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SpiS treści

Nareszcie zima! Miłośnicy narciarstwa patrzą za 
okno i w prognozy pogody, wypatrując śniegu. 

Choć zimy ostatnio bywały kapryśne i warunki nar-
ciarskie w niektórych ośrodkach nie zawsze wyma-
rzone, to na szczęście zarządcy stoków inwestują w 
coraz lepsze systemy naśnieżania. Czekają również 
nowe trasy i wyciągi, będzie więc gdzie i jak szuso-
wać. A w takim razie jakiś śnieg (sztuczny czy natu-
ralny), na pewno będzie, więc wystarczy wybrać 
odpowiedni ośrodek, szykować sprzęt i kupować 
karnety. Piszemy więc, co nowego w wybranych 
ośrodkach u naszych sąsiadów i popularnych wśród 
naszych narciarzy miejscach, takich jak Stubai w 
Austrii czy Dolomity we Włoszech. 

A jeśli ktoś nie lubi śniegu? No cóż, nic straconego. 
Żeby przetrwać do wiosny, może skorzystać z któ-
regoś z licznych połączeń z naszych portów lotni-
czych, by odlecieć do bardziej czy mniej ciepłych 
krajów. I takie propozycje znalazły się w naszym 
„Vademecum Turysty”. Dla tych, którzy nie mogą się 
zdecydować, czy mróz i śnieg, czy tropiki, proponu-
jemy city break (choćby w Gdańsku). Ostatecznie 
można też pojechać do któregoś z ośrodków nar-
ciarskich i nie wychodzić ze SPA czy basenu. Tak czy 
inaczej, zachęcamy, by nie spędzić zimy przed tele-
wizorem.
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n
ie ma w tym przypadku. Zarówno 
dogodne położenia, jak i różne 
stopnie trudności, jakie oferują 

poszczególne pasma, powodują, że zawsze 
warto w te góry przyjechać. 

WiSła
To miasto jest jednym z symboli Be-

skidów. Położone w Beskidzie Śląskim 
u podnóża Baraniej Góry, z której sto-
ków rozpoczyna swój bieg królowa pol-
skich rzek – Wisła. Miejscowość zachę-
ca do przyjazdu nie tylko malowniczo-
ścią, ale również doskonałą infrastrukturą.

Na turystów czekają nie tylko liczne 
wyciągi i stoki narciarskie, ale również 
muzea i zabytki. Jednym z najciekawszych 
jest Muzeum Beskidzkie, które znajduje 
się w jednym z najstarszych budynków 
w mieście. Ulokowano je w Starej

Karczmie, zbudowanej w 1794 r. In-
nym zabytkiem jest Zamek Myśliwski 
Habsburgów z XIX w., przeniesiony spod 

Baraniej Góry do centrum miasta – obec-
nie siedziba PTTK. Jeszcze inny tego typu 
obiekt to Zamek Prezydenta na Zadnim 
Groniu z 1930 r. Samo miasto jest jed-
nym z centrów sportów zimowych. Bo-
daj najbardziej znanym sportowcem z Wi-
sły jest Adam Małysz. Nic więc dziwne-
go, że powstały tu nowoczesne skocznie. 
W tym skocznia K-120 im. Adama Ma-
łysza, gdzie można podziwiać również 
Galerię Trofeów mistrza. Z okien niektó-
rych hoteli, jak na przykład Geovity Wi-
sła, można podziwiać wyczyny skoczków 
narciarskich. 

Krynica-Zdrój
To miasto jest atrakcyjnym centrum 

sportów zimowych. Najpopularniejszym 
ośrodkiem jest tu Jaworzyna Krynicka 
(1114 m n.p.m.) z najdłuższą w Polsce 
kolejką gondolową. Funkcjonuje tu sie-
dem tras narciarskich o różnych pozio-
mach trudności w odległości 8 km. Inne 

stacje to Słotwiny i Azoty, czyli kompleks 
wyciągów narciarskich z kolejkami krze-
sełkowymi oraz wyciągami orczykowymi 
i najlepszym w regionie Snowparkiem.

W centrum Krynicy-Zdroju zlokalizo-
wana jest stacja narciarska Henryk cieszą-
ca się największą popularnością wśród ro-
dzin i początkujących narciarzy. W samym 
mieście i jego najbliższej okolicy znajduje 
się sporo obiektów noclegowych. Przykła-
dem takiego obiektu o dobrym standardzie 
jest Ośrodek Geovita w Krynicy-Zdroju, 
leżący w bezpośrednim sąsiedztwie lasów 
i Parku Zdrojowego. Na uwagę zasługu-
ją również rozwijające się stacje narciar-
skie w pobliskim Tyliczu w odległości 6 
km od obiektu, kuszące narciarzy świet-
nie utrzymanymi stokami oraz bezpłatny-
mi parkingami. Coraz większą popularno-
ścią cieszą się również trasy narciarstwa 
biegowego, oświetlone i specjalnie wy-
tyczone między innymi w Tyliczu oraz 
w Dolinie Czarnego Potoku. 

każdy miłośnik gór musiał gdzieś rozpoczynać swoją 
z nimi przygodę. Beskidy są chyba tymi górami, w których najwięcej 

późniejszych narciarzy, taterników czy po prostu turystów górskich stawiało pierwsze 
kroki w górzystym terenie.

Zawsze jest pora 
na Beskidy 
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r
egion ten nadaje się dosko-
nale do wypoczynku przez 
cały rok. Latem, poza 

wędrów kami po malowniczych szla-
kach, atrakcją jest doskonale przygoto-
wany i utrzymany system tras rowero-
wych – single tracków.

Świeradów Zdrój
W sercu Gór Izerskich leży uzdrowi-

sko Świeradów Zdrój. Jest to doskonałe 

miejsce zarówno jako baza wypado-
wa w góry, jak i miejsce wypoczynku, 
gdzie czas można po prostu spędzać. 
W samym mieście znajduje się wiele 
różnorodnych atrakcji turystycznych. 

Bodaj najbardziej znaną z nich jest 
Dom Zdrojowy z najdłuższą na Dolnym 
Śląsku modrzewiową halą spacerową 
i pijalnią wody mineralnej.

Na zwolenników wypoczynku w cie-
ple czeka aquapark, gdzie jest m.in. kryty 

basen ze zjeżdżalnią pontonową, huś-
tawka wodna, gejzery, basen solankowy

Narty
Zimą zaś na spragnionych aktywnego 

wypoczynku czekają wyciągi oraz trasy 
zjazdowe i do narciarstwa biegowego. 
W sąsiedztwie znajduje się zresztą jeden 
z bardziej znanych w Polsce ośrodków 
narciarstwa biegowego – Polana Jaku-
szycka. To tutaj organizowane są słyn-

Góry te to miejsce niezwykłe. 
Położone na historycznym pograniczu, gdzie ścierały 
się wpływy polskie, czeskie i niemieckie. Dziś oferuje 
turystom zarówno pamiątki bogatej historii, 
jak i trasy narciarskie oraz relaks w licznych SPA 
i sanatoriach.

Góry izerskie
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zimno

ne Biegi Piastów, podczas których na 
różnej długości trasach próbują swych 
sił zarówno zupełni amatorzy, jak i po-
ważnie trenujący sportowcy.  Polana 
Jakuszycka przechodzi właśnie moder-
nizację, więc wkrótce będzie oferowała 
jeszcze lepsze warunki do biegania na 
nartach. Świeradów-Zdrój to miejsce, 
które zachwyca o każdej porze roku. 
Okolica pełna jest zimowych atrakcji 
w sam raz dla narciarzy. Dobrze przygo-
towane i oznakowane trasy rozpoczyna-
ją się już na Stogu Izerskim i prowadzą 
m.in. przez Halę Izerską do Jakuszyc. 
Najnowocześniejsza w Polsce kolej 
gondolowa Ski & Sun w mniej niż 10 

minut wwozi turystów na szczyt Stogu 
Izerskiego, z którego rozciąga się nie-
samowity krajobraz. Po szaleństwie na 
stoku warto zajrzeć do znajdującej się 
na tutaj restauracji i odpocząć na tarasie 
widokowym, obserwując szusujących 
narciarzy. W Świeradowie na narciarzy 
czeka ośrodek Ski & Sun, gdzie przy-
gotowana jest oświetlona trasa o długo-
ści 2,5 tys. metrów. Na górę turystów 
dowozi nowoczesna kolej gondolowa 
o długości 2172 metrów.

Zamki
Okolica kusi również pamiątkami hi-

storii, która w wiekach średnich była tu 

szczególnie barwna, czego dowodem są 
tutejsze zamki. Najbardziej chyba zna-
nym (głównie dzięki licznym kręconym 
tu filmom) i malowniczym zamkiem 
w okolicy jest położony nad brzegiem 
Jeziora Leśniańskiego zamek Czocha.

Inną pamiątką po czasach, gdy Śląsk 
zamieszkiwały rody rycerskie, są ma-
lownicze ruiny XIV-wiecznego zamku 
w Świeciu. Jeszcze starszym tego typu 
obiektem są ruiny zamku Gryf. Wybu-
dowano go w połowie XIII wieku na 
polecenie księcia Konrada Głogow-
skiego, który, jak przystało na jednego 
z ówczesnych wielmożów, prowadził 
barwny i pełen zwrotów akcji żywot, 
między innymi walcząc zbrojnie ze 
swym bratem o część dziedzictwa po 
ojcu. I wreszcie XIV-wieczny zamek 
Chojnik, wybudowany przez księcia 
świdnickiego Bolka II. Dziś w zam-
ku rezyduje niezwykle barwna postać 
– Kasztelan Zamku Chojnik Andrzej 
Ciosaniec (znany bardziej jako Jędrek 
z Zamku Chojnik). Człowiek, który 
nie tylko bierze udział w wielu rekon-
strukcjach historycznych, ale i umie 
o historii opowiadać jak mało kto.

R E K L A M A



Zima na ziemi sądeckiej ma 
niezwykły urok. Przesyco-

ne lekkim mrozem powietrze, 
perfekcyjnie dopracowane trasy 
zjazdowe na licznych stacjach 
narciarskich i wyciągach, boga-
ta oferta hoteli i ośrodków wy-

SZUKASZ MIEJSCA  
NA AKTYWNY ZIMO-
WY WYPOCZYNEK 
Z DALA OD MIEJSKIE-
GO GWARU I ZGIEŁKU 
– ZAPRASZAMY NA 
SĄDECCZYZNĘ.

Na narty...  
tylko Sądeckie

Starostwo Powiatowe  
w Nowym Sączu 
www.nowosadecki.pl
FB/SADECKIEzaprasza

poczynkowych oraz unikalna 
gościnność mieszkańców – taka 
jest najlepsza kraina dla narcia-
rzy i snowboardzistów.
Sądeckie stoki zawsze są dosko-
nale przygotowane i gotowe na 
przyjęcie gości. Część dysponu-

je miłym dla oka oświetleniem, 
które umożliwia wieczorne 
i nocne szusowanie. Wypiesz-
czone trasy zjazdowe o różnym 
stopniu trudności czekają na 
wprawionych narciarzy i po-
czątkujących miłośników bia-
łego szaleństwa. Każdy znajdzie 
coś dla siebie, nawet mali sa-
neczkarze mają specjalne miej-
sca na zjazdy. Stoki w Krynicy-
-Zdroju, Wierchomli, Rytrze, 
Kamiannej, Tyliczu, Suchej Do-
linie, Powroźniku, Muszynie, 
Ptaszkowej, Cieniawie i innych 
miejscowościach oferują peł-
ną gamę usług. Wypożyczalnie 
mają przygotowany niezawod-
ny sprzęt i serwis, instruktorzy 

chętnie przeszkolą kolejnych 
adeptów narciarstwa i snowbo-
ardu, a lokale gastronomiczne 
nakarmią wszystkich głodnych, 
spragnionych ciepłej strawy lub 
napitku.
Sądeckie stacje narciarskie ofe-
rują szerokie wygodne stoki, po 
których można do woli szuso-
wać bez obawy o ciasnotę. Trasy 
są systematycznie ratrakowane. 
Gotów do działania jest również 
sprzęt naśnieżający, a nad bez-
pieczeństwem turystów czuwają 
doskonale wyszkoleni ratowni-
cy Grupy Krynickiej GOPR.
W przerwie między kolejnymi 
szusami warto odwiedzić naj-

bardziej narciarskie w Polsce 
Muzeum Regionalne w Piwnicz-
nej-Zdroju, w którym znajduje 
się unikalna kolekcja dawnego 
sprzętu narciarskiego, świad-
cząca o bogatych tradycjach 
sportowych ziemi sądeckiej. 
Zimowy urlop spędzony na Są-
decczyźnie pozostawia ciepłe 
wspomnienia i moc niezapo-
mnianych wrażeń, które spra-
wiają, że wraca się tu jak do 
domu: po wypoczynek i najlep-
sze w życiu chwile.

FOT. ARCHIWUM STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM SĄCZU

p r o m o c j a
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Więcej, czyli sport, ruch na świeżym powietrzu, białe szaleństwo.  
Dosłownie i w każdym wydaniu. Zieleniecki mikroklimat, ciągnące się kilome-
trami trasy do narciarstwa biegowego i zjazdowego oraz Duszniki Arena spra-
wiają, że Duszniki są prawdziwą stolicą sportów Zimowych na Dolnym Śląsku.

150 dni zimy
Zima w  Dusznikach i  okolicy jest długa, 
śnieżna i  mroźna. Średnio w  roku śnieg 
leży tutaj przez 150 dni w roku, a średnia 
suma jego opadów jest jedną z  najwyż-
szych w Polsce. Dość powiedzieć, że śnieg 
na zielenieckich stokach zalega nierzadko 
do połowy kwietnia – zwykle na stoku 
spędzamy wielkanocne święta. Ale i czę-
sto najpiękniejsza dla wielu z  nas pora 
roku przychodzi wcześniej niż w  innych 

regionach, dzięki czemu pasjonaci różnej 
odmiany białego szaleństwa zjeżdżają 
w te strony już z początkiem grudnia.

