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W

tym roku, po dwóch latach pandemicznych ograniczeń, wróciła długo wyczekiwana normalność w turystyce. Wiele krajów zniosło niemal wszystkie restrykcje, przywracając całkowitą swobodę podróżowania.
Wakacje już minęły, ale to nie znaczy, że
głód podróżowania osłabł. Niektórzy dopiero teraz, kiedy w kurortach zrobiło się nieco
luźniej, zaczynają pakować walizki, by zrealizować odkładane miesiącami wyjazdowe plany.
W tym wydaniu „Turystyki wyjazdowej”
piszemy zarówno o bliskich krajach, które
warto wziąć pod uwagę, planując wyjazd, jak
i tych dalekich i egzotycznych.
Włochy to zawsze strzał w dziesiątkę. To
jeden z tych krajów, do których można wracać wielokrotnie, by poznawać nowe miejsca lub odkrywać na nowo te już widziane. Czas spędzony we Włoszech zawsze
wydaje się za krótki. Tym razem proponujemy wizytę w stolicy Sycylii Palermo i w stolicy fresków Rawennie w Emilii Romanii.
Dobrym wyborem będzie południe
Hiszpanii, czyli Andaluzja. W tym regionie we wrześniu pogoda zachęca do plażowania, ale warto też wybrać się do jednego
z fascynujących andaluzyjskich miast.
A może obrać kurs na Bułgarię? Turyści, skuszeni ofertą czarnomorskich kurortów,
często nie doceniają wnętrza kraju, które kryje
przepiękne góry, w tym masywy Pirinu
i Riły, urokliwe miasteczka, zabytkowe cerkwie i monastyry, zamki i pałace świadczące
o bogatej spuściźnie historycznej i kulturowej.
Europejskie lato już się kończy, tymczasem
w Azji Południowo-Wschodniej sezon

turystyczny dopiero startuje, a jego pełnia
przypadnie na jesień i zimę.
Spragnieni wypoczynku nad ciepłym
morzem, w otoczeniu tropikalnej roślinności, mogą wybrać się do Tajlandii. Wielu
podróżnych za cel swojej pierwszej egzotycznej podróży obiera właśnie ją, bo jest
bezpieczna, przyjazna turystom, otwarta na
ich potrzeby i wymagania, ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną i transport,
a do tego wspaniałe zabytki i kuchnię.
Zapraszamy również w podróż na Sri
Lankę, szlakiem pradawnych miast, buddyjskich świątyń i najlepszej na świecie czarnej herbaty.
Na gości czekają też Karaiby. Kuba
i Dominikana to świetne miejsca zarówno na wypoczynek w luksusowym kurorcie w formule all inclusive, jak i samodzielny wypad z plecakiem. Oba kraje mogą
pochwalić się jednymi z najpiękniejszych plaż
na świecie z niewiarygodnie białym,
delikatnym
piaskiem
i krystalicznie czystą wodą we wszystkich odcieniach
błękitu i zieleni. To raj dla amatorów wylegiwania się na plaży, morskich kąpieli i sportów wodnych. Poza wybrzeżem można
eksplorować góry porośnięte tropikalnym
lasem, zwiedzać karaibskie wioski i miasta
pełne kolonialnych zabytków.
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Tajlandia

K

raj od wielu już lat jest jednym z turystycznych szlagierów Azji. Tysiące kilometrów
linii brzegowej i setki wysp w Zatoce
Tajlandzkiej i na Morzu Andamańskim
czynią ją idealnym miejscem błogiego wypoczynku w otoczeniu tropikalnej roślinności. Ogromną popularność
kraj ten zawdzięcza nie tylko plażom,
ale też ciekawym zabytkom i znakomitej kuchni. Każdy znajdzie tu coś
dla siebie – można zaszyć się
w kurorcie i korzystać z uroków
tropikalnego raju, ale też wybrać
się na trekking do dżungli albo jeździć z plecakiem z miasta do miasta. Ze względu na łatwość podróżowania i porozumiewania się Tajlandia
jest świetnym krajem dla tych, którzy
dopiero rozpoczynają swoją podróżniczą przygodę z egzotyką.
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HISTORYCZNE Miasta Tajlandii

❶ Bangkok to fascynująca
metropolia, w której można spędzić wiele tygodni i nie mieć dosyć.
Jej symbolem jest Wielki Pałac –
kompleks świeckich i sakralnych
budowli, który od XVIII do połowy
XX w. był siedzibą króla Tajlandii.
Znajdująca się tu Wat Phra Kaew,
czyli Świątynia Szmaragdowego
Buddy z wieloma przedstawieniami Buddy, w tym wielce czczonym posążkiem z zielonego jadeitu. Warto też pospacerować po
chińskiej i indyjskiej dzielnicy, zrobić zakupy na największym targu
Tajlandii Chatuchak Market albo na
jednym z pływających targów, np.
Damnoen Saduak, Amphawa czy
Khlong Lat Mayom i udać się na
najsłynniejszą ulicę w całej Tajlandii
Khao San, która wieczorami staje
się gastronomiczno-imprezowym centrum Bangkoku.
❷ Ajutthaja – założona
w 1350 r. na wyspie okolonej rzekami, przez ponad 400 lat była
stolicą Syjamu. Zachowały się tu
ruiny pałaców, klasztorów, boga-

to zdobionych świątyń buddyjskich
i pagód, monumentalnych posągów Buddy. Na zwiedzanie Ajutthaji warto poświęcić co najmniej
dwa dni, by bez pośpiechu zobaczyć wszystkie atrakcje. Oprócz
świątyń warto zwiedzić stare dzielnice: francuską, portugalską, brytyjską i holenderską. Park historyczny
Ayutthaya figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

