęcie kosztów 
wypożyczenia nart czy 
snowboardu w przy-
padku uszkodzenia 
lub opóźnienia dosta-
wy naszego własnego 
sprzętu,

- pokrycie kosztów 
rehabilitacji po powro-
cie do Polski,

- koszty ratownic-
twa i poszukiwań.

- Elementem, o któ-
rym nie zawsze pamię-
tają nawet przezorni turyści, jest polisa 
odpowiedzialności cywilnej – mówi 
Rafał Buczak, Dyrektor Sprzedaży 
HaneMerkur Ubezpieczenia Podróży. 
Ubezpieczenie zwane popularnie OC 

zabezpieczy nas przed roszczeniami 
osób, którym możemy wyrządzić 
szkodę podczas radosnego korzystania 
z uroków zimy.  Wielu z nas nie zdaje 
sobie sprawy, jak wiele nieprzewi-
dzianych zdarzeń może mieć miejsce 
na stoku i z jakimi konsekwencjami 
mogą się one wiązać. Nieumyślne spo-
wodowanie upadku innego narciarza, 

przy którym dojdzie do uszkodzenia 
jego ciała lub sprzętu, może spowo-
dować wysokie roszczenia z jego stro-
ny wobec nas i naszych bliskich. A 
roszczenia mogą dotyczyć naprawdę 

wysokich kwot. Jeśli złamiemy nogę 
np. instruktorowi tańca, to może on 
chcieć zwrotu utraconych zarobków.

pomoc kosztUje
Prywatna polisa daje możliwość 

skorzystania z takich usług jak pomoc 
służb ratunkowych na stoku przy użyciu 
wszelkich dostępnych środków – w tym 

także, o ile będzie 
to niezbędne, trans-
port helikopterem. 
Dodatkowo oczy-
wiście diagnostykę 
i leczenie w szpitalu 
czy specjalistyczny 
transport medyczny 
do miejsca zamiesz-
kania. W ramach 
usług assistance 
liczyć można na 
wykup leków czy 
pokrycie kosztów 
noclegu dla osoby 
towarzyszącej.

– Przewagą pry-
watnej polisy nad 
kartą EKUZ jest 
pokrycie kosztów 
transportu do kraju 
np. po urazie na sto-
ku i przebytej ope-
racji. - przekonuje 
Rafał Buczak. – O ile 
sama karta może wy-
starczyć na koszty 
leczenia, to już nie 
pokryje transportu 
medycznego heli-
kopterem ze stoku, 
karetką ze szpitala na 
lotnisko, specjalnego 
transportu lotniczego 

w pozycji leżącej czy przejazdu karetką 
w Polsce. A szacunkowy koszt wymie-
nionych usług to nawet kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. dodaje HaneMerkur 
Ubezpieczenia Podróży. 

odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zwane w skrócie oc, chroni jego posiadacza przed roszczeniami 

osób, którym mógł on wyrządzić szkodę. 
Dotyczy to zarówno szkód materialnych, zniszczenia sprzętu sportowego czy uszkodzenia nieruchomości, jak 

również np. ubrania (co, zważywszy na ceny niektórych ubrań, może być kosztowne). kupując polisę oc trzeba 
sprawdzić, czy zakres ochrony jaki oferuje, jest wystarczający dla nas. biorąc udział w wyścigu na skuterach śnież-

nych możemy nie tylko narobić znacznych szkód, ale nie pokryjemy ich ze standardowej polisy.
trzeba też sprawdzić sumę gwarantowaną, bo przejechanie saniami motorowymi po drogich  samochodach na 

parkingu może ją przekroczyć.
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bezPieczeństwo

z
 najnowszego badania 
Aktywności Polaków na urlo-
pach i ich ubezpieczania prze-

