- BIZNESOWY PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

Wypoczynek to największe z dóbr
Sokrates
-------------------------------------------------------------

Podróż to zawsze otwieranie się na nowość – nowe miejsca,
nowych ludzi, nowe możliwości. Podróż inspiruje. Miasto,
region zachęca, by więcej się o nim dowiedzieć, zaczerpnąć
z jego zasobów, poddać się jego urokowi. Tak rodzą się nowe
pomysły, otwierają szerokie perspektywy.
Biznesowy Przewodnik Turystyczny – to e-przewodnik po
najciekawszych regionach i luksusowych hotelach w Polsce.
Chcemy zaprezentować możliwości zorganizowania wyjazdu
biznesowego i spędzenia wypoczynku w Polsce, promować
krajowe hotele i regiony, które skutecznie konkurują
z zagranicznymi atrakcjami.
Turystyka biznesowa to już nie tylko sposób realizowania
zadań firmy, ale wręcz – nowy sposób jej funkcjonowania
w rzeczywistości. Rozwój firm – to rozwój hoteli, instytucji
szkoleniowych, restauracji, a także miast i regionów.
Nasz przewodnik zaprezentuje także luksusowe hotele,
zamki, pałace, dwory oferujące usługi SPA & Wellness
oraz organizację imprez okolicznościowych i spotkań
biznesowych. Pałace i zamki, fascynujące pięknem hotele
i rezydencje to wyjątkowe miejsca, jedyne w swoim rodzaju,
które trzeba poznać.
Przewodnik skierowany jest do osób, które chcą poznać
unikatowe miejsca w Polsce oraz niezwykłe atrakcje, których
nie znajdzie się nigdzie indziej na świece. Zapraszamy do
poznania niezwykłego oblicza Polski, w którym tradycja
spotyka się z nowoczesnością tworząc niepowtarzalną
atmosferę.
Zapraszam do lektury
Iwona Polok
Redaktor Naczelna
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Menadżer

NA WAKACJACH
niczym sportowiec – pracuje na pełnych obrotach 24
godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, aby znaleźć
się na szczycie. Nadmierna ambicja, chęć sukcesu,
poświecenie się pracy i przekonanie, że gdy on będzie
na urlopie firma wpadnie w poważne problemy są
zarazem zaletą i bolączką polskiego specjalisty. Efekt?
Nawet podczas wakacyjnego odpoczynku nerwowo
spogląda na służbowy telefon czy laptop i pozostaje
w kontakcie z szefem oraz pracownikami, aby być
na bieżąco. Nie potrafi przestawić swojej głowy w
stan wypoczynku. Na krótką metę może to nie być
szkodliwe, ale w dłuższej perspektywie taki tryb życia
z pewnością negatywnie odbije się na zdrowiu
i kondycji psychicznej.
Negowanie potrzeby odpoczynku, nieumiejętność
zaplanowania własnego relaksu i sprzeciwianie się
konieczności wzięcia urlopu paradoksalnie może
świadczyć o braku odpowiednich kompetencji do
kierowania większą grupą osób. Potwierdza to badanie
jednej z amerykańskich agencji konsultingowych,
która w celu wybrania najlepszych pracowników na
wysokie stanowiska (minimum CEO) porwała kilku
menadżerów i osadziła ich na 3 tygodnie w domku
górskim. Mieli oni całkowity zakaz kontaktowania się
ze swoimi przedsiębiorstwami. Raz dziennie mogli
dzwonić do rodziny. Wygrali ci, pod nieobecność
których firmy nie miały problemów z bieżącymi
zadaniami i funkcjonowaniem.

--------------------------------------------------------------

Obecna kultura biznesowa sprawia, że menadżer jest

------------------------------Tymczasem, według wskazań licznych analiz,
polscy menadżerowie unikają urlopu jak ognia,
uważając go za stratę czasu, natomiast aż 76
proc. naszych specjalistów postrzega letnie
miesiące jako najbardziej stresujący okres w roku.
Większość kieruje się zasadą „Najpierw inwestycja
w siebie, a potem można odpoczywać”.
------------------------------Pracowitość, ambicja, przyjmowanie na siebie zbyt
wielkiej odpowiedzialności i brak umiejętności
dalekosiężnego planowania rodzimych specjalistów
podkreślili także respondenci biorący udział w badaniu
firmy doradztwa personalnego Target International
Executive Search oraz Henley Business School.
Przeprowadzono je na 271 menadżerach z Polski,
Czech, Słowacji, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji
oraz 898 ekspatach, czyli obcokrajowcach pełniących
funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach z tych
krajów.
Innym problemem jest forma zatrudnienia. Jeśli jest
to kontrakt menadżerski, to mamy do czynienia
z dokumentem cywilno-prawnym, który nie skutkuje
nawiązaniem stosunku pracy, co oznacza, że osobie
na takim stanowisku nie przysługuje prawo do 26 dni
urlopu. Warto zatem zadbać przy ustalaniu warunków
umowy, by określić okres wolny od świadczenia usług,
który jednocześnie będzie odpoczynkiem płatnym.
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kontraktu i z racji pełnionej funkcji, menadżer ma
obowiązek być do dyspozycji szefa, gdy zajdzie nagła
konieczność rozwiązania awaryjnej sytuacji.

------------------------------Znalezienie równowagi między obciążeniem
a posiadanymi pokładami energii inaczej worklife balance, jest niezwykle ważne, aby móc przez
długi czas cieszyć się kreatywnością, zapałem do
pracy oraz wysoką wydajnością.
------------------------------Tylko zachowując zdrowy rozsądek, można być
efektywnym i piąć się w górę. Jak dowodzą badania,
zdystansowanie się do spraw zawodowych owocuje
rzadszymi problemami zdrowotnymi, zmniejsza ryzyko
objawów depresji, pozytywnie wpływa na jakość snu,
a także zwiększa poziom satysfakcji z życia. Nadmierny
stres, brak odpoczynku, chroniczne zmęczenie,
pracowanie po więcej niż 40 godzin tygodniowo
oraz robienie nadgodzin to prosta droga do
przepracowania.
Statystyczny Polak pracuje nawet 1937 godzin
rocznie, podczas gdy Amerykanin 1787, Japończyk
1728, Brytyjczyk 1625, a Niemiec 1413 godzin
w ciągu roku. Utrzymywanie się stanu przeciążenia
i stresu przez długi czas może w najgorszym
przypadku zakończyć się śmiercią. W Japonii ten
czynnik jest przyczyną od 10 do nawet 30 tys. ogółu
zgonów rocznie. Zjawisko śmierci z powodu nadmiaru
pracy zyskało swoją nazwę – syndrom karoshi.

--------------------------------------------------------------------

Trzeba wziąć także pod uwagę, że w przypadku

Głównie problem dotyczy właśnie menadżerów, którzy
najczęściej tracą życie na skutek zawału bądź wylewu.
Warto to uwzględnić i przenieść energię oraz
zaangażowanie zarezerwowane dla pracy na wyjazd
wakacyjny. Można potraktować organizację urlopu
jako zadanie i tak, jak zwykle dbamy o dopięcie na
ostatni guzik danego projektu, równie dobrze starać
się o drobiazgowe zaplanowanie przynajmniej 14
dni relaksu. Według psychologów pracy, optymalnie
powinien on wynosić 3 tygodnie – pierwsze 7 dni
służy odcięciu się od obowiązków zawodowych,
kolejne to faktyczny wypoczynek, a ostatni tydzień to
powolny powrót do codzienności i przygotowywanie
się na powrót do spraw służbowych.
Dużym ułatwieniem będzie pozamykanie bieżących
przedsięwzięć przed wyjazdem, aby podświadomie
mieć poczucie komfortu, które pozwoli faktycznie się
zrelaksować. Niewskazana jest całkowita bierność,
gdyż nie sprzyja regeneracji, pozyskaniu nowych
zasobów energii i motywacji do kolejnych wyzwań.
Istotne jest, aby podczas urlopu zmienić środowisko
i tryb życia, maksymalnie odcinając się od zawodowego pędu, miejskiego zgiełku, zajmując się swoją
pasją, realizując mniejsze i większe marzenia czy
wyciszając się. Warto pamiętać, że sukces ma swoją
cenę, nierzadko jest nią
zdrowie.

Termin ten ma korzenie w 1969 roku, kiedy to
japoński 29-latek z poczytnej gazety zmarł z powodu
wylewu krwi do mózgu. Przyczyną było przeciążenie

Sylwia Stwora

obowiązkami. Jak podaje Międzynarodowa
Organizacja Pracy, co 15 sekund sprawy służbowe

Inwestycje.pl

powodują śmierć jednej osoby, a z powodu chorób
zawodowych na świecie umiera 2 mln osób rocznie.