❸ Sukhothai to stolica pierw-

szego państwa tajskiego – królestwa Sukhothai – istniejącego od
XIII do XIV w. Jej budowniczowie
czerpali inspirację z różnych stylów
architektonicznych, m.in. khmerskiego i laotańskiego. W Sukhothai zachowały się fosy i mury
miejskie, pałace i świątynie, stupy
i posągi Buddy. Jedna z najbardziej
imponujących figur, o wysokości
11 metrów, znajduje się w świątyni Wat Si Chum. Rozległy teren
Sukothai najlepiej zwiedzać rowerem. Sukhothai został wpisany
na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.
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Warto spróbować
Street food. Tajska kuchnia cieszy się zasłużoną renomą na świecie,
a wielu ekspertów kulinarnych i smakoszy uważa ją za najlepszą w całej
Azji. Kulinarna podróż po Tajlandii nie mogłaby dopełnić się bez spróbowania przysmaków z ulicznych garkuchni. Ponoć w samym Bangkoku jest ich ponad 50 tysięcy. Warto spróbować smażonego makaronu
ryżowego z dodatkami pad thai, ostrej zupy z krewetkami lub kurczakiem tom yum czy zupy na bazie mleka kokosowego z kurczakiem tom
kha gai. Na odważnych czekają steki z krokodyla, grillowane karaluchy,
larwy, pająki i skorpiony.
Tajski masaż. W każdym tajskim mieście jest mnóstwo salonów
masażu, w których można zamówić masaż głowy, stóp lub całego ciała.
Jeśli nie chcemy zdawać się na przypadkowy wybór, poprośmy miejscowych o polecenie dobrego salonu. Masaż tajski jest rodzajem tzw.
głębokiego masażu, łączącego akupresurę z pasywną jogą, rozciąganiem
i refleksologią.
Masaż wykonywany kciukami, dłońmi, łokciami, przedramionami, a nawet stopami daje uczucie głębokiego odprężenia. Za najlepszą szkołę masażu tajskiego uważa się Królewską Akademię Masażu
w Chaing Mai.
Nurkowanie i snorkeling. Podglądanie podwodnego świata to
jedna z najpopularniejszych atrakcji w Tajlandii. Najlepsze miejsca
do nurkowania znajdują się na Morzu Andamańskim. Jednym
nich są wyspy Similan, na które można wybrać się z Phuket
lub Khao Lak. Można tu podziwiać skalne labirynty, ponad 500 rodzajów korali, tuńczyki, płaszczki, rekiny, manty, żółwie i koniki morskie.
W okolicach Phuket znajduje się także wrak ogromnego katamaranu
King Cruiser uważany za jedno z najlepszych w Azji miejsc do nurkowania wrakowego. Mekką nurków jest także wyspa Ko Phi Phi. Z idealnych warunków do snorkelingu słyną natomiast m.in. wyspy Koh Kradan, Koh Lanta i Koh Racha Yai.
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Bułgaria

B

ułgaria już od kilBułgaria – nie tylko plaże
kudziesięciu lat jest
jednym z ulubio❶ Park Narodowy Pirynu leży w górach na z XIV w. W muzeum można zobaczyć
m.in. wyrzeźbiony igłą przez miejscowePiryn, których najwyższym szczytem jest
nych wakacyjnych kierungo mnicha drewniany krzyż Rafaiła przedstaWichren (2914 m n.p.m.). Piaskowcoków Polaków. I choć kojawiający 104 sceny z Biblii z 650 postaciami
we piramidy, grzyby i baszty, którym kształrzy się głównie z wypoczyn- ty nadała erozja, bujne, naturalne lasy iglawielkości ziarnka ryżu. W 1983 r. monaste i jeziora polodowcowe tworzą krajostyr Rilski został wpisany na listę światowego
kiem nad Morzem Czarbrazy o wyjątkowej urodzie. Park słynie też
dziedzictwa UNESCO.
nym, to poza wybrzeżem
z bogatej flory i wielu endemicznych gatunków roślin. W parku żyją niedźwiedzie bru❸ Wielkie Tyrnowo malowniczo położne
też ma wiele do zaoferonatne, wilki, kozice i ok. 160 gatunków ptana wzniesieniach, między którymi meandruje
wania. Większa część kraju
ków, m.in. dzięcioł trójpalczasty. Park przerzeka Jantra, przez wielu uważane jest za najcina sieć dobrze oznakowanych szlaków pie- piękniejsze miasto Bułgarii. Ukształtoto tereny wyżynne i górszych i rowerowych. Wychodzą one z miawanie terenu wymusiło bardzo ciasną i zwarskie, a najwyższe szczyty się- steczek Bansko (popularny ośrodek narciar- tą zabudowę z krętymi uliczkami, co dziś jest
ski) i Melnik. Od 1983 r. park figuruje na
atrakcją turystyczną. Na wzgórzu Carewec
gają niemal 3 000 metrów.
liście światowego dziedzictwa UNESCO.
wznosi się świetnie odrestaurowany komAż 33 proc. powierzchpleks rezydencjalno-obronny z pozostałościa❷ Monastyr Rilski to jeden z najcenniej- mi obwarowań z XII w. i carskiego pałacu,
ni kraju zajmują parki przya także odbudowanym soborem patriarszym.
zabytków Bułgarii. W XIX w. stał się
rody. To czyni Bułgarię ide- szych
Z kolei na
ważnym ośrodkiem oporu przeciw turecalnym celem podróży miło- kiemu zniewoleniu i bułgarskiego odrodzewzgórzu
Trapezinia narodowego, odegrał też ważną rolę
śników przyrody i górskich
ca znajduw zachowaniu bułgarskiej kultury literacwędrówek. Godne uwagi
ją się pozokiej, gromadząc około 250 manuskryptów
stałości po
z
okresu
od
XI
do
XIX
w.
Został
założosą też zabytkowe monaste17 cerny w dolinie rzeki Manastirska, którą otaczary i cerkwie, zamki i pałace, ją szczyty masywu górskiego Riła, na wysokwiach,
wśród
ośrodki spa i kompleksy bal- kości 1100 m, w miejscu, w którym znajktórych
dowała się pustelnia Iwana z Riły żyjąceneologiczne, kuchnia i wina. go na przełomie IX i X w. Obecna budowmożna
wypatrzyć
la pochodzi z XIX w. Otaczające monaNa wycieczkę poznawczą
malowidła i mozaiki. Wielkie Tyrnowo było
styr mury o grubości 2 metrów i wysokowarto wybrać się do Bułtrzecią stolicą Bułgarii i do dziś pozostaje symści 24 metrów nadają mu wygląd twierdzy.
Główną cerkiew Świętej Bogurodzicy zdobią bolem bułgarskiej niepodległości i państwogarii właśnie teraz, u progu
wości. W maju miasto organizuje Balkan Folk
freski przedstawiające 1200 scen
jesieni, kiedy ceny są niższe, wspaniałe
Festival, na który przybywają artyści z kraju
biblijnych i olbrzymi ikonostats. Na dziedzińa pogoda wciąż wspaniała.
i zagranicy.
cu wznosi się 23-metrowa baszta Chreli-
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Kuba

