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Planowanie wyjazdu zagranicznego wymaga 
szeregu przygotowań. Oprócz określenia ro-
dzaju dojazdu do miejsca docelowego, szcze-

gółów pobytu, koniecznego ekwipunku, warto po-
święcić kilka chwil na wybór odpowiedniej polisy 
ubezpieczeniowej. Zdecydowanie odradzam zakup 
ubezpieczenia w ostatniej chwili, podejmowanie de-
cyzji w pośpiechu bez zagłębiania się w szczegó-
ły dotyczące zakresu ochrony. To nigdy nie popła-
ca i może słono kosztować. Nieoczekiwana choro-
ba podczas wyjazdu jest już wystarczająco nieprzy-
jemnym zaskoczeniem, nie warto narażać się na do-
datkowy stres – także finansowy – wynikający z luk 
w ochronie. 

Polisa ubezpieczeniowa odpowiadająca indywi-
dualnym potrzebom to absolutna konieczność.

Przed zawarciem polisy warto zastanowić się nad 
wyborem adekwatnych sum ubezpieczenia oraz za-
poznać się z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpie-
czenia (OWU). Dobrze dobrane sumy ubezpieczenia 
to pewność, że nie pojawi się konieczność ponie-
sienia opłat za pomoc medyczną za granicą samo-
dzielnie. Z kolei analiza zapisów OWU pozwoli ocenić zakres oferowanej ochro-
ny ubezpieczeniowej. Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Poniżej kilka 
wskazówek.

Wysoka suma ubezpieczenia przy ubezpieczeniu kosztów leczenia
Ubezpieczenie kosztów leczenia to najistotniejsza część ochrony w polisie na wy-
jazd zagraniczny. Z ubezpieczenia kosztów leczenia pokryte będą potencjalne wy-
datki związane z leczeniem za granicą.

Ostatnie lata charakteryzuje wysoka inflacja cen usług medycznych na terenie 
całego świata. Koszty pomocy medycznej wzrosły nawet o kilkaset procent! Moż-
na przyjąć, że najbliższe miesiące nie przyniosą radykalnych zmian, natomiast in-
flacja może się jeszcze nasilić. Stąd konieczne jest wybranie sumy ubezpiecze-
nia o wartości gwarantującej pokrycie w pełni potencjalnych kosztów leczenia. 
Suma, która była wystarczająca kilka lat temu, obecnie nie będzie już adekwatna. 

Poniżej przedstawiam, jak zmieniły się koszty niektórych procedur medycz-
nych w ostatnich latach.

Włączenie chorób przewlekłych w standardowym zakresie pokrycia
Do najczęściej występujących chorób przewlekłych można zaliczyć nadciśnie-
nie tętnicze, cukrzycę, nadczynność i niedoczynność tarczycy, zwyrodnienia sta-
wów i kręgosłupa, chorobę wieńcową, kamicę pęcherzyka żółciowego czy kami-
cę moczową. Z medycznego punktu widzenia choroby przewlekłe to także alergie 
czy też nawracające zapalenie zatok. 

Panuje przekonanie, że przewlekle chorują osoby starsze. To  stwierdzenie jest 
tylko częściowo prawdziwe. Owszem, wiek jest czynnikiem wprost skorelowa-
nym z manifestacją chorób przewlekłych. Jednak na tego typu schorzenia cierpią 
coraz częściej osoby młode, a nawet dzieci.

Bazując na publikacji Agnieszki Małkowskiej-Szkutnik „Choroby przewlekłe 
u dzieci i młodzieży jako narastający problem społeczny” (studia BAS, Nr 2(38) 
z 2014 r., s. 89–112) w populacji dzieci do 14 roku życia 27% i wśród nastolatków 
w wieku 15–19 lat 23% ma chorobę przewlekłą! Powoli przestają one być wyjąt-
kiem, a stają się regułą. W myśl powyższego choroby przewlekłe powinny być 
objęte ochroną ubezpieczeniową w standardowym zakresie ochrony.

Objęcie ochroną szkód po spożyciu alkoholu
Wakacje to czas relaksu. Spora część urlopowiczów korzysta wtedy z oferty 
„all inclusive”, w której dostęp do napojów alkoholowych jest nieograniczony. 

W takiej sytuacji warto zadbać o to, aby ewentualne 
poślizgnięcie się na basenie skutkujące złamaniem 
nogi, które nastąpiło po wypiciu kilku drinków, było 
włączone w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Podróżnicy, którzy dokupią klauzulę alkoholową 
lub wybiorą ubezpieczenie z włączeniem szkód po 
spożyciu alkoholu, mogą liczyć na pokrycie wszyst-
kich kosztów opieki medycznej, także gdy w ich krwi 
wykryto alkohol.

Brak franszyz przy kosztach związanych z lecze-
niem
Franszyza to określony kwotowo limit, do wysokości 
którego firma ubezpieczeniowa nie ponosi odpowie-
dzialności za szkody. Jeśli franszyza ma zastosowa-
nie np. przy kosztach leczenia, może okazać się, że 
ubezpieczony będzie musiał pokryć w całości koszt 

drobnej pomocy medycznej. Z pewnością wzbudzi to spore zaskoczenie i nie-
zadowolenie. Zastosowanie franszyzy przy ubezpieczeniu kosztów leczenia jest 
zaprzeczeniem intencji kompleksowości i może ograniczać użyteczność polisy.

Gwarantowany i bezpieczny transport do Polski – bez limitów
Jest to bardzo istotny aspekt ochrony ubezpieczeniowej przy poważniejszych za-
chorowaniach. 

Leczenie w szpitalu po wypadku komunikacyjnym lub operacji skutkuje często 
czasową ograniczoną możliwością poruszania się. W efekcie powstaje koniecz-
ność zorganizowania adekwatnego do stanu zdrowia pacjenta transportu do Pol-
ski. Rodzaj transportu musi być zgodny z zaleceniami medycznymi lekarza pro-
wadzącego. Najczęściej występujące rodzaje transportów medycznych to:
• ambulans naziemny (karetka),
• lot w klasie business z asystą lekarza lub pielęgniarki,
• air ambulans.

Air ambulans to w  pełni wyposażony samolot medyczny służący do trans-
portu pacjentów w stanie poważnym – ale stabilnym. W taki sposób mogą być 
transportowani ubezpieczeni nawet z najdalszych zakątków na świecie. Pacjen-
towi podczas lotu towarzyszy pełna obsada medyczna. Odbywa się on do szpita-
la w Polsce, który jest przygotowany na przyjęcie chorego. Koszt air ambulansu 
jest horrendalny i rozpoczyna się od kwoty około 100 000 euro.

Przed zakupem polisy warto upewnić się, czy koszty transportu do Polski nie 
wyczerpują sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. Najlepiej, aby nie były one 
w jakikolwiek sposób zlimitowane kwotowo.

W ubezpieczeniu na wyjazd zagraniczny BEZPIECZNE PODRÓŻE oferuje-
my kompleksową i przejrzystą ochronę. SIGNAL IDUNA ma się czym pochwa-
lić, gdyż przy ubezpieczeniu kosztów leczenia oferujemy sumę ubezpieczenia do 
300 000 euro. Ponadto każdy z pakietów zawiera włączenie chorób przewlekłych 
i szkód po spożyciu alkoholu (z wyjątkiem OC i wypadku komunikacyjnego), nie 
stosujemy franszyz przy ubezpieczeniu kosztów leczenia, a koszty transportu 
nie wyczerpują sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i nie są ograniczone żad-
nym limitem!

Planując wyjazd wakacyjny, warto do przedwyjazdowej check-listy dopisać 
polisę ubezpieczeniową. Jej zakup to tylko kilka minut. Zapraszam do poznania 
oferty ubezpieczeń turystycznych SIGNAL IDUNA na naszej stronie internetowej, 
a także we współpracujących biurach podróży i u agentów ubezpieczeniowych.

W nadchodzącym sezonie letnim życzę Państwu ciekawych,  
ale przede wszystkim BEZPIECZNYCH PODRÓŻY!

Ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny – miniporadnik

Aleksandra Kowalczyk – dyrektor 
Biura Ubezpieczeń Turystycznych i Affinity 
w SIGNAL IDUNA Polska

Opis szkody Kraj Procedura medyczna
Koszt

3 lata temu obecnie

Zwichnięcie kończyny dolnej podczas 
jazdy na nartach

Włochy
Wizyta ambulatoryjna (porada medyczna, 
RTG, leki przeciwbólowe i przeciwzakrze-
powe, unieruchomienie w ortezie

800 EUR 1 700 EUR

Skomplikowane złamanie kończyny 
dolnej podczas jazdy na nartach

Austria Operacja 6 000 EUR 15 000 EUR

Złamanie miednicy, unieruchomienie 
dolnej części ciała

Włochy-Polska Transport karetką naziemną 12 000 zł 15 000 zł

Potrącenie przez samochód skutkują-
ce poważnymi obrażeniami zewnętrz-
nymi i wewnętrznymi

USA Jeden dzień pobytu na OIM-ie 10 000 USD 13 000 USD

Potrącenie przez samochód skutkują-
ce poważnymi obrażeniami zewnętrz-
nymi i wewnętrznymi

USA–Polska Transport air ambulansem 61 000 USD 100 000 EUR
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Do startu sezonu urlopowego zostało 
trochę czasu, ale wzorowy turysta po-
winien odpowiednio wcześniej zadbać 
o zaplanowanie wakacji. Biura podró-
ży od kilku miesięcy namawiają nas, 
żebyśmy z wyprzedzeniem zaplanowa-
li Lato 2023. 

Nie od dziś wiadomo, że pakiet wa-
kacyjny zakupiony na kilka miesięcy 
przed wyjazdem to oszczędność czasu, 
pieniędzy, a przede wszystkim nerwów, 
których nie sposób nie stracić, kiedy or-
ganizujemy urlop na ostatnią chwilę. 
Jeśli jednak z różnych względów nie 
udało się wam jeszcze zaplanować wa-
kacji, spieszymy z pomocą w wyborze 
miejsca na wypoczynek. 
Wydanie specjalne Wiadomości Tury-
stycznych, które trzymacie w rękach, to 
przegląd najbardziej popularnych za-
granicznych kierunków wakacyjnych. 
Znalazły się w nim miejsca, które od 
lat udanie walczą o zainteresowanie 
Polaków i które są do ich obsługi bar-
dzo dobrze przygotowane. Praktycz-
nie we wszystkich opisywanych kierun-
kach panują znakomite warunki do wy-
poczynku nad wodą: są wysokiej klasy 
hotele, przepiękne plaże i gwarantowa-
ne słońce oraz wysoka temperatura, do 
tego mnóstwo atrakcji w pobliżu kuror-
tów, które sprawiają, że urlop spędzi-
my w sposób zróżnicowany. Na kartach 
wydania znajdziecie informacje na te-
mat m.in. wysp greckich, które urzekają 

sielskim klimatem, starożytnymi zabyt-
kami i znakomitym jedzeniem; Egiptu 
będącego mekką dla miłośników nur-
kowania i snorkelingu; Albanii i Czar-
nogóry, które mogą być świetną alter-
natywą dla bardziej znanych i oblega-
nych przez turystów kierunków; wresz-
cie o różnych odsłonach hiszpańskiej 
Gran Canarii. 