------------------------------------------------------------5-

Biznes w Szczawnicy

Oferta konferencyjna Grupy Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica

Dworek Gościnny
Dworek Gościnny, położony w sercu pienińskiego kurortu, otoczony zielenią Parku Górnego, łączy w sobie czar
i urok minionej epoki ze współczesną funkcjonalnością. Kompleksowa informatyzacja budynku pozwala na koordynację najbardziej złożonych eventów.
W przypadku konferencji czy kongresu proponujemy organizację wszystkich prelekcji na sali głównej Dworku, która w układzie teatralnym mieści 362-osobowe audytorium.
W przestronnym hall’u można ustawić stoły z cateringiem, a korzystający z przerwy goście odpoczną na sofach
i fotelach biblioteki. Po zakończeniu prelekcji, proponujemy wieczorny koncert oraz bankiet w sali głównej.
Złożone stopnie widowni, które w ciągu dnia służyły jako sala konferencyjna, odsłaniają parkiet sali o powierzchni 420 m2, na której ustawiane są stoły oraz scena w dogodnym układzie.
Sala główna jest także doskonałym miejscem na organizację prezentacji produktów czy pokazów np. mody - w zależności od wybranej formy Dworek zapewnia miejsce niemalże dla 600 osób. Budynek został zaprojektowany, tak
aby istniała możliwość zorganizowania prezentacji obiektów o dużych gabarytach np. samochodu.
Sala Główna

Konferencja
362 os.

Kolacja
do 250 os.

Bankiet
do 600 os.

Dworek Gościnny
Park Górny 7, 34-460 Szczawnica
www.dworekgoscinny.pl

Modrzewie Park Hotel*****
Modrzewie Park Hotel***** to pierwszy pięciogwiazdkowy hotel w Pieninach. Oferuje ekskluzywne centrum biznesowe idealne na kameralne spotkania biznesowe. Sala konferencyjna jest w pełni wyposażona
i przeznaczona dla 16 osób. Elegancki i wyszukany wystrój, jak również ergonomiczne fotele, a także bezpośredni dostęp do bufetu oraz nowoczesnego zaplecza biurowo-technicznego zapewnią Państwu całkowitą
dyskrecję i pełen komfort pracy. Hotel posiada 17 luksusowych pokoi i apartamentów, jest więc idealnym
miejscem spotkań o wysokim standardzie biznesowym.
Do dyspozycji gości jest także SPA & Wellness, które pozwala na regenerację sił i odprężenie po wyczerpującym dniu.
Sala Konferencyjna
16 os.

Business Center
4 os.

Modrzewie Park Hotel*****
Park Górny 2, 34-460 Szczawnica
tel.: +48 (18) 540 04 04
kom.: +48 519 067 702
info@mparkhotel.pl
www.mparkhotel.pl

Restauracja
36 os.

Hotel Nawigator***
Hotel Nawigator*** to komfortowy obiekt wypoczynkowo-konferencyjny z zapleczem relaksacyjno-leczniczym. Do dyspozycji gości Hotel Nawigator oddaje 120 miejsc noclegowych w 57 pokojach, 1,2 i 3 osobowych,
w tym pokoje typu studio oraz apartamenty.
Hotel Nawigator dysponuje czterema salami konferencyjnymi, mogącymi pomieścić łącznie do 140 osób.
Wszystkie sale posiadają dostęp do bezprzewodowego Internetu i wyposażone są w niezbędny sprzęt do organizacji konferencji, szkoleń oraz spotkań biznesowych. Duża sala konferencyjna o powierzchni 73 m² może
pomieścić, w zależności od układu krzeseł, do 70 osób. Jest ona doskonałym miejscem na organizację konferencji oraz dużych szkoleń. Pozostałe sale konferencyjne, o powierzchni 37 m², znakomicie nadają się na
obrady panelowe lub mniejsze spotkania biznesowe.

Sala I
Sala II
Sala III
Sala IV

Teatralne
70 os.
24 os.
24 os.
24 os.

Szkolne
40 os.
20 os.
20 os.
20 os.

Podkowa
30 os.
16 os.
16 os.
16 os.

Bankiet
100 os.
40 os.
40 os.
40 os.
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Hotel Nawigator***
ul. Zdrojowa 28, 34-460 Szczawnica
tel.: +48 (18) 540 04 40
kom.: +48 519 067 697
recepcja@szczawnicanawigator.pl
www.szczawnicanawigator.pl

Atrakcje turystyczne
Konferencja, kongres czy spotkanie biznesowe to nie tylko wykłady i prelekcje, ale także czas wolny, który
można wykorzystać w niecodzienny sposób sprawiając, że całe wydarzenie staje się jeszcze bardziej wyjątkowe dla jego uczestników. Jako Grupa jesteśmy w stanie służyć pomocą w doborze i organizacji dodatkowych
atrakcji turystycznych i kulturalnych dostępnych w Uzdrowisku Szczawnica i jego okolicy.

Aktywny wypoczynek
Przełom Dunajca- Główną atrakcją turystyczną okolic Szczawnicy jest spływ Przełomem Dunajca na tradycyjnych
drewnianych tratwach w towarzystwie ubranych w regionalne stroje Flisaków. Widoki z tratwy, na dochodzące do
500 metrów wysokości skalne ściany i otaczające rzekę gęste lasy, dostarczają niezapomnianych przeżyć. Trasa rozpoczynająca się w Sromowcach Wyżnych, a kończąca w Szczawnicy znana jest już od początku XIX wieku. Przełom
pieniński uważany jest za jeden z najpiękniejszych przełomów rzecznych w Europie.
Szlaki piesze i rowerowe - Szczawnica to prawdziwy raj dla miłośników górskich wycieczek i bliskiego kontaktu z naturą. Tutaj zaczynają się liczne szlaki piesze, rowerowe i konne, prowadzące na najwyższe szczyty
Pienin i Gorców oraz do rezerwatów przyrody, takich jak Wąwóz Homole, Wysokie Skałki czy do rezerwatu
Białej Wody.
Przejażdżki konne i kuligi z pochodniami - W odległości zaledwie 6 kilometrów od Szczawnicy, w malowniczych Jaworkach, znajduje się Stadnina Koni RAJD. Piękno otaczającego stadninę rezerwatu przyrody można
podziwiać o każdej porze roku. Dla grup oraz dla indywidualnych klientów organizowane są: rajdy, przejażdżki
konne i spacery, przejażdżki wozem taborowym, a zimą kuligi z pochodniami.
Wyciąg na Palenicę - Kolejka krzesełkowa prowadzi na Palenicę, skąd rozpościera się widok na wspaniałą
panoramę Tatr, Pienin, Beskidu Sądeckiego i całej Szczawnicy. Obok, na sąsiedniej Szafranówce zbudowano
czynną w lecie, 700 metrową, rynnę grawitacyjną, która stanowi atrakcję zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Trasy narciarskie - Zimą Szczawnica staje się wymarzonym miejscem dla amatorów białego szaleństwa. Kilka
tras narciarskich i panujące na nich doskonałe warunki śniegowe dają możliwość uprawiania zarówno narniu, pełnia sezonu trwa tutaj aż cztery miesiące.
Sporty wodne - Miłośnicy sportów wodnych, dzięki wartkiemu nurtowi Dunajca, mogą sprawdzić swoje umiejętności wypożyczając kajak i pokonując tor slalomowy wiodący wzdłuż trasy spływu.

Miły Wieczór
Koncerty w Dworku Gościnnym i Jazz Barze - Dworek Gościnny to centrum kulturalno-rozrywkowe Pienin.
Odbywają się w nim sztuki teatralne, a w zlokalizowanym na parterze Jazz Barze liczne koncerty na żywo. To
tutaj, podczas koncertów, można zatopić się w dźwiękach muzyki i zachwycać kunsztem najlepszych jazzmanów i zaproszonych muzyków.
Wieczorne Grille z kapelą Góralską - Grill lub tradycyjna uczta biesiadna to idealna propozycja na oryginalne
spotkanie integracyjne czy imprezę rodzinną. Pieczenie prosiaka czy barana może umilać przygrywająca na
boku kapela góralska. Wieczór w takim wydaniu pozostanie długo w pamięci.

Wellness & SPA
Zabiegi w Uzdrowisku - Na przyjeżdżających do pienińskiego kurortu gości czekają Sanatoria Uzdrowiskowe
i Zakład Przyrodoleczniczy z pełną gamą zabiegów leczniczych, jak również ogólnodostępnych nie wymagających konsultacji lekarskiej. Można skorzystać np. z dobroczynnego działania kriosauny, licznych masaży
i gimnastyki czy poradni alergologicznej.
Wody Mineralne - Szczawnica słynie ze źródeł wód mineralnych, zwanych przez miejscowych szczawami, które biją na jej terenie. Ich lecznicze właściwości przyciągają kuracjuszy niemalże z całego świata. Idealnym
miejscem do korzystania z dobrodziejstw źródeł jest stylowa Pijalnia Wód Mineralnych, która znajduje się na
Placu Dietla.

GRUPA THERMALEO • UZDROWISKO SZCZAWNICA
WWW.THERMALEO.PL

FACEBOOK.COM/UZDROWISKOSZCZAWNICA
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Moda
na historię
Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które można,
na roboczo, nazwać „modą na historię”. Łączy
ono oczekiwania co do standardu pobytu
wypoczynkowego czy spotkania biznesowego
z potrzebą poznania kolejnych faktów z historii Polski
i Europy. Kolejnym ze źródeł zainteresowania Hotelami
Historycznymi może być też swoiste „zmęczenie”
Polaków wyjazdami na gorące zagraniczne plaże.
Rozmawiając z Gośćmi odnosi się wrażenie, że ci,
którzy zdążyli już zwiedzić większość światowych
destynacji, zaczynają poszukiwać sposobów na
poznanie równie ciekawych miejsc we własnym kraju
i znajdują po temu odpowiednie warunki.
Równie ważnymi składnikami sukcesu Hoteli
Historycznych są bez wątpienia: kreatywność
zespołów dbających o wizerunek obiektów, standard
obsługi oraz osobiste zaangażowanie właścicieli
w działalność operacyjną. Warto wspomnieć, że
w wielu hotelach to właśnie oni oprowadzają Gości po
obiekcie, opowiadają o historii miejsca, inspirują do
pogłębiania wiedzy.