prowadzonego przez instytut IMAS 
wynika, że urlop za granicą spędza co 
trzeci z nas (39 proc.). Chętnie wybie-
ramy kraje południowe, w których 
możemy spodziewać się słonecznej 
pogody. Najpopularniejszymi kierun-
kami są kraje Unii Europejskiej, takie 
jak Włochy, Grecja, Hiszpania, 
Chorwacja, Francja, ale też Niemcy. 
Około 2/3 wyjeżdżających przynajmniej 
od czasu do czasu organizuje urlop 
samodzielnie, pozostałe osoby jeżdżą 
tylko z biurem podróży. W przypadku 
zdecydowanej większości z nas wakacje 
za granicą trwają maksymalnie dwa 
tygodnie – dotyczy to dziewięciu na 
dziesięć przebadanych osób, w tym 
czasie szukamy ciekawych form spę-
dzania czasu, chętnie bierzemy udział 
w dodatkowych, nie zawsze w 100 proc. 
bezpiecznych, aktywnościach. – Jak 

pokazują wyniki naszego badania, 
podejmowanie ryzykownych aktywno-
ści nie sprzyja jednoznacznie ubezpie-

czaniu się. Na ubezpieczenie decyduje 
się jedynie 40 proc. Polaków, z czego 
16 proc. ma je zawsze. Ponadto zaledwie 
co trzeciej osobie proponowano polisę 

przy zakupie takich aktywności. 
Tymczasem w posiadaniu ochrony 
chodzi o prewencję: mam ubezpiecze-
nie, więc czuję się pewnie – mówi Marat 
Nevretdinov, wiceprezes TU Europa. 
Wyniki badania Aktywności Polaków 
na urlopach i ich ubezpieczanie wska-
zują, że niestety przywiązujemy nie-
wielką wagę do odpowiedniej ochrony 
podczas zagranicznych wakacji. Co 
prawda 76 proc. badanych stwierdziło, 
że zwykle w czasie urlopu w innych 
krajach posiada ubezpieczenie, jednak 
w przypadku samodzielnie planowanych 
wakacji aż 24 proc. osób nie wykupuje 
polisy turystycznej. Odsetek osób ubez-
pieczonych jest wyższy w przypadku 
wyjeżdżających częściej niż raz w roku 
(82 proc.) oraz jeżdżących z biurami 
podróży (88 proc.). Warto jednak pod-
kreślić, że 65 proc. osób jeżdżących na 
zorganizowane wakacje polega jedynie 
na ubezpieczeniu wliczonym w cenę 
wyjazdu. 

aktywny 
nie Ubezpieczony

84 proc. Polaków, którzy wybierają się na urlop za gra-
nicę, planuje spędzić urlop aktywnie. z badania przeprowadzonego 

dla towarzystwa Ubezpieczeń europa wynika jednak, że niestety 49 proc. turystów nie 
wie, czy posiadane ubezpieczenie zabezpiecza ich w czasie tych aktywności. dlaczego? 

Bo właśnie taki odsetek czyta pobieżnie lub wcale ogólne warunki Ubezpieczenia.

kto zapłaci
w polskich górach pomoc jest 
bezpłatna, ale nie wszędzie tak 
jest. w większości krajów nawet 
akcja zwiezienia poszkodowane-
go ze stoku narciarskiego na dół  
jest płatna. i do tego zwykle dość 
droga.
najdroższa jest akacja przy użyciu 
śmigłowca. polski Gopr wycenia 
koszt godzinnego lotu na ok. 3 
tys. zł, jednak w polsce za jego 
lot nie zapłacimy. natomiast na 
słowacji koszt akcji z użyciem 
śmigłowca wynosi 5-7 tys. euro 
(zależnie od czasu trwania akcji). 
w przypadku braku odpowiedniej 
polisy płaci poszkodowany

Góry
Góry zimą są znacznie 
bardziej niebezpiecz-
ne. w niektórych kra-
jach (np. na słowacji), 
na zimę zamyka się 
część szlaków tury-
stycznych
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