P

laże jak z obrazSMAKUJ Atrakcje Kuby
ka i karaibska pogoda sprawiają, że waka- ❶ Plaże. Na Kubie jest około 300 plaż.
ręczna. Wizyta na plantacji tytoniu i w fabryce cygar to obowiązkowy punkt prograNajszersza
i
najdłuższa
znajduje
się
w
Varacje na Kubie zawsze smakumu każdej wycieczki na Kubę. Jedną z najdero – ciągnie się przez niemal 20 kilomeją wyjątkowo. Oprócz plaż
bardziej znanych i najczęściej odwiedzanych
trów wzdłuż północnego wybrzeża półwyprzez turystów fabryk jest Partagas w Hawaspu
Hicacos.
Uznawana
jest
za
jedną
z
najjest jeszcze wiele powodów,
nie, założona w 1845 r.
piękniejszych na Karaibach. Są tu również
dla których warto przyjechać doskonałe miejsca do uprawiania sportów
Trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek święto na Kubie bez jej narodowego trunku
wodnych. Plaża Guardalavaca w prowinna największą wyspę Kara– rumu. Wytwarza się go z melasy lub soku
cji Holguin jest nieco spokojniejsza i mniej
ibów: dziewięć obiektów na zatłoczona od Varadero. Okala ją rafa kora- z trzciny cukrowej. Z historią kubańskiego rumu i procesem jego produkcji można
lowa, dlaliście światowego dziedzictwa
zapoznać się w Muzeum Rumu Havana
tego częUNESCO, sześć rezerwatów
Club w Hawanie. Na bazie rumu przygostymi jej
towuje się słynne na całym świecie koktajle,
bywalcabiosfery UNESCO, 14 parmi są miło- takie jak mojito, daiquiri czy Cuba libre.
ków narodowych i kolonialne
śnicy snorkelingu
❸ Muzyka i taniec Kubańczycy mają
zabytki. Ale to nie wszystko.
i nurkowa- we krwi. Są one nieodłączną częścią
Nie mniejszą sławą cieszą się
nia. Wyspa nie tylko świąt, ale też życia codzienneCayo Guil- go, i stanowią niezwykłe połączenie tratutejsze cygara, rum i muzylermo,
dycji miejscowych, afrykańskich (kultyka, które Kubańczycy uważanależąwowanych przez niewolników pracująca do archipelagu Jardines de la Reina, słynie
cych na plantacjach) i hiszpańskich. Nieją za swoje dziedzictwo kulnie tylko z przepięknych plaż i krystalicznej
wiele jest krajów z tak bogatym dziedzicturowe. Miłość Kubańczyków wody, ale także z lagun i mokradeł zamiesz- twem muzycznym. Kuba jest kolebką nieprzez różowe flamingi. Cayo Guil- zliczonych gatunków muzycznych i stydo tańca i muzyki jest zaraźli- kiwanych
lermo upodobał sobie Ernest Hemingway,
lów tańca, takich jak son, cubaton, timba,
wa. Niemal w każdym barze tamtejsza plaża nosi nazwę jachtu pisarza
habanera, danzon, mambo, cha-cha czy
– Pilar. Z kolei plaże pobliskiej wyspy Cayo
rumba. Popularna na całym świecie salsa
można spróbować swoSanta Maria znalazły się w pierwszej dziesiąt- również narodziła się z rytmów afrokuich sił w salsie czy rumbie
ce najpiękniejszych plaż świata w plebiscycie
bańskich. Warto zobaczyć na własne oczy
Travellers’ Choice 2022 portalu TripAdvisor. choć jeden występ muzyczny lub taneczalbo popatrzeć na tańczących
ny. Na Kubie działa wiele szkół tańca.
Nawet krótkie wakacje to świetna okazja,
❷ Cygara i rum. Koneserzy uważają
Kubańczyków. Jednym słoby pod okiem profesjonalisty podszkolić
kubańskie cygara za najlepsze na świecie. Są
wem, Kuba to idealne miejswoje umiejętności albo postawić pierwone sztandarowym towarem eksportowym
sze taneczne kroki.
Kuby. Ich produkcja jest w 100 procentach
sce, by cieszyć się życiem.
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Gran Canaria – kontynent
w miniaturze