-------------------------------------------------------

Co sprawia, że hotele
funkcjonujące w obiektach
historycznych cieszą się rosnącą
popularnością?

Renowacja zabytkowego obiektu
i przywrócenie mu dawnego
blasku to ogromne wyzwanie. Co
sprawia, że są osoby, które się
tego podejmują?
Dobra historyczne są szczególną wartością,
a inicjatywy związane z ich ratowaniem są postrzegane
jednoznacznie pozytywne. Fakt, że można zostać
mecenasem kultury i dokonać czegoś ważnego
sprawia, że osiąganie wysokich zysków z inwestycji nie
stanowi głównego celu. Mówiąc wprost - trwa wyścig
z czasem. Jeśli obecne pokolenie zaniedba to, co jest
jeszcze do zrobienia, kolejne może po prostu już nie
zdążyć.

Popyt na usługi hotelarskie jest
generowany przez turystów
indywidualnych, klientów
biznesowych poszukujących
oferty konferencyjnej, osób
szukających oryginalnej scenerii
do organizacji przyjęć i imprez
okolicznościowych.
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Mamy zaszczyt i przyjemność gościć w obiektach
historycznych osoby ze wszystkich wymienionych
grup. W zależności od pory roku zmieniają się
proporcje.

------------------------------Bywa, że uczestnicy konferencji wracają jako
Goście indywidualni, a ci, którzy zajrzeli kiedyś
tylko na chwilę, urzeczeni atmosferą miejsca organizują ceremonie ślubne, sesje fotograficzne
lub wracają na dłuższe pobyty traktując obiekty
historyczne jako bazy wypadowe do zwiedzania
danego regionu.
-------------------------------

Co najbardziej cenią Goście
Hoteli Historycznych?
Jest bardzo wiele takich cech. Goście odwiedzający

----------------------------------------------

Do kogo najbardziej przemawia
oferta Hoteli Historycznych?

w Hotelach Historycznych jest to, że nasi Goście
zdają się w końcu mieć czas dla siebie, a wyrwani z
codziennej rutyny dostrzegają rzeczy piękne, na które
wcześniej nie zwracali uwagi. Każdy obiekt oferuje
przecież przynajmniej jedną atrakcję, na spotkanie
której warto się wybrać nawet w daleką podróż.

Dziękuję. To zabrzmiało jak
zaproszenie...
I taka też była intencja. Oczywiście, serdecznie
zapraszam do obiektów członkowskich Stowarzyszenia
Hotele Historyczne w Polsce i bardzo dziękuję za
możliwość wypowiedzi w formule miłej, otwartej
rozmowy

Hotele Historyczne podkreślają ich odmienność od
typowych hoteli sieciowych. Cenią przestrzeń
i architekturę, które pozwalają zarówno na zachowanie
prywatności jak i możliwość spędzenia czasu
w ulubionym towarzystwie. Bardzo podoba się to,
że każdy pokój ma indywidualny wystrój, że można
skosztować potraw przygotowywanych przez znanych

Zbigniew Nojszewski

szefów kuchni, że dzieci mają warunki do zabawy
w grupie prowadzonej przez doświadczonego
animatora, że można pojeździć konno, zagrać

Prezes Zarządu

w golfa, posłuchać dobrego koncertu czy skorzystać

Stowarzyszenia Hotele Historyczne w Polsce

z zabiegów w centrach SPA & Wellness.
Nie mniej ważną zaletą charakteryzującą pobyty
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Warmia i Mazury

i najczystszych regionów w Polsce.
Kraina Tysiąca Jezior to połączenie trzech
historycznych krain: Warmii, Mazur i Powiśla. To
raj dla entuzjastów żeglarstwa, kajakarstwa oraz
nurkowania. Największym skarbem Warmii i Mazur
są oczywiście jeziora ze Śniardwami, Mamrami,
Jeziorakiem czy Nidzkim na czele. To również
nieuregulowane rzeki, jak Krutynia czy Pisa, dzikie
lasy jak Puszcza Borecka i Romincka, wzgórza, bagna
i kanały. Mazurskie kurorty rozbrzmiewają muzyką
i zachęcają do odwiedzin i wypoczynku. Stolicą
województwa jest zabytkowy Olsztyn, koniecznie
zwiedzić trzeba też Frombork, Elbląg, zobaczyć

Liczba mieszkańców

1 451 950 (3,7% ludności Polski)

Gęstośc zaludnienia:

60,06 mieszkańców na km2

Odsetek ludności miejskiej:
59,33%

zamki krzyżackie i pałace. Nie brakuje też innych,
niezwykłych budowli, jak kwatera Hitlera w Gierłoży,
wiadukty w Stańczykach, twierdza i mosty w Giżycku
czy kanały Elbląski i Mazurski.

---------------------------------------------------------------------

Warmińsko-mazurskie to jeden z najdzikszych

Kraina Wielkich Jezior
Mazurskich
Kraina Tysiąca Jezior

Mazury w 2011 roku znalazły się w gronie finalistów
konkursu na Nowe 7 Cudów Natury. Tak naprawdę
zbiorników wodnych jest tu znacznie więcej - ponad
2 tysiące jezior. Pod względem przyrodniczym
niewątpliwie wyróżnia się największym w Polsce
zespołem jezior połączonych kanałami. To tu leżą
Śniardwy i Mamry - największe akweny w Polsce czy
Niegocin. Każdy turysta czy żeglarz ma jednak swoje
ulubione jezioro - Bełdany, Nidzkie, Łuknajno czy
Dobskie.
Jezioro Śniardwy

----------------------

źródło: wyjade.pl

Nakomiady
Historia Nakomiad sięga czasów średniowiecza,
kiedy to ulokowana była tu osada jednego z plemion
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wieku. W XVII wieku wzniesiono tutaj pierwszy,
niewielki rozmiarowo, pałac, który następnie
poddawany był systematycznej rozbudowie. Jego
ostateczny kształt możemy podziwiać do dziś. Składa
się on z budynku pałacu głównego oraz aktualnie 180
ha terenu go otaczającego (przed wojną cały majątek
miał powierzchnię 692 ha), na którym znajduje się
park krajobrazowy, ogrody warzywne oraz liczne
zabudowania folwarczno-gospodarcze.

Święta Lipka
Święta Lipka słynie z sanktuarium maryjnego,
a kościół i klasztor jezuitów są zarazem jednym
z najcenniejszych zespołów barokowych w kraju.
Według legendy, figurkę Matki Boskiej umieścił na
lipie skazaniec jako wotum za uniewinniający wyrok.
Wkrótce miejsce zaczęło słynąć z cudów.

Ryn
Początki Rynu nierozerwalnie związane są z ryńskim
zamkiem, zbudowanym przez krzyżaków w XIV w. na
przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami. Wraz
z zamkiem rozwijało się podzamcze, które dało
początek przyszłemu miastu. Zamek w Rynie jest
drugim, co do wielkości zamkiem krzyżackim
w Polsce. Położony na wzniesieniu pomiędzy jeziorami:
Ryńskim i Ołów, góruje nad miastem. Zbudowali
go Krzyżacy w XIV w. za czasów wielkiego mistrza
Winricha von Kniprode. W XVIII w. wystawiono go na
licytację i od tej pory przechodził z rąk do rąk chyląc
się niestety ku upadkowi ( było tu m.in. więzienie
i urzędy). Obecnie przepięknie odrestaurowany od
2006 r. mieści Mazurskie Centrum Kongresowo
Wypoczynkowe „Zamek Ryn”, i luksusowy,
czterogwiazdkowy hotel. Z pewnością ryński zamek
jest jednym z najpiękniejszych i najciekawszych
przykładów właściwego zagospodarowania

-----------------------------------------------------------------------------------

pruskich, o której istnieją informacje z końca XIV

Olsztyn

zabytkowych obiektów historycznych na cele
turystyczne. Dawny dziedziniec otaczają dziś cztery
skrzydła: Komturskie, Rycerskie, Myśliwskie
i Więzienne. Sam dziedziniec uległ wielkim
przemianom – został przykryty przezroczystym
dachem i zmienił się w ogromną salę, w której
odbywają się klimatyczne imprezy mogące pomieścić
nawet 1000 osób. Dawny refektarz, w którym niegdyś
jadali posiłki bracia zakonni, został zamieniony
w elegancką restaurację serwującą wykwintne dania.
Do dyspozycji gości są 164 pokoje i apartamenty,
sale konferencyjne, nocny klub, kręgielnia, sala
fitness, basen, sauny, bicze wodne, hydromasaż.
Ciekawą propozycję stanowią również liczne działania
kulturalne, artystyczne i rozrywkowe: koncerty,
biesiady i spektakle.
W samym miasteczku została wybudowana ścieżka
spacerowa wokół jeziorka. Jest doskonałym miejscem
zarówno pieszych, jak i rowerowych wędrówek. Trasa
rozpoczyna swój bieg nieopodal zamku, tuż przy plaży.
Następnie otacza jezioro Ołów pięciokilometrowej
długości pętlą. Następną atrakcją są stare wiatraki,
to malowniczy element krajobrazu, choć niestety
coraz rzadziej już spotykany. Wiatrak holenderski
Rynie (tzw. holender) jest jednym z nielicznych na
Mazurach. Stoi dumnie na wzgórzu, przy wjeździe
od strony Olsztyna i jest jednym z najbardziej
charakterystycznych i rozpoznawalnych symboli
miasta. Warto zaznaczyć, że już w czasach krzyżackich

Zamek Ryn - baseny

---------------------

źródło: zamekryn.pl
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interesującym przykładem średniowiecznej sztuki
inżynierskiej. W XIX wieku został obmurowany
polnym kamieniem, biegnie pod ziemią
i w najwyższych partiach mierzy 170 cm wysokości.
U jego wylotu zbudowano w XIX w. młyn wodny.