Przy każdej destynacji dodaliśmy garść 
praktycznych wskazówek, które pomo-
gą wam jeszcze lepiej zaplanować pobyt 
w danym miejscu. Szczególnej uwadze 
polecamy tekst o ubezpieczeniach tury-
stycznych – to dokument, o którym nie 
powinniście zapominać, jeżeli planuje-
cie zagraniczne wojaże. Niewielka kwo-
ta, jaką na nie przeznaczycie, da każde-
mu gwarancję, że nawet jeśli podczas 
urlopu przytrafią się nieprzewidziane 
zdarzenia, wyjdziecie z nich bez więk-
szego uszczerbku finansowego. 
Mamy głęboką nadzieję, że znajdziecie 
w niniejszej publikacji miejsce idealne 
na wakacyjną wyprawę. 
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Egipt

Słoneczna pogoda przez 365 dni 
w roku, wysokiej klasy hotele z opcją 
all inclusive, znakomite warunki do 
uprawiania sportów wodnych, mnó-
stwo zabytków – tak w kilku słowach 
można opisać Egipt, jeden z najpopu-
larniejszych kierunków wypoczynko-
wych Polaków. Jeżeli jeszcze tam nie 
byliście, koniecznie weźcie go pod 
uwagę, planując najbliższe wakacje.
Praktycznie każde biuro podróży 
w Polsce zajmujące się turystyką wy-
jazdową ma w swojej ofercie Egipt. 
Nic dziwnego – to kierunek uniwer-
salny. Nie dość, że znakomite warun-
ki do wypoczynku panują tam przez 

cały rok, to jeszcze jest to kraj, który 
sprawdzi się zarówno jako destynacja 
typowo wypoczynkowa (w tym dla ro-
dzin z małymi dziećmi, bowiem spo-
ra część hoteli dysponuje infrastruk-
turą dla najmłodszych), kierunek dla 
amatorów surfingu, kite’a, nurkowa-
nia oraz rejsów, jak i propozycja dla 
osób zorientowanych na zwiedzanie 
i poznawanie zabytków. Jak widać po-
byt w Egipcie może upłynąć pod zna-
kiem błogiego lenistwa lub najróżniej-
szych aktywności, a o to przecież cho-
dzi przy wyborze miejsca na wakacje. 
Rodzime biura podróży oferują pa-
kiety pobytowe w czterech kurortach 

Egiptu położonych nad Morzem Czer-
wonym: Hurghadzie, Sharm El-She-
ikh, Marsa Alam i Tabie. 

Hurghada to zdecydowanie najbar-
dziej popularny z nich. Turystów przy-
ciągają do miasta nie tylko znakomi-
te warunki do wypoczynku, również 
atrakcje w samej Hurghadzie. Choć 
jest to kurort żyjący z turystyki, zna-
leźć tam można również kilka auten-
tycznych, związanych z arabską kul-
turą miejsc. Mowa m.in. o najstarszej 
dzielnicy kurortu – Ad-Dahar, w któ-
rej znajdują się Kościół Koptyjski św. 
Szenudy oraz targowisko będące zna-

ZwiedZanie
Warto wybrać się na wy-
cieczkę do Kairu. Jedna 
z największych metropo-
lii na świecie skrywa mnó-
stwo atrakcji i ważnych 
dla światowej kultury za-
bytków. Szczególnie dużo 
jest ich w najstarszej dziel-
nicy, tzw. Starym Kairze. 

Pamiątki
Na soukach można ku-
pić wyroby tekstylne, jak 
szale, chusty, kapcie, lub 
zestawy do tańca brzu-
cha. Atrakcyjną ofertą są 
ozdoby do domu: lam-
py czy pudełka na bibelo-
ty. Polecamy też oriental-
ne przyprawy.

jedZenie
Kuchnia egipska to typo-
wa kuchnia arabska, z po-
trawami mięsnymi, ryżem 
i warzywami. Charaktery-
styczną potrawą jest tzw. 
zielona zupa, czyli molo-
khia. Zieloną barwę  
zawdzięcza dodawanym 
do niej liściom molokhii.

egiPtinFO
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komitym miejscem na zakup pamiątek 
z Egiptu. W nowszych dzielnicach na 
turystów czekają Wielkie Akwarium 
oraz Muzeum Hurghady. 

Sharm El Sheikh to mekka amato-
rów sportów wodnych, zwłaszcza nur-
ków i fanów snorkelingu. W okolicy 
znajduje się ponad dwieście raf kora-
lowych, co daje spore możliwości eks-
plorowania podwodnego świata: eg-
zotycznych ryb, formacji skalnych… 
oraz zatopionych statków. Najbardziej 
znanym jest kontenerowiec Thistle-
gorm z II wojny światowej, w które-
go wnętrzu są m.in. motocykle i cię-
żarówki. W Sharm El Sheikh mile wi-
dziani są zarówno doświadczeni nur-
kowie, jak i początkujący. W mieście 
sporo jest szkół nurkowych, wypoży-
czalni sprzętu, z którymi można rozpo-
cząć swoją przygodę z nurkowaniem. 

Marsa Alam to propozycja dla tych, 
którym do szczęścia potrzebny jest je-
dynie kontakt z przyrodą, także tych, 
którzy nie lubią wypoczywać w tłumie 
turystów. To kurort oddalony od tury-
stycznych hot spotów, mniejszy i spo-
kojniejszy niż jego konkurentki i bez 
wielu atrakcji. Podobnie jak w przy-
padku Sharm El Sheikh jest popular-

ny wśród fanów nurkowania i snorke-
lingu. Wspaniałe rafy koralowe znaj-
dują się w strefie przybrzeżnej Parku 
Narodowego Wadi El Gemal. W czę-
ści lądowej Parku – położonego oko-
ło 40 km od Marsa Alam – podziwiać 
można tutejszą faunę i florę (np. gaze-
le czy koziorożce nubijskie), również 
przykłady sztuki naskalnej wykonanej 
jeszcze w starożytności.

Ostatni z kurortów – Tabę – polscy 
turyści dopiero odkrywają. Warto pa-
miętać, że to nie tylko znakomite miej-

sce na wypoczynek, również świetny 
punkt początkowy do bliższych i dal-
szych wypadów. Ze względu na licz-
ne rafy koralowe w kurorcie chętnie 
wypoczywają miłośnicy sportów wod-
nych. Amatorzy zwiedzania odnajdą 
w pobliżu miasteczka kilka ciekawych 
atrakcji, by wymienić zamek na Wy-
spie Faraona, ruiny XII-wiecznego 
fortu krzyżowców czy Kolorowy Ka-
nion. Z uwagi na położenie przy gra-
nicy z Izraelem Taba sprawdzi się też 
jako punkt wypadowy do Izraela, Jor-
danii czy Syrii. 
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Maroko

Maroko to kraj, którego nie sposób opi-
sać bez odwoływania się do zmysłów. 
Jest niezwykle kolorowe i zróżnicowane 
pod względem geograficznym: surowy 
pustynny i górski krajobraz przeplata się 
z zielonymi oazami, tradycyjnymi wio-
skami i nowoczesnymi ośrodkami miej-
skimi. Maroko pachnie orientalnymi 
przyprawami, egzotycznymi kwiatami 
i słońcem, jest wypełnione dźwiękami 
arabskiej muzyki, odgłosami sprzedaw-
ców w soukach i szumem oceanu, sma-
kuje harirą, tajinem i kiszonymi cytry-
nami. Bogactwo doznań jest tak ogrom-
ne, że każdy, kto raz zawitał do Maroka, 
chce tam wracać. 

Jednym z ważniejszych celów wypraw 
polskich turystów do Maroka jest Aga-
dir. O jego popularności przesądza fakt 
położenia nad Oceanem Atlantyckim. 
Mimo że jest jednym z większych miast 
w kraju, zachowało wakacyjny, niezo-

bowiązujący klimat. Największym atu-
tem ośrodka jest kilkukilometrowa, sze-
roka, piaszczysta plaża, z której chętnie 
korzystają zarówno turyści, jak i miesz-
kańcy. Jej okolice są bardzo atrakcyjne 
– w pobliżu jest urokliwa promenada, na 
której można się zaopatrzyć w pamiąt-
kę; port z licznymi restauracjami i ba-
rami, a na wzniesieniu górującym nad 
miastem – forteca (kazba). Jak w każ-
dym marokańskim mieście, nie brakuje 
medyny oraz souku.
Pobyt w Maroku nie może się obejść bez 
wizyty w Marrakeszu. To nowoczesne 
i bardzo kosmopolityczne miasto, jed-
nocześnie silnie osadzone w tradycji. Tę 
dwoistość odzwierciedlają atrakcje Mar-
rakeszu, np. wpisany na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO plac Dża-
maa al-Fnaa, na którym dostać moż-
na wszystko, czego dusza zapragnie. 
Jest też niezwykle barwny i wytworny 
Ogród Majorelle należący niegdyś do 

francuskiego projektanta Yvesʼa Saint-
Laurenta; zabytkowy Pałac El-Bahia 
z przepięknym dziedzińcem i ogroda-
mi z egzotycznymi roślinami; oraz me-
czety, w tym Meczet Księgarzy. 

Zupełnie inny charakter ma Fez. Wizy-
ta tu to jak podróż w przeszłość. Mia-
sto na północy kraju założono w pierw-
szych wiekach naszej ery, szybko przy-
jęło rolę centrum duchowego i poli-
tycznego Maroka. Po dziś dzień zacho-
wały się obiekty z tamtego czasu. Naj-
ważniejszym jest z pewnością medyna  
Fez-el-Bali, uznawana za najlepiej za-
chowane średniowieczne miasto w świe-
cie muzułmańskim. Turyści mogą też 
podziwiać Meczet i Uniwersytet Kara-
wijjin powstałe w IX w. – jedne z pierw-
szych obiektów tego typu na świecie, 
oraz madrasy będące znakomitymi przy-
kładami średniowiecznej architektury 
marokańskiej. 