W

spaniałe plaże,
cuda przyrody,
zabytki z różnych epok i świetna pogoda przez cały rok – Gran
Canaria to idealne miejsce
wypoczynku latem i zimą.
Wszystkie przewodniki nazywają Gran Canarię
kontynentem w miniaturze, podkreślając niezwykłą różnorodność jej krajobrazów, od piaszczystych,
złotych plaż i rozległych
wydm na wybrzeżu po
bujną zieleń, wygasłe wulkany i malownicze góry
w interiorze, a także bogate dziedzictwo kulturowe,
będące mieszanką wpływów aborygeńskich, afrykańskich i europejskich.
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koniecznie musisz zobaczyć

❶ Roque Nublo, czyli Skała Mgieł

(1813 m), to drugi, po Pico de las Nieves, najwyższy szczyt Gran Canarii i jeden z jej turystycznych szlagierów. Wieńczy go wielki monolit
z bazaltu o wysokości 80 metrów, powstały na
skutek działalności wulkanicznej. Na szczyt wiedzie pięciokilometrowa trasa, z której podziwiać
można księżycowy krajobraz kaldery wulkanicznej Tejeda, piniowe lasy, pobliskie miejscowości
Artenara i Acusa, wielkie zapory wodne.

❷ Dunas de Maspalomas. Złote
wydmy Maspalomas na południowym krańcu wyspy, to jedna z największych atrakcji Gran
Canarii. To także największy ekosystem wydmowy na archipelagu – biegnący tuż przy brzegu oceanu pas wydm ma 6 kilometrów długości. Modelowane przez
wiatr wydmy
nieustannie zmieniają kształty. Miejsce to słynie
z niezwykłej
flory i fauny,
w tym
gatunków endemicznych. W okresie pandemicznym miały okazję jeszcze bardziej naturalnie się ukształtować. Trasy wyznaczone do
poruszania się po wydmach, utrzymują je w jak
najbardziej naturalnym stanie.