Frombork
Największą atrakcją Fromborka jest ufortyfikowana,
gotycka katedra, w której mieści się grób Mikołaja
Kopernika. Przy okazji można również odwiedzić
muzeum poświęco-ne polskiemu astronomowi,
wybudowane w 1912 r.
Frombork - Zespół Katedralny

-----------------

źródło: wyjade.pl

Jezioro Jeziorak i Iława
Jeziorak jest najdłuższym jeziorem w Polsce, ale też
jednym z najpiękniejszych. W ubiegłym roku zyskał
miano “nowego cudu Polski” w plebiscycie National
Geographic Traveler. Nad jeziorem położona jest Iława.
Warto zobaczyć m.in. XIX-wieczny gmach dworca,
ponad stuletnią iławską wieżę ciśnień, zabytkowy
miejski ratusz oraz wyspę Wielka Żuława.

-----------------------------------------------------------------------------------

wybudowane tu kanał, który istnieje do dziś i jest

Lidzbark Warmiński
Perła Warmii

Piękne miasto kryje w sobie wiele zabytków, z których
najciekawszym jest zamek biskupów warmińskich.
Wraz z przedzamczem, bastionem i basztą stanowią
jeden z najcenniejszych zabytków w kraju. Oprócz
XIV-wiecznej budowli warto zobaczyć też oranżerie
Krasickiego, kościół Podwyższenia Krzyża oraz trzy
bramy prowadzące do miasta: Dobromiejską, Młyńską
i Wysoką.

Kanał Elbląski

Jeden z Siedmiu Cudów Polski
Jednym z najpopularniejszych miejsc Pojezierza
Iławskiego jest historyczny, 82-kilome-trowy
Kanał Elbląski. Charakterystycznym elementem są
zróżnicowane poziomy kanału rozciągające się na
długości niemal 10 kilometrów. Kanał, z jedynym
w Europie działa-jącym systemem pochylni, znalazł
się na liście Siedmiu Cudów Polski. Warto wiedzieć,
że rezerwat jeziora Drużno to tak niezwykłe miejsce,
że zostało wpisane jako światowe dziedzictwo
przyrodnicze włączone do Europejskiej Sieci Obszarów
Specjalnej Ochrony Natura 2000. Podobno na
jego wschodnim brzegu, w pobliżu Janowa, kryją
się pozostałości po legendarnym grodzie Truso,
założonym przez wikingów.

Węgorzewo
Dość odległy, lecz kuszący swoją unikalnością,
dla żeglarzy jest celem żeglugi. Niepowtarzalny
klimat miejsca potęguje wszechobecna natura.
Warto zobaczyć Zamek Krzyżacki wybudowany w
XIV w - jest najstarszym zabytkiem miasta – oraz
Jezioro Święcajty, Od dnia 19 lipca 2008 r. na
odcinku Kętrzyn – Węgorzewo – Kętrzyn kursuje
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szeregu ciekawych obiektów – m.in. przez Kanał
Mazurski, Mamerki, Radzieje i wreszcie Gierłoż –
Wilczy Szaniec.

Barczew - “mała Wenecja Północy”
Nazywane tak z powodu 14 mostów nad
rzekami. W mieście zachowały się m.in. fragmenty
średniowiecznych murów obronnych i XIX-wieczna
synagoga. Turystyczną atrakcją są odnowione zabytki
i jedyne w regionie tzw. kasety archeologiczne odsłonięte w czasie wykopalisk fragmenty dawnych
murów miejskich, które oszklono i podświetlono.
Ciekawy jest także neogotycki ratusz, a jego wieża to
punkt widokowy.

---------------------------------

kolej turystyczna. Trasa liczy 33km i przebiega obok
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Piramida w Rapie
Grobowiec

Wybudowany w XVIII w. dla rodziny pruskiego, do
którego wieś Rapa wówczas należała. Piramida ma
wysokość 15,9 m i jest jedynym obiektem w Polsce,
w którym zachowały się zmumifikowane zwłoki.
Wielu odwiedzających wierzy w lecznicze właściwości
obiektu.

Olsztyn

Solica regionu
W Rynku stoi Ratusz, a otaczają go liczne zabytkowe
kamienice. Planetarium w Olsztynie stanowi drugi co

Warmia i Mazury

Olsztyn

XIV-wieczny Zamek Kapituły Warmińskiej z XIV wieku
- obecnie w zamku mieści się Muzeum Warmii i Mazur
- oraz fragment murów miejskich z Bramą Wysoką.

Gierłoż - Wilczy Szaniec
Kwatera Hitlera

To właśnie tutaj 20 lipca 1944 doszło do słynnego
zamachu na wodza III Rzeszy. Historyczny teren
z pozostałościami bunkrów, schronów i budynków
administracyjnych jest dostępny do zwiedzania.

Wzgórza Dylewskie
Mazurskie Bieszczady

W miejscowości Wysoka Wieś odnajdziemy najwyższy
punkt Krajobrazowego Parku Wzgórz Dylewskich,
czyli Dylewską Górę.

Krutynia

Jeden z najciekawszych szlaków kajakowych
Europy
Krutynia oferuje potężną dawkę mazurskiego
krajobrazu i nieskrępowaną możliwość obcowania
Krutynia - spływ kajakowy

źródło: wyjade.pl

-------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

do wielkości taki obiekt w Polsce. Zwiedzić możemy

z przyrodą. Jeden czy kilka dni spływu zacienioną,
czystą, nieuregulowaną rzeką to przyjemność
i wytchnienie.

Mamerki

Kompleksów bunkrów niemieckich
Niedaleko Węgorzewa, nad Kanałem Mazurskim,
znajduje się Kwatera Główna Naczelnego Dowództwa
Wojsk Lądowych. Kompleks jest dziś podzielony na
trzy strefy, nie-gdyś liczył 250 obiektów, w tym 30
potężnych betonowych bunkrów, z których niektóre
miały wymiary 25 x 18 m, grubość ścian 7 m i
wysokość 9 m. Na dachu jednego z bunkrów znajduje
się punkt widokowy.

Giżycko

Żeglarska stolica
Żadnemu miłośnikowi żagli nie trzeba przedstawiać
tego miasta – portu. Dodatkowo warto odwiedzić
najnowocześniejszy i największy port pasażerski
Ekomarina, zobaczyć most obrotowy i twierdzę Boyen.

Elbląg

Jedno z najstarszych miast w Polsce
Elbląskie stare miasto to historyczny układ
urbanistyczny, podzamcze oraz niecodzienna ścieżka
kościelna wraz ze zbiorem zrekonstruowanych
kamieniczek. Do najważniejszych zabytków Elbląga
należą katedra św. Mikołaja oraz Brama Targowa,
stanowiąca pozostałość po murach obronnych miasta.
Warto też odwiedzić muzeum i bibliotekę elbląską.

Ostróda
Przy placu Tysiąclecia Państwa Polskiego znajdziemy
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Niemieć oraz wiele historycznych kamienic. Warto
zwiedzić również kościół św. Dominika Savio. Przy
ulicy Mickiewicza stoi zamek krzyżacki, w którym
obecnie mieści się Centrum Kultury, galeria, biblioteka
oraz muzeum.

Stare Jabłonki
To jedna z najbardziej znanych wsi letniskowych na
Mazurach. To tutaj odbywa się znany w całej Polsce
turniej plażowej piłki siatkowej. Miejscowość jest
bardzo atrakcyjne turystycznie - przez urokliwe
drzewostany leśnictwa Gąsiory wiedzie trasa do
jazdy konnej o łącznej długości 15 km. Jest też coś
dla miłośników turystyki rowerowej. Na terenie
nadleśnictwa można skorzystać z trzech tras

----------------------------------

niezwykłą fontannę poświęconą trzem cesarzom
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rowerowych o długości 9, 16 i 8 km. Jezioro Szeląg
Mały nad którym leżą Stare jabłonki to wędkarskie
eldorado. Na tym akwenie powstało specjalne łowisko.
Moczykije twierdzą, że jest to jezioro typowo
sandaczowe i niedługo kilkukilogramowe okazy będą
codziennością.
Tutaj możemy także zwodować kajak, skąd przez
jeziora Szeląg Mały i Wielki oraz rzekę Szelążnicę
możemy dopłynąć do Ostródy i jeziora Drwęckiego.
Drwęca to jedyna rzeka w Polsce, która od źródeł
do ujścia jest rezerwatem przyrody. Czysta woda,
leśne jeziora i malownicze przełomy. Kajakarze
uznają Drwęcę za jeden z najpiękniejszych szlaków
kajakowych w Polsce. W tutejszym paku linowym
na dorosłych czeka trasa o długości około 900
metrów. Można też wpaść z dziećmi, które pod okiem
instruktorów mogą spacerować po napowietrznym
torze przeszkód.