ZwiedZanie
Wybierzcie się do Casa-
blanki. W tym pięknym, 
słynącym z kultowego fil-
mu mieście warto zoba-
czyć starą medynę, me-
czet Hassana ii, także 
nowe miasto, które po-
wstało za sprawą Fran-
cuzów.

jedZenie
Spróbujcie tajinów: dań 
przygotowywanych 
w specjalnym naczyniu: 
tadżinie, na bazie ka-
szy kuskus z dodatkiem 
mięsnym, rybnym lub na 
słodko. Ciekawym ku-
linarnym doświadcze-
niem może być pastilla, 

czyli placek nadziewany 
farszem mięsnym z dodat-
kami, również słodkimi. 

Pamiątki
Dobrym pomysłem jest 
przywiezienie przypraw, 
np. mieszanki Ras el Ha-
nout, lub też olejku arga-
nowego. 

mARoKoinFO
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Azja

W przeszłości Azja była kontynen-
tem finansowo niedostępnym dla Po-
laków. W ostatnich dwóch dekadach 
mocno się to jednak zmieniło. Dyna-
miczny rozwój siatki połączeń lotni-
czych spowodował, że dziś kraje Azji 
Południowo-Wschodniej, takie jak 
Wietnam, Tajlandia, ostatnimi cza-
sy również położona w południowej 
części kontynentu Sri Lanka, regular-
nie lądują w zestawieniu ulubionych 
kierunków długodystansowych pol-
skich turystów. Nie dziwi to jednak: 
destynacje te są nie tylko atrakcyjne 
cenowo, również ciekawe i zróżnico-
wane pod względem oferty turystycz-
nej. Kuszą rozbudowaną bazą nocle-
gową, egzotyczną kulturą, wspaniały-
mi zabytkami i niebiańskimi plażami. 
To sprawia, że idealnie sprawdzają się 
zarówno na błogi wypoczynek, jak 
i aktywne wakacje, np. podczas wy-
cieczek objazdowych.

Wietnam 
Położony na Półwyspie Indochińskim 
Wietnam Polacy pokochali za prze-
piękne krajobrazy (w tym malowni-
cze wyspy), wyjątkową kulturę będą-
cą mieszanką wpływów różnych na-
cji, wreszcie za przepyszną kuch-
nię. Tych wybierających wypoczy-
nek w Wietnamie można spotkać na 
największej wyspie kraju, Phu Quoc, 
określanej mianem raju na ziemi. Go-
ści urzekają tu turkusowy kolor wody, 
plaże z pięknym białym piaskiem od-
grodzone od reszty lądu rzędami wy-
sokich palm i przytulone do nich re-
stauracje, w których można skoszto-
wać lokalnych specjałów. Na wyspie 
czeka sporo atrakcji, jedną z ważniej-
szych jest muzeum powstałe w miejscu 
dawnego więzienia powstałego tu za 
czasów okupacji francuskiej. W progra-
mach wycieczek objazdowych po Wiet-
namie ważne miejsce zajmuje Dolina 

Mekongu. Rejs statkiem po rzece to 
niesamowite przeżycie: poza wspania-
łymi widokami umożliwia podglądanie 
z perspektywy wody życia mieszkań-
ców wiosek otaczających ten najdłuż-
szy ciek na Półwyspie Indochińskim. 
Dolina znajduje się w niedalekiej od-
ległości od największego miasta Wiet-
namu – Ho Chi Minh (dawnego Saj-
gonu), w którym również dobrze widać 
silny wpływ Francuzów, np. na lokal-
ną architekturę. Zawiłe dzieje ośrodka, 
i całego Wietnamu, prezentuje też nie-
zwykle ciekawe Muzeum Pozostało-
ści Wojennych. 

tajlandia
O Tajlandii mówi się, że to kraj kon-
trastów: znajdziemy je i w ukształto-
waniu terenu, i w architekturze, wresz-
cie w stylu bycia mieszkańców. Tury-
ści przyjeżdżają do tego kraju m.in. po 
to, by zażywać słonecznych kąpieli. 

ZwiedZanie
Wietnamskie krajobra-
zy zapierają dech w pier-
siach. Przekonajcie się 
o tym na własne oczy, od-
wiedzając miejscowość 
Sapa z pięknymi taraso-
wymi polami ryżowymi 
lub niezwykłe Wodospa-
dy Dietan.

jedZenie
Kuchnia Sri Lanki bazuje 
na ryżu, owocach morza 
i rybach, ważną rolę od-
grywają przyprawy: chi-
li, kardamon czy kolen-
dra. Najpopularniejszym 
daniem jest curry. Spró-
bujcie przekąski hoppers 
– naleśnika smażonego 

w woku, serwowanego 
np. z jajkiem.

Pamiątki
Z tajlandii możecie przy-
wieźć np. bambusowe 
parasolki lub wyroby z je-
dwabiu. Ciekawym po-
mysłem będą też produk-
ty z kokosa, np. miseczki.

AZJAinFO
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Z liczącym ponad 2 000 km wybrzeżem 
i kilkudziesięcioma wyspami Tajlan-
dia ma znakomite warunki do plażowa-
nia. Najchętniej odwiedzana przez gości 
jest największa wyspa Tajlandii, Phu-
ket. Turystów przyciągają tu liczne pla-
że, przepiękne rafy koralowe i rozbudo-
wane zaplecze turystyczne, w tym bary 
i dyskoteki, dzięki którym Phuket ucho-
dzi za imprezową stolicę kraju. 
Tym, którzy wolą zwiedzać, rodzi-
me biura podróży oferują wyciecz-
ki objazdowe, w programach których 
znajdują się m.in. dwie stolice – obec-
na i dawna. Pierwsza, czyli Bangkok, 
to fascynujący miks nowoczesności 
i tradycji: Wielki Pałac Królewski ze 
świątynią Wat Phra Kaeo sąsiadują 
ze szklanymi biurowcami, centra han-
dlowe umiejętnie konkurują o klien-
ta z pływającymi targami, luksusowe 
apartamentowce stanowią przeciwwa-
gę dla dzielnic biedoty itd. Jedno jest 
pewne – miasto nie pozostawia niko-
go obojętnym. Z drugiej strony mamy 
o wiele spokojniejszą i mniejszą daw-
ną stolicę Ayutthayę ze wspaniałym 
parkiem historycznym zawierającym 
zabytkowe pałace i świątynie. Park 

wpisano na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. 

Sri lanka
Położona na wyspie Cejlon na Oce-
anie Spokojnym Sri Lanka jest ce-
niona przez turystów przede wszyst-
kim za nieziemskie krajobrazy oraz 
atrakcje przyrodnicze. Fanów wy-
poczynku nad wodą spotkać moż-
na w południowo-zachodniej części 
kraju, gdzie zlokalizowane są kuror-
ty. Najważniejsze z nich to Hikka-
duwa i Bentota. Turystów przycią-
gają błękitnymi wodami oceanu, nad 
którym panują znakomite warunki do 
uprawiania m.in. surfingu, plażami ze 
śnieżnobiałym piaskiem osłoniętymi 
gajami palmowymi, także rozwiniętą 
bazą noclegową.
W tej części kraju warto odwiedzić 
miasteczko Galle wpisane na Listę 
UNESCO, które jest przykładem ko-
lonialnej przeszłości. Kolonialną prze-
szłość ma też stolica, Colombo – ko-
lejny ważny punkt na mapie kraju, 
z widowiskowymi świątyniami bud-
dyjskimi i zbudowanym przez Holen-
drów kościołem Wolvendhal. W pro-

gramach wycieczek objazdowych nie 
brakuje atrakcji przyrodniczych: wi-
zyty w sierocińcu dla słoni, safari 
w Parku Narodowym Yala czy od-
wiedzin na jednej z licznie tu wystę-
pujących plantacji herbaty. Sri Lanka 
jest jednym z najważniejszych jej pro-
ducentów. 
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Szwecja

Szwecja słynie z zapierających dech 
w piersiach krajobrazów, niezwykłej 
przyrody i urokliwych miast. Nic dziw-
nego, że coraz więcej Polaków wybie-
ra ją na miejsce swojego urlopu. Choć 
z Polski do Szwecji bez trudu można się 
dostać samolotem, przybywa turystów, 
którzy docierają tam drogą morską. 
Trzeba przyznać, że podróż promem to 
atrakcyjna alternatywa dla innych środ-
ków transportu – nie tylko pod wzglę-
dem finansowym. Rejs, zwłaszcza po 
morzu, ma w sobie coś z wielkiej przy-
gody! Jeśli nie mieliście jeszcze okazji 
podróżować promem, najwyższy czas, 
żebyście spróbowali! Promy na trasie 
Świnoujście – Ystad kursują codzien-
nie, w dodatku podróż trwającą około 
siedmiu godzin można zaplanować za-

równo w dzień, jak i nocą. To daje spo-
re możliwości przy planowaniu zarów-
no krótszych, jak i dłuższych wyjazdów 
do Szwecji. 

Ystad, w którym prom kończy swój 
rejs, to miejsce o ciekawej historii i wie-
lu atrakcjach. Ośrodek został założo-
ny w XII w., po przybyciu w te okoli-
ce franciszkanów. Jego rozwój związa-
ny był z rybołówstwem. Dziś to waż-
ny szwedzki port morski, a przy okazji 
doskonały punkt wypadowy do innych 
skandynawskich (i nie tylko) miast. Tu-
ryści kojarzą Ystad przede wszystkim 
z charakterystyczną zabudową, tzw. do-
mami szachulcowymi. Można je spo-
tkać w najstarszej części miasta. Do za-
bytków zalicza się też XIII-wieczny ko-

ściół św. Piotra, który stanął w miejscu 
funkcjonującego wcześniej kościoła ro-
mańskiego oraz mający podobną histo-
rię kościół Mariacki należący do wy-
znawców Kościoła ewangelicko-lute-
rańskiego. Codziennie wieczorem z wie-
ży kościoła grany jest hejnał. To tradycja 
kultywowana od XVIII w. Charaktery-
stycznym obiektem miasta jest latarnia 
morska. Jej wieżę postawiono w drugiej 
połowie XIX w. 