❸ Puerto de Mogán. Miejscowość
rybacka, która dzięki malowniczemu położeniu przekształciła się w jeden z najpiękniejszych
kurortów na wyspie. Są tu i piękne, piaszczyste
plaże, i łagodny brzeg (Gran Canaria jest górzysta, skalista i nie z każdej strony łatwo dostępna). Jest też tętniąca życiem promenada, port
rybacki i przystań jachtowa, do której przylega śliczna jak z pocztówki dzielnica białych willi,
ukwieconych uliczek i wygiętych w łuk mostków, zwana kanaryjską Wenecją. Puerto de
Mogán to także nurkowe centrum Gran Canarii.
❹ Playa de Las Canteras w Las Palmas
to jedna z najlepszych miejskich plaż w Europie. Kilka kilometrów złotego piasku zachęca do długich, niespiesznych spacerów. Naturalny falochron w postaci rafy koralowej czyni
Las Canteras idealnym miejscem do pływania
i snorkelingu, jedynie na południowym krańcu
plaży fale są większe i można uprawiać surfing. Wzdłuż plaży biegnie promenada tętniąca życiem
zwłaszcza
po zachodzie słońca. Las
Canteras
to plaże
o najczystszych
wodach.
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GRAn canaria – nie tylko plaże
Na Gran Canarii można nie tylko wypoczywać na jednej ze 128 plaż i korzystać z wygód nowoczesnych kurortów, ale też uprawiać turystykę pieszą
i rowerową w otoczeniu wawrzynowych lasów i wulkanicznych krajobrazów, podziwiać spektakularne widoki z górskich szczytów (najwyższy Pozo de
las Nieves ma 1949 metrów), uprawiać sporty wodne, takie jak windsurfing,
kitesurfing czy nurkowanie, oraz zwiedzać zabytki, a na koniec pełnego wrażeń dnia skosztować win z kanaryjskich winnic i świeżych owoców morza albo
zregenerować siły w spa. Co warto zobaczyć, wypoczywając na Gran Canarii?
Guanczowie – pierwsi mieszkańcy Gran Canarii
Pierwszymi znanymi mieszkańcami Wysp Kanaryjskich byli Guanczowie, lud
pochodzenia berberyjskiego. Z jego historią i tradycjami można zapoznać
się wielu miejscach rozsianych po całej wyspie, np. w Muzeum i Parku
Archeologicznym Cueva Pintada w miasteczku Galdar (pierwszej osadzie Guanczów), które prezentuje m.in. naskalne malowidła. Inne
ważne stanowiska archeologiczne to Cuatro Puertas – wzgórze z wykutymi przez Guanczów jaskiniami, Cenobio de Valerón – wydrążony w skale spichlerz składający się z ponad 300 pomieszczeń połączonych
korytarzami i schodami, Park Archeologiczny Maipés de Agaete – nekropolia Guanczów z ponad 600 kurhanami zbudowanymi ze skał wulkanicznych
oraz La Fortaleza – dawna ufortyfikowana osada, a także ostatni punkt
oporu Guanczów przed podbiciem wyspy przez Hiszpanów w 1483 r.,
z wydrążonymi w skale mieszkalnymi jaskiniami, malowidłami naskalnymi,
fragmentami murów obronnych i kamiennych budowli.
Teror – religijne centrum Gran Canarii
Miasteczko zawdzięcza swoje istnienie i sławę cudownemu objawieniu Matki
Boskiej. W 1481 r. grupka miejscowych pasterzy miała ją ujrzeć na czubku sosny. Wieść o cudzie lotem błyskawicy rozniosła się po wyspie. Koło
sosny postawiono świątynię, a następnie ustanowiono parafię. Basílica de
Nuestra Señora del Pino (Bazylika Matki Boskiej Sosnowej), która dzisiaj stoi
w miejscu objawienia, pochodzi z 1760 r.
Trzynawowe wnętrze zdobią kamienne kolumny, drewniany, kasetonowy
strop i barokowy ołtarz. Na ołtarzu, pod
srebrnym baldachimem stoi XV-wieczna, drewniana rzeźba Matki Boskiej Sosnowej w haftowanej sukni. W 1914 r. papież
Pius X obwołał Virgen del Pino patronką wyspy. Do sanktuarium zaczęły ciągnąć
pielgrzymki, a Teror stało się religijną stolicą Gran Canarii. Najlepiej przyjechać do
Teror w niedzielę, kiedy na Plaza del Pino
odbywa się cotygodniowy targ. Można na nim kupić m. in. miejscowe specjały: chorizo – pikantne kiełbaski wieprzowe, sery, chleb i słynne słodkości przyrządzane przez cysterki z tutejszego klasztoru. Największe oblężenie miasteczko przeżywa we wrześniu, podczas święta patronki Fiesta de la
Virgen del Pino – najważniejszej uroczystości na wyspie. Ulicami przeciągają
wówczas roztańczone i rozśpiewane procesje, a place zastawione są odpustowymi kramami.
Park przyrody Tamadaba
To najstarszy i największy (7,5 tysiąca hektarów) park przyrody na wyspie,
a także obszar ochrony ptaków. Jego krajobraz ukształtowała erupcja wulkanu Tamadaba ponad 14 milionów lat temu. Można tu podziwiać klify opadające stromo ku morzu (m.in. klif z punktem widokowym Andén Verde),
wąwozy (np. Guayedra) i ciekawe formacje skalne powstałe na skutek erozji (słynna skała Dedo de Dios, czyli Palec Boga). Na uwagę zasługują doskonale zachowane lasy – skupiska sosen kanaryjskich – w których gniazdują
endemiczne zięby modre, a także dzięcioły pstre, pustułki i jastrzębie. Ponad
drzewami góruje Pico de la Bandera (1444 metrów), z którego rozpościerają się spektakularne widoki. W niższych partiach rośnie m.in. jałowiec kanaryjski, słodka tabaiba czy bertram pinezkowaty. Dno wąwozów porastają
gaje palmowe.
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Sri Lanka

N

iewielka Sri Lanka
zaskakuje bogactwem i różnorodnością turystycznych
atrakcji. Wnętrze oblewanej przez wody Oceanu Indyjskiego wyspy zajmuje wznoszący się aż do
1500 m n.p.m. Płaskowyż
Centralny. W głębi wyspy
rosną cynamonowce,
mango i drzewa chlebowe.
Rozległe plantacje herbaty
przypominają rozłożony na
wzgórzach zielony kobierzec. Obrazu dopełniają bezcenne zabytki architektury minionych epok
w opuszczonych już dziś
miastach i ciekawa architektura kolonialna.
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Skarby Sri Lanki z listy UNESCO

❶ Anuradhapura – to założo-

ne w 437 r. p.n.e. miasto przez prawie
1500 lat było pierwszą stolicą Sri Lanki, siedzibą dynastii syngaleskiej i ważnym centrum buddyzmu. Jak chce legenda, powstało wokół świętego drzewa Bodhi (figowca,
pod którym Budda osiągnął oświecenie),
którego szczep ofiarowała królowi buddyjska mniszka. Drzewo to rośnie w Anuradhapurze do dziś. Zachowały się tu pałace i cenne zabytki sakralne: dagoby, wihary
(klasztory), pokuny (wykute w skale zbiorniki na wodę), posągi Buddy i malowidła
ścienne. Miasto jest rozległe, więc najlepiej
zwiedzać je na rowerze.

❷ Polonnaruwa. Po zniszczeniu Anu-

radhapury Polonnaruwa została drugą stolicą Sri Lanki. Jej największy rozkwit przypada na wiek XII. Była wtedy wspaniałym
miastem-ogrodem, otoczonym potrójnym
murem, którego pałace i świątynie harmonijnie wtapiały się w krajobraz. Dziś można
tu podziwiać zabytki hinduistyczne powstałe
za panowania dynastii Ćolów (m.in. świątynie śiwaickie), budowle buddyjskie – bogato zdobione dagoby, klasztory, zespół świątyń, w tym najważniejszą świątynię Hatada-

ge, w której przechowywano relikwię zęba
Buddy,
kamienne posągi Buddy,
a także
pozostałości pałacu królewskiego z salą audiencyjną i basenem.