Olsztyn

Warmia i Mazury

Największą część kompleksu stanowią wysokopienne
lasy, liczne torfowiska oraz głębokie, polodowcowe
jeziora. Jednak największa atrakcja Puszczy Boreckiej
to żubry. W Wolisku jest platforma widokowa, z której
można zobaczyć “królów puszczy”.

Sorkwity
W historycznym parku nad jeziorem można odwiedzić
neogotycki pałac. Tutaj znajdziemy też stary kościół
ewangelicki, a nad strugą łączącą jeziora znajduje się
most kolejo-wy pochodzący z końca XIX wieku.

Puszcza Romincka z wiaduktami
w Stańczykach
Najwyższe mosty kolejowe w Polsce

Ciekawą atrakcję stanowi tzw. trójstyk, zlokalizowany
w wiosce Żerdziny, zbieg trzech państw: Polski, Litwy
i Rosji. Nie brakuje jezior, głębokich dolin rzecznych
- najpopularniejsze są jary Błędzianki oraz torfowisk.
Największą atrakcją turystyczną są wiadukty
w Stańczykach. Na obrzeżach Puszczy zachowały się
dawne pałace, parki oraz cmentarze ewangelickie.
Stańczyki - Akwedukty Puszczy Romnickiej

----------

źródło: wyjade.pl
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Puszcza Borecka

Ruciane-Nida
Czas na spokój, relaks i wypoczynek. Miasto otoczone
jest jeziorami, licznymi trasami rowerowymi i szlakami
kajakowymi. Żeglarze kojarzą to miejsce głównie ze
względu na Śluzę Guziankę, która oddziela od siebie
dwa wielkie jeziora: Bełdany i Nidzkie.

Wojnowo
To niezwykłe miejsce założone przez
rosyjskich staroobrzędowców (starowierców niezreformowanego odłamu Cerkwi prawosławnej,
którzy nie przyjęli zmian wprowadzonych przez
patriarchę Nikona w 1653 r.). W Wojnowie znajduje
się ich klasztor z molenną i małym muzeum. We wsi
jest też drewniana cerkiew prawosławna.

Mikołajki

Jeden z najpopularniejszych kurortów
w regionie
Miasto ściąga co roku miłośników żeglarstwa
i sportów wodnych. Wypoczywać można nad jeziorami
Tałty i Mikołajskim, a na wycieczkę udać się do
Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Pisz

Piska Pozycja Reglowa
Będąc w tej miejscowości obowiązkowym punktem
wycieczki jest kościół św. Jana Chrzciciela, piękny choć
niewielki ratusz także jest wart wzmianki. W mieście
oraz jego okolicach jest osiem niemieckich schronów
z czasów II Wojny Światowej. Wszystkie schrony
tworzą „Piską Pozycję Reglową” i są udostępnione do
bezpłatnego zwiedzania.
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Miłomłyn to jedno z najpiękniejszych miast Warmii
i Mazur. Dzięki bogatym walorom przyrodniczym
i interesującym zabytkom Miłomłyn jest licznie
odwiedzany zarówno przez miłośników historii, jak
i sympatyków turystyki wodnej, pieszej, rowerowej
czy konnej. Piękne lasy na terenie gminy Miłomłyn,
które stanowią 40% jej powierzchni to raj dla
grzybiarzy, zbieraczy jagód i innych owoców leśnych,
a także dla zwolenników kontaktu z przyrodą, którzy
pragną delektować się spokojem i ciszą. Znajdują
się tu trzy oznakowane trasy rowerowe i ścieżki do
nordic walking, które w prosty sposób umożliwiają
zwiedzanie głównych atrakcji przyrodniczoturystycznych i zabytków. Prowadzą do czarujących

--------------------------------

Miłomłyn
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i wartych zobaczenia miejsc, niedostępnych dla
zmotoryzowanych. Jednym z głównych zabytków
miasteczka jest Neogotycki kościół pw. św. Bartłomieja
- zbudowany na przełomie XIX i XX wieku przy
wykorzystaniu oryginalnej północnej ściany z XIV
wieku. Wewnątrz kościoła znajdują się 3 rzeźby
( Ostatnia Wieczerza, Zmartwychwstanie, Złożenie
do grobu ) umieszczone w późnobarokowym ołtarzu
głównym, rzeźbiona ambona z początków XVIII wieku,
gotycka chrzcielnica z przełomu XIV i XV wieku,
witraże z początku XX wieku. Kolejnym ciekawym
miejscem jest wieża dzwonnicza z krużgankami, oraz
fragmenty muru obronnego pochodzące z XIV wieku,
pełniące kiedyś funkcje obronne. W krużgankach
znajduje się salka muzealna, w której można zapoznać
się z historią Miłomłyna.

Olsztyn

Warmia i Mazury

Jedna z najcenniejszych zabytków techniki
Jednotorowa, ełcka kolej wąskotorowa powstała na
początku XIX wieku. Biegnąca z Ełku do Turowa jest
jedyną taką czynną atrakcją turystyczną w regionie.
Nie lada gratkę stanowi zwiedzanie zabytkowej
parowozowni i przejazd pociągiem w stylu retro.

Dobre Miasto
Jego historia sięga średniowiecza. Zostało ono
założone na początku XIV w. Położone w centrum
historycznej Warmii, na wyspie w ramionach
rzeki Łyny, posiada dogodne warunki do spływów
kajakowych np. obok jeziora Limajno zwanego “Perłą
Warmii” posiadającego II klasę czystości wód,
z licznymi zatoczkami i półwyspami oraz zadrzewioną

------------------------------------

Ełcka kolej wąskotorowa
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wyspą w części wschodniej. Okolice Dobrego Miasta
są pełne starych kościołów i innych zabytków.
Najbardziej znanym jest barokowy kościół w Głotowie.
Obok kościoła w zadrzewionym jarze po obu stronach
rzeki Kwieli ciągnie się pięknie wkomponowana
w przyrodę Kalwaria Warmińska. Największą atrakcją
miasta jest bardzo dobrze zachowany, największy
kościół typu halowego na Warmii, który został
obdarzony tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej
przez Papieża Jana Pawła II. Zachowała się także
baszta zwana “bocianią”, od gnieżdżących się na jej
szczycie ptaków.

Bartoszyce
Stare Miasto o doskonale zachowanym układzie
urbanistycznym z XIV wieku - rynek wraz z siatką
przylegających ulic, mieszczańskie kamienice

Warmia i Mazury
z najstarszych zabytków kultury świeckiej, jeden
z nielicznych ocalałych fragmentów murów
Pałac Galiny -

-------------------------

źródło: www.palac-galiny.pl

obronnych, którymi otoczono miasto w połowie XIV w.
Dwie kamienne rzeźby są najstarszymi bartoszyckimi
zabytkami - nazywane są ,,Bartkami” lub imionami
Bartek i Gustebalda albo Kamienne Baby. Niemal na
pewno pochodzą jeszcze z pierwszego tysiąclecia
naszej ery, liczą sobie bez mała tysiąc lat, a może
i więcej. Warto zobaczyć olbrzymi most kolejowy na
rzece Łynie w Bartoszycach - został zbudowany na
początku drugiej połowy XIX w., oraz spichlerze
z przełomu XVIII i XIX wieku. Podziwiać możemy
liczne kościoły – Św. Brunona został zbudowany
w latach 1882-1883 w stylu neogotyckim; Św. Jana
Chrzciciela to gotycki kościół halowy, wzniesiony
prawdopodobnie w XV w.; Kościół św. Jana
Ewangelisty i MB Częstochowskiej z XIV w.
Niedaleko położony jest Pałac i Folwark Galiny,
który koniecznie trzeba zobaczyć. Odrestaurowana
posiadłość to XVI-wieczny renesansowy pałac
i przylegający do niego XIX-wieczny folwark, który
otacza pięciohektarowy park. Obiekt ma dziś status
jednego z najlepiej odrestaurowanych zabytków
tego typu w kraju. Znajdujący się w pobliżu pałacu
zabytkowy folwark to kilka budynków
z czerwonej cegły, rozlokowanych wokół dziedzińca,
z malowniczym stawem pośrodku. Przechadzając się
między nimi podziwiać można spichlerz z wieżą
zegarową, w którym obecnie mieści się
dwupoziomowa restauracja, starą kuźnię, oraz

-----------------------------------------------------------------------------------

i budynki, mury obronne. Brama Lidzbarska to jeden

Olsztyn

odrestaurowane stajnie, w których jest hodowana
ponad setka koni, dostępnych dla odwiedzających.
Niewątpliwym atutem pałacu jest jego zapierająca
dech w piersiach architektura oraz otoczenie – piękny,
olbrzymi park, który rzeka Pisa dzieli na dwie części.
Majątek to także 250 ha łąk, pól i lasów, które
sprzyjają aktywności na świeżym powietrzu.