Centrum sportów zimowych
Dziś Duszniki-Zdrój są centrum spor-
tów zimowych, których unikalną w skali 
kraju cechą jest wyjątkowy mikroklimat 
zbliżony do tego, który spotykać mo-
żemy w Aplach. Jest to związane z wy-
jątkowym układem ciśnieniowym mas 

powietrza, dzięki czemu ludzki organizm 
produkuje więcej czerwonych krwinek. 
A to z kolei poprawia samopoczucie.

Zima przychodzi w  te strony zwykle 
z  końcem listopada i  utrzymuje się na-
wet do początku kwietnia. Choć okolicz-
ne góry nieznacznie (i  to tylko Orlickie) 
przekraczają 1000 metrów wysokości, 
najchłodniejsza pora roku jest tutaj bar-
dzo sroga, a aura kapryśna. Warto brać 

Duszniki, 
więcej niż Zdrój



to pod uwagę przy planowaniu górskich 
eskapad – szlaki na mniej popularnych 
trasach bywają nieprzetarte przy głębo-
kiej pokrywie śnieżnej.

Zieleniec Ski Arena
Dusznicka stacja narciarska to jedna 
z najnowocześniejszych stacji w Polsce. 
Do dyspozycji narciarzy są 24 wycią-
gi, w tym 4 nowoczesne kanapy i  jedna 
kolej kanapowo-gondolowa, na których 
obowiązuje jeden wspólny karnet. Po-
zwalają one amatorom białego szaleń-
stwa spróbować swoich sił na trasach 
zjazdowych o różnym stopniu trudności. 
Przygotowane są również miejscach ide-
alne dla najmłodszych, których rodzice 
chcą mieć pewność maksymalnego bez-
pieczeństwa i bezstresowej jazdy swoich 
pociech. Dla mniej doświadczonych do-
stępne są szkółki nauki jazdy z profesjo-
nalną kadrą instruktorską. O odpowiedni 
poziom pokrywy śnieżnej dba system 
sztucznego naśnieżania, który w  razie 
potrzeby przygotuje trasy w bardzo krót-
kim czasie. Większość tras jest oświet-
lonych, co pozwala szusować do późnych 
godzin wieczornych. Na stokach Orlicy 
organizowane są liczne zawody dla dzie-
ci oraz dorosłych a  także zawody psich 
zaprzęgów z  udziałem wielu międzyna-
rodowych teamów. Zieleniec to również 
bogate zaplecze gastronomiczne, noc-
legowe i SPA. Wszystkie informacje do-
stępne są na www.zieleniec.pl

Mistrzostwa Europy
Już pod koniec stycznia 2017 zapraszamy 
wszystkich fanów zimowej rywalizacji na 
Mistrzostwa Europy w  Biathlonie, które 
odbędą się na trasach Duszniki Areny. Naj-
nowocześniejszy obiekt tego typu w kraju 
będzie areną zmagań najlepszych biathlo-
nistów w  Europie (więcej oraz bilety na 
www.dusznikiarena.pl). Duszniki Arena to 
obiekt idealny do uprawiania narciarstwa 
biegowego z szerokimi na ponad 8m tra-
sami, sztucznym oświetleniem i systemem 
naśnieżania który dba o poziom warunków. 
Co najważniejsze, to popularne wśród za-
wodowców miejsce treningowe, jest rów-
nież dostępne dla amatorów.

Śnieg, mróz, czyste powietrze, głębia per-
spektywy i  niezwykłych widoków czynią 
Duszniki-Zdrój jednym z  najatrakcyjniej-
szych zimowych kurortów w Polsce, a chęt-
nie widziani są tu turyści w każdym wieku.
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s
udety to wiele różnych pasm 
i miejscowości. Można spo-
śród nich wybierać takie, 

które zadowolą konkretny gust. 
Wszystkie jednak łączy bogactwo przy-
rody i kultury.

Góry Sowie
Jednym z ciekawszych i nie tak zna-

nych miejsc w Sudetach są Góry So-
wie. Kompleks Wyciągów Narciarskich 
Górnik w Rzeczce to radość szusowa-
nia na nartach dla dzieci i dorosłych. 
Bez mała kilometrowe stoki, ratrako-
wane i oświetlone, pozwalają cieszyć 
się przyjemnością jazdy do wieczora. 
Wypożyczalnie nart, instruktorzy dla 
początkujących narciarzy i snowbo-
ardzistów, a także rozbudowana infra-
struktura gastronomiczna powodują, że 
wielbiciele śnieżnego szaleństwa wra-
cają tutaj każdego sezonu. Największą 
atrakcją w sercu Gór Sowich jest pozo-
stały z czasów II wojny światowej kom-
pleks „Rise”. Ten olbrzym nieśpiesznie 
ujawnia tajemnice budowy nowej broni 
III Rzeszy, podziemne korytarze, zalane 
sztolnie, zaskakujące przejścia i nowo 
odkrywane poziomy. To również słyn-
ny 65. kilometr, gdzie owiany tajem-
niczymi wydarzeniami i zaskakujący-

mi relacjami świadków czeka podobno 
Złoty Pociąg. Być może to tu właśnie 
odkryjemy historię i wyjaśnimy to, co 
do tej pory niewyjaśnione. Niewątpli-
wą atrakcją jest Zamek Ksiaż, o któ-
rym mało kto wie, iż ma bezpośrednie 
połączenie podziemnym tunelem z 65 
kilometrem, a nowo odkrywane pozio-
my pod zamkiem stanowią potwierdze-
nie tezy, ze Adolf Hitler miał konkret-
ny plan związany z tym miejscem. To 
najpiękniejszy zamek Dolnego Śląska, 
uświetniający swoją architekturą i hi-
storią byłej właścicielki, księżnej Daisy, 
coroczne Święto Kwiatów. Ale history-
cy wiedzą, że mury zamkowe nie po-
wiedziały jeszcze ostatniego słowa…. 
Chętni do zgłębiania tutejszych tajem-
nic mogą zatrzymać się w jednym z tu-
tejszych hoteli, jak choćby w hotelu 
Geovita Jugów położonym w niezwy-
kle urokliwej o każdej porze roku do-
linie Bystrzycy.

Lądek Zdrój
To wyjątkowa okolica jeśli chodzi 

o sporty zimowe. Znajduje się tu masyw 
Śnieżnika z położonymi w niewielkiej 
odległości od siebie stacjami narciar-
skimi Lądek Zdrój, Czarna Góra i Ka-
mienica. Oferują wyciągi krzesełko-

we i talerzykowe, nowoczesne koleje 
linowe, jak również wiele szkółek nar-
ciarskich. Nie brak tu również hoteli, 
jak choćby Geovita Lądek-Zdrój, któ-
re mogą stanowić doskonałą bazę wy-
padową do wspomnianych stacji nar-
ciarskich, zwiedzania okolicy czy leniu-
chowania w spa. Dla miłośników białe-

go szaleństwa przygotowano wiele tras 
zjazdowych dla różnych grup narcia-
rzy: począwszy od maluszków uczą-
cych się jazdy na nartach, a skończyw-
szy na pasjonatach i zawodowcach. Sta-
cje nawiązały współpracę dzięki cze-
mu można kupić karnety na trzy sto-
ki, które są bardzo przystępne cenowo, 
lub też wspólne karnety na wszystkie 
stacje Ski Regionu Śnieżnik.

Południowo-zachodnia część Polski jest szczególnie bogata zarówno 
w atrakcje przyrodnicze, jak i pamiątki historii. I oczywiście w stacje narciarskie.

Sudeckie atrakcje 
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L
imanowa to doskonała baza 
wypadowa dla fanów turystyki 
górskiej oraz sportów zimo-

wych. To właśnie tutaj swój bieg 
rozpoczynają szlaki na Jaworz, 
Mogielnicę i Szałasz. Wypoczynek 
w miejscowości to także gratka dla 
wędkarzy, którzy mogą złowić pstrągi 
i klenie w przepływającym przez miej-
scowość rybnym Potoku Starowiejskim 
i rzece Łososinka. To doskonała baza 
wypadowa zarówno w Gorce, jak 
i w Beskid Średni. Do kompletu w nie-
dużej odległości znajduje się Jezioro 
Rożnowskie. Z pobliskich obiektów 
turystyki kulturowej blisko jest do 
najstarszej kopalni w Polsce – Bochni.

Samo miasto również ma się czym 
pochwalić. W mieście i najbliższej 
okolicy znajdują się piękne zabytkowe 
kościółki i kapliczki.

Łysa Góra 
i Limanowskie oczy

Od północy nad miastem góruje ma-
syw Łysej Góry. Jest tu kameralny ośro-
dek narciarski. Znajdują się tu jeszcze 

dwa mniejsze wierzchołki: Chłopska 
i Miejska Góra. Na tej ostatniej  stoi 
duży stalowy krzyż postawiony w 2000 
roku na miejscu starego drewniane-
go. Można z tego miejsca podziwiać 
panoramę nie tylko miasta, ale i całe-
go Beskidu Wyspowego. Szczególnie 
malowniczo wyglądają tzw. Oczy Li-
manowej czyli niewielkie stawy, któ-
re powstały po spiętrzeniu wód poto-
ku przez osuwisko.

architektoniczna 
pereŁka w sercu 
pasma ŁososińskieGo

Sama Limanowa poza atrakcjami tu-
rystycznymi oferuje również bardzo do-
brą infrastrukturę. Przykładem zmian 
może być hotel Limanova. Przez wie-
le lat jednym z najpopularniejszych 
ośrodków wypoczynkowych w lima-
nowej był hotel Jaworz, który przed 
kilkoma laty przeszedł gruntowną mo-
dernizację. Teraz w niczym nie przy-
pomina budynku sprzed lat. Jego nie-
tuzinkowa bryła nawiązuje do góral-
skich tradycji, a przy tym zachwyca 

nowoczesnym wykończeniem. Warto 
także wspomnieć, że najwyższa jakość 
usług świadczonych przez hotel Lima-
nova sprawiła,  że otrzymał on nagro-
dę w konkursie organizowanym przez 
powiat limanowski. Tym samym zo-
stał okrzyknięty mianem „Najlepsze-
go obiektu turystyki w powiecie lima-
nowskim”.

Limanova Hotel to miejsce z duszą, 
stworzone z myślą o osobach, które 
cenią wypoczynek w komfortowych 
warunkach i doskonałą kuchnię. Jego 
właściciele kontynuują bogate tradycje 
hotelu Jaworz, który zmienił nie tylko 
nazwę, ale i zyskał nowe, odmienio-
ne oblicze. Obecnie hotel Limanova 
jest perełką nowoczesnej architektu-
ry, w której wygodne pokoje, luksu-
sowe apartamenty i kameralna strefa 
spa zachęcają do pełnego oddania się 
relaksowi.

Marzysz o urlopie w otoczeniu pięknej przyrody? 
Limanowa to urokliwa, niewielka miejscowość, położona we wschodniej części Beskidu 

Wyspowego, czyli malowniczego i niezadeptanego przez tłumy turystów regionu. 

Wyjątkowy wypoczynek 
w malowniczej Limanowej 
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s
łońce, tłum turystów, Jarmark 
Dominikański. To wszystko 
ma niewątpliwie swój klimat. 

Warto jednak zobaczyć to miasto 
w zupełnie innej szacie. Choć coraz 
rzadziej zdarza się, że lód skuje 
Motławę, o Zatoce Gdańskiej nie 
mówiąc, jednak na poszukiwaczy lodu 
czekają miejskie lodowiska – na Placu 
Zebrań Ludowych przy Bramie 
Oliwskiej oraz w Hali Olivia. Jeśli zima 
będzie prawdziwa, można udać się do 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, 

gdzie poza spacerami można również 
uprawiać narciarstwo biegowe. A dla 
tych, którzy zimą bez zjazdówek żyć 
nie mogą, pozostaje Łysa Góra 
w Sopocie, czyli narty w środku por-
towego miasta.

Kulturalny
Jednak wizyta w Gdańsku to przede 

wszystkim typowo miejskie atrakcje. 
Teatr Wybrzeże znany jest w całym 
kraju, warto więc sprawdzić, co akurat 
znajduje się w repertuarze. Równie do-

brą renomę mają Filharmonia i Opera 
Bałtycka. Natomiast miejscem wyjąt-
kowym na teatralnej mapie – nie tylko 
Polski – jest Gdański Teatr Szekspirow-
ski, nawiązujący do tradycji działające-
go w dawnym Gdańsku teatru.

Miejscem szczególnym jest Muzeum 
Bursztynu znajdujące się w Zespole 
Przedbramia ulicy Długiej. Można tam 
poznać nie tylko historię wydobycia 
i obróbki tego niezwykłego materiału 
zwanego złotem północy, ale również 
podziwiać, działające chyba każdemu 

Miasta na wybrzeżu 
kojarzą się raczej 
z letnim wypoczynkiem. 
Tymczasem również zimą można  
cieszyć się ich urokiem. Tak właśnie 
jest z Gdańskiem, który po sezonie 
pokazuje swoje mniej znane oblicze.

Gdańsk 
na cały rok 
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na wyobraźnię inkluzje, czyli fragmen-
ty prehistorycznych roślin i zwierząt 
zamknięte w bursztynie.

Innym wartym wizyty miejscem, 
wprawdzie dość znanym, jednak chy-
ba bardziej docenianym przez cudzo-
ziemców niż Polaków, jest Europejskie 
Centrum Solidarności. Nowoczesna 
multimedialna ekspozycja pokazu-
je historię polskiej wolności i ruchu 
„Solidarność” na powierzchni 3 tys. 
mkw. Zgromadzono tu niemal 1,8 tys. 
unikatowych pamiątek.

Kulinarny
Jak przystało na miasto portowe, 

nie brakuje tutaj miejsc, w których 
można zjeść lub skosztować rozma-
itych trunków, w tym piwa. Tradycja 
warzenia piwa jest w Gdańsku bardzo 
długa. Nic więc dziwnego, że jedna 
z najnowszych atrakcji turystycznych 
Trójmiasta nawiązuje do niej.