❸ Sigirija (w swobodnym tłumaczeniu

„Lwia Skała”) to stanowisko archeologiczne z ruinami królewskiej twierdzy wzniesionej w V w. na szczycie 180-metrowej
skały otoczonej ze wszystkich stron dżunglą.
Przy wejściu zachowały się resztki monumentalnej rzeźby lwa. Na szczyt skały prowadzi ciąg schodów, galerii i korytarzy. Do
dziś przetrwały jedynie fundamenty pałacu
i umocnień oraz świetnie zachowane malowidła naścienne przedstawiające półnagie
kobiety – najprawdopodobniej damy dworu
lub nałożnice królewskie. Ze szczytu skały
roztaczają się wspaniałe widoki na okolicę.
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Smaki Sri Lanki
Herbata. Produkowana w Sri Lance czarna jej odmiana uważana jest za najlepszą na świecie. Pierwszą plantację założył
w 1867 r. Brytyjczyk James Taylor. Eksperyment okazał się gigantycznym sukcesem i w ślady Taylora poszło wielu jego rodaków.
Spacer po plantacji, zwiedzanie fabryki herbaty, wizyta w herbacianym sklepie i degustacja aromatycznego napoju to wręcz obowiązkowe punkty programu podróży po Sri Lance. Godne uwagi
jest Muzeum Cejlońskiej Herbaty koło Kandy. Warto też wybrać
się do miasteczka Nuwara Elija, zwanego Little England
(Mała Anglia), świetnej bazy wypadowej do fabryk i plantacji. Koło Haputale znajduje się Dambatenne Tea Factory założona
przez Thomasa Liptona w 1890 r., a także słynny punkt widokowy Lipton’s Seat, z którego Lipton zwykł podziwiać swoje włości.
Warto też przejść się po plantacji i przyjrzeć się pracy kobiet zbierających herbaciane liście.
Curry i nie tylko. Kuchnia lankijska to smakowita mieszanka różnych wpływów, m.in. indyjskich, portugalskich, holenderskich i brytyjskich. Jej podstawą jest ryż, a dodatkami aromatyczne przyprawy: chili, pieprz, cynamon, kardamon, goździki, kolendra, trawa cytrynowa, tamarynd, liście curry, a także wszechobecne mleko i wiórki kokosowe, które dodaje się do dań zarówno
wytrawnych, jak i słodkich.
Daniem narodowym jest curry przyrządzane z ryb, owoców
morza, mięsa, drobiu albo warzyw i serwowane z ryżem. Inne
lankijskie dania to m.in. hopper – rodzaj naleśnika z lekko sfermentowanej mąki ryżowej, mleka kokosowego i cukru, ufor-

mowany w kształt miseczki i podawany na słono lub słodko, np.
z jajkiem sadzonym i cebulą lub owocami, a także lamprais, czyli
ryż z mięsnymi pulpecikami frikadeller, mięsnym, rybnym lub
warzywnym curry, jajkami na twardo i innymi dodatkami, pieczony w liściach bananowca.
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Dominikana

D

ominikana, zwana nie bez
powodu królową Karaibów,
to raj dla miłośników plażowania i sportów wodnych. Ale to nie jedyne jej walory. Są tu bowiem rezerwaty
przyrody i parki narodowe, m.in. Parque
Nacional del Este obejmujący wyspę
Saona, porośnięte tropikalnym lasem
góry z najwyższym szczytem Karaibów –
trzytysięcznikiem Pico Duarte, wodospady, jeziora, plantacje kawy, kakao i egzotycznych owoców, gaje palmowe i urokliwe miasteczka z postkolonialną architekturą. Zimą do wybrzeży Dominikany
przypływają humbaki i wieloryby. Zatoka Samaná w północno-wschodniej części wyspy to jedyne miejsce na Karaibach, gdzie można obserwować wieloryby w ich naturalnym środowisku.
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Plaże i kurorty

❶ Linia brzegowa Dominikany
liczy ponad 1600 km, z czego same
plaże zajmują ponad 400 km.

tknięta ręką człowieka. Oferuje jakże
potrzebne czasem poczucie odosobnienia i bajkowe wręcz widoki.

❷ Bávaro. Leży na tzw. Wybrzeżu Kokosowym na wschodnim krańcu wyspy, w regionie Punta Cana.
Długa i szeroka, z białym pisakiem,
ocieniona palmami uchodzi za jedną
z najpiękniejszych w Dominikanie.
Przebiegająca wzdłuż wybrzeża rafa
koralowa chroni przed wysokimi
falami i umożliwia beztroskie, bezpieczne kąpiele.

❺ Sosua. Położona niedaleko
Puerto Plata jest rajem dla nurków
i miłośników snorkelingu. W przejrzystych wodach zatoki można
podziwiać przebogatą morską florę
i faunę, a także ok. 230 wraków
statków. Nie jest to jednak miejsce
dla szukających ciszy i spokoju. Sosua
zwana jest karaibską Ibizą, a działające tu bary i kluby słyną z całonocnych imprez.