W okolicach Ystad, w Kåseberga, war-
to zobaczyć tzw. szwedzkie Stonehenge 
– Ales Stenar, czyli 59 kamiennych blo-
ków ustawionych w owal, których prze-
znaczenia do tej pory nie odkryto. Jest 
też imponujący XVII-wieczny zamek 
Marsvinsholm 12 km od Ystad.

ZwiedZanie
Ystad to znakomita baza 
wypadowa do innych 
miejsc w Szwecji, np. 
nieodległego Lund czy 
Sztokholmu.

jedZenie
Kuchnia jest boga-
ta w mięsa, warzywa 

i owoce, także ryby. Naj-
bardziej znanym, a przy 
tym dość kontrowersyj-
nym, daniem tej kuchni 
jest Surströmming, czyli 
sfermentowany śledź po-
dawany w zalewie solnej. 

Pamiątki
Dobrym pomysłem bę-

dzie zakup typowych 
przetworów i napo-
jów, np. przetworów ze 
szwedzkiej borówki czy 
owoców moroszki, a jeśli 
do Szwecji wybieracie się 
w sezonie świątecznym – 
Pepparkakor, pierniczki 
cynamonowe wzmocnio-
ne imbirem i goździkami.

SZWeCJAinFO
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Tunezja

Kiedy mowa o Tunezji, na myśl od razu 
przychodzą znakomita pogoda, prze-
piękne plaże nad Morzem Śródziem-
nym i wysokiej jakości kurorty. Wszyst-
ko to prawda, jednak by obraz tego pół-
nocnoafrykańskiego kraju był kom-
pletny, koniecznie trzeba wspomnieć 
o tym, co ma ponadto do zaoferowania: 
sięgającej czasów starożytnych histo-
rii, klimatycznych miastach i ciekawej 
kulturze. Dopiero wtedy można w peł-
ni poznać Tunezję i docenić jej wyjąt-
kowość. Rodzime biura podróży oferu-
ją klientom pakiety wakacyjne w kilku 
tunezyjskich kurortach.

Jednym z najbardziej lubianych przez 
turystów, w tym fanów sportów wod-
nych, jest Hammamet. Zlokalizowany 
na półwyspie Cap Bon Hammamet 
uchodzi za najważniejszy resort w Tu-
nezji, z szerokimi piaszczystymi plaża-
mi, kompleksami hotelowymi i boga-
tym zapleczem turystycznym. I mimo 
że miasto jest nastawione na turystów, 
nie brakuje w nim klimatycznych, au-
tentycznych zakątków ściśle związa-
nych z kulturą arabską. Będąc w Ham-
mamecie, który cudownie pachnie ja-
śminem, koniecznie wybierzcie się do 
najstarszej części miasta. Warte uwa-

gi są powstałe przed wiekami mury 
obronne miasta i stara medyna – ideal-
ne miejsce na zakup pamiątek. Cieka-
wym doświadczeniem będzie też wizy-
ta w Międzynarodowym Centrum Kul-
tury Hammametu – ważnym miejscu 
na kulturalnej mapie ośrodka: poznaj-
cie jego ciekawą historię i znane osobi-
stości z nim związane. Nie zapomnijcie 
też odwiedzić Yasmine Hammamet, 
pełne restauracji, barów i sklepów, by 
poznać nowoczesne oblicze miasta. 

Sousse (Susa) to ważny tunezyj-
ski port i konkurentka Hammametu.  

ZwiedZanie
Punktem obowiązkowym 
jest amfiteatr w el Jem. 
obiekt wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa 
UNeSCo jest jedną z naj-
większych budowli tego 
typu na świecie. W staro-
żytności odbywały się tu 
walki gladiatorów.

jedZenie
Kuchnia tunezyjska ba-
zuje na kuskusie, mię-
sach, rybach, warzy-
wach – zwłaszcza 
strączkowych, oraz zio-
łach. Spróbujcie przeką-
ski o nazwie brik: piero-
ga wypełnionego aroma-
tycznym farszem, ser-

wowanego z tuńczykiem 
i surowym jajkiem.

Pamiątki
tunezja daktylami stoi, 
z pewnością będą znako-
mitą pamiątką z tego kra-
ju. Dobrym pomysłem 
jest także biżuteria z mo-
tywem ręki Fatimy.

tUNeZJAinFO
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Trzecie największe miasto kraju przy-
ciąga turystów rozwiniętą infrastruktu-
rą hotelową i rozległymi plażami, któ-
re są od miasta oddzielone urokliwy-
mi oliwnymi gajami. Sousse jest jed-
nym z ważniejszych na świecie pro-
ducentów oliwy – złota ciecz stanowi 
istotny element lokalnej kuchni. Dru-
gim wyróżnikiem miasta są mozai-
ki, w produkcji których lokalni rze-
mieślnicy wyspecjalizowali się jeszcze 
w czasach starożytnych. Dziś wspania-
łe przykłady mozaikowych dzieł moż-
na podziwiać w miejscowym Muzeum 
Archeologicznym i w sklepikach rze-
mieślników. Podobnie jak Hammamet 
Sousse ma długą historię. W poszuki-
waniu jej śladów warto wybrać się do 
medyny. Tym razem nie tylko po to, 
by kupić suwenir, również by spoj-
rzeć na targowisko w szerszym kon-
tekście kulturowym – medyna znajdu-
je się na Liście Światowego Dziedzic-
twa UNESCO. Równie magicznie jest 
na starym mieście otoczonym średnio-
wiecznym murem, w którym główny-
mi atrakcjami są Wielki Meczet, wie-
ża Tour Khalef i Ribat. 

Lista ulubionych kurortów tunezyj-
skich nie byłaby kompletna bez Mo-
nastiru, Tabarki, Douggi, Nabeul 
i Dżerby. Ta ostatnia, wyspa oddalona 
od kontynentalnej Tunezji o kilka ki-
lometrów, jest wyjątkową destynacją 
wakacyjną, co potwierdził już w staro-
żytności Homer. Bohater jego „Ody-
sei”, Odyseusz, skosztował na wy-
spie kwiatu lotosu, co spowodowało, 
że został na niej na lata, zafascynowa-
ny Dżerbą (i piękną Calypso), zapomi-
nając o domu rodzinnym. Kwiaty loto-
su nadal są elementem krajobrazu wy-
spy, podobnie jak zachwycające pla-
że czy gaje oliwne. W tych pięknych 
okolicznościach rozwija się baza tury-
styczna, co ważne jednak – miastecz-
ka, na czele ze stolicą wyspy, Houmt 
Souk – nie straciły nic ze swojego ka-
meralnego charakteru. 

Dżerba nie bazuje jednak wyłącznie 
na pięknych widokach. Znajdziemy 
na niej sporo interesujących miejsc 
i atrakcji, m.in. ruiny osady Meninx 
założonej przez Kartagińczyków 
w czasach starożytnych, jest też syna-

goga Ghriba – jedna z najstarszych 
na świecie, oraz liczne meczety po-
rozrzucane po całej wyspie. Miłośnicy 
przyrody mogą tu podglądać flamin-
gi w ich naturalnym środowisku oraz 
krokodyle na Farmie Krokodyli. 
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Turcja

Jeśli poszukujecie kierunku, który 
umożliwia skupienie się na błogim od-
poczynku, rekomendujemy wam Tur-
cję. Znakomite warunki atmosferycz-
ne pozwalają wypoczywać w tym kra-
ju niemal przez cały rok, długie piasz-
czyste plaże i liczne zabytki dają możli-
wość spędzenia czasu atrakcyjnie i róż-
norodnie, nowoczesna baza hotelowa 
z ofertą all inclusive zapewnia wypo-
czynek w komfortowych warunkach, 
a wyjątkowa kultura, w tym smaczna 
kuchnia, dostarcza mnóstwa niezapo-
mnianych wrażeń. 

Wypoczywających Polaków można 
spotkać w kurortach Riwiery Turec-
kiej i Wybrzeża Egejskiego. Nie sposób 
ocenić, który z regionów lepiej spraw-

dzi się na urlop, bowiem i tu, i tu ku-
rorty kuszą przyjemnymi plażami, roz-
budowanym zapleczem turystycznym 
oraz mnóstwem ciekawych zabytków 
i atrakcji przyrodniczych. Położona nad 
Morzem Śródziemnym Riwiera Turec-
ka jest bardziej znana niż jej konkurent-
ka, a co za tym idzie – bardziej oble-
gana przez turystów. Wizytówką „per-
ły Riwiery”, jak nazywa się Antalyę, są 
pozostałości po XIII-wiecznej twierdzy 
oraz… kolejka linowa Teleferic. Be-
lek to miejsce dla miłośników sportów, 
zwłaszcza golfa, oraz przyrody. W jego 
okolicach podziwiać można m.in. maje-
statyczny wodospad Kurşunlu. Kemer 
natomiast to centrum zakupowe Riwie-
ry, a przy okazji znakomita baza wypa-
dowa do wypraw do atrakcji historycz-

nych, jak np. ruiny starożytnych ośrod-
ków Phaselis i Olimpos.

Wybrzeże Egejskie jest bardziej ka-
meralne i autentyczne, idealne dla tych, 
którzy lubią wypoczywać z dala od tłu-
mów turystów. I tu jest co zwiedzać. 
W Bodrum podziwiać można m.in. ru-
iny grobowca Mauzolosa. Obiekt był 
niegdyś uważany za jeden z siedmiu 
cudów świata. Jest też zamek św. Pio-
tra, w którym znajduje się Muzeum Ar-
cheologii Podwodnej. Marmaris zlo-
kalizowany na styku mórz Śródziem-
nego i Egejskiego to największy w tej 
części kraju port jachtowy, a Kusa-
dasi znane jest z tzw. Gołębiej Wyspy 
i jednego z największych aquaparków 
w kraju.  

ZwiedZanie
Koniecznie odwiedź-
cie Stambuł – to wie-
lomilionowa metropo-
lia, przyciąga wspaniały-
mi zabytkami oraz zróż-
nicowanym charakte-
rem poszczególnych 
dzielnic. 

jedZenie
Kuchnia turecka to połą-
czenie warzyw, ziół z mię-
sem, często z dodatkiem 
ryżu. Nie brakuje słod-
kości: w tym ciast i dese-
rów. Warty spróbowania 
jest tavuk göğsü – budyń 
mleczny z rozdrobnionym 
mięsem kurczaka.