Każdy chętny otrzymuje przewod-
nik z opisem browarni znajdujących 
się na szlaku. Oprócz tego znaleźć 
w niej można największe ciekawostki 
dotyczące warzelnictwa złotego trunku 

już od wieków średnich. No i na ko-
niec –  pieczątki. Każdy, kto odwie-
dzi wymieniony w niezbędniku lokal 
i zaopatrzy się w nim w kufel piwa, 
otrzymuje stempel. Za uzbieranie 
określonej liczby czekają oczywiście 
atrakcyjne nagrody: dwa stemple to 
zestaw podkładek pod kufel, cztery 
to otwieracz oraz podkładka, za sześć 
dostaje się koszulkę, otwieracz oraz 

podkładkę, a za osiem – pokal, ko-
szulkę, otwieracz oraz podkładkę. Na 
liście Trójmiejskiego Szlaku Piwnego 
Craft Beer Trail znalazło się osiem 
lokali: Eliksir (Gdańsk), Brovarnia 
Hotel Gdańsk, Browar Miejski Sopot, 
Browar Piwna (Gdańsk), Pub Bro-
war Spółdzielczy (Gdańsk), Browar 
Trójmiejski Lubrow (Gdańsk, Sopot), 
Browar Hopkins (Gdynia).

MiejsKi Ogród zOOlOgiczny
Należy do największych w kraju, zajmuje około 125 hektarów. Zlokalizo-
wany jest  w Gdańsku Oliwie w Dolinie Leśnego Młyna środku Trójmiej-
skiego Parku KRajobrazowego. Dzięki temu już samo miejsce jest bardzo 
atrakcyjne.
Ogród prowadzi intensywną działalność edukacyjną i naukową biorąc 
udział w programach ochronyc ginących gatunków. Mieszkają w nim przed-
stawiciele niemal 200 gatunków zwierząt. Najliczniej reprezentowane są 
ssaki, których przebywa tu około 500 osobników, reprezentujących ponad 
80 gatunków. Wśród nich są tak rzadkie gatunki jak hipopotamy karłowa-
te antylopy bongo, oryksy szablorogie. Z bardzo cennych ptaków, których 
żyje tu 69 gatunków, można zobaczyć tu kondory wielkie. Najstarsi z miesz-
kańców zoo są niewiele młodsi od samej placówki. Papuga Ara zielona ma 
ponad 50 lat, a kajman szerokopyski Sulango dotarł do Gdańska w 1956 
roku. 
Najmlodszych turystów zainteresuje na pewno „małe zoo” gdzie można 
z bliska dotknąć i poznać wprawdzie nie najrzadsze okazy, ale równie cie-
kawe, zwłaszcza dla małycvh ludzi.



20

vademecum turysty zima 2016/2017

zimno

Czeskie ośrodki narciarskie mają w Polsce dużą grupę 
zwolenników. Wiele z nich rozwija się doskonale, 

rozbudowując z roku na rok swoją ofertę.

Gdzie szukać śniegu 
w Czechach
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z
 oczywistych przyczyn najbar-
dziej popularne są wsród 
naszych turystów ośrodki poło-

żone w północnej czesci republiki cze-
skiej. Jednak również w regionach bar-
dziej oddalonych od naszej granicy można 
w dobrych warunkach pojeździć na 
nartach. Zwłaszcza że z roku na rok ich 
infrastruktura staje się coraz lepsza. Po 
ubiegłorocznych rekordowych inwesty-
cjach, w tym roku także większość 
ośrodków szykuje liczne nowości dla 
narciarzy. Tegoroczne inwestycje sięgają 
ogółem dziesiątek milionów koron. 
Większość ośrodków rozszerzyło i zmo-
dernizowało systemy zaśnieżania. Co 
ważne, pomimo sporych nakładów wiek-
szość z ośrodków nie planuje znaczacych 
podwyżek, a niektóre wręcz już zadekla-
rowały, że ceny karnetów pozostaną na 
poziomie z ubiegłego roku.
W nadchodzącym sezonie narciarze nadal 
mogą korzystać z oferty Czech Skipass 
– całosezonowego karnetu do 23 najwięk-
szych ośrodków narciarskich w całych 
Czechach. Jego posiadacze będą mieć do 
dyspozycji ogółem 190 kilometrów tras 
zjazdowych, 34 kolejki i 141 wyciągów.

SkiReSoRt ČeRná  
hoRa-Pec 
To najwiekszyjwiększy czeski kompleks 
narciarski. W sumie oba połączone ośrod-
ki dysponują trsami zjazdowymi o łącz-
nej długości 41 km. W tym roku na 
nowości wydano około 40 mln koron 
(około 6 mln zł). Z myślą o początkuja-

cych narciarzach powstała nowa szkółka 
narciarska. Dzieci mają do wyboru az 
cztery szkółki, gdzie mogą stawiać pierw-
sze kroki na nartach. Powstała również 
nowa wypożyczalnia i serwis sprzętu. 
Dzieci mozna oddać pod opiekę wykwa-
lifikowanych opiekunów, by rodzice 
mogli swobodnie poszusować. Jest tu też 
jedyna w Czechah ośmioosobowa kolej-
ka linowa (Černohorský Express).

Rudawy
Na Klínovcu w Rudawach na inwestycje 
wydano około 5 mln koron (ok. 750 tys. 
zł): poszerzone zostały trasy zjazdowe 
na północnym stoku, będzie też można 
łatwiej i sprawniej kupować karnety 
online.

kouty – najwiękSzy 
ośRodek na MoRawach
Całkowita długość tras zjazdowych 
w ośrodku wynosi 11,5 km. Znajduje się 
tu również najdłuższa na Morawach trasa 
narciarska. Mierzy ona 3050 m długości.

ośRodek LiPno
W tym roku w ośrodku rozszerzono 
i zmodernizowano system naśnieżania. 
Rozszerzeno połączenie między trasami 
Promenádní i Lišáka Foxe. Jak przystało 
na ośrodek nastawiony na rodziny z dzieć-
mi, rozbudowane są tu animacje dla 
dzieci z Liskiem Foxem będącym maskot-
ką ośrodka. W sumie wydano na różne 
nowości około 34 mln koron (około 5 
mln zł).FO
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Moninec (78 km na południe od 
Pragi) jako pierwszy ośrodek nar-
ciarski w czechach zainaugurował 
26 października sezon zimowy. 
Pierwszy ruszył wyciąg hotelowy, 
natomiast górny wyciąg zostanie 
uruchomiony 17 listopada. dzię-
ki nowoczesnej technologii za-
śnieżania narciarze będą tu mogli 
szusować także gdy temperatura 
wyniesie powyżej zera. ośrodek 
Moninec zainwestował bowiem 
w tzw. fabrykę śniegu (snow facto-
ry), pierwsze w czechach urządze-
nie do produkcji śniegu w tempe-
raturze nawet do 15 stopni.
Szusować można codzienne, od 
poniedziałku do niedzieli. trasa 
zjazdowa ma długość 170 metrów, 
jest odpowiednia także dla po-
czątkujących narciarzy i dzieci. na 
gości zakwaterowanych w ośrod-
ku Moninec czeka nowa szkółka 
narciarska

Źr. CzechTourism
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t
ej zimy do dyspozycji zwolen-
ników jednej i dwóch desek 
będzie 350 km tras zjazdowych 

oraz 600 km tras do uprawiania narciar-
stwa biegowego. Wszystko to będzie 
obsługiwane przez około 940 wyciągów 
oraz 73 kolejek linowych z całkowitą 
przepustowością ponad 500 tys. osób na 
godzinę. Ponad 40 nowoczesnych ośrod-
ków zimowych dysponuje sztucznym 
naśnieżaniem na powierzchni powyżej 
600 ha i dzięki temu długość naśnieża-

nych tras wynosi około 220 km. Sezon 
narciarski na Słowacji trwa od 130 do 
160 dni.

Ceny karnetów w wysokim sezonie 
kształtują się w granicach od 15 do 38 
euro. Cenowo najbardziej atrakcyjne 
są karnety wielodniowe oraz 7-dniowe 
pakiety pobytowe. Warto rozważyć za-
kup skipassów w ośrodkach narciarskich 
w Wysokich i Niskich Tatrach przez in-
ternet, zarówno ze względu na wygodę 
(bez kolejek przy kasie), jak i z powodu 

niższych cen od tych na miejscu. Dla ro-
dzin z dziećmi dobrą wiadomością jest to, 
że w tym sezonie w większości ośrodków 
narciarskich dzieci jeżdżą gratis.

Jasna-niskie TaTry
Jest to zdecydowanie największy 

i najnowocześniejszy ośrodek narciarski 
na Słowacji. Na narciarzy i snowboar-
dzistów czeka 49 km tras zjazdowych. 
Zdolność przewozowa 30 kolejek i wy-
ciągów narciarskich wynosi prawie 34,4 

O tym, że Słowacja oferuje 
doskonałe warunki do uprawiania 
narciarstwa, nie trzeba nikogo przekonywać. 
Do tego, jak co roku, na narciarzy i snowbordzistów 
czeka wiele nowości.

Nie tylko Tatry 
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tys. osób na godzinę. Najważniejszą 
nowością będzie uruchomienie nowej 
15-osobowej kolejki gondolowej na po-
łudniowych stokach Chopoka. Nowo-
czesna kolejka kursować będzie nawet 
przy wietrze o prędkości do 90 km/h. 
Czas jazdy gondolami z dolnej stacji 
Krupova na Chopok wynosić będzie 
10 min, a różnica wzniesień to 920 m. 

Inną nowością jest unowocześniony 
system naśnieżania, poszerzone zostaną 
trasy zjazdowe, a ratraki śnieżne korzy-
stać będą z najnowocześniejszych techno-
logii i nawigacji satelitarnych SNOWsat, 
które pokazywać będą wysokość pokrywy 
śnieżnej w poszczególnych miejscach tras 
zjazdowych. Ten nowoczesny system 
zaśnieżający trasy aż po szczyt Chopoka 
gwarantuje śnieg przez co najmniej pięć 
miesięcy w roku.

Orava snOw  
– Orawska Leśna 
(Beskidy Orawskie)

W nadchodzącym sezonie w ośrod-
ku położonym w Beskidach Orawskich 
(tu znajduje się słowacki biegun zim-
na) udostępniona dla narciarzy zostanie 

nowa 4-osobowa kolejka krzesełkowa 
od słowackiej firmy Tatralift Keżmarok. 
Długość krzesełka, które zastąpi dotych-
czasowy wyciąg orczykowy w rejonie 
Kohutik, wynosić będzie 805 m. Dodat-
kowo w ośrodku powstanie nowy wy-
ciąg orczykowy o długości 500 m. Do 
transportu narciarzy od nadchodzącego 
sezonu służyć będą dwie 4-osobowe ko-
lejki krzesełkowe i 3 orczyki z całkowitą 
przepustowością ponad 6 tys. osób/godz. 
Ośrodek Orava Snow należy do rodzin-
nych ośrodków narciarskich. 

ski BachLedOva 
dOLina-JezerskO  
– TaTry BieLskie/
Pieniny 

Ośrodek narciarski Ski Bachledo-
va w tegorocznym sezonie zimowym 
przygotował nowe inwestycje związane 
z infrastrukturą narciarską i dojazdem 
do ośrodka. Dla osób przyjeżdżających 
z Polski od strony Pienin powstała nowa 
droga asfaltowa. W rejonie narciarskim 
Frankowa, który posiada wyciąg orczy-
kowy o długości 1090 m i dwie trasy 
zjazdowe koloru czerwonego o łącznej 

długości 1500 m, w tym roku dobudowa-
no kasy, bufet i WC. W rejonie Jezersko 
poprawione zostały drogi dojazdowe, 
parking oraz zbudowano oświetlone lo-
dowisko przy Pensjonacie Jezersko. Ośro-
dek Ski Bachledova także w tym sezonie 
będzie miał wspólny karnet z polskimi 
ośrodkami narciarskimi należącymi do 
projektu Tatry Ski. Razem około 40 km 
tras zjazdowych i 51 kolejek i wyciągów 
na jednym karnecie www.tatryski.pl.

Zimową, choć nie narciarską cieka-
wostką jest otwarcie jak co roku Lodo-
wej Bazyliki na Hrebienoku. Świątynia 
lodowa w tym roku zbudowana zostanie 
w stylu spiskiego gotyku.

Uwaga!
Od ubiegłorocznego sezonu 
wpro   wadzony został obowiązek 
posiadania kasku dla osób poni-
żej 15 roku życia. za brak kasku 
grozi narciarzom kara do 330 euro 
oraz usunięcie ze stoku. Trzeba 
też pamiętać, że akcja ratunkowa 
na słowacji jest płatna, w związ-
ku z czym trzeba mieć wykupone 
ubezpieczenie



24

vademecum turysty zima 2016/2017

zimno

Ta austriacka dolina od dawna należy 
do najatrakcyjniejszych dla miłośników sportów zimowych. 

Jednak co roku dodaje nowe atrakcje i rozwija infrastrukturę.
 Również w tym sezonie region zaoferuje liczne nowości.

Dolina Stubai 
jeszcze atrakcyjniejsza

Dolina Stubai (Dolina Sztubajska) 
w Austrii leży w pobliżu Innsbruc-
ku, stolicy kraju związkowego Ty-
rol.  Dzięki  autostradzie  wiodącej 
przez  przełęcz  Brenner,  dolina 
ma  dobre  połączenie  drogowe 
z Niemcami,  Szwajcarią, Włocha-
mi oraz  innymi  regionami Austrii. 
Dolina Stubai ma długość 35 kilo-
metrów i jest otoczona 80 lodow-
cami oraz 109 szczytami o wyso-
kości  ponad  3  tys.  m  n.p.m.  Pięć 
najważniejszych  miejscowości  to: 
Neustift, Fulpmes, Telfes, Mieders 
i Schönberg
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P
odczas tegorocznej zimy na 
Lodowcu Stubai narciarze 
mogą liczyć na jeszcze więk-

szą frajdę: szybciej wjadą na stoki 
dzięki nowej kolejce gondolowej 3S 
Eisgratbahn oraz będą mogli zjechać 
nowym, 3,8-kilometrowym szlakiem 
narciarskim z Fernau do doliny. Szeroką 
ofertę tras i nartostrad dopełnia snow-
park Stubai Zoo, szlaki polecane fre-
eriderom przez Powder Department, 
trasy zjazdowe BIG Family Funslope 
i BIG Family Boardercross dla rodzin 
z dziećmi oraz jaskinia lodowa 
(Eisgrotte), która pozwala zajrzeć 
w głąb lodowca. Tutejsza wykwintna 
restauracja Schaufelspitz jest najwyżej 
położoną restauracją w Alpach, która 
otrzymała dwie czapki kucharskie od 
kulinarnego przewodnika Gault et 
Millau. 