❸ Dorada. Leży na Wybrzeżu Bursztynowym (północnym)
w pobliżu Puerto Plata. Wody w tej
okolicy są nieco bardziej niespokojne, a wysokie fale przyciągają amatorów windsurfingu i kitesurfingu.
Turyści lubią Doradę za niepowtarzalny, wyspiarski klimat i naturalne piękno.
❹ Rincón. Biały piasek, turkusowa
woda i rozłożyste palmy – położona
na półwyspie Samaná plaża Rincón to
perełka Karaibów, dzika i niemal nie-

❻ Kite Beach. Znajduje się

w Cabarete, nieopodal Puerto Plata.
Wśród miłośników windsurfingu
i kitesurfingu uchodzi za jedną z najlepszych miejscówek na świecie ze
względu na świetne warunki wiatrowe i niesamowite fale do jazdy i skoków. Działa tu wiele szkół, gdzie
można uczyć się surfowania. Na Kite
Beach można też obserwować zmagania profesjonalistów, odbywają się
tu m.in. mistrzostwa świata w sportach wodnych Masters of the Ocean.
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Atrakcje przyrodnicze
Pico Duarte – na dachu Karaibów. Centralną część Dominikany zajmują porośnięte lasami tropikalnymi góry, w które
można wybrać się na trekking. Najwyższym szczytem nie
tylko Dominikany, ale i całych Karaibów, jest Pico Duarte
(3175 m n.p.m.). Wznosi się on w Parku Narodowym José
Armando Bermúdeza, w paśmie Kordyliery Środkowej. Prowadzi na niego kilka dróg o różnej długości i stopniu trudności. Nie można wejść na niego samodzielnie, trzeba wynająć
przewodnika i arriero, czyli poganiacza muła. Ze szczytu przy
dobrej pogodzie widać ocean.
Lago Enriquillo to największe jezioro na Karaibach
(350 km kw.), a zarazem najniższy punkt w całej Ameryce
Środkowej (46 m p.p.m.). Uwagę zwraca jego malownicze
położenie między pasmami górskimi Sierra de Neiba na północy i Sierra de Bahoruco na południu. W jego wodach i na
Koziej Wyspie (Isla Cabritos), na którą można dopłynąć łodzią,
żyje największa ponoć na świecie kolonia krokodyla amerykańskiego. Można tu także zaobserwować iguany i mnóstwo gatunków ptaków, w tym czaple i flamingi. Cały obszar
objęty jest ochroną w ramach Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos.
Park Narodowy Los Tres Ojos to jedna z najpopularniejszych atrakcji przyrodniczych Dominikany. Co ciekawe, znajduje się ona na przedmieściach Santo Domingo, zaledwie
10 minut jazdy samochodem od dzielnicy kolonialnej.
Los Tres Ojos, czyli Troje Oczu, to wapienna jaskinia, która,
wbrew nazwie, skrywa nie trzy, ale cztery podziemne jeziora o szmaragdowych, krystalicznie czystych wodach, powstałe w wyniku pęknięć tektonicznych. Okolice jaskini, porośnięte
bujną roślinnością, to także królestwo wielu gatunków gadów
i ptaków, m.in. endemicznego dla wyspy Haiti dzięciura płowego czy przedrzeźniacza północnego.
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Hiszpania

A

ndaluzja jest jednym
z najczęściej odwiedzanych przez turystów
regionów Hiszpanii. Jej Costa
del Sol rozciągająca się między
Gibraltarem a Cabo de Gata
to europejska mekka miłośników słońca, plaży i morskich
kąpieli. Do kurortów Costy
del Sol – Marbelli, Torremolinos, Estepony czy Benalmádeny – przyjeżdżają miliony turystów rocznie. Prócz pierwszorzędnych morskich kąpielisk
do skarbów Andaluzji można
zaliczyć także flamenco czy
przystawki tapas – choć popularne w całej Hiszpanii, wywodzą się właśnie stąd. Region
słynie także z przepięknych,
pełnych bezcennych zabytków
miast.
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Piękne miasta Andaluzji

❶ Granada. „Quien no ha visto Granada, no ha visto nada” (Kto nie widział
Granady, nic nie widział) – mówi hiszpańskie przysłowie. Założona w 711 r. przez
Maurów, przez ponad 250 lat (1238–1492)
była stolicą emiratu Granady pod rządami dynastii Nasrydów. W 1492 r. skapitulowała przed wojskami Kastylii jako ostatni punkt oporu muzułmanów na Półwyspie
Iberyjskim.
W średniowiecznej mauretańskiej dzielnicy
Albaicín zachowało się sporo carmenes –
dawnych arabskich posesji złożonych z willi,
budynków gospodarczych, sadu i ogrodu,
ukrytych za wysokim murem. Pochodzenie
licznych kościołów zdradzają minarety zamienione na dzwonnice.
Symbolem Granady jest Alhambra – miasto twierdza na szczycie wzgórza Sabika, siedziba Nasrydów, emirów ostatniego mauretańskiego królestwa na ziemiach hiszpańskich,
a po ich upadku także królów katolickich.
Tworzą ją trzy zespoły budowli: Alcazaba – bastion władców z berberyjskiej dynastii Zirydów z XI w., pałace Nasrydów
z XIII-XIV w. oraz Generalife – letni pałac
i ogród z XIV w.
Najsłynniejsze budowle to m.in. marmurowe
Patio de los Leones z fontanną w kształ-

cie misy dźwiganej przez 12 lwów i Sala de
los Abencerrajes ze sklepieniem w formie
16-bocznej gwiazdy.