Pamiątki
Dobrym pomysłem 
są akcesoria do her-
baty i kawy: czajnicz-
ki lub charakterystyczne 
szklanki w kształcie  
tulipana, wina owoco-
we, np. z granatu lub 
wódka anyżówka.

tURCJAinFO
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Grecja

Grecja to nie tylko miejsce narodzin za-
chodniej cywilizacji, również uwielbia-
ny przez turystów kierunek wakacyjny. 
Odwiedzający kochają ją za znakomi-
ty klimat, wielość atrakcji – zwłaszcza 
wielowiekowe zabytki, do tego wyśmie-
nite jedzenie i niezobowiązującą ser-
deczną atmosferę. 

Turystów odwiedzających Grecję naj-
częściej można spotkać na wyspach, 
które idealnie nadają się na błogi wy-
poczynek. Wysp jest do wyboru sporo: 
z 2,5 tys. wszystkich leżących w obrę-
bie kraju, zamieszkanych jest 165. Jeśli 
wziąć pod uwagę, że każda ma niepo-

wtarzalny charakter, okazuje się, że wa-
kacje w Grecji mogą być za każdym ra-
zem jedyne w swoim rodzaju! 
Polscy turyści mają w tym kraju kilka 
ulubionych wysp. Jedną z nich jest Kre-
ta. Największa grecka wyspa wyróżnia 
się też liczbą atrakcji. Chodzi nie tylko 
o malownicze, skaliste wybrzeże z uro-
kliwymi plażami i zatoczkami, rów-
nież miejsca z ciekawą historią i waż-
nymi zabytkami. Wystarczy wspomnieć 
Jaskinię Dikti, w której według wie-
rzeń miał się narodzić Zeus czy Knos-
sos, w którym znajdują się ruiny Pała-
cu Minosa. Warta zobaczenia jest też 
Chania z przepiękną zabudową porto-

wą i halą targową z lat 30. XX w. uzna-
waną za jeden z najpiękniejszych tego 
rodzaju obiektów w kraju. Obowiąz-
kowym punktem wizyty na wyspie jest 
stolica – Heraklion. Największe miasto 
Krety przyciąga bogato wyposażonym 
muzeum archeologicznym oraz wenec-
ką twierdzą Koules. Tu także znajduje 
się grób autora słynnego „Greka Zorby”, 
Nikosa Kazantzakisa.

Kolejną wyspą chętnie odwiedzaną 
przez Polaków jest Rodos leżąca na Mo-
rzu Śródziemnym i Egejskim. Mówi się 
o niej, że jest jednym z najbardziej sło-
necznych miejsc w Grecji. To znakomita 

ZwiedZanie
trzeba zobaczyć Ateny, 
które przyciągają mnó-
stwem zabytków. Naj-
ważniejszym jest oczy-
wiście akropol z wielo-
ma wspaniałymi budowla-
mi starożytnymi. Uwadze 
polecamy też najstarszą 
dzielnicę miasta – Plakę. 

jedZenie
W słonecznej grecji kró-
lują świeże i duszone wa-
rzywa, mięsa, nabiał. Nie 
brakuje słodkości. obok 
moussaki, souvlaki ko-
niecznie spróbujcie tara-
mosalaty – pasty z oso-
lonej ikry (np. karpia), 
startej czerwonej cebuli, 

soku z cytryny i oskórko-
wanego chleba.

Pamiątki
Dobrym pomysłem będą 
produkty lokalne: oliwki 
lub oliwa, miody, wódka 
ouzo lub kawa. Nie za-
pominajcie o świetnych 
greckich winach.

gReCJAinFO
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rekomendacja zwłaszcza dla osób lubiących spędzać czas 
nad wodą, które mają tu do dyspozycji wiele przepięknych 
plaż. Amatorzy aktywnego wypoczynku powinni zawitać 
na południe wyspy, w rejony wioski Prasonisi, która sły-
nie ze znakomitych warunków do uprawiania np. wind-
surfingu. Wyjątkowe miejsce na plażowej mapie Rodos 
zajmują okolice miejscowości Faliraki. Znajdują się tam 
Termy Kalithea powstałe w czasach, kiedy Rodos znajdo-
wał się pod włoską okupacją (lata 20. XX w.). Termy zo-
stały zniszczone w czasie II wojny światowej. Co prawda 
gorące źródła wyschły, niemniej władze greckie postano-
wiły odbudować termy, by kolejne pokolenia mogły cie-
szyć oczy wspaniałym kompleksem. 

Rodos to również wyspa o długiej i zawiłej historii. Jej 
ślady odnajdziemy dziś m.in. w stolicy – mieście Rodos, 
którego starówka została wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Najwspanialszym obiektem tej 
części miasta jest Pałac Wielkich Mistrzów zbudowany 
przez Joannitów w XIV w. Zabytki z czasów antycznych 
podziwiać można np. w Lindos i Kamejros. Nie brakuje 
atrakcji przyrodniczych. Jedną z ciekawszych jest Petalo-
udes, Dolina Motyli.

Atrakcyjna jest również Korfu, położona na Morzu Joń-
skim, niedaleko Albanii. Uważa się ją za jedną z najbar-
dziej zielonych greckich wysp. Zachwyca górzystym kra-
jobrazem, gajami oliwnymi o soczystej zielonej barwie, 
także przepięknymi zatoczkami i plażami. Na uwagę tury-
stów zasługują plaże w pobliżu stolicy wyspy, Korfu, zwa-
nej też Kerkirą, jak te w Porto Timoni czy Agios Gordios 
lub otoczona malowniczymi klifami Logas Beach nieda-
leko miasteczka Liapades. Miłośnicy zwiedzania nie będą 
zawiedzeni. Szczególnie interesująca pod tym względem 
jest stolica, w której bez trudu odnajdziemy ślady barw-
nej przeszłości: wenecką twierdzę czy kościół św. Spi-
rosa. Obowiązkowym punktem wizyty na Korfu jest też 
Paleokastritsa – miejscowość w północnej części wy-
spy, znana ze żwirowych plaż, malowniczych zielonych 
wzgórz i postawionego na wysokiej skale klasztoru Pan-
tagia Theotokou. 

Wyspa Kos – znajdująca się nieopodal tureckiego Bo-
drum, jest niewielkich rozmiarów, ale ma wiele uroku. 
O jej wyjątkowości przesądzają wiecznie kwitnące rośli-
ny, przez które wyspa ta zyskała przydomek „pływających 
ogrodów Morza Egejskiego”. Na Kos na turystów czeka 
m.in. najwyższe wzniesienie wyspy: Dikeos, zachęcają-
ce do podejmowania górskich wędrówek. Podobnie jak na 
innych wyspach, także na Kos turystów przyciągają plaże. 
Jedna z nich jest szczególna. Znajdujący się we wschod-
niej części Kos basen z gorącymi źródłami (wydobywają 
się ze skalnej groty) – Embros Therma – ma właściwo-
ści lecznicze. Termy leżą w niedalekiej odległości od sto-
licy wyspy, Kos, którą również warto odwiedzić z uwagi 
na ciekawe atrakcje, m.in. platan Hipokratesa. Wierzy 
się, że w miejscu, gdzie rośnie drzewo, słynny grecki le-
karz nauczał przed tysiącami lat swoich uczniów. W oko-
licach miasta, na wzgórzach, znajduje się Asklepion, po-
święcony bogowi sztuki lekarskiej Asklepiosowi.
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Gran Canaria to wyspa niewiel-
ka, ale z pewnością można 
na niej spędzić niezapomnia-

ne wakacje. Zróżnicowany krajobraz, 
miasteczka z ciekawą historią, rozwi-
nięta infrastruktura turystyczna i sma-
kowita kuchnia gwarantują, że turysta 
doświadczy wyspy wszystkimi zmy-
słami i odpocznie na najróżniejsze 
sposoby i, co najważniejsze – o każ-
dej porze roku! Od stycznia do grud-
nia nad Gran Canarią świeci słońce, 
a temperatura oscyluje wokół 24 st. 
Celsjusza. Przyjemny klimat sprawia, 
że można tu planować zarówno letni 
urlop, jak i zimową eskapadę. Przed-
stawiamy największe atrakcje wyspy, 
określanej, z uwagi na swoją różno-
rodność, „kontynentem w miniaturze”.

Plaże dla każdego 
Leżącą na Oceanie Atlantyckim, nie-
opodal wybrzeży Afryki, Gran Cana-
rię polscy turyści znają przede wszyst-
kim jako kierunek wypoczynko-
wy. Nie bez przyczyny – przepiękne 
piaszczyste plaże to jeden z wyróżni-
ków tego miejsca. Z liczącej 236 km 
linii brzegowej plaże zajmują blisko 
60 km, jest więc w czym wybierać. 
Można wypoczywać na plażach oble-
ganych przez turystów, jak te na po-
łudniu Gran Canarii, gdzie zlokalizo-
wane są najpopularniejsze kurorty, jak 
też bardziej kameralnych, np. w miej-
scowości Agaete, na północy; są plaże 
o spokojnych wodach, idealne dla ro-
dzin z dziećmi, jak San Agustín, Ama-
dores czy plaża w Puerto de Mogán, 

oraz takie, które docenią miłośnicy 
sportów wodnych, jak np. plaża Las 
Canteras w stolicy wyspy, Las Palmas 
de Gran Canaria. 
Szczególnym miejscem na plażowej 
mapie Gran Canarii jest miasteczko 
Maspalomas. Rozsławiła je nie tylko 
urokliwa plaża sąsiadująca z deptakiem 
Paseo de las Meloneras czy górująca 
nad nimi 55-metrowa latarnia morska 
Faro z końca XIX w., również niezwy-
kły Rezerwat Przyrody Wydm Maspa-
lomas – jeden z symboli Gran Canarii. 

odkryj bogactWo Przyrody 
Myli się ten, kto utożsamia wyspę wy-
łącznie z wypoczynkiem nad wodą. 
W głębi lądu na turystów czekają zu-
pełnie inne doznania i atrakcje. Dość 

ZwiedZanie
Arucas – malownicze mia-
steczko zlokalizowane 
w pobliżu stolicy wyspy. 
Znajduje się w nim wie-
le ciekawych zabytków, 
np. kościół Jana Chrzciciela 
z przepięknymi witrażami, 
Dom Kultury czy Kamieni-
ce Szlacheckie. 

jedZenie
Warto spróbować serów 
produkowanych na wyspie, 
z serem owczym Flor de 
guia na czele. Warto też 
spróbować gofio – rodzaj 
mąki zrobionej ze zmie-
lonego prażonego zboża, 
która bywa używana jako 
zagęstnik do potraw, a ze 

śmietanką i bakaliami jest 
serwowana jako deser. 