Reszel

Jedno z pierwszych miast w Europie
z kanalizacją
Najważniejszy w Reszlu jest zamek biskupów
warmińskich, w którym działają galeria sztuki
współczesnej i hotel. Są też gotycka fara św. Piotra
i Pawła, barokowy kościół Świętego Krzyża oraz
dawny klasztor Katarzynek. Pośrodku rynku
stoi klasycystyczny ratusz, a dookoła jest wiele
zabytkowych kamieniczek z końca XIX wieku. Bardzo
ciekawym i urokliwym zabytkiem Reszla jest gotycki
most na rzece Sajnie, który został wybudowany z cegły
w drugiej połowie XIV w. Miasto było jednym
z pierwszych w Europie posiadających kanalizację - już
w XIV wieku woda była rozprowadzana drewnianymi
rurami z podziemnych zbiorników do pięciu miejskich
studni. Został wpisany na międzynarodową listę miast
zabytkowych ICOMOS – Międzynarodowej Rady
Zabytków i Zespołów Zabytkowych, działającej pod
patronatem UNESCO.
Reszel - Zamek Biskupów Warmińskich

------------

źródło: wyjade.pl
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Luksusowe
Luksusowe hotele – często słyszy się tego typu

określenie. Warto zadać sobie pytanie czym się one
właściwie charakteryzują? Co sprawia, że mówimy
o nich „luksusowe”? Ogólna definicja luksusu obejmuje
dobra materialne, usługi czy artykuły spożywcze
dostępne dla wąskich grup społecznych, o przychodzie
wyższym niż u ogółu społeczeństwa.

------------------------------Luksus nie jest niezbędny do przeżycia, ale
wprowadza do egzystencji ogólne zadowolenie
z możliwości podniesienia jej jakości poprzez
doświadczenie odrobiny przepychu i elegancji.
------------------------------Tak przynajmniej było do tej pory, teraz jednak, luksus
nie musi być dostępny dla wąskiego grona odbiorców.
Pokolenie Y, wychowane w erze konsumpcjonizmu,
szuka czegoś więcej niż dobra materialne.
Na polskim rynku hotelowym obserwujemy
nieustanny przyrost bazy hotelowej, jednak jest on
zdecydowanie mniejszy niż na zachodzie. Jednocześnie
doskonale widoczna jest poprawa jakości obiektów
hotelowych. Przyczyniła się do tego m.in. rosnąca
konkurencja, wzrost świadomości społeczeństwa
oraz paradoksalnie, wprowadzenie w ostatnich latach
obostrzeń w zakresie finansowania inwestycji,

------------------------------------------------------------

HOTELE

w tym wymogu przedstawienia rzetelnego biznesplanu
weryfikującego zasadność i opłacalność projektu
hotelowego.

------------------------------Rezultatem tego są dużo lepiej
zaprojektowane inwestycje hotelowe,
dostosowane do potrzeb i oczekiwań rynku
pod względem standardu, wielkości i zakresu
świadczonych usług.
------------------------------Istotną rolę w konkurencji na rynku hotelarstwa
odgrywają otwarte granice. Możliwość podróżowania
po całym globie, przy dużej konkurencyjności cenowej
i szerokim wachlarzu ofert sprawia, że walka o gościa
staje się coraz bardziej widoczna.
Nie jest tajemnicą, że hotele starają się zaspakajać
zarówno fizyczne, jak i emocjonalne potrzeby swoich
gości, jednak to nie wystarczy, aby obiekt uchodził za
luksusowy.
Obecnie główna siła nabywcza, jaką jest pokolenie
Y, zwraca uwagę na to w jaki sposób oddziałuje na
środowisko, mniejszą natomiast wagę przywiązuje
do gromadzenia pieniędzy i dóbr materialnych.
Na przykładzie swoich rodziców obserwowali, że
konsumpcja nie daje oczekiwanego poczucia
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określenie. Warto zadać sobie pytanie czym się one
właściwie charakteryzują? Co sprawia, że mówimy
o nich „luksusowe”? Ogólna definicja luksusu
obejmuje dobra materialne, usługi czy artykuły
spożywcze dostępne dla wąskich grup społecznych,
o przychodzie wyższym niż u ogółu społeczeństwa.
Tak przynajmniej było do tej pory, teraz jednak, luksus
nie musi być dostępny dla wąskiego grona odbiorców.
Pokolenie Y, wychowane w erze konsumpcjonizmu,
szuka czegoś więcej niż dobra materialne.
Na polskim rynku hotelowym obserwujemy
nieustanny przyrost bazy hotelowej, jednak jest on
zdecydowanie mniejszy niż na zachodzie. Jednocześnie
doskonale widoczna jest poprawa jakości obiektów
hotelowych. Przyczyniła się do tego m.in. rosnąca
konkurencja, wzrost świadomości społeczeństwa oraz
paradoksalnie, wprowadzenie w ostatnich latach
obostrzeń w zakresie finansowania inwestycji,
w tym wymogu przedstawienia rzetelnego

-----------------------------------------

Luksusowe hotele – często słyszy się tego typu

fizyczne, jak i emocjonalne
potrzeby swoich gości, jednak
to nie wystarczy, aby obiekt
uchodził za luksusowy.
Obecnie główna siła
nabywcza, jaką jest pokolenie
Y, zwraca uwagę na to
w jaki sposób oddziałuje
na środowisko, mniejszą
natomiast wagę przywiązuje
do gromadzenia pieniędzy

„Zauważyliśmy,
że każdy znajduje
tutaj swoje własne
dobre chwile i
postanowiliśmy
stworzyć jak
najwięcej okazji
do tych pięknych
momentów.
Postanowiliśmy
uczynić z tego
wartość Hotelu.” –
mówi Kamil Sapeta,
Dyrektor Sprzedaży
i Marketingu z
hotelu Krasicki.

i dóbr materialnych. Na
przykładzie swoich rodziców obserwowali, że
konsumpcja nie daje oczekiwanego poczucia szczęścia.
Przedstawiciele tej grupy nie pamiętają także czasów,
sprawiających, że ich rodzice na spełnienie swoich
zachcianek mogli sobie pozwolić dopiero w dorosłym
życiu, co wpędziło ich w sidła hiperkonsumpcji. Jak
podaje GlobeScan: „Niedawne badania zidentyfikowały
2,5 miliarda <<aspirujących konsumentów>>

biznesplanu weryfikującego zasadność

(reprezentujących jedną trzecią klasy

i opłacalność projektu hotelowego.

globalnych nabywców).
Konsumentów tych definiuje

Istotną rolę
w konkurencji na

konsumpcji

jest nowością. Hotelarze jednak, przyzwyczajeni do szybko

granice. Możliwość

(92%) i wiara

zmieniających się trendów, starają się reagować na coraz

podróżowania

w to, że marki

wymyślniejsze oczekiwania rynku.

po całym globie,

cenowej i szerokim

odpowiedzialnej

o tyle zapewnianie doznań na poziomie duchowym

odgrywają otwarte

konkurencyjności

(78%), pragnienie

potrzeby gości jest na porządku dziennym,

rynku hotelarstwa

przy dużej

miłość do zakupów

O ile dbałość o fizyczne i emocjonalne

działać będą

I tak w hotelach oprócz noclegu, wyżywienia, czy usług SPA możemy
znaleźć różnorodne oferty i atrakcje m.in.: wycieczki po okolicy,

wachlarzu ofert
sprawia, że walka

warsztaty, organizację imprez integracyjnych, różnego rodzaju
festiwale, terapie pourazowe, zabiegi medycyny estetycznej,

o gościa staje się coraz
bardziej widoczna.

działania mające na celu zaangażowanie gości w życie
hotelu, wspólne kolacje wigilijne czy śniadania
wielkanocne.

Nie jest tajemnicą, że hotele

w najlepszym
interesie
społeczeństwa
(58%)”.
Nabywcy są coraz
bardziej świadomi

szkód, jakie ich
konsumpcyjne zachowania

starają się zaspakajać zarówno

wyrządzają środowisku

------------------------------------------------------------ 21 -

zarówno w sieciach centralnej wody użytkowej, jak
i w basenach Aquaparku i SPA wykorzystywana
jest woda z lokalnego ujęcia, a dzięki zastosowaniu
falowników, oszczędza się energię elektryczną,
a w konsekwencji redukuje emisję dwutlenku węgla
do atmosfery. Z kolei w jednym z białostockich hoteli,
świadomość oddziaływania na środowisko naturalne,
przyczyniła się do uznania ochrony środowiska za
priorytet. Stosowane rozwiązania sprawiły, że hotel
otrzymał Certyfikat Czysta Turystyka. Ciekawym
projektem może pochwalić się inny warmiński obiekt,
który wprowadził specjalną filozofię, którą hotel
“żyje” wraz z przebywającymi w nim gośćmi. Źródłem
inspiracji była świadomość o unikalnych cechach

Monika Trojan

hotelu, ulokowanego na historycznym przedzamczu
rezydencji Biskupów Warmińskich. Kadra
zarządzająca, obserwując gości dostrzegła, że lubią

Specjalista ds. Marketingu

oni przebywać w pewnych miejscach o określonych

Fundacja Polish Prestige Hotels

porach i niejako “wpasowała” w te miejsca i potrzeby
oczekiwane przez gości atrakcje.