STArA kolejkA  
NA NoWo

Już od 1973 roku najważniejszą trasą 
komunikacyjną w dolinie była kolejka 
na Eisgrat, która przewoziła gości aż na 
wysokość 2,9 tys. metrów n.p.m. Wio-
sną tego roku uroczyście przeszła „na 
emeryturę”, a jej miejsce zajęła nowa 
kolejka gondolowa 3S Eisgratbahn, któ-
rej uruchomienie planowane jest na 22 
października 2016 r. Mając łącznie 4,7 
km długości, nowa kolejka z systemem 
LEITNER ropeways jest najdłuższą 
trójlinową kolejką w Alpach. W ciągu 
11 minut pokonuje trasę od nowej stacji 
dolnej Mutterberg (z depozytem na 
narty), położonej na wysokości 1 697 
metrów n.p.m., przez rozbudowaną 
stację pośrednią Fernau, aż do górnej 
stacji Eisgrat na wysokości 2,9 tys. m 
n.p.m. W sumie ma do pokonania 1 200 
metrów w pionie i 7 kolumn wspiera-
jących. Z przepustowością 3 tys. osób 
na godzinę, kolejka będzie mogła prze-
wieźć dwa razy więcej pasażerów niż 
dotychczas. Na uwagę zasługują rów-
nież gondole, zaprojektowane przez 
włoskich guru wzornictwa ze studia 
Pininfarina. Każda z nich ma 24 skó-
rzane siedzenia, 8 miejsc stojących oraz 
bezpłatne WiFi. Dzięki przebudowie 
możliwe było utworzenie nowej trasy 
zjazdowej z Fernau do doliny.

Cieszące się popularnością ośrodki 
sportów zimowych posiadają różno-

rodne tereny narciarskie, obsługiwane 
przez nowoczesne kolejki linowe. 
Cztery tego typu ośrodki znajdują 
się w Dolinie Stubai, a ich operato-
rzy stale inwestują w rozwój infra-
struktury i udogodnień dla gości, co 
przekłada się na rozkwit turystyki 
w całej dolinie. 

Komfortowy wjazd do ośrodka 
narciarskiego Schlick 2000 zapewnia 
6-osobowa kolejka krzesełkowa Zir-
machbahn z podgrzewanymi siedze-
niami. W Schlick 2000, na wysokości 
ok. 1600 m n.p.m., znajduje się szlak 
do narciarstwa biegowego, idealny do 
treningu wysokościowego. Można tu 
również pojeździć w nocy na sankach 
(emocje gwarantowane) lub obejrzeć 
zmodyfikowany pokaz narciarski Night 
of Colours.

Ośrodek Elfer przy Neustift kon-
sekwentnie specjalizuje się w sanecz-
karskiej zabawie. Już po raz drugi 
u stóp ogromnego zegara słonecznego 
odbędzie się festiwal Rodeltestival 
(13-14 stycznia 2017 r.), poświęcony 
temu sportowi. Będzie można prze-
testować najnowszy sprzęt wiodą-
cych producentów z Austrii, Niemiec 
i Włoch. Ambitniejsi saneczkarze 
mają do swojej dyspozycji trasę Fre-
aky Eleven, gdzie mogą poćwiczyć 
idealne skręty.

Natomiast ośrodek Serles przy Mie-
ders wyróżnia się ponad 20-kilometra-
mi tras do zimowych, pieszych wędró-
wek. Stoki i dziecięca trasa Kinderland 
przy dolnej stacji kolejki mają zapew-
niony śnieg przez cały sezon, dzięki 
zbiornikowi wodnemu o pojemności 
50 tys. m3 oraz ulepszonemu systemowi 
naśnieżania. 

PoMySłoWe rozWIą-
zANIA PozA STokAMI

Niektóre zimowe atrakcje, początko-
wo wymyślone i wdrożone w Dolinie 
Stubai, stały się dostępne także w in-
nych destynacjach, jednak nie w takim 
stopniu, jak w dolinie.

Warto pamiętać, że w Dolinie Stu-
bai dzieci do dziesiątego roku życia 
mogą podróżować bezpłatnie w towa-
rzystwie osoby dorosłej ze ski passem, 
jak również mieć zapewnioną pełną 
opiekę w ramach programu BIG Family 
Stubai (usługi płatne). Program obej-
muje placówki partnerskie BIG Family 
charakteryzujące się przyjaznym nasta-
wieniem do rodzin z dziećmi, w tym 
kwatery dostosowane do ich potrzeb, 
o korzystnej relacji ceny do jakości. 
O skuteczności podejmowanych dzia-
łań świadczy wielokrotnie zdobywany 
tytuł „najbardziej przyjaznego rodzinie 
regionu w Alpach”.
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Nie ma chyba poważnego ośrodka narciarskiego, który 
stale nie powiększałby swojej oferty. Dotyczy to również tych, które już teraz oferują 
wszystko, czego dusza narciarza zapragnie. Nic dziwnego, że również w Dolomitach 

na narciarzy czeka wiele nowości.

Dolomity czekają
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Od kilku lat Dolomity znajdują się na liście 
UNESCO, co gwarantuje ochronę przy-
rody tego niezwykłego górskiego regio-

nu. Jednak, jak widać, rozwój oferty nie koliduje z wymo-
gami ochrony przyrody. Wprawdzie niektóre nowości doty-
czą bardziej technologii niż infrastruktury, jednak i tych 
ostatnich nie zabraknie. Jak wiadomo, to właśnie na tere-
nie Dolomiti Superski 
znajduje się największa 
karuzela narciarska na 
świecie. Poszukujący nar-
ciarskiej wolności na 
pewno znajdą ją w jednym 
z 28 snowparków, gdzie 
mają możliwość oddania 
się freeride’owemu szaleń-
stwu.

Wirtualne 
Dolomity

A jeśli akurat nie mogą 
pojechać na narty? Zawsze 
mogą skorzystać z interak-
tywnej gry 3D Superski 
i poczuć się prawie jak na 
miejscu. Aplikacja działa 
zarówno na androidzie, jak 
i na systemie iOS. Można 
z niej korzystać bez reje-
stracji, jednak stworzenie 
własnego profilu daje moż-
liwość korzystania z wie-
lu praktycznych funkcji. 
Dzięki specjalnej aplikacji 
narciarze mogą w każdej chwili kontrolować ruch na wycią-
gach, warunki narciarskie, zasięgnąć informacji o wypoży-
czalniach sprzętu czy szkółkach. Dzięki specjalnie przygo-
towanym grafikom można zobaczyć doskonałe odwzorowa-
nia stoków i informacje o trudnościach na stoku.

Co noWego?
Inne inwestycje były znacznie bardziej materialne. We 

wszystkich 12 dolinach tworzących karuzelę zmodernizowa-
no infrastrukturę do naśnieżania tras. W sumie na poprawę 
warunków wydano ponad 80 mln euro.

I tak w Valdaora poza systemem naśnieżania wymieniono 
kanapy na wyciągu krzesełkowym Plateau oraz wymie-

niono taśmociąg dla dzieci 
na jeszcze bezpieczniejszy 
i bardziej wygodny.

Natomiast w Brunito po-
wstał nowy stok Hinterberg 
na górze Kronplatz. Biegnie 
on od stacji kolei linowej 
Belvedere do dolnej stacji 
kolejki kabinowej Marchner. 
W sumie ma on 2,9 km dłu-
gości, a różnica wysokości 
wynosi 700 m. Na słynnej 
Marmoladzie powstała mię-
dzy innymi nowa kolejka 
kabinowa Portados. Ma ona 
1438 m długości, pokonuje 
492 metry różnicy poziomów 
i może wynosić 2,4 tys. osób 
na godzinę. Ambitni narcia-
rze znajdą w Col Margherita 
San Pellegrino zupełnie nowa 
trasę. Mająca długość 2350 
m La Volata pokonuje 631 m 
różnicy wysokości przy śred-
nim nachyleniu stoku 28,4 
proc. Jednak w najbardziej 
stromym miejscu nachylenie 

wynosi aż 50 proc. Cały obszar ten jest chroniony na różne 
sposoby. Ochrona obejmuje nie tylko zasoby przyrodnicze, 
ale również krajobraz i kulturę. W wielu miejscach panują 
surowe ograniczenia obejmujące np. rodzaj i wysokość 
zabudowy czy szerokość ulic.FO
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ciepło

Wprawdzie sezon wędrówek drogą powietrzną 
przypada na jesień i wiosnę, jednak dotyczy to raczej ptaków. 

Turyści mogą to z powodzeniem (a często taniej) robić zimą.

L
otnisk w Polsce jest całkiem sporo, 
dzięki temu większość mieszkań-
ców kraju ma możliwość w miarę 

szybkiego dotarcia na któreś z nich. Jak 
co roku, na zimę zmieniono rozkłady 
lotów. Dlatego serwis Tanie-Loty.pl. 
przygotował przegląd zimowych połączeń 
lotniczych oferowanych przez nasze porty 
lotnicze. Raport obejmuje 15 portów 
lotniczych. Wynika z niego, że do wybo-
ru są 393 regularne połączenia, w tym 30 
nowości.

Nowości
Przewoźnicy wprowadzili kilka cieka-

wych nowości. Ryanair poleci z Warsza-
wy Modlin do Porto i Walencji, a z Wro-
cławia na główne lotnisko Madrytu. Wizz 
Air oferuje z Katowic dwa połączenia na 
Wyspy Kanaryjskie (Teneryfę i Lanzaro-
te), a także do Dubaju.

– To ostatnie połączenie od chwili 
ogłoszenia wzbudziło ogromne zainte-
resowanie. Obserwujemy, że kierunki 
południowe coraz częściej są traktowane 
jako całoroczne. W tym roku przewoźnicy 
utrzymali kilka takich połączeń po sezonie 
letnim, a także wprowadzili nowe. Wynika 
to z faktu, że Polacy coraz chętniej planują 
wypoczynek przez cały rok – komentuje 
Anna Pustizzi, redaktor prowadząca Ta-
nie-Loty.pl.

Po raz pierwszy na sezon zimowy po-
zostają połączenia linii Ryanair z Krakowa 
do Malagi i Cagliari oraz z Wrocławia na 
Maltę. Z tanimi liniami również jesienią 
i zimą polecimy do Alicante, do Neapolu 
lub na Sycylię. Od grudnia wracają też 
typowo zimowe połączenia sezonowe do 

Grenoble, Turynu i Werony. 15 polskich 
lotnisk oferuje w sezonie 2016/2017 łącz-
nie 393 połączenia. Zimowa siatka będzie 
obowiązywać do 25 marca 2017 roku. 
Raport przygotował serwis Tanie-loty.pl 
na podstawie danych z 15 polskich lotnisk.

warszawa LotNisko 
chopiNa

W sezonie 2016/17 z Lotniska Chopina 
w Warszawie pasażerowie mają do wybo-
ru połączenia do 100 portów lotniczych, 
obsługiwane przez 33 przewoźników. 
W rozkładzie pozostają wszystkie trasy 
całoroczne, w tym obsługiwane przez 
Wizz Air do Katanii i Neapolu, przez 

Norwegian do Malagi czy przez LOT 
do Nicei. Oczywiście pozostają także 
wszystkie niedawno otwarte trasy da-
lekiego zasięgu, w tym do Seulu (PLL 
LOT) i do Pekinu (Air China).

Jak dotąd zapowiedziane jest jedno 
nowe połączenie – do Ejlatu w Izraelu, 
otwierane od połowy grudnia przez Wizz 
Air. Jak co roku od grudnia wracają po-
łączenia sezonowe do Grenoble, Werony 
i Turynu. W tym roku nie będzie obsłu-
giwane oferowane w ubiegłym sezonie 
zimowym przez Air Baltic połączenie 
do Popradu.

Z rozkładu znikają połączenia typowo 
wakacyjne, jak m.in. do Alghero, Alicante, 
Burgas, Bejrutu, Korfu, Olsztyna, Warny, 
Splitu czy Zadaru. Z końcem października 
PLL LOT kasują także połączenie z War-
szawy do Połągi.

– Z lotniska w Warszawie w sezonie 
zimowym wycofuje się Air Serbia, ob-
sługująca trasę do Belgradu, ale trasa ta 
nie znika z siatki połączeń lotniska, po-
nieważ jej obsługę będą kontynuowały 
PLL LOT. LOT z kolei przestaje latać 
do Aten, ale trasa ta będzie obsługiwana 
przez greckiego przewoźnika Aegean – 
mówi Przemysław Przybylski,  rzecznik 
prasowy Lotniska Chopina w Warszawie.

port LotNiczy kraków
W zimowym rozkładzie lotów z kra-

kowskiego lotniska znajdziemy 65 połą-
czeń (oferowanych przez 14 linii lotni-
czych). To aż 9 więcej niż przed rokiem. 
Nowościami są połączenia easyJet do 
Genewy, Manchesteru oraz Neapolu i We-
necji. Z kolei Ryanair uruchomi dwie 

Może odlecieć 
do ciepłych (lub nie) 

krajów?