Pamiątki
W Agaete znajduje się jedy-
na w europie plantacja kawy 
– wybór jest więc oczywi-
sty! Dobrym pomysłem jest 
też rum, z destylarni rumu 
„Arehucas” w Arucas.

gRAN CANARiAinFO

Poznaj różne oblicza Gran Canarii
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wspomnieć o znakomitym zapleczu do 
uprawiania turystyki golfowej: sied-
miu 18-dołkowych polach golfowych 
porozrzucanych w różnych częściach 
wyspy. Ich powstanie to nie przypa-
dek. Tradycje golfowe na Gran Canarii 
sięgają XIX w., kiedy powstał pierw-
szy obiekt tego typu w całej Hiszpanii! 
W głębi lądu pierwsze skrzypce gra 
jednak masyw górski o wulkanicz-
nym pochodzeniu, który zachęca do 
podejmowania różnych form turysty-
ki aktywnej. Na amatorów trekkin-
gu, wspinaczki, kolarstwa górskiego 
i innych aktywności czeka najwyższy 
szczyt Gran Canarii, Pico de Las Nie-
ves (1949 m n.p.m.), 80-metrowy ba-
zaltowy monolit Roque Nublo – bę-
dący kolejnym symbolem wyspy, tak-
że sporo szlaków i tras turystycznych 
pozwalających odkrywać jej różno-
rodność krajobrazową i przyrodniczą. 
Parki przyrodnicze, rezerwaty chro-
nią wspaniałe dzieło, jakie tworzy-
ła tu natura: ciekawe formacje skalne, 
malownicze wąwozy, przepiękne lasy 
sosnowe i gaje palmowe, także licz-
ne gatunki roślin występujących tylko 
na obszarze wyspy. Szczególnej uwa-
dze polecamy Park Przyrodniczy Ta-
madaba – najstarszy tego typu park na 
Gran Canarii, którego krajobraz został 
ukształtowany przez erupcję wulkanu 
Tamadaba 14 mln lat temu. Sercem re-
zerwatu jest ogromny las sosen kana-
ryjskich z największą różnorodnością 
endemicznej flory na wyspie.

Urok kanaryjSkich miaSteczek 
W tym barwnym krajobrazie żyją lu-
dzie, którzy od tysięcy lat osiedlali 
się na wyspie, kształtując jej kulturę. 
Ta – ze względu na położenie wyspy 
na szlakach handlowych – jest fascy-
nującą mieszanką różnych wpływów, 
o czym przekonać się można odwie-
dzając tutejsze atrakcje i zabytki. 
Poszukując śladów pierwszych osad-
ników Gran Canarii, z czasów preko-
lumbijskich, warto udać się do Mu-
zeum Kanaryjskiego znajdującego się 
w stolicy, także do Muzeum i Parku 
Archeologicznego Groty Malowideł 
w Gáldar. Późniejsze dzieje doskona-
le „dokumentuje” architektura miast 
i miasteczek. Rekomendujemy wizytę 
w miasteczku Teror w środkowej czę-
ści wyspy, która jest określana mia-
nem duchowej stolicy Gran Canarii, 
ze względu na kilka zlokalizowanych 
tam obiektów sakralnych, w tym Ba-

zylikę Matki Boskiej Sosnowej, która 
jest patronką wyspy. 
Żelaznym punktem wizyty na Gran 
Canarii jest też jej stolica Las Palmas de 
Gran Canaria. Tu na szczególną uwa-
gę zasługuje najstarsza część miasta –  
Vegueta – z labiryntem brukowanych 
uliczek i kamienic charakterystycznych 
dla Wysp Kanaryjskich, Katedrą pw. 
św. Anny, Pałacem Biskupim, Domem 
Kolumba oraz bazarem Vegueta.

czym SmakUje WySPa? 
Bazar to doskonałe miejsce do na-
bycia lokalnych produktów spożyw-
czych. Warzywa, owoce są tu najlep-
szej jakości, nic dziwnego, że lokalna 
kuchnia, choć prosta, jest uznawana 
za bardzo smaczną. Bazuje na płodach 
ziemi i nabiale. Chlubą mieszkańców 
wyspy są ziemniaki, których uprawia 
się tu wiele odmian i z których potem 
przygotowuje się liczne potrawy. Naj-
popularniejszą jest odpowiednik pol-
skich ziemniaków w mundurkach: pa-

pas arrugadas serwowany jako samo-
dzielne danie (z salsą mojo) lub doda-
tek. Wśród owoców szczególną esty-
mą darzy się banany kanaryjskie, kon-
sumowane np. w postaci smażonej lub 
panierowanej. Gran Canaria stoi też 
serami, m.in. kozimi. Najbardziej ce-
nionym jest słodko-słony w smaku ser 
kwiatowy z Guía, a z deserów bien-
mesabe – słodka masa z miodu, cukru, 
migdałów i żółtek, którą serwuje się 
z lodami lub ciastem. 
W kuchni kanaryjskiej nie może zabrak-
nąć mięs ani płodów morza. By skosz-
tować tych ostatnich, radzimy udać 
się na południe wyspy do Puerto de  
Mogán. Restauracje w miasteczku zna-
nym z ogromnego portu jachtowe-
go specjalizują się w potrawach ryb-
nych typu sancocho, tollos, ryba w ce-
buli czy tuńczyk w sosie. A kiedy po 
skończonym obiedzie będziecie mie-
li ochotę na coś mocniejszego, za-
mówcie lokalny trunek: rum z mio-
dem (ron miel). 
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Bułgaria

Co prawda Bułgaria to kierunek cało-
roczny, ale Polacy kojarzą ją głównie 
z wypoczynkiem letnim. Nie dziwi to 
jednak, zważywszy na fakt, że kuror-
ty nad Morzem Czarnym są znakomitą 
alternatywą dla wakacji w innych typo-
wo wypoczynkowych destynacjach, jak 
Hiszpania, Turcja czy Grecja. Latem 
w Bułgarii słońce i wysokie temperatu-
ry są gwarantowane, plaż jest sporo, in-
frastruktura hotelowa stoi na wysokim 
poziomie, a atrakcji w postaci zabytków 
czy pysznego jedzenia nie brakuje. Co 
jednak najważniejsze, Bułgaria wciąż 
wygrywa z konkurentkami ceną, co jest 
istotnym atutem w obecnych czasach.  

Na liście ulubionych kurortów wypo-
czynkowych Polaków w Bułgarii znaj-

duje się Słoneczny Brzeg. To jeden 
z najstarszych resortów w tym kra-
ju. Turystów przyjmował już w dru-
giej połowie ubiegłego wieku. Od tam-
tej pory minęło sporo czasu. Słoneczny 
Brzeg jest dziś dużo większym ośrod-
kiem, do tego bardzo nowoczesnym 
i tętniącym życiem o każdej porze dnia 
i nocy. Chętnie wypoczywają w nim ro-
dziny, a przede wszystkim pary i grupy 
znajomych poszukujące miejsc z boga-
tą ofertą rozrywkową. Choć w samym 
Słonecznym Brzegu zabytków braku-
je, wystarczy udać się do oddalonego 
o kilka kilometrów Nesebyru, by ob-
cować z historią sięgającą 1000 r. p.n.e. 
Nesebyr, nazywany Perłą Morza Czar-
nego, znajduje się na Liście Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO. Warto go 

odwiedzić, by podziwiać lokalną ar-
chitekturę, a przede wszystkim poznać 
dzieje tego miejsca w miejscowym 
Muzeum Archeologicznym. 

Ze Słonecznym Brzegiem o popular-
ność wśród turystów konkurują Zło-
te Piaski. Tu również turystyka rozwi-
ja się od dziesięcioleci. Obecnie Zło-
te Piaski mogą się poszczycić rozbu-
dowaną infrastrukturą dla przyjezd-
nych – obok hoteli, pensjonatów, cam-
pingów, jest bogate zaplecze sporto-
we (m.in. spory aquapark). Nie brakuje 
atrakcji przyrodniczych ani zabytków. 
Żelaznym punktem wizyty w kuror-
cie jest Park Przyrodniczy Złote Pia-
ski, w którym podziwiać można lokal-
ną faunę i florę, choć nie tylko. Atrak-

ZwiedZanie
Wybierzcie się do Płow-
diwu – jednego z naj-
starszych miast w euro-
pie, leżącego na (niegdyś) 
siedmiu wzgórzach. 

jedZenie
Kuchnia bułgarska bazu-
je na owocach, warzy-

wach, ziołach, mięsach, 
najczęściej duszonych 
lub zapiekanych. Waż-
nym składnikiem jest na-
biał. Koniecznie spró-
bujcie potrawy o nazwie 
gjuwecz – gulaszu, któ-
ry podaje się w glinianym 
naczyniu o tej samej na-
zwie. 

Pamiątki
Dobrym pomysłem jest 
przywiezienie przypraw, 
np. czubrycy, czyli mie-
szanki ziołowej na ba-
zie cząbru, lub też ele-
mentów dekoracyj-
nych: kilimów, obrusów. 
Dla smakoszy polecamy 
oryginalną rakiję. 

bUłgARiAinFO
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cją kulturową jest wykuty w skale mo-
nastyr Aładża powstały w XIV w., tak-
że katakumby z początków naszej ery. 
Amatorzy zwiedzania powinni udać się 
do położonej w pobliżu Warny. Jej hi-
storia jest prawie tak długa jak Nese-
byru. Co istotne, wśród atrakcji tego 
ośrodka wymieniane są ruiny budow-
li powstałych jeszcze za czasów staro-
żytnych. Wart zobaczenia jest też sobór 
Zaśnięcia Bogurodzicy – jeden z naj-
wyższych obiektów sakralnych w kra-
ju. Tym, którzy chcieliby podczas po-
bytu w Bułgarii podreperować zdrowie, 
rekomendujemy wizytę w miejscowo-
ści Sweti Konstantin i Sweta Elena. 
Położone niedaleko Złotych Piasków 
uzdrowisko to najstarsza tego typu 
miejscowość na wybrzeżu. 