--------------------------------------------------------------------

Turystyczny portal www.polskieszlaki.pl od

świętokrzyskim. To również niemała niespodzianka,
tym bardziej, ze wyraźnie zdominował on pozostałe
budowle, takie jak zamek Ogrodzieniec, zamek
w Malborku a nawet Wawel w Krakowie!
Również i kategoria krajobraz nieco zaskoczyła,
bowiem dotąd zwycięskie zawsze Tatry

kilku już lat prowadzi projekt Top Atrakcje,
w którym Krajtroterzy czyli Użytkownicy
portalu wybierają najlepsze atrakcje
turystyczne w Polsce.
Top atrakcje 2014 wybierane były

Top
Atrakcje
2014

Sandomierz, a na drugim miejscu uplasował się
Kazimierz Dolny, wyprzedzając Kraków i Wrocław!
Najpiękniejszym polskim zamkiem okazał się
zamek Krzyżtopór w Ujeździe w województwie

-------------

Spośród polskich miast najlepszym okazał się

które stały się top atrakcją 2014.
Na trzecim miejscu pojawiła się Jura
Krakowsko-Częstochowska. Wśród parków
rozrywki natomiast wygrał Park Makiet
Mikroskala w Koninie, a tuż za nim ulokował

w 4 kategoriach - Miasta i miejscowości,
Zamki i pałace, Krajobraz oraz Parki Rozrywki.

ustąpiły w tym roku miejsca Bieszczadom,

się JuraPark Bałtów.
Top Atrakcje 2014 dowodzą niezbicie, że Polacy
pokochali swój kraj i chętnie odwiedzają wszelkie
atrakcje turystyczne, już nie tylko te najbardziej
rozpoznawalne i przez lata uznawane za hity!

------------------------------------------------------------ 22 -

- 23 -

------------------------------------------------------------

Dolny Śląsk

Wrocław

Nigdzie indziej nie ma takiego nagromadzenia
niezwykłych historii, legend i zagadek. Kryją się
w ruinach zamków, murach pałaców, starych
sztolniach i kopalniach, korytarzach fortów i jaskiń.
Dolnośląskie to także przyroda - wyniosła Śnieżka,
torfowiska i wodospady, dziwaczne formy Błędnych
Skał, wulkany Gór Kaczawskich, jaskinie i przełomy
rzeczne.
To województwo z największą w Polsce ilością
pięknych, małych miasteczek, tutaj znajduje się też
równie wielkie bogactwo zamków i pałaców.
W dolnośląskiem koniecznie trzeba zajrzeć do
chociażby kilku starych kopalń, sztolni i podziemi,
odwiedzić forty i twierdze.

Liczba mieszkańców

2 877 121 (7% ludności Polski)

Gęstośc zaludnienia:

144,24 mieszkańców na km2

Odsetek ludności miejskiej:
70,6%

---------------------------------------------------------------------

To chyba najbardziej tajemniczy region w Polsce.

Wrocław
Perełką Wrocławia jest niewątpliwie Rynek – jeden
z największych w Europie. Do najcenniejszych
obiektów miasta należą ponadto zabudowa Ostrowa
Tumskiego i Wyspy Piaskowej (XIII-XVI w.), Katedra
Św. Jana Chrzciciela (XIII w.) z Kaplicą Mariacką z XIV
w. i wspaniałymi kaplicami barokowymi, kościół NMP
na Piasku, a na Rynku gotycki, staromiejski Ratusz
zaliczany do najważniejszych zabytków gotyckiej
architektury mieszczańskiej w Polsce.
W pobliżu Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, kościół
Marii Magdaleny z XIV w. z XII-wiecznym portalem
romańskim oraz gotycki garnizonowy kościół
św. Elżbiety z wieżą o wysokości 86 m, na której
znajduje się taras widokowy. Zwiedzając Wrocław
nie możemy pominąć barokowego gmachu
Uniwersytetu Wrocławskiego, wiszącego Mostu
Grunwaldzkiego, jednego z symboli miasta, czy
wpisanej na Listę UNESCO Hali Stulecia z roku
1913, pierwszej na świecie budowli z betonu.
Najpopularniejszymi kamienicami są: gotycka
kamieniczka Pod Złotym Pucharem, renesansowa
Pod Zieloną Dynią, Pod Złotym Dzbanem, Pod Starą
Szubienicą (charakteryzująca się trzema wystającymi
wieżyczkami), gotycko-barokowa kamieniczka
Pod Siedmioma Elektorami, Pod Złotym Słońcem
i przebudowany na styl włoski Dwór Polski. Po
zachodniej stronie Rynku, na Placu Gołębim w 2000
r. postawiono fontannę, która stała się ulubionym
miejscem spotkań wielu mieszkańców.
Do atrakcji kulturalnych, których nie można pominąć
zwiedzając Wrocław, należy niewątpliwie Panorama
Racławicka.
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HOTEL & BROWAR Sp. z o.o.

Jamrozowa Polana
57-340 Duszniki-Zdrój

Naszym gościom oferujemy:
• 150 miejsc w 60 pokojach 1-, 2-, 3- i 4-osobowych
z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażonych w telefon,
telewizję satelitarną oraz suszarkę,
• restaurację z kuchnią domową oraz drink-bar,
• salę kominkową, salę bilardową, siłownię, saunę,
zadaszone grillowisko, wędzarnia mięs i ryb,
• w pobliżu stoki narciarskie Zieleńca,
• wokół hotelu trasy biegowe o długości od 1 do 6 km,
• wytyczone górskie szlaki turystyczne oraz rowerowe ,
• kompleks sportowy dla biathlonistów i biegaczy
z wielostanowiskową strzelnicą,
• na terenie hotelu można korzystać z bezpłatnego,
bezprzewodowego internetu,
• własny Mini Browar ze smacznym piwem dla smakoszy,
• wypożyczalnię rowerów, nart, sprzętu sportowego,
• 1 salę konferencyjną na 100 osób,
• 2 sale konferencyjne na 35 osób każda,
• zimą: lodowisko, skutery śnieżne, kuligi, ogniska,
• w pobliżu uzdrowiska z pełną gama zabiegów i wód
leczniczych,
• wycieczki - atrakcje Ziemii Kodzkiej, Praga,

tel.: +48 (74) 866 75 00
faks: +48 (74) 866 75 50

recepcja@jamrozowapolana.eu
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Wśród naszych gości
można spotkać
Narodową Kadrę
Polskiego Biathlonu

www.jamrozowapolana.eu

Dolny Śląsk

Wrocław

-----------------

źródło: wyjade.pl

To chyba najbardziej tajemniczy region w Polsce.
Nigdzie indziej nie ma takiego nagromadzenia
niezwykłych historii, legend i zagadek. Kryją się
w ruinach zamków, murach pałaców, starych
sztolniach i kopalniach, korytarzach fortów i jaskiń.
Dolnośląskie to także przyroda - wyniosła Śnieżka,
torfowiska i wodospady, dziwaczne formy Błędnych
Skał, wulkany Gór Kaczawskich, jaskinie i przełomy
rzeczne.
To województwo z największą w Polsce ilością
pięknych, małych miasteczek, tutaj znajduje się też
równie wielkie bogactwo zamków i pałaców.
W dolnośląskiem koniecznie trzeba zajrzeć do
chociażby kilku starych kopalń, sztolni i podziemi,
odwiedzić forty i twierdze.

Wrocław
Perełką Wrocławia jest niewątpliwie Rynek – jeden
z największych w Europie. Do najcenniejszych
obiektów miasta należą ponadto zabudowa Ostrowa
Tumskiego i Wyspy Piaskowej (XIII-XVI w.), Katedra
Św. Jana Chrzciciela (XIII w.) z Kaplicą Mariacką z XIV
w. i wspaniałymi kaplicami barokowymi, kościół NMP
na Piasku, a na Rynku gotycki, staromiejski Ratusz
zaliczany do najważniejszych zabytków gotyckiej
architektury mieszczańskiej w Polsce.
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Wrocław - Panorama Racławicka

W pobliżu Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, kościół
Marii Magdaleny z XIV w. z XII-wiecznym portalem
romańskim oraz gotycki garnizonowy kościół
św. Elżbiety z wieżą o wysokości 86 m, na której
znajduje się taras widokowy. Zwiedzając Wrocław
nie możemy pominąć barokowego gmachu
Uniwersytetu Wrocławskiego, wiszącego Mostu
Grunwaldzkiego, jednego z symboli miasta, czy
wpisanej na Listę UNESCO Hali Stulecia z roku
1913, pierwszej na świecie budowli z betonu.
Najpopularniejszymi kamienicami są: gotycka
kamieniczka Pod Złotym Pucharem, renesansowa
Pod Zieloną Dynią, Pod Złotym Dzbanem, Pod Starą
Szubienicą (charakteryzująca się trzema wystającymi
wieżyczkami), gotycko-barokowa kamieniczka
Pod Siedmioma Elektorami, Pod Złotym Słońcem
i przebudowany na styl włoski Dwór Polski. Po
zachodniej stronie Rynku, na Placu Gołębim w 2000
r. postawiono fontannę, która stała się ulubionym
miejscem spotkań wielu mieszkańców.
Do atrakcji kulturalnych, których nie można pominąć
zwiedzając Wrocław, należy niewątpliwie Panorama
Racławicka.