30 Nowości z poLskich 
LotNisk Na sezoN zimowy 
2016/2017
warszawa modlin – 8 nowości 
(walencja, porto, tuluza, edyn-
burg, Leeds, Birmingham, Newca-
stle, Belfast) 
kraków – 6 nowości (Genewa, 
wenecja, Neapol, manchester, 
Bournemouth, Belfast)
wrocław – 5 nowości (madryt, 
kijów, Newcastle, manchester, 
Belfast)
Gdańsk – 4 nowości (mediolan 
Bergamo, Grenoble, Newcastle, 
Belfast)
katowice – 3 nowości (teneryfa, 
Lanzarote, Dubaj)
warszawa Lotnisko chopina – 1 
nowość (ejlat, izrael) 
poznań – 1 nowość (alicante)
rzeszów – 1 nowość (Berlin scho-
enefeld, lata od 2 września)
olsztyn mazury – 1 nowość (Lon-
dyn stansted)
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cieszy się rosnącą popularnością 
w polsce. Nic dziwnego, że na 
naszych lotniskach pojawiają się 
coraz częściej połączenia do tego 
kraju. tej zimy jako nowość portu-
galia, a konkretnie porto, pojawi 
się pośród 8 nowych tras z lotni-
ska warszawa–modlin, obok m.in. 
walencji, tuluzy i Belfastu

nowe trasy na Wyspy Brytyjskie – do 
Bournemouth i do Belfastu. Na zimę zo-
stają również nowości z tegorocznego 
lata: easyJet do Mediolanu Malpensy, 
Jet2.com do Manchesteru, Ryanair do 
Bristolu oraz linii SAS do Kopenhagi. 
Po raz pierwszy na sezon zimowy pozo-
stają połączenia PLL LOT do Gdańska 
oraz linii Ryanair do Malagi i Cagliari. 
Dodatkowo, w związku z zamknięciem 
lotniska w Oslo Rygge, Ryanair uruchomi 
połączenie na lotnisko Oslo Torp.

port LotNiczy GDańsk
Pasażerowie gdańskiego lotniska mają 

do dyspozycji 59 bezpośrednich połączeń 
(obsługiwanych przez 9 linii lotniczych) 
do 51 portów lotniczych. W rozkładzie są 
cztery nowe kierunki. Ryanair będzie latał 
do Newcastle, Mediolanu Bergamo oraz 
do Belfastu, a Wizz Air do Grenoble. Poza 

tym będzie więcej poleczeń na trasie do 
Warszawy – Ryanair dodał jeszcze jeden 
lot dziennie.

W sezonie zimowym zawieszone zo-
stają loty do Pizy i Alicante (Ryanair), 
Barcelony (Wizz Air) oraz do Iwano-
Frankiwska.

port LotNiczy 
warszawa moDLiN

W sezonie zimowym oferuje 35 po-
łączeń regularnych. Mapa kierunków 
wzbogaci się aż o 8 nowych tras, do: 
Edynburga, Leeds, Walencji, Birming-
ham, Newcastle, Belfastu, Porto i Tuluzy.

– W sezonie zimowym Ryanair po-
większy swoją bazę w Modlinie o nowy, 
trzeci samolot – mówi Leszek Chorzew-
ski, prezes Portu Lotniczego Warszawa 
Modlin. – To oznacza nowe miejsca pracy 
dla załóg, nowe kierunki lotnicze z na-

szego portu oraz większą częstotliwość 
połączeń. Najbardziej wzbogaci się siatka 
połączeń lotniczych do Wielkiej Bryta-
nii, ale również do Portugalii i Francji 
– dodaje.

Od sezonu zimowego zwiększy się 
również częstotliwość lotów na trasach 
do Bristolu (z 3 do 4 razy w tygodniu) 
oraz do Mediolanu Bergamo (z 6 do 7 
razy w tygodniu). Natomiast zawieszone 
połączenia sezonowe (Saloniki, Chania, 
Korfu, Piza, Palma i Trapani) powrócą 
w marcu 2017 r.

port LotNiczy 
katowice airport

Siatka połączeń regularnych obejmuje 
35 połączeń do 15 krajów. Pojawią się trzy 
atrakcyjne nowości. Wizz Air uruchomi 
dwie nowe trasy na Wyspy Kanaryjskie 
(Teneryfę i Lanzarote) oraz cieszące się 
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dużym zainteresowaniem połączenie do 
Dubaju. Katowickie lotnisko traci na zimę 
pięć połączeń sezonowych. Są to kierun-
ki typowo wakacyjne: Alghero, Burgas, 
Kutaisi, Korfu i Chania. Wszystkie wy-
mienione trasy wracają już w rozkładzie 
lato 2017.

port LotNiczy 
wrocław

Od 30 października pasażerowie 
wrocławskiego lotniska mają do wybo-
ru w sumie 34 połączenia regularne – 6 
połączeń z tradycyjnymi przewoźnikami 
oraz 28 połączeń niskokosztowych, w tym 
7 południowych, 14 na Wyspy Brytyjskie, 
dwa kierunki skandynawskie (Oslo Torp 
i Sztokholm Skavsta), po jednym połącze-
niu do Francji (Paryż Beauvais), Niemiec 
(Dortmund) i Holandii (Eindhoven). Siat-
kę uzupełniają tanie loty do Warszawy od 
linii Ryanair oraz Radom.

Cztery nowe połączenia wprowadzają 
linie Ryanair. To trzy kierunki brytyjskie – 
Manchester, Newcastle i Belfast, a także 
główne lotnisko w Madrycie. Piątą no-
wością jest Kijów, do którego latają linie 
Wizz Air. Dodatkowo, w rozkładzie zimo-
wym po raz pierwszy pozostaje Malta.

– To będzie rekordowa zima na wro-
cławskim lotnisku. Przewoźnicy nisko-
kosztowi systematycznie rozwijają swoją 
ofertę. Madryt i Malta znakomicie uzu-
pełniają siatkę kierunków południowych, 
bardzo chętnie wybieranych również 

w okresie jesienno-zimowym. Ogromnym 
zainteresowaniem, co widać w systemach 
rezerwacyjnych, cieszy się również Ki-
jów – mówi Dariusz Kuś, prezes Portu 
Lotniczego Wrocław. 

Z rozkładu zniknęły tylko cztery kie-
runki sezonowe: Wenecja Treviso, Kreta 
Chania, Alicante i Malaga.

port LotNiczy pozNań
W sezonie zimowym dostępne są 

22 połączenia oferowane przez trzech 
przewoźników tradycyjnych – PLL LOT 

(Warszawa), Lufthansę (Frankfurt, Mona-
chium), SAS (Kopenhaga), a także dwóch 
przewoźników niskokosztowych – Ry-
anair (Alicante, Dublin, Malta, Bristol, 
Edynburg, Liverpool, Londyn Stansted, 
Rzym Ciampino) i Wizz Air (Doncaster/
Sheffield, Londyn Luton, Barcelona, Bir-
mingham, Glasgow, Eindhoven, Oslo 
Torp, Malmo, Paryż Beauvais, Sztokholm 
Skavsta).

Od 3 listopada z poznańskiej Ławi-
cy polecimy do hiszpańskiego Alicante. 
Połączenie uruchamiają linie Ryanair. 
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Przewoźnik zdecydował też o utrzymaniu 
w sezonie zimowym lotów na Maltę i do 
Edynburga. Na zimę zawieszone zostają 
loty do Barcelony Girony i Korfu (Ryana-
ir). Natomiast ze względu na zamknięcie 
bazy irlandzkiego przewoźnika w Oslo 
Rygge loty na tej trasie zostają anulo-
wane wraz z wejściem w życie sezonu 
zimowego. 

port LotNiczy rzeszów
Z lotniska w Jasionce do wyboru jest 

10 bezpośrednich, regularnych połą-
czeń. Polecimy do Warszawy, Paryża, 
Monachium, Londynu (lotniska Stansted 
i Luton), a także do Manchesteru, Bristo-
lu, East Midlands i Dublina. Połączenia 
obsługują: Ryanair, PLL LOT, Lufthansa 
i Adria. 

Od 2 września dostępne jest również 
połączenie do Berlina Schoenfeld (linie 
Ryanair). Na sezon zimowy Ryanair za-
planował dwie rotacje – w poniedziałek 
i w piątek. Z rozkładu znika na zimę se-
zonowe połączenie na Korfu, natomiast 
ze względu na zamknięcie bazy Ryanair 
w Oslo Rygge loty do Norwegii zostają 
zawieszone. 

port LotNiczy szczeciN
Połączenia ze Szczecina w sezonie 

zimowym oferuje 4 przewoźników  Po-
dróżni mają do dyspozycji 9 połączeń: do 
Londynu Stansted, Dublina i Liverpoolu 
(Ryanair), do Londynu Luton, Stavanger, 
Bergen i Oslo Torp (Wizz Air), do Oslo 
Gardemoen (Norwegian) oraz do War-
szawy (PLL LOT).

Z rozkładu znika Oslo Rygge 
(w związku z zamknięciem bazy przez 
Ryanair), z kolei połączenie do Liverpo-
olu pozostaje w tym roku na zimę jako 
połączenie całoroczne. 

port LotNiczy LUBLiN
W sezonie zimowym z Lublina będzie 

można polecieć na 7 lotnisk, to: Doncaster 
Sheffield, Eindhoven, Glasgow, Londyn 
(Luton i Stansted), Oslo i Sztokholm 
Skavsta. Połączenia oferują Wizz Air 
i Ryanair. 

Lufthansa zawiesiła połączenia z Lu-
blina z przyczyn ekonomicznych (z dniem 
30 października 2016 roku). Natomiast 
Ryanair zawiesza na zimę loty do Dublina. 
Ostatnie połączenie na tej trasie wystartuje 
z Lublina 5 listopada. 

port LotNiczy łóDź
W siatce połączeń jest sześć kierun-

ków. Ryanair utrzymuje połączenia do 
Wielkiej Brytanii i do Irlandii, natomiast 
Adria Airways oferują loty do Amsterda-
mu, Paryża i Monachium.

port LotNiczy 
ByDGoszcz

Podróżni mają do wyboru cztery połą-
czenia regularne: do Frankfurtu, Londynu,  
Dublina i Birmingham. Stabilny rozwój 
połączenia Lufthansy w Bydgoszczy 
przekonał niemieckiego przewoźnika do 
utrzymania dotychczasowej częstotliwo-
ści lotów w sezonie zimowym. Londyn 
będzie oferowany 6 razy tygodniowo – 
jest to kolejne zwiększenie oferowania 
w porównaniu do lat ubiegłych (5 razy 
tygodniowo w 2015 i 4 razy w 2014). Loty 
do Birmingham będą się odbywały z taką 
samą częstotliwością jak w sezonie letnim. 

Na zimę przewoźnik zawiesza loty 
do Düsseldorfu i Glasgow, jednak są już 
dostępne w sprzedaży w sezonie letnim 
2017. W okresie zimowym nie będą wy-
konywane loty do Rzymu, jest to jednak 
połączenie sezonowe.

port LotNiczy raDom
Lotnisko oferuje podróżnym cztery 

połączenia regularne obsługiwane przez 
linię Sprint Air. Dwa krajowe – do Wro-
cławia i Gdańska, oraz dwa zagraniczne 
– do Lwowa i do Pragi. Na zimę zawie-
szone zostało połączenie z Berlinem, 
zmieniły się też niektóre godziny star-
tów i lądowań. Dzięki skorygowanemu 
grafikowi podróżni zyskają wydłużony 
weekendowy pobyt w Pradze.

port LotNiczy oLsztyN 
mazUry

Ten nowy port najintensywniej działa 
na razie latem. Zimą pasażerowie mają do 
dyspozycji dwa połączenia obsługiwane 
przez Wizz Air dwa razy w tygodniu. Są 
to loty do Londynu Luton. Natomiast 
Ryanair poleci trzy razy w tygodniu do 
Londynu Stansted. Irlandzki przewoź-
nik pojawi się na Olsztyńskim lotnisku 
1 listopada. 

Z rozkładu znikają połączenia uru-
chomione do Olsztyna sezonowo (czyli 
Warszawa, Berlin, Wrocław, Kraków 
i Monachium). Jest jednak szansa, że 
wrócą one do rozkładu letniego.

port LotNiczy 
w zieLoNej Górze

Lotnisko w Zielonej Górze oferuje 
podróżnym jedno połączenie regularne 
– do Warszawy. Połączenie obsługiwane 
jest od poniedziałku do piątku przez linię 
Sprint Air.

zimowy rozkład
Linie lotnicze zmieniają nie tylko 
siatkę, ale również częstotliwość 
połączeń. pozostają na ogół te, 
które cieszą się największym zain-
teresowaniem lub zajmują najlep-
sze sloty. 
spośród omówionych portów lot-
niczych zielona Góra, choć ma sta-
tus lotniska międzynarodowego, 
to w praktyce ma tylko połącznie 
krajowe z warszawą
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Leniwy wypoczynek na plaży czy 
aktywny na stoku? A może jeszcze coś 

innego, niebanalnego? Może na przykład wizyta 
w escape roomie?

d
łuższe wakacje, odwiedziny 
znajomych albo weekendowy 
wypad do jednej z europejskich 

stolic. Wymarzony czas i odpoczynek od 
codziennych trosk, rutyny i godzin spę-
dzonych w biurze przed komputerem. 
Chcemy się nim podzielić, więc robimy 
dziesiątki zdjęć, filmów. Tak, żeby wszy-
scy wiedzieli, co robimy i jak dobrze się 
bawimy. A może by tak spróbować czegoś 
nowego i na 60 minut całkowicie odciąć 
się od wszystkiego? Zapomnieć o telefo-
nach, internecie, przenieść się do innego 
świata i przeżyć niesamowitą przygodę, 
przy okazji ratując z opresji siebie i swo-
ich przyjaciół?