Leżące nieopodal granicy z Turcją Pri-
morsko to propozycja dla tych, którzy 
na czarnomorskim wybrzeżu wolą wy-
poczywać w mniej obleganych przez 
turystów miejscach. Primorsko ma po-
dobną historię do dwóch opisanych wy-
żej ośrodków, zdołało jednak zachować 
kameralny charakter. Nie oznacza to 

bynajmniej, że czas płynie tam leniwie 
i brakuje atrakcji. Do dyspozycji go-
ści jest Muzeum Archeologiczne, tak-
że restauracje, bary i kluby, najmłod-
si mogą ciekawie spędzić czas w nie-
wielkim aquaparku. Ciekawe są okoli-
ce ośrodka. W pobliżu Primorska znaj-
duje się Rezerwat Przyrody Ropota-
mo, który powstał, by chronić ujście 
rzeki Ropotamo do Morza Czarnego. 

Podczas rejsu statkiem po rzece turyści 
mogą podziwiać przepiękne okolice: 
mokradła, formacje skalne, wspania-
łe lilie wodne oraz bogatą faunę. Warto 
też zawitać do tzw. bułgarskiego Sto-
nehenge, czyli megalitycznego sanktu-
arium Beglik Tash. Powstałe prawdo-
podobnie w XIV w. p.n.e. miejsce peł-
niło funkcję świątyni, kalendarza astro-
nomicznego i zegara słonecznego. 
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Mimo niewielkich rozmiarów Malta – 
położona na Morzu Śródziemnym, nie-
daleko granic włoskich – ma wiele do 
zaoferowania turystom, by wspomnieć 
ponad trzysta słonecznych dni w roku, 
atrakcje przyrodnicze, niezliczone za-
bytki oraz historię sięgającą 7 tys. lat 
wstecz. Bez względu na to, czy wybie-
racie się do tego kraju na krótszy czy na 
dłuższy urlop, i bez względu na to, jak 
najchętniej wypoczywacie, na Malcie 
nie będziecie się nudzić!

Malta to w rzeczywistości archipelag 
wysp, z których wyspy Malta, Gozo, 
Comino oraz kilka mniejszych jest za-
mieszkanych. Turystyka rozwija się 
przede wszystkim na trzech najwięk-
szych i z uwagi na znakomite warun-

ki klimatyczne jest związana z wypo-
czynkiem nad wodą. Plaż jest pod do-
statkiem. Mimo że nie są zbyt duże, 
z powodzeniem można znaleźć najlep-
szą dla siebie. 

Podczas kąpieli słonecznych nie sposób 
nie zwrócić uwagi na ciekawe ukształ-
towanie terenu Malty. Wśród cudów 
przyrodniczych kraju wymienić można 
klify Dingi (z najwyższym wzniesie-
niem w kraju – Ta’ Dmejrek) – monu-
mentalne formacje skalne najefektow-
niej prezentują się oglądane od strony 
wody. Warta zobaczenia jest również 
Błękitna Jaskinia – Blue Grotto – 
której piękno podziwiać można w cza-
sie rejsu łódką, oraz Błękitna Laguna 
na wyspie Comino. 

Przerwy od plażowania warto poświę-
cić na poznawanie atrakcji kulturowych. 
W miejscu o tak długiej historii nie moż-
na narzekać na ich brak. Najstarsze śla-
dy obecności ludzkiej na wyspach znaj-
dziemy na Malcie i Gozo, na których po-
dziwiać można świątynie megalityczne. 
Powstałe około 6 tys. lat temu obiekty 
uchodzą za jedne z najstarszych na świe-
cie. „Młodsze” zabytki bez trudu znaj-
dziemy w ośrodkach miejskich. Szcze-
gólnej uwadze polecamy Valettę, stoli-
cę kraju, której zabytkowa część zosta-
ła wpisana na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Nie mniej atrakcyjna 
dla miłośników historii jest Mdina, zwa-
na Miastem Ciszy, której średniowiecz-
na zabudowa wzbudza podziw turystów, 
oraz Rabat z ciekawymi katakumbami.

ZwiedZanie
obowiązkowo wy-
bierzcie się do barwnej 
wioski marsaxlokk zna-
nej z malowanych na 
różne kolory łodzi luz-
zu służących do poło-
wu ryb. Co niedzielę 
w miasteczku odbywa 
targ rybny.

jedZenie
W kuchni maltańskiej wi-
dać wpływy różnych nacji, 
m.in.: włoskiej czy kra-
jów arabskich. Popular-
ną przekąską jest ftira, to 
maltański chleb na zakwa-
sie, w formie pierścienia, 
przeważnie jedzony z na-
dzieniem z sardynek, tuń-

czyka, ziemniaków, świe-
żych pomidorów, cebuli, 
kaparów i oliwek.

Pamiątki
Dobrym pomysłem jest za-
kup wyrobów rękodzielni-
czych, np. ze szkła, koro-
nek lub biżuterii z moty-
wem krzyża maltańskiego.

mALtAinFO

Malta
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Choć leżąca na południu Europy Czar-
nogóra jest niewielkich rozmiarów, ma 
ogromny potencjał turystyczny. Z po-
wodzeniem można ją traktować jako 
kierunek wypoczynkowy lub miej-
sce na wycieczkę objazdową. Cieka-
wie spędzą tu czas miłośnicy relaksu 
nad wodą, amatorzy górskich wypraw, 
jak i entuzjaści przyrody. Jej najwięk-
szym atutem jest jednak to, że nie do-
sięgnęła jej jeszcze masowa turystyka. 
Spieszcie się więc poznać Czarnogórę 
dziewiczą i nie do końca odkrytą.

Wielu turystów przyjeżdża do Czar-
nogóry, by zażywać słonecznych ką-
pieli. W południowej części kra-
ju, na Riwierze Czarnogórskiej, nie 
brakuje kurortów z bogatym zaple-

czem noclegowym, gastronomicznym 
oraz żwirowymi plażami wpadający-
mi do turkusowego Adriatyku. Spo-
ra część z nich to miejsca warte od-
wiedzenia ze względu na cenne zabyt-
ki. Jednym z takich miejsc jest z pew-
nością miasteczko o starożytnym ro-
dowodzie: Ulcinj z Kościołem-Me-
czetem, zabytkową twierdzą i Wie-
żą Balshaj. Turyści upodobali sobie 
też Herceg Novi z klimatyczną sta-
rówką, pełną wąskich uliczek i ma-
lowniczych kamienic. Jej wizytówką 
są twierdza Kanli Kula oraz plac Trg 
Nikole Durkovica z licznymi restau-
racjami, w których można odpocząć 
po trudach zwiedzania. Programy wy-
cieczek objazdowych obejmują wy-
brzeże i atrakcje w głębi kraju, w tym 

dumę Czarnogóry – Jezioro Szkoder-
skie. Zbiornik leżący na granicy Czar-
nogóry i Albanii jest największym je-
ziorem na Bałkanach. To znakomi-
te miejsce dla miłośników przyrody, 
żyje tu ponad 270 gatunków ptaków 
i kilkadziesiąt gatunków ryb, równie 
bogata jest miejscowa flora. Fascy-
nujący ekosystem najlepiej podziwiać 
podczas rejsu statkiem.

A jeśli macie ochotę na bardziej eks-
tremalne doświadczenia, proponu-
jemy rafting po rzece Tarze. Spływ 
najgłębszym kanionem w Europie to 
przygoda tyleż ekscytująca, co ma-
giczna: gęsty las i wysokie skalne 
ściany tworzą wspaniałą scenerię dla 
meandrującej rzeki. 

jedZenie
Wśród wielu specjałów 
znajdują się więc wyro-
by na bazie ciasta filo, da-
nia mięsne i sałatki ze 
świeżych warzyw: ćeva-
pi, pljeskavica i vješali-
ca. Zamów talerz przy-
stawek: pršut, pokrojona 
na cieniutkie plastry szyn-

ka, Njeguški sir z mleka 
owczego i doskonałe po-
midory oraz oliwki. 

ZwiedZanie
Koniecznie zobaczcie 
miasteczko kotor, po-
łożone nad Zalewem 
Kotorskim i otoczone z 
trzech stron masywami 

górskimi. Cudownie jest 
się zgubić w plątaninie 
kameralnych uliczek! 

Pamiątki
Dobrym pomysłem bę-
dzie przywiezienie oli-
wy. Sprawdzą się rów-
nież lokalne trunki: 
wino lub rakija.

CZARNogóRAinFO

Czarnogóra
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Znajdująca się w południowo-wschod-
niej części Europy Albania to kraj 
o długiej historii, fascynującej kultu-
rze i urozmaiconym krajobrazie, do 
tego nie do końca poznany przez tury-
stów. To czyni go idealną propozycją 
dla osób, które w czasie wakacji chcą 
się cieszyć spokojem i chodzić nieza-
deptanymi przez masy szlakami. 

Gros turystów przyjeżdża do Albanii, 
by zażywać kąpieli słonecznych. Nic 
dziwnego, kraj leżący nad aż dwoma 
morzami ma w tej kwestii wiele do za-
oferowania. Liczące 300 km wybrze-
że to z jednej strony bezpieczne dla 
dzieci piaszczyste plaże Riwiery Al-
bańskiej nad Morzem Adriatyckim, 
z drugiej – kamieniste plaże Wybrze-

ża Jońskiego. Miejsca do plażowania 
sąsiadują z urokliwymi kurortami peł-
nymi ciekawych atrakcji.
Jednym z takich kurortów jest z pewno-
ścią Durrës. W ośrodku, którego począt-
ki sięgają czasów starożytnych, zacho-
wało się kilka wyjątkowych zabytków. 
Najważniejszym jest z pewnością okaza-
ły amfiteatr powstały w II w. n.e. Obiekt 
mógł pomieścić do 20 tys. widzów i jest 
największą tego typu budowlą na Bał-
kanach. Warta zobaczenia jest też XV-
wieczna Wieża Wenecka, ze szczytu 
której rozpościera się widok na miasto, 
oraz XVI-wieczny Meczet Fatih – jeden 
z najstarszych meczetów w kraju. 
Najważniejszy kurort Wybrzeża Joń-
skiego, Saranda, jest mniejszy niż 
Durrës, przez to bardziej spokojny 

i klimatyczny. Turyści uwielbiają prze-
chadzać się tutejszą promenadą, spę-
dzać czas w lokalnych restauracjach 
i zwiedzać okoliczne atrakcje, np. 
XVI-wieczny zamek Lekures, mona-
styr św. Mikołaja w miejscowości Me-
sopotam lub tzw. albańskie Pompeje, 
czyli Park Archeologiczny Butrint. 