Kłodzko i Twierdza
Kłodzko można poznawać na różne sposoby. Można na
przykład zejść pod ziemię i zobaczyć je od podszewki,
można spojrzeć na nie z góry, wspinając się na mury
twierdzy, można też skupić się na tym, co pomiędzy,
czyli starówce, która miejscami łudząco przypomina
tę praską. Najlepiej oczywiście połączyć wszystkie
opcje. Prawdziwą perełką jest także przerzucony nad
kanałem Młynówki gotycki most z figurami świętych.
Samo miasto wyrosło w cieniu twierdzy. Dziś
twierdza to chyba najpopularniejszy zabytek
Kłodzka. Jedną z atrakcji, które oferuje budowla jest
spacer podziemnymi korytarzami. Łączna długość
podziemnych chodników sięga 40 kilometrów.
Zwiedzającym jednak udostępniony został jedynie
fragment liczący kilometr.
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i Pankracego – najstarsza budowla sakralna Jeleniej
Góry (1552 r.), kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
z początku XVIII-tego wieku – największa świątynia
w mieście, kościół Najświętszej Marii Panny, aktualnie
cerkiew prawosławna Świętych Piotra i Pawła
również z XVIII w., kaplica Św. Anny – umieszczona
wewnątrz średniowiecznej wieży bądź zespół kościoła
ewangelickiego z lat 1709-1718: kantorówka, obecnie
dom parafialny. Koniecznie trzeba także zobaczyć
Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” ,
które mieści się w willi niemieckiego pisarza i laureata
nagrody Nobla z 1912 r. - Gerharta Hauptmanna
w Jeleniej Górze – Jagniątkowie, powstała w zamyśle
jako willa widokowa, z której rozpościerał się widok na
Karkonosze.
Jelenia Góra - Zamek Chojnik

------------------

źródło: wyjade.pl

Uzdrowisko Cieplice

Najstarsze uzdrowisko Polski
Założone już w XIII w., to obecnie uzdrowiskowa
część Jeleniej Góry. Cieplice słyną, jak sama nazwa
wskazuje, z leczniczych termalnych źródeł, których
temperatura dochodzi do 90 stopni Celsjusza. Swoistą
terapią jest też przechadzka po Parku Zdrojowym
– położony jest nieopodal placu Piastowskiego.
Plac Piastowski to główny deptak i jednocześnie

-----------------------------------------------------------------------------------

zabytkowe budynki sakralne: kościół Św. Erazma

Wrocław

główny punkt urokliwej Cieplickiej starówki. Oprócz
budynków uzdrowiskowych, znajdują się w tym
miejscu: zabytkowy, ewangelicki kościół Zbawiciela,
pochodzący z XVIII stulecia. W środku znajduje się
rokokowe, a pomimo tego proste wyposażenie – tak
typowe dla ewangelickich kościołów. Drugi, barokowy
kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela wybudowany na
początku XVIII w. Koniecznie trzeba także odwiedzić
Park Norweski, Zespół Pocysterski z barokowymi
freskami oraz niedawno otwarte Termy Cieplickie kompleks basenów rekreacyjno – sportowych przy
Parku Zdrojowym. Na rzut oka zasługuje Długi Dom,
Pałac Schaffgotschów, Muzeum Przyrodnicze
i Pawilon Edward.

Zamek Chojnik
Niedaleko Szklarskiej Poręby na wysokiej skale stoi
zamek Chojnik. Zamek jest jedną z najbardziej znanych
ruin zamkowych na Dolnym Śląsku i jednocześnie
najczęściej odwiedzanych, przede wszystkim ze
względu na świetne położenie (blisko Jeleniej Góry,
Szklarskiej Poręby), oraz możliwość podziwiania
widoków karkonoskich z wieży zamku. Do budowli
prowadzą dwa szlaki, zarówno dla amatorów pieszej
wędrówki, jak i rowerzystów. Ci pierwsi mogą
w trakcie wspinaczki spenetrować, znajdującą się na
szlaku, tzw. Jaskinię Przemytników. Odwiedzający
zamek mogą posłuchać legend, m. in. o Kunegundzie,
zobaczyć pręgierz, postrzelać z kuszy i wejść na wieżę
widokową. W obrębie zamku znajduje się schronisko
PTTK dysponujące 30 miejscami noclegowymi oraz
bufetem, gdzie można uraczyć się napojami
i staropolskim jadłem

Piechowice
Miasteczko z XIII w., urokliwie położone – u stóp gór,
pomiędzy Górami Izerskimi i Karkonoszami, nad małą
rzeczką Kamienną. To doskonałe miejsce do turystyki
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Pałac Pakoszów
XVIII-wieczna barokowa rezydencja, położona
w pięknym parku, z którego roztacza się
rozległy widok na pobliskie
Karkonosze i Zamek Chojnik

Pałac znajduje się w miejscowości Piechowice, w bliskiej
odległości od Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby.
Pierwszym wzmiankowanym właścicielem pałacu był
Johann Martin Gottfried - bogaty kupiec z Jeleniej Góry.
Funkcjonowała tu wówczas bielarnia lnu, natomiast
reprezentatywne pomieszczenia I piętra skrywały
przepiękną salę barokową zdobioną freskami oraz salon
z XVIII-wiecznymi kaflami z Delft.

Pałac 6 lat temu został zakupiony przez Spółkę „Bielarnia
Hessa” - potomków dawnych budowniczych
i odnowiony z wielką pasją i zachowaniem
architektonicznych szczegółów. Stworzono tu kameralny
hotel z restauracją i spa. Ten zabytkowy obiekt dysponuje
obecnie 19 pokojami i Apartamentami, których wystrój
stanowi idealne połączenie nowoczesnego designu
i historii.

Unikalne połączenie dziedzictwa, otaczającej przyrody, znakomitej kuchni
oraz ciekawych atrakcji sprawia, że hotel jest doskonałym wyborem przez cały rok.
www.palac-pakoszow.pl

| tel. 75 761 15 75 lub
- 2875
- 649 70 75

|

e-mail: info@palac-pakoszow.pl

Dolny Śląsk
Śnieżne Kotły, Wodospad Szklarki lub karkonoski
szczyt Wielki Szyszak, o którym już pisaliśmy. Działał
tutaj młyn papierniczy, wodny oraz tkactwo
i szklarstwo a w XIX w. powstała, funkcjonująca
po dziś dzień huta szkła – obecnie Huta Szkła
Kryształowego Julia. Znajduje się w tej okolicy również
(Michałowice) punkt widokowy – Złoty Widok –
próg skalny o wysokości 20 m nad doliną rzeczki
Kamiennej. Warto zobaczyć 700-letniego Cisa,
w Górzyńcu Rezerwat Krokusów (kwitną na przełomie
kwietnia i maja), oraz tunel skalny. Piechowice to także
zabytkowy neoromański kościół i, wzmiankowana już
uprzednio, Huta Julia. Piechowice to idealne miasto na
spędzenie urlopu, wakacji, wczasów czy tylko długiego
weekendu, bez względu na porę roku.

Dolina Pałaców i Ogrodów
Kotliny Jeleniogórskiej
To wspólna nazwa dla unikalnego kompleksu 30
przepięknych rezydencji - zobaczyć można gotyckie
zamki i wieże obronne, renesansowe dwory, barokowe
pałace i XIX-wieczne, neogotyckie, neorenesansowe
i klasycystyczne rezydencje. Do najsłynniejszych
obiektów należą pałac Paulinum w Jeleniej Górze,
Wieża Książęca w Siedlęcinie, dwór w Mniszkowie,
pałace w Karpnikach, Łomnicy, Staniszowie czy
Wojanowie.

Podziemne Miasto Osówka
Tajemnicze miasto

Do dziś nie wiadomo, do czego miał służyć
kilkukilometrowy kompleks podziemnych korytarzy
budowany przez Niemców w czasie II wojny światowej
u podnóża Gór Sowich. Podobne jak w Osówce
korytarze były drążone w m.in. w Walimiu, Sokolcu
i masywie Góry Włodarza.

-----------------------------------------------------------------------------------

tak pieszej jak i rowerowej. Tutaj można podziwiać

Wrocław

Jaskinia Niedźwiedzia
Jedną z największych atrakcji turystycznych Sudetów
jest Jaskinia Niedźwiedzia. Zachwyca nie tylko
występującymi w niej formami nacieków jaskiniowych,
ale i historią, która mówi, że zamieszkiwały
ją największe, 4-metrowe, niedźwiedzie, jakie
kiedykolwiek żyły na naszej planecie.

Zamek Książ
Zamek Książ wraz z otaczającym go parkiem jest
trzecim pod względem wielkości, po Malborku
i Wawelu, zamkiem w Polsce. Malowniczo położony na
wysokim skalistym urwisku, z trzech stron otoczony
jest jarem. Sam gmach zamku słynie z bogato
zdobionych, stylowych wnętrz oraz zbiór ceramiki.
Otoczenie Zamku Książ to starannie utrzymane
wielopoziomowe tarasy, które można również
zwiedzać.
Wałbrzych - Zamek Książ

--------------------

źródło: wyjade.pl

Park Narodowy Gór Stołowych
i Błędne Skały
Słynie z niezwykłych form skalnych przybierających
rozmaite kształty, wąskich labiryntów przejść
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Dolny Śląsk

Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m) oraz Skalniak (915
m n.p.m). Zobaczymy tam Mamuta, Wielbłąda, Słonia
i śnieg zalegający całorocznie w Piekiełku; w Błędnych
Skałach - Kurzą Stopkę, w Skalnych Grzybach Borowika i Pingwinki, a wśród Łężyckich Skałek
unikatową “Sawannę