Daj się zamknąć 
i otwórz umysł

Wyobraźcie sobie, że trafiacie do in-
trygującego, a czasami strasznego miej-
sca, pełnego tajemniczych przedmiotów: 
skrytek, szafek, pozornie przypadkowych 
przedmiotów, schematów, kłódek i zam-

ków. Zupełnie jak w jakimś filmie akcji! 
Zostajecie odcięci od świata i zamknięci 
w pokoju pełnym zagadek, pozbawieni 
możliwości korzystania z telefonów. Ra-
zem z przyjaciółmi macie godzinę, aby 
się wydostać, ale siła mięśni na nic się nie 
przyda. To siła umysłów – kreatywność, 
spryt, umiejętność logicznego myślenia 
oraz współpracy pozwoli wam rozwikłać 
zagadki i uciec. Room escape, inaczej real 
life escape game, to popularna grupowa gra 
towarzyska, która gwarantuje świetną za-
bawę i niezapomniane wrażenia. Odbywa 
się w specjalnie przygotowanym do tego 

pomieszczeniu – pokoju zagadek. Escape 
room to gra drużynowa, w której ogrom-
nie ważna jest współpraca i komunikacja 
między graczami. Udział w ucieczce naj-
częściej biorą grupy od 2 do 5 osób, choć 
bywają również pokoje dla grup kilkuna-
stoosobowych. Rozgrywki są tematyczne 
i mają swoją niepowtarzalną atmosferę, 
która dodaje uroku grze. Możemy na przy-
kład się przenieść do średniowiecznego 
rycerskiego zamku, laboratorium szalone-
go profesora czy utknąć w mrożącej krew 
w żyłach piwnicy rodem z dobrego horro-
ru. Pokoje różnią się stylem gry, rodzajem 
zagadek i sposobem ich rozwiązywania. 
Chodzi o to, żeby za każdym razem odkryć 
coś nowego. Poziom trudności jest również 
zróżnicowany. Część została przygotowa-
na na wizyty całych rodzin z dziećmi. Są 
również pokoje, z których tylko nieliczni 
wydostają się w określonym czasie i bez 
pomocy opiekuna, który na bieżąco śledzi 
grupę i naprowadza, podpowiada w klu-
czowych momentach.

ucieczka 
z pokoju
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Escape room jest rozrywką, któ-
ra wyrosła z gier komputerowych 
i w pewnym sensie jest ich realiza-
cją w realnym świecie. w Europie 
boom na tego typu rozrywkę trwa 
dopiero od kilku lat. Dzięki temu, 
że w poszczególnych pokojach co 
jakiś czas jest zmieniana ekspozy-
cja, można tam regularnie wracać 
i bawić się od nowa
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turystyczna atrakcja
Pierwszy Escape Room powstał 

w 2006 roku w Dolinie Krzemowej 
w USA, gdzie grupa programistów po-
stanowiła przenieść grę komputerową do 
realnego świata opierając scenariusz za-
bawy na kanwie powieści kryminalnych 
Agathy Christie. Kolejnym miejscem 
była Japonia, skąd rozrywka szybko roz-
przestrzeniła się na całą Azję, zyskując 
szczególnie na popularności w Chinach 
i Singapurze. W Chinach na potrzeby 
room escape adaptuje się całe opuszczone 
budynki, a zabawa trwa o wiele dłużej 
i pozwala na stworzenie wielu drużyn, 
które wspólnie szukają rozwiązania fi-
nałowej zagadki.  Nie dziwi zatem, że 
to właśnie tam pokoje zagadek przeżyły 
swój rozkwit, stając się popularną formą 
rozrywki i oryginalną, chętnie odwiedza-
ną atrakcją turystyczną. 

Z czasem gra przywędrowała również 
do Europy. Na początku podbiła serca 
Węgrów, a Budapeszt mógł się pochwalić 
największą liczbą pokoi zagadek w Eu-
ropie. Od 2013 roku pokoje zagadek za-
częły powstawać także w Polsce. Room 
Escape Warszawa, jeden z pierwszych 
w Polsce i jednocześnie największy 
warszawski escape room oferujący aż 
6 przygód, inspirowany był poziomem 
jakości profesjonalnych azjatyckich lo-
kali, stworzonych i urządzonych tylko 
i wyłącznie z myślą o tej zabawie. Dzięki 
temu od początku istnienia pokoi zagadek 
w Polsce, stał się symbolem jakości usług 
polskiej branży gier escape room i dzisiaj 
to właśnie polskie escape roomy wiodą 
prym jeśli chodzi o jakość, pomysłowość 
i poziom obsługi. 

Kto odwiedza polskie pokoje zaga-
dek? Grają studenci, uczniowie, paczki 
starych przyjaciół, rodziny z dziećmi, 
pracownicy korporacji i ludzie wolnych 
zawodów. Wszyscy, bo pragnienie prze-
życia niezapomnianej przygody jest uni-
wersalne. Coraz częściej pokoje stają się 
miejscem odwiedzin grup zagranicznych, 
które zaliczają roomy na całym świecie, 
również te w Polsce. Zdarza się nawet, 
że to właśnie od zabawy w Room Escape 
turyści rozpoczynają wizytę w mieście 
i jadą tam prosto z lotniska.

Projektanci najlepszych pokoi zaga-
dek dostosowują scenariusze do zagra-
nicznych gości, tak aby nie było żadnej 
bariery językowej przy rozwiązywaniu 
zagadek. Dzięki temu obsługa może 
poprowadzić grę w języku angielskim, 
a także przyjąć Hiszpanów czy grupy 
z krajów skandynawskich, które  stano-
wią znaczny procent odwiedzających. 
Turystyka „pokojowa” stała się na tyle 
popularna, że powstały ogólnoświatowe 
rankingi roomów, a na portalu turystycz-
nym Trip Advisor powstała nawet od-
dzielna kategoria dla zabaw escape room, 
gdzie można przeczytać opinie internau-
tów na temat jakość usług oferowanych 
przez tego typu firmy na całym świecie.

Planując kolejny urlop – zarówno 
w Polsce, jak i za granicą – warto po-
szukać oferty niecodziennej rozrywki 
w formie escape roomów. Może to być 
również ciekawa alternatywa dla twoich 
gości, znudzonych muzeami i starówka-
mi – zabierz ich do pokoju, który będzie 
niezapomnianą przygodą i pozwoli za-
chować im nieszablonowe wspomnienia 
z twojego miasta.
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A gdyby tak odlecieć do ciepłych krajów? Na przykład do Afryki. 
Że to daleko, że praca? Skoro tak, to pozostaje wycieczka do Wrocławia.

Afryka 
na Dolnym Śląsku
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liżej niż do Afryki, 
a przyroda, czy raczej 
zwierzęta takie same. 

Wrocławskie zoo, którego raczej 
przedstawiać nie trzeba, oferuje 
taki wyjątkowy kawałek Afryki. 
Działa tam bowiem Afrykarium.

Na  prawie 9 tys. mkw. powierzch-
ni odtworzone zostały różne ekosyste-
my związane ze środowiskiem wodnym 
Czarnego Lądu. – Stworzenie i utrzy-
manie odpowiednich warunków ży-
cia dla egzotycznych zwierząt wy-
magało zastosowania wielu wy-
jątkowych technologii, dotyczą-
cych zwłaszcza filtracji wody 
i wentylacji. To jedyny taki 
projekt w Polsce i jeden z naj-
nowocześniejszych na świe-
cie. Co istotne, cały czas się 
rozwija. – Afrykarium jest jak 
żywy organizm. Nigdy nie bę-
dzie projektem finalnie zamknię-
tym, gotowym. Zawsze będzie się 
zmieniać i zaskakiwać przy kolejnych 
wizytach w zoo – mówi prezes zoo Ra-
dosław Ratajszczak.

We wrocławskim zoo można obecnie 
zobaczyć ponad 10 tysięcy zwierząt nale-
żących do 1122 gatunków. Pod względem 
bioróżnorodności kolekcja plasuje się 
w pierwszej trójce ogrodów zoologicz-
nych w Europie. – Nasz ogród odgrywa 
dużą rolę w międzynarodowej hodowli 
gatunków zagrożonych, którą koordynuje 
Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów 
Zoologicznych i Akwariów  – podkreśla 
Radosław Ratajszczak. – Nasi miesz-
kańcy zasilają także hodowle w innych 
ogrodach na świecie. Mamy nadzieję, 
że ich potomkowie kiedyś powrócą do 
środowiska naturalnego.

Całe zoo jest miejscem, gdzie hodo-
wane i rozmnażane są liczne gatunki fau-
ny. Tylko w tym roku przyszło tu na świat 
prawie pół tysiąca zwierząt. Sukces ho-
dowlany cieszy tym bardziej, że wśród 
nowych mieszkańców są przedstawicie-
le gatunków zagrożonych, m.in. lemury 
katta, rysie, antylopy did-dik, magot czy 
urodzona w ostatnich dniach zebra Hart-
manna. Co istotne, zoo działa na rzecz ra-
towania zwierząt także przez zaangażo-
wanie w projekty realizowane w środo-
wisku naturalnym Ameryki Południowej, 
Afryki, Azji i Australii. Wrocławski ogród 
zaangażowany jest w kilkanaście progra-

mów ochrony ga-
tunkowej. Realizując 

swoją misję, placówka wspiera m.in. fun-
dację Cikananga Wildlife Center, zajmu-
jącą się gatunkami zamieszkującymi te-
reny Indonezji – świniami brodawkowa-
tymi i szpakami czarnoskrzydłymi. Po-
nadto w ramach specjalnych projektów, 
Zoo Wrocław prowadzi aktywną dzia-
łalność na rzecz ochrony okapi w lasach 
Kongo, waranów z Komodo oraz pan-
cerników olbrzymich zamieszkujących 
Amerykę Południową. 

Działania hodowlane ogrodu realizo-
wane są zgodnie z programem odbudowy 
zagrożonych gatunków, prowadzonym 
przez Europejskie Stowarzyszenie Ogro-
dów Zoologicznych i Akwariów EAZA. 
Zrzeszone w tej organizacji placówki nie 
przyjmują i nie kupują zwierząt odłowio-
nych z natury. EAZA koordynuje wymia-
nę osobników między ogrodami, okre-
śla standardy hodowli, edukacji i ochro-
ny gatunkowej zwierząt w środowisku 
naturalnym. – Duża liczba urodzeń cie-
szy nas podwójnie. Jako zoo mamy bo-
wiem większą liczbę zwierząt, a dodat-
kowo wspieramy odbudowę populacji 
zagrożonych gatunków, co również jest 
bardzo istotnym elementem naszej dzia-
łalności – podkreśla Radosław Ratajsz-
czak, dyrektor ogrodu. Wrocławskie zoo 
angażuje się także w działania hodowli in 

situ, polegającej na ochronie osobników 
zagrożonych wyginięciem bezpośrednio 
w miejscu ich występowania. Jednym 
z przykładów jest udział w akcji rato-
wania nosorożców na terenie Parku Na-
rodowego Kaziranga w Indiach. Na po-
czątku tego roku Maciej Okupnik, jeden 
z wrocławskich opiekunów, przez kilka 
tygodni pomagał w opiece nad małymi 
nosorożcami. Od sierpnia trwa również 
zbiórka pieniędzy umożliwiających dal-
szą opiekę nad nosorożcami, które ucier-
piały podczas tegorocznej powodzi.  

Radosław Ratajszczak podkreśla, że 
wrocławski ogród chce przez swe dzia-
łania zwiększać świadomość ekologiczną 
odwiedzających. – Zoo umożliwia bliski 
kontakt z naturą, która jest fundamentalną 
częścią otaczającego nas świata. Nasz 
ekosystem potrzebuje różnorodności bio-
logicznej, dlatego wspólnie musimy o nią 
dbać, poszerzając wiedzę i wspierając 
gatunki, którym grozi wyginięcie.
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Wyspy Kanaryjskie wracają 
na turystyczna mapę w wielkim stylu. Nic dziwnego, 
bo oferują nie tylko plażowanie, ale wiele innych możliwości do aktywnego 

wypoczynku. I do tego przez cały rok.

No dobrze, na nartach to 
akurat nie moż na tam 
się wyszaleć. Można 

jednak robić wiele innych rzeczy, które 
zimą możemy oglądać tylko w telewizji. 
Przecież czeka tu wiatr, woda, słońce 
i góry! A wszystko to w miejscu uważanym 
przez niektórych za mające najlepszy 
klimat na świecie.

Woda, Wiatr i silnik
Wody wokół wysp sa prawdziwym 

rajem dla miłośników wszelkich sportów 
wodnych. Szczególnie dobre warun-
ki naturalne i doskonała infrastruktura 
sprzyjają żeglarzom. I to zarówno tym, 
którzy szukają sprzyjających wiatrów, 
jak i lubiących ryk silnika i prędkość. Na 
wszystkich siedmiu wyspach znajdują 
się liczne w pełni wyposażone mariny, 
zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedz-
twie centrów usługowych. Komfortowe 
i atrakcyjne porty Wysp Kanaryjskich są 
miejscem, w którym zdecydowanie war-
to zacumować. Dzięki występującym 
w regionie pasatom, stałym ciepłym wia-
trom o umiarkowanej sile, każde wyjście 
w morze staje się niezwykle przyjemnym 
i niezapomnianym doświadczeniem. Ma-
lownicze turkusowe wody okalające wyspy 

oraz rozsiane wzdłuż wybrzeża cudowne 
plaże zachęcają gości do rzucenia kotwicy 
i kąpieli w pobliżu pozostałości prastarych 
podwodnych wulkanów. Widoczne na lą-
dzie niezwykłe krajobrazy oraz potężne 
wulkaniczne szczyty uwodzą żeglarzy 
i zachęcają, by, wykorzystując fale oraz 
wypełniające żagle pasaty, skierować 
łodzie do brzegu. Za sprawą niezwykłej 
biologicznej różnorodności wysp, urozma-
iconych krajobrazów i licznych formacji 
geologicznych, archipelag został uznany 
za rezerwat biosfery i wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO.

Żeglarze preferujący bliższy kontakt 
z wodą i lżejsze konstrukcje również znajdą 
na wyspach doskonałe warunki. Za najlep-
sze miejsce dla windsurferów i kitesurfe-
rów uchodzi Fuerteventura. Jednak rów-
nież na innych wyspach można nie tylko 
szlifować swoje umiejętności, ale również 
zacząć przygodę z tym sportem. Z kursów 
dla początkujących słynie Gran Canaria. 
Mniej oczywistym sportem wodnym, jaki 
można uprawiać na Wyspach Kanaryjskich 
korzystając z tutejszej infrastruktury i zor-
ganizowanych wypraw, jest kajakarstwo. 
Dzieki łagodnemu klimatowi i przewidy-
walnym wiatrom oraz pogodzie morskie 
wyprawy są bezpieczne i przyjemne.

Wieloryby, delfiny 
i morświny 

Tuż u wybrzeży Wysp Kanaryjskich 
spotkać można wiele gatunków zwierząt 
morskich – do najczęściej występujących 
należą grindwale krótkopłetwe, delfiny 
butelkonose, humbaki, a także ogromne 
żółwie. Wyjątkowy spektakl, w którym 
główną rolę odgrywa bogata fauna archi-
pelagu, może być obserwowany o dowol-
nej porze roku. Ze względu na sprzyjający 
klimat, wiele gatunków uczyniło z archi-
pelagu całoroczną siedzibę, dzięki czemu 
Wyspy uznawane są za najlepsze miejsce 
w Europie do obserwowania morskich 
zwierząt w ich naturalnym środowisku.

Wieloryby można obserwować pod-
czas rejsów odbywających się na charak-
terystycznych niebieskich łodziach Barco 
Azul, których kapitanowie przestrzegają 
surowych reguł, pilnując, aby walenie za-
mieszkujące wody wokół Wysp Kanaryj-
skich nie były niepokojone ani stresowane.