Kolejny kurort przyciągający turystów 
– Wlora – znany jest przede wszyst-
kim z przepięknych plaż. Na ama-
torów zwiedzania czekają też XVI-
wieczny meczet Murada, ruiny zam-
ku Kanine, a w sąsiedniej miejsco-
wości Zvernic – XIII-wieczny klasz-
tor Marii Panny, który służył niegdyś 
jako szpital dla obłąkanych, a potem 
więzienie dla więźniów politycznych. 

ZwiedZanie
warte obejrzenia jest 
berat, miasto położo-
ne w południowej części 
kraju, określane mianem 
„miasta tysiąca okien” ze 
względu specyficzną zabu-
dowę. miasteczko znajdu-
je się na Liście Światowe-
go Dziedzictwa UNeSCo. 

jedZenie
W kuchni albańskiej 
znajdziemy i mię-
so (drób, baraninę, ja-
gnięcinę i koźlinę), 
i owoce morza, mnó-
stwo warzyw – w tym 
okrę, oraz sery, zwłasz-
cza białe i słone: djathi 
i bardhë. 

Pamiątki
Jako producent oliwy, 
warto ją zakupić, zwłasz-
cza tę od lokalnych wy-
twórców. Kraj słynie też 
z dobrej jakości ziół – np. 
oregano, także miodów. 
Lokalnym specjałem jest 
fergese, czyli pasta sero-
wo-paprykowa.

ALbANiAinFO

Albania



Chcąc wybrać najlepszą opcję na wakacje, musimy porównać oferty wielu różnych biur podróży, co może być  
bardzo czasochłonne. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, że cena tego samego hotelu w tym samym terminie może 
różnić się nawet o kilkaset złotych w zależności od touroperatora. Tu z pomocą przychodzi multiagent turystyczny 
Travelplanet.pl – który zadba o to, by wszystko zostało dopięte na ostatni guzik w najlepszej rynkowej cenie.

Dlaczego warto korzystać z usług multiagenta  
turystycznego? 
W sytuacji, gdy zależy nam na gwarancji bezpieczeń-
stwa, szerokim wyborze ofert i dobrych cenach, warto 
skorzystać z usług profesjonalnego agenta turystycznego 
Travelplanet.pl, który posiada w ofercie wycieczki organi-
zowane przez legalne i sprawdzone biura podróży z Pol-
ski, Czech i Niemiec. Jednocześnie, będąc agentem po-
szczególnych biur podróży, wycieczki sprzedaje dokład-
nie w tych samych cenach, co dany touroperator. Stąd 
Klient, kupując, ma gwarancję, że nie przepłaca, a jedno-
cześnie ma możliwość porównania cen w łatwy sposób.

Travelplanet.pl – wiodący polski multiagent turystyczny 
Travelplanet.pl – należy do międzynarodowej grupy  
INVIA, a na polskim rynku funkcjonuje już od ponad 
20 lat. Jako jedyny współpracuje ze wszystkimi kluczo-
wymi polskimi touroperatorami, takimi jak: TUI, Itaka, 
Exim, Coral, Rainbow. Jednocześnie ma w swojej ofer-
cie kilkunastu największych zagranicznych touroperato-
rów – głównie z rynku niemieckiego. 

Co to oznacza dla Klientów? 
Przede wszystkim możliwość skorzystania z najszerszej 
dostępnej na rynku polskim oferty turystyki zorganizo-
wanej – także tej przeznaczonej na rynek niemiecki – 
w przystępnych cenach i na dobrych warunkach. Co wię-
cej, wszyscy Klienci mogą na bieżąco porównywać pro-

ponowane oferty w jednej wyszukiwarce. Kluczem jest 
tu przejrzystość i prostota całego procesu.

Co odróżnia Travelplanet.pl od innych multiagentów? 
Travelplanet.pl dostosowuje wyjazdy pod Klientów, a nie 
Klientów pod wyjazdy. Dzięki systemowi dynamicznego 
pakietowania w elastyczny sposób można łączyć ofertę 
hoteli z siatką połączeń lotniczych. Pozwala to z łatwo-
ścią dotrzeć do każdego zakątka świata, skorzystać z po-
łączeń, których nie znajdzie się w żadnym innym miej-
scu, i zatrzymać się w hotelach dostępnych tylko u za-
granicznych operatorów. Korzystne ceny, elastyczne ter-
miny i szeroka baza hotelowa to gwarancja wyboru naj-
lepszego miejsca na urlop.
Przy współpracy z niemieckimi touroperatorami,  
Travelplanet.pl oferuje wyloty z lotnisk polskich oraz za-
granicznych, dzięki czemu zarówno ceny, jak i propono-
wane daty są znacznie korzystniejsze. Podobnie w przy-
padku hoteli – dzięki ofertom sprawdzonych biur za-
granicznych, możliwa jest rezerwacja pobytu w sie-
ciach hotelowych dostępnych tylko u wybranych ope-
ratorów.
Szeroka oferta i współpraca z największymi polskimi 
i niemieckimi biurami podróży pozwalają na stworzenie 
wyjazdu szytego na miarę – i to w najbardziej korzyst-
nej cenie. Travelplanet.pl zadba o każdy szczegół, pomo-
że spełnić podróżnicze marzenia i zadba o to, by wszyst-
ko zostało dopięte na ostatni guzik.

Wszystkie biura podróży mają jeden adres
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Dobrze się ubezpiecz
Choć podróże dostarczają zwykle po-
zytywnych wrażeń, nie zawsze są wol-
ne od trosk czy problemów. Utrata ba-
gażu, kontuzja lub choroba wymagające 
hospitalizacji albo odwołany lot to tyl-
ko niektóre ze zdarzeń, jakie mogą się 
przytrafić w czasie wakacji, nawet naj-
bardziej ostrożnemu turyście. 

Aby urlop nie zamienił się w koszmar, 
warto przed wyjazdem zadbać o wyku-
pienie ubezpieczenia turystycznego. Do-
tyczy to przede wszystkim osób, które 
wakacje organizują sobie same. Klienci 
biur podróży otrzymują ubezpieczenia 
w ramach wykupionego pakietu. To jed-
nak zapewnia minimalną ochronę (w za-
kresie kosztów leczenia i NNW), dlate-
go dobrą opcją jest zakup pakietu obej-
mującego więcej możliwości.  
Wśród turystów panuje przekonanie, 
że wystarczającą ochronę podczas za-
granicznych wojaży zapewni im Euro-
pejska Karta Ubezpieczenia Zdrowot-
nego, czyli dokument upoważniający 
osoby odprowadzające składki zdro-
wotne w Polsce do bezpłatnych świad-
czeń medycznych na terenie Unii Euro-
pejskiej. Przekonanie to mylne, bowiem 
EKUZ pokrywa koszty opieki zdrowot-
nej w bardzo podstawowym zakresie 
(nie obejmuje np. kosztów transportu 
do Polski czy akcji ratowniczej za grani-
cą), przede wszystkim jednak nie chro-
ni przed wszystkimi nieprzewidzianymi 
zdarzeniami, jakie mogą się przytrafić 

w trakcie wakacji i obowiązuje na ogra-
niczonym obszarze. Bardziej uniwer-
salnym i kompleksowym rozwiązaniem 
jest właśnie ubezpieczenie turystyczne. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują 
polskim turystom szeroki wachlarz ubez-
pieczeń. Różnią się one od siebie stop-
niem ochrony i wysokością kwot ubez-
pieczenia. Zazwyczaj obejmują: ubez-
pieczenie assistance zapewniające po-
moc podczas pobytu ubezpieczonego za 
granicą (od pomocy przy rezerwacji bile-
tu, zakupu usług przewodnickich, po asy-
stę przy znalezieniu punktu medyczne-
go, tłumacza); ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej zapewniające ochro-
nę w przypadku wyrządzenia przez ubez-
pieczonego szkody (drugiej osobie bądź 
mieniu); ubezpieczenie bagażu gwaran-
tujące wypłatę odszkodowania w przy-
padku uszkodzenia lub utraty (zgubienia, 
kradzieży) bagażu, zarówno tego, który 
ubezpieczony wziął ze sobą w podróż, 
jak i tego, który nabył w czasie wyjaz-
du. Jest też ubezpieczenie kosztów lecze-
nia za granicą będące najważniejszym 
ubezpieczeniem turystycznym. Ubez-
pieczenie to gwarantuje zwrot kosztów 
niezbędnego leczenia za granicą, w tym 
konsultacji lekarskich, badań i zabie-
gów w ambulatorium, również kosztów 
pobytu w szpitalu. Ofertę tę uzupełniają 
ubezpieczenia wypadkowe, podróży lot-
niczych, kosztów poszukiwań i ratow-
nictwa, ubezpieczenia na wypadek zda-

rzeń zaistniałych pod wpływem alkoho-
lu, także ubezpieczenie kosztów odwoła-
nia uczestnictwa w wycieczce. Ten ostat-
ni rodzaj ubezpieczenia zyskał na zna-
czeniu w dobie pandemii. Kryzys epide-
miczny wpłynął na rynek podróży, zmie-
niając radykalnie zasady przekraczania 
granic przez turystów. Ubezpieczycie-
le szybko zareagowali na fakt, że koro-
nawirus może pokrzyżować plany wy-
jazdowe praktycznie na chwilę przed ich 
realizacją. W latach pandemicznych na 
rynku pojawiły się tzw. ubezpieczenia 
covidowe, które pozwalają turystom bez-
piecznie pokryć koszty związane z lecze-
niem choroby (w tym koszty powrotu do 
kraju) – są dostępne również obecnie.

Choć zakup ubezpieczenia turystycz-
nego nie jest obowiązkowy, zdecydo-
wanie warto jest je mieć. Ceny tego ro-
dzaju polis zaczynają się od kilku zł za 
dzień, co jest dość niską ceną za spokój, 
jaki podróżny zyskuje w zamian. Brak 
ubezpieczenia może skutkować tym, że 
w kryzysowej sytuacji turysta nie tylko 
będzie musiał poradzić sobie sam, rów-
nież dotkliwie odczują to jego finanse. 
Dość powiedzieć, że same tylko koszty 
leczenia za granicą mogą sięgać kilku-
dziesięciu tysięcy złotych. Wykupić po-
lisę powinien więc każdy, kto udaje się 
w bliższy bądź dalszy wyjazd. Zaleca-
ny jest zwłaszcza osobom z choroba-
mi przewlekłymi, uprawiającym sporty 
i aktywności ekstremalne. 
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