❷ Kordoba. Od 756 do 1031 r. stoli-

ca państwa kordobańskiego (najpierw emiratu, potem kalifatu) i jeden z najprężniejszych
ośrodków nauki, kultury i sztuki w Europie.
Najcenniejszą budowlą, jaką pozostawili po
sobie Arabowie, jest Mezquita, czyli Wielki Meczet (dziś katedra, od 1984 r. na liście
UNESCO), którego budowa zakończyła się w X w. Kordoba słynie też z przepięknych patios – wewnętrznych dziedzińców
wyłożonych płytkami, ozdobionych kwiatami, posągami i fontannami, które, na co dzień
zamknięte, otwierają się w czasie dorocznego
święta Fiesta de los Patios.
Warto wstąpić do Muzeum Korridy (Museo Taurino) przy Plaza de
Maimónides, poświęconego słynnemu kordobańczykowi Manuelowi Laureano Rodríguezowi Sánchezowi, znanemu jako Manolete,
który przez wielu uważany jest za torreadora wszechczasów. Zmarł w 1947 r. w wieku
30 lat, zraniony przez byka. W nakręconym
w 2006 r. w Kordobie filmie „Manolete” rolę
tytułową zagrał Adrien Brody, a jego narzeczoną Lupe Sino Penelope Cruz.
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Włochy

B

ez Włoch każdy
podróżniczy życiorys
będzie uboższy. Oferta turystyczna tego kraju jest
kompletna. Arcydzieła sztuki i architektury, fantastyczne
muzea, urozmaicone wybrzeże, śródziemnomorski klimat,
pełen luzu i radości styl życia
mieszkańców i wyśmienita
kuchnia, którą Włosi traktują
z nie mniejszą atencją i powagą niż sztukę – to tylko najważniejsze powody, dla których warto przyjechać do
Włoch. Lista miejsc do zobaczenia i doświadczeń do przeżycia zdaje się nie mieć końca,
dlatego z Włoch wyjeżdża się
zawsze z poczuciem niedosytu. Nawet jeśli nie ma się
dużo czasu, warto przyjechać
choćby na krótki city break.
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City break we Włoszech

❶ Palermo. Historyczne centrum miasta wyznacza skrzyżowanie Via Maqueda i Corso Vittorio Emanuele, zwane
Quatro Canti, czyli Cztery Narożniki, wokół
których skupiona jest większość zabytków.
Wizytówką Palermo są budowle w unikatowym, eklektycznym stylu arabsko-normańskim, który rozprzestrzenił się
w XII w. głównie na Sycylii i w południowych
Włoszech: Katedra, Palazzo dei Normanni (siedziba królów Sycylii) z olśniewającą
Kaplicą Palatyńską, kościoły San Giovanni
degli Eremiti, San Giovanni dei Lebrosi, San Cataldo, Martorana oraz budowle
świeckie Zisa i Cuba.
Niezapomnianym doświadczeniem będzie
spacer uliczkami i zaułkami starych bazarów
przywodzących na myśl arabskie suki, np.
Vuccirii, Capo czy Ballarò albo przedstawienie w Teatro Massimo - największym
teatrze operowym we Włoszech i trzecim
w Europie, po paryskiej Opéra Garnier i wiedeńskiej Staatsoper. Atrakcją jedyną w swoim
rodzaju są podziemia kościoła kapucynów (Catacombe dei Cappuccini),
w których wystawiono zmumifikowane między XVII a XIX w. ciała zamożnych mieszkańców Palermo. Najsłynniejszym „eksponatem”
jest ciało dwuletniej dziewczynki Rosalii Lombardo zmarłej w 1920 r., która wygląda tak,
jakby tylko zapadła w sen.
Obowiązkowa jest też wyprawa do Montreale (8 km od Palermo) z XII-wieczną katedrą,

której wnętrze zdobią jedne z najpiękniejszych
i najcenniejszych mozaik bizantyjskich w Europie.

❷ Rawenna. Głównym powodem, dla którego warto odwiedzić Rawennę, są mozaiki z V i VI w., z czasów panowania cesarzy zachodniorzymskich, Ostrogotów i cesarzy bizantyjskich, kiedy Rawenna była jednym
z najwspanialszych miast Europy.
Aż osiem zabytków z mozaikami figuruje na
liście światowego dziedzictwa UNESCO: bazylika św. Witalisa, mauzolea Galli Placydii i Teodoryka Wielkiego, baptysteria
Ortodoksów i Arian, bazyliki Sant’Apollinare Nuovo i Sant’Apollinare in Classe oraz Kaplica Arcybiskupia. Mozaiki opowiadały niepiśmiennym mieszkańcom Rawenny
historie ze Starego i Nowego Testamentu oraz
przedstawiały życie królów i zwykłych ludzi.
Układano je z tzw. tesser – kilkumilimetrowych kostek z pasty szklanej barwionej tlenkami
metali na różne kolory, wciskanych w wapienną
zaprawę pod różnymi kątami, by odbijały światło i tworzyły wrażenie głębi. Stroje, rysy twarzy, drobne przedmioty trzymane przez postaci
odwzorowane zostały z wielką finezją.
Nieopodal kościoła św. Franciszka znajduje
się grób największego włoskiego poety
Dantego Alighieri. Wygnany z rodzinnej
Florencji znalazł on schronienie w Rawennie,
gdzie napisał dzieło swego życia, „Boską komedię” i gdzie zmarł w 1321 r. Jego prochy spoczęły w małej kaplicy wzniesionej w XVIII w.
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