Golf
Ten sport zyskuje coraz wiekszą popu-

larność w naszym kraju. Jednak niestety 
nasz klimat nie sprzyja sportom wymaga-
jącym pięknej, gładkiej i zielonej murawy. 
Nic więc dziwnego, że miłośnicy tego 

kanary 
na sportowo
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sportu wyjeżdżają w bliższe lub dalsze 
rejony w poszukiwaniu odpowiednich 
warunków do gry. Jednym z miejsc ofe-
rujących doskonałe pola golfowe nadające 
się do gry przez cały rok można znaleźć 
właśnie na Wyspach Kanaryjskich, a do-

kładnie na Gran Canarii. To na tej wyspie 
założono w 1891 roku pierwsze pole gol-
fowe w Hiszpanii. Dziś na graczy czeka 
osiem pól golfowych. Dzięki rosnącej po-
pularności tego sportu na wyspie wszystkie 
pola zostały w ostatnich latach zmoderni-

zowane i sprostają oczekiwaniom nawet 
bardzo wybrednych klientów.  Do tego, 
co ważne, rozrzucone są w promieniu 
zaledwie 50 km od siebie. Dzieki temu 
bez problemu można każdego dnia grać 
na innym polu.

R E K L A M A
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Ta do niedawna zamknięta i mało dostępna wyspa stoi 
dziś przed turystami otworem. Warto więc może uciec tam przed śniegiem i zimnem 

naszej części świata.

Kuba 
wyspa jak wulkan gorąca
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W
ycieczki na Kubę zyskują 
na popularności i to nie 
tylko ze względu na spada-

jące ceny wyjazdów. Turyści chcą odwie-
dzić kraj, zanim zajdą tam nieodwracalne 
zmiany. Jak podkreśla Piotr Wilk z biura 
podróży Rainbow, w ciągu ostatniego 
roku zainteresowanie tym kierunkiem 
wzrosło dwukrotnie i ciągle się zwiększa.

Jeżeli i Wy chcielibyście zobaczyć 
Kubę prawdziwą, sprawdźcie kiedy naj-
lepiej tam jechać i co zobaczyć.

Kiedy jechać?
Wraz z rozluźnieniem relacji kubańsko-

amerykańskich pojawiły się obawy, że 
w niedługim czasie zajdą tam poważne 
zmiany. To już ostatni moment, by zoba-
czyć te sprzeczności i poczuć niezwykłą 
atmosferę, z której słynie Kuba. Wyjazd 
nie wymaga specjalnych przygotowań. Na 
kubie wiza nie jest wymagana, obowiązuje 
jedynie Karta Turysty (Tarjeta de Turista), 
którą można wykupić bezpośrednio przed 
wylotem na lotnisku, np. u przedstawiciela 
biura podróży. Wakacje warto też zapla-
nować tak, aby nie przeoczyć żadnych 
atrakcji, z których chcielibyśmy skorzy-
stać, przyda się więc choćby wstępny plan 
zwiedzania. 

Wyjazd można planować przez cały 
rok. Średnia temperatura na Kubie to 
ok. 25 st. C. W zależności od tego, czy 
marzy nam się głównie wypoczynek na 
plaży (choć szkoda byłoby nie zobaczyć 
tych magicznych miejsc, jak Hawana czy 
Trinidad), czy nastawiamy się głównie 
na zwiedzanie, możemy wybrać termin, 
w którym pogoda najbardziej nam odpo-
wiada. Od maja do października trwa tutaj 
pora deszczowa – wiele osób rezygnuje 
więc z wyjazdu, bojąc się, że spędzi urlop 
w deszczu. Nic bardziej mylnego. Pora 
deszczowa na Kubie nie jest uciążliwa. 
Oznacza po prostu, że pada nieco więcej 

niż zwykle – zazwyczaj maksymalnie 20 
minut dziennie. Najgoręcej jest w okresie 
od czerwca do końca sierpnia, najchłodniej 
(temperatura w cieniu nie spada poniżej 
20 stopni Celsjusza) od listopada do końca 
marca.  Bez względu na to, kiedy jedzie-
my, warto wygospodarować sobie ok. 2 
tygodni – to odpowiedni czas, by poznać tę 
fascynującą wyspę, zwiedzić najciekawsze 
zakątki i skorzystać z dostępnych atrakcji.

co zobaczyć?
Wybierając się na Kubę, swoje wakacje 

warto rozpocząć w Hawanie – stolicy wy-
spy, która zachwyca kolonialną zabudową. 
Roztańczeni w rytm salsy kubańczycy, 
cudowne uliczki, dzielnica kościołów 
i zamki (w tym m.in. El Morro, z którego 
wieży można zobaczyć panoramę mia-
sta) to absolutna konieczność. Na zachód 
od miasta znajduje się Vinales – nieduże 
miasteczko z niską architekturą, uważa-
ne przez turystów za najprzyjemniejsze 
w całej Republice. Stąd już tylko krok do 
doliny o tej samej nazwie, której kompleks 
formacji skalnych został wpisany na listę 
UNESCO. 

– Atmosferę Kuby doskonale odzwier-
ciedla także Trinidad – perła Karaibów. 
– To miasto naprawdę sprawia wrażenie, 
jakby było z innej epoki. Do tego łatwiej 
niż w Hawanie wmieszać się pomiędzy 
lokalnych mieszkańców i poznać ich kul-
turę – mówi przedstawiciel Rainbow. 

Do miejsc, które koniecznie trzeba zo-
baczyć na Kubie, należy zaliczyć również 
imprezowe Varadero z jedną z najszer-
szych plaż, a także przyległe wysepki, jak 
Isla de Juventud, która niegdyś była jedną 
z głównych baz piratów grasujących po 
Atlantyku i stała się inspiracją dla Roberta 
Louisa Stevensona do napisania „Wyspy 
Skarbów”. Prawdziwy klimat Kuby od-
najdziemy także podróżując na wschód 
wyspy – do Baracoa. To miasto zdecydo-
wanie mniej nastawione jest na turystykę, 
spodoba się więc tym, którzy szukają spo-
koju i lubią odkrywać prawdziwe zakątki.  
Polska jako były kraj socjalistyczny ma 
z Kubą wiele wspólnego. Pośród 60 tys. 
typowych dla kubańskiego krajobrazu 
starych samochodów, turyści z łatwością 
mogą odnaleźć także nasze fiaty 126p, 
na które tubylcy zwykli mówić „polsky”. 

Co robić będąc już na Kubie? Na pew-
no nie można zlekceważyć przepysznej 
lokalnej kuchni. Ropa Vieja, czyli drobno 
szatkowana wołowina podawana z ryżem, 
czarną fasolą i batatami to konieczność! 
Do tego należy skosztować jedno z wy-
śmienitych piw – Bucanero i Cacique lub 
też rum zmieszany z colą znany u nas, jako 
Cuba Libre (Wolna Kuba), na miejscu nie 
spotkamy się jednak z tą nazwą – drink 
ten da się zamówić jedynie, jako Mentirita, 
czyli Małe Kłamstwo. Warto też zaopa-
trzyć się w drobne pamiątki – tradycyjne 
kubańskie rękodzieła, doskonały rum oraz 
kubańskie cygara. Należą do najlepszych 
na świecie, a ręcznie zwijane Cohiba Behi-
ke z słynnej hawańskiej fabryki El Laguito 
kosztują nawet ponad 18,5 tys. dolarów 
za opakowanie.

Dzisiejsza Kuba to świat niezwykły, 
który kompletnie różni się od naszego. To 
jednak ostatni dzwonek, by zobaczyć ją 
w tym wydaniu. Kapitalizm, który pomału 
zaczyna wdzierać się na wyspę, może 
wkrótce całkowicie zmienić jej oblicze.FO
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KUBA
jest największą wyspą na Mozru 
Karaibskim i należy do archipela-
gu Wielkich antyli. otoczona jest 
grupą aż 1600 mniejszych wyse-
pek. Najwyższy szczyt na wyspie 
Pico Turquino mierzy 1974 m 
n.p.m. 
Największe miasta to stołeczna 
hawana oraz Santiago de cuba, 
camagüey, holguin
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Przed wyjazdem w góry 
należy upewnić się, czy sport zimowy, 

który zamierzamy uprawiać, nie jest 
uznawany przez ubezpieczyciela za 

wyjątkowo niebezpieczny.

J
ak wynika z badania IPC przepro-
wadzonego na zlecenie Tatry 
Mountain Resorts, ponad 23 proc. 

Polaków deklaruje umiejętność jazdy na 
nartach lub snowboardzie. Co więcej, 
przeszło połowa zdeklarowanych miło-
śników sportów zimowych uprawia je 1-3 
razy w roku, natomiast co 10. ankietowa-
ny białemu szaleństwu na stoku oddaje 
się 4-6 razy w roku. I choć amatorom 
zimowego wypoczynku na stoku kojarzy 
się to przede wszystkim z nartami i snow-
boardem, to lista uprawianych zimą 
sportów jest długa i obejmuje dyscypliny 
nie tylko mniej znane, ale też bardziej 
niebezpieczne od spokojnych zjazdów na 
jednej czy dwóch deskach. Jeśli więc ktoś 
wybiera się w góry z myślą o adrenalinie, 

którą dają sporty ekstremalne lub jazda 
wyczynowa, musi zgłosić to ubezpieczy-
cielowi podczas zakupu polisy. Dzięki 
temu będzie mógł liczyć na jego pomoc 
po szkodzie.

– To bardzo ważne, aby polisa tury-
styczna odpowiadała charakterowi plano-
wanego wyjazdu. Umożliwi to sprawne 

działania, gdy potrzebna będzie pomoc 
ubezpieczyciela, oraz daje pewność, że 
towarzystwo nie odmówi wypłaty odszko-
dowania. A tak może się stać, jeśli podczas 
zakupu ochrony zakład ubezpieczeń nie 
zostanie poinformowany o tym, że na czas 
wyjazdu zaplanowane zostało uprawianie 
tzw. sportów wysokiego ryzyka – tłuma-
czy Bartłomiej Behnke z porównywarki 
ubezpieczeń Superpolisa.pl. 

Należy pamiętać, aby zawsze podczas 
zakupu polisy zadeklarować – zaznaczając 
odpowiednie pole w formularzu interne-
towym lub w rozmowie ze sprzedawcą 
– że zamierza się uprawiać jakąś zimową 
dyscyplinę, a także wykupić odpowiednie 
ryzyka, niezależnie od poziomu ryzyka, 
jakie się z tym wiąże! 

Jak ubezpieczyć 
ryzykowne sporty zimowe?
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Przed zakupem polisy warto 
upewnić się, że jej zakres obej-
muje aktywności, jakie będzie-
my uprawiać podczas zimowego 
wyjazdu. Nawet niektóre rodzaje 
narciarstwa wymagają innej niż 
standardowa polisy, a niektóre za-
chowania (np. jazda poza trasami)  
mogą wyłączać odpowiedzialnośc 
towarzystwa ubezpieczeniowego
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Sporty ekStremalNe to…
Z zasady towarzystwa ubezpieczeniowe 

do sportów ekstremalnych zaliczają wszel-
kie dyscypliny uprawiane poza szlakami, 
które wymagają ponadprzeciętnych umie-
jętności, odwagi i działania w warunkach 
dużego ryzyka. Każdy ubezpieczyciel 
definiuje w Ogólnych Warunkach Ubez-
pieczenia (OWU), co rozumie pod tym 
pojęciem. Niektóre towarzystwa precy-
zyjnie wskazują, co zaliczają do kategorii 
zimowych sportów ekstremalnych. Są to 
m.in.: freeride, off piste skiing, skialpinizm, 
a także żeglarstwo lodowe (bojery). Nato-
miast w OWU innych zakładów ubezpie-
czeń na liście „ekstremalnych” zimowych 
dyscyplin znajduje się także free-skiing, 
heli-skiing, heli-snowboarding, a nawet 
narciarstwo akrobatycznie i snowscoot.

– Lista aktywności wykluczonych 
z ochrony jest dość długa, a obecność 
niektórych dyscyplin może zaskoczyć jej 
miłośników. Dlatego najlepszym sposo-
bem na zyskanie pewności, jest zapytanie 
sprzedawcy, w jaki sposób kwalifikowana 
jest dana dyscyplina i czy ubezpieczyciel 
udzieli ochrony w związku z jej uprawia-
niem. Po pomoc najlepiej zgłosić się do 
doradcy, który jest w stanie jednocześnie 
porównać zakres kilku polis – dodaje Bar-
tłomiej Behnke.

WySokie ryzyko także 
możNa ubezpieczyć

O porównaniu zakresu polis w szcze-
gólności pamiętać muszą miłośnicy spor-
tów zimowych, które niekiedy w całości 
są wyłączone z podstawowego zakresu 
ubezpieczenia. Zdarza się również tak, 
że osoba decydująca się na kupno polisy 
na wyjazd subiektywnie uznaje, że upra-
wia sport amatorsko, co bywa sprzeczne 
z opinią ubezpieczyciela. Trzeba bowiem 
pamiętać, że standardowa polisa nie 
obejmuje treningów, zorganizowanych 
zawodów czy innych tego typu aktyw-

ności wykonywanych w celu maksyma-
lizacji wyników. Włączenie do ochrony 
ubezpieczenia dodatkowych ryzyk wiąże 
się w wyższą stawką. Wcale jednak nie 
oznacza to, że zawodowcy i pasjonaci zi-
mowych sportów ekstremalnych nie mogą 
szukać oszczędności. – Koszty włączenia 
do ochrony sportów ekstremalnych można 
minimalizować szukając ofert u różnych 
ubezpieczycieli jednocześnie. Proste po-
równanie pozwoli w łatwy sposób zo-
rientować się w gąszczu ofert i wybrać 
najlepsze dla siebie rozwiązanie – uważa 
ekspert Superpolisa.pl.

przed wyjściem w góry, zwłasz-
cza bardziej ambitnym, warto się 
upewnić czy nasza polisa objmuje 
również zwrot kosztów akcji ra-
tunkowej. zwłaszcza, że w więk-
szości krajów jest ona płatna
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bezpiecznie

Zimą tropiki są szczególnie 
atrakcyjne dla zmarzniętych 
i zmęczonych mrozem i śniegiem. 
nic dziwnego, że co roku coraz więcej osób szuka tam 
ciepła. jednak kraje tropikalne mają nie tylko zalety, ale 
również kilka wad. wśród nich są choroby tropikalne. 
jak ich unikać i jak się zabezpieczyć? porady przygotowała 
porównywarka ubezpieczeń rankomat.pl. 

Około miliona polaków rocznie 
wyjeżdża do krajów tropikal-
nych i strefy klimatu między-

zwrotnikowego. prawie co trzeciemu 
podróżującemu zdarzają się choroby 
układu pokarmowego, takie jak biegunka 
czy nudności. Dużo poważniejszym zagro-
żeniem są jednak schorzenia wywoływa-
ne przez pasożyty obecne w tropikalnym 
środowisku. Nie należy ich lekceważyć!
Najważniejszym czynnikiem wpływającym 
na ryzyko zachorowań jest kierunek 
podróży. 
W krajach znajdujących się w strefie kli-
matu tropikalnego niebezpieczeństwo 
zapadnięcia na chorobę tropikalną wzra-
sta aż o 60-70 proc.
Warto także zwrócić uwagę na inne oko-
liczności sprzyjające chorobom, takie jak 
podróże długoterminowe, wyjazdy na 
obozy czy przebywanie w  hotelach 
o niskim poziomie zachowywanej czysto-
ści. Jak jednak powtarzają podróżnicy – 
profilaktyka zachorowania na niektóre ze 
schorzeń nie istnieje. Nawet w  dobrej 
restauracji można zarazić się durem 
brzusznym, amebą czy żółtaczką.

Jak zapobiegać? 
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
wodę, którą się pije. polecane jest spoży-
cie wody butelkowanej ze znanego źródła. 
Jeśli w  restauracji znajduje się woda 
w  dzbanku, prawdopodobnie pochodzi 
ona z  kranu, lepiej więc zamówić wodę 
z butelki. Zaleca się również profilaktycz-
ne szczepienie przeciw durowi.

Warto pamiętać, że w  razie zatrucia 
koniecznie należy odwiedzić miejscowe-
go lekarza. 
po powrocie do polski może się okazać, 
że nie ma rodzimych sposobów na zwal-
czanie zagrożenia lub że koszt konsultacji 
i  sprowadzania specjalistycznych leków 
będzie bardzo wysoki. 
Zwłaszcza w przypadku podróży do krajów 
tropikalnych dobrze zapewnić sobie 
ubezpieczenie turystyczne, dzięki któremu 
nie trzeba się martwić się o  wydatki na 
leczenie podczas wyjazdu. 
W  zależności od oferty, ubezpieczenia 
zawierają zwykle:
•koszty hospitalizacji
•leczenie ambulatoryjne
•transport medyczny do Polski
•transport zwłok
•ratownictwo
•choroby przewlekłe
•assistance.
przede wszystkim należy pamiętać 
o odpowiednio wysokiej sumie gwaran-
towanej kosztów leczenia, czyli kwocie, 
do której ubezpieczenie gwarantuje 
pomoc medyczną. Oznacza to, że jeśli 
wydatki na leczenie wyniosą więcej, trze-
ba je będzie pokryć z  własnej kieszeni. 
Kwota powinna być dostosowana do 
kosztów leczenia w danym kraju.
Na przykład w Rpa ceny opieki zdrowotnej 
są bardzo wysokie, za pobyt w  szpitalu 
można zapłacić nawet 2 tys. randów, czyli 
ok. 560 zł. W tej sytuacji lepiej być pesy-
mistą i założyć negatywny scenariusz, by 
uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. 

polecaną wartością ubezpieczenia do 
krajów tropikalnych jest ok. 30 tys. euro.
Wybierając zakres ubezpieczenia, należy 
także wziąć pod uwagę możliwość wystą-
pienia nieszczęśliwych wypadków, czyli 
nagłych zdarzeń o zewnętrznej przyczynie, 
a więc mających źródło poza organizmem 
poszkodowanego. poza ubezpieczeniem 
od chorób tropikalnych warto zatem 
zastanowić się nad ochroną tzw. NWW. 

W  ofercie ubezpieczycieli znajdują się 
także pakiety assistance, które będą 
pomocne zwłaszcza w  odległym kraju, 
gdzie komunikacja między chorym a szpi-
talem może nie być tak płynna jak w przy-
padku organizacji opieki w  polsce. 
Wówczas wystarczy jeden telefon do 
Centrum alarmowego, które pokieruje do 
odpowiedniej placówki. Warto pamiętać, 
że wiele firm proponuje różne możliwości 
ubezpieczenia w odmiennych cenach.

Bezpieczna 
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medycyna podróży najczęściej 
kojarzona jest z medycyną tro-
pikalną. tymczasem dziś to 
znacznie bardziej rozbudowa-
na dziedzina wiedzy, dotycząca 
problemów zdrowotnych, jakie 
mogą dotknąć osoby podróżujące 
w ogóle, nie tylko do krajów tro-
pikalnych. Nawet podróżując po 
europie warto mieć podstawową 
wiedzę na temat specyfiki i cho-
rób występujących w niektórych 
krajach oraz mieć zalecane szcze-
pienia, nawet jeśli żadne nie są 
obowiązkowe



W  Polsce intensywnie rozwijamy się 
współpracując z biurami podróży, ofe-
rując im atrakcyjne warunki sprzedaży 
naszych polis, jednocześnie zapewnia-
jąc  Klientom pełną ochronę ubezpie-
czeniową. Nasze 140-letnie doświad-
czenie to jednocześnie zobowiązanie 
świadczenia najwyższej jakości usług, 
które stawialiśmy zawsze na pierw-
szym miejscu. 

HanseMerkur w Polsce
HanseMerkur działa w  Polsce od 
01.08.2015. Weszliśmy na polski rynek 
z  produktem dopasowanym do pol-
skiego Klienta. Gwarantujemy dosko-
nały stosunek jakości do ceny. Aktu-
alnie nasza sieć sprzedaży, umożliwia 
zakup polisy niemalże w całej Polsce. 
Proponujemy ponadprzeciętne wa-
runki współpracy zarówno z  biurami 
jak i organizatorami turystyki.

Stawiamy na współpracę z  organiza-
torami oraz współpracę agencyjną 
Głównym kanałem dystrybucji są 
biura podróży. To na nich skupiamy 
swoją uwagę i  działania wspiera-
jąc ich w  procesach sprzedaży oraz 
aktywnościach marketingowych. 
Nasz model współpracy wyróżnia to 
z pewnością wysokie wynagrodzenie 
– nawet 30% prowizji podstawowej. 
Aktualnie nadal jesteśmy na etapie 
pozyskiwania nowych partnerów 
chętnych do współpracy z  nami.  
W naszych działaniach nie zapomina-
my również o organizatorach turysty-
ki, dla których możemy przygotować 
nie tylko obowiązkowe ubezpie-
czenia pakietowe ale także pakiety 
fakultatywne. Przy odpowiedniej 
skali  produkty te mogą być „uszyte 
a miarę” potrzeb organizatora, z cze-
go jesteśmy dobrze znani na naszym 
rodzimym rynku. Oferujemy także, 
gwarancje ubezpieczeniowe dla or-
ganizatorów turystyki i  pośredników 
turystycznych. 

Co nas wyróżnia
Na szczególną uwagę zasługuje ubez-
pieczenie od rezygnacji 100 już poniżej 
2,5% ceny imprezy  turystycznej, biletu 
lotniczego/kolejowego/autokarowe-
go/promowego czy wynajmu zakwa-
terowania. Rezygnacja 80 dostępna 
jest u nas już za mniej niż 2% ceny! Przy 
tym nasza ochrona ubepieczeniowa 

przy odwołaniu podróży jest jedną 
z  najwyższych na rynku, bo obejmuje 
koszty nawet do 30 000 PLN na osobę. 
Wśród przyczyn rezygnacji mamy m.in. 
nagłe zachorowanie poświadczone za-
świadczeniem lekarskim o przeciwska-
zaniach dotyczących podróży i  wcale 
nie jest wymagana hospitalizacja. Do-
datkowo akceptujemy także inne zda-
rzenia losowe, które mogą się pojawić 
w czasie pomiędzy wykupieniem a re-
alizację wyjazdu. Wśród osób ryzyka są 
także ujęci członkowie rodziny lub ich 
opiekunowie, nie uczestniczący w wy-
jeździe, w tym teściowie, wnuki, konku-
benci czy rodzeństwo i inni. 

Nie stosujemy żadnych limitów wieko-
wych czy zwyżek dla seniorów. Mamy 
bardzo dobrze skalkulowane stawki ro-
dzinne. Rodzina u nas to nawet 7 osób 
tzn. maksymalnie dwie osoby dorosłe 
oraz pięcioro dzieci (2+5). Grupy powy-
żej 10 osób mogą liczyć na doskonałe 
stawki grupowe. 

Ze względu na podział geograficzny 
stosujemy dwa regiony: Europa roz-
szerzona o  basen Morza Środziemne-
go, Kanary, Maderę i  Azory oraz świat 
z USA, Kanadą i Japonią.

Swoistą perełką jest nasz pakiet spor-
towo-narciarski, gdzie obok ubezpie-
czenia sprzętu i  OC, refundujemy np. 
koszty niewykorzystanego karnetu 
narciarskiego czy też koszty rehabili-
tacji w  Polsce. A  wszystkie nasze pro-
dukty dostępne są w łatwym systemie 
rezerwacyjnym online z pełną obsługą 
polis. Poza tym nie stosujemy żadnych 
ukrytych klauzul, które obniżają atrak-
cyjność polisy.

Produkty turystyczne
Oferta produktowa HanseMerkur wy-
różnia 4 różne pakiety ubezpieczenio-
we: pakiety kompleksowe z  KL, NNW, 
bagażem podróżnym, Assistance, OC 
oraz z ubezpieczeniem odwołania lub/i  
odwołania i  przerwania podróży; pa-
kiety z KL, NNW, bagażem podróżnym, 
Assistance, OC; ubezpieczenie odwo-
łania lub/i odwołania i przerwania po-
dróży; pakiet Narty-Sport.

Zaś trzy warianty jakościowe każde-
go rodzaju ubezpieczenia pozwalają 
dopasować do swoich potrzeb i  ocze-
kiwań: podstawowy (niska cena, wy-

ważone produkty i świadczenia), kom-
fortowy (najlepszy stosunek jakości do 
ceny) i  premium (produkty z  najwyż-
szej półki za wciąż rozsądną cenę).

Kupujący polisy to Klient biur 
podróży
Przede wszystkim Klient biur podróży, 
którego zapotrzebowanie na doubez-
pieczenie się zdecydowanie rośnie. 
Wówczas z  pomocą przychodzi nasza 
oferta. Wyraźnie zauważalna jest ten-
dencja rosnąca wśród Polaków podró-
żujących samodzielnie.Tutaj jednak 
nadal pozostaje spora część turystów, 
która nie wykupuje ubezpieczenia. Dla-
tego widzimy też swoją rolę w budowa-
niu ich świadomości a  co za tym idzie 
dotarcie do nowej grupy klientów. 

Dlatego też trudno sobie dzisiaj wy-
obrazić biuro podróży w  ogóle nie 
sprzedające ubezpieczeń. Pamiętajmy, 
że dzięki dobrze dobranej polisie,  po 
pierwsze zapewnimy klientowi pełną 
ochronę ubezpieczeniową a  sobie do-
datkowy i  niemały zarobek w  postaci 
prowizji. To produkty ubezpieczeniowe 
mają najwyższe prowizje pośród usług 
turystycznych. Nasza praktyka dowo-
dzi, że obrót tylko ze sprzedaży polis, 
może mieć wartość kilkunastu tysięcy 
dla jednego punktu sprzedaży. Obok 
takich sum nie można przejść obojętnie 
będąc przedsiębiorcą, właścicielem biu-
ra podróży.

Trend na rynku polis 
turystycznych w Polsce
Polacy coraz chętniej ubezpieczają się, 
rośnie ich świadomość o  zapewnie-
niu sobie ochrony ubezpieczeniowej 
na czas podróży. Obserwujemy duże 
zainteresowanie wcześniej już wspo-
mnianym ubezpieczeniem od kosztów 
odwołania podróży względnie od od-
wołania i przerwania podróży. Przy wy-
borze polisy, coraz większe znaczenie 
obok samego jej posiadania, są sumy 
ubezpieczenia dla poszczególnych 
świadczeń. Stąd też tak duże zaintere-
sowanie naszym pakietami komforto-
wymi  z KL na 150 000 PLN.  

Sezon urlopowy przed nami
Wiele osób nie zdecydowało się jeszcze 
na wykup wycieczki. Co zrobić aby 
zagwarantować klientowi bezpieczny 

urlop? O ile na idealną pogodę nie mamy 
wpływu, to na komfort ubezpieczenia 
owszem .  Już w  momencie sprzedaży 
wycieczki warto zagwarantować 
Klientowi ochronę ubezpieczeniową, 
tak aby mogła ona zadziałać już po 
wyjściu z  biura. Takim produktem 
jest ubezpieczenie odwołania 
lub/i  odwołania i  przerwania podróży, 
które chroni klienta już od momentu 
zakupu polisy i opłacenia pełnej składki 
na okoliczność nieprzewidzianych 
zdarzeń losowych przed wyjazdem.

Sprawdźmy też czy sumy ubezpie-
czeniowe (głównie KL) w  pakiecie or-
ganizatora są wystarczająco wysokie 
w  kraju, do którego wyjeżdża klient. 
Być może istnieje konieczność doubez-
pieczenia, tak aby zapewnić mu poczu-
cie bezpieczeństwa w trakcie podróży. 

Plany HanseMerkur w Polsce
Od samego początku z  sukcesem re-
alizujemy naszą strategię. Współpraca 
z  biurami podróży, satysfakcja klienta, 
to są nasze główne cele. A  przy tym 
rosnąca sprzedaż daje nam dodatkową 
satysfakcję i zadowolenie. 

Jesteśmy numerem 2 w Niemczech 
w sektorze ubezpieczeń turystycznych.

Zapraszamy do współpracy!
Rafał Buczak, Dyrektor Sprzedaży

biurapodrozy@hansemerkur.pl
Tel.: +48 22 890 78 40
www.hansemerkur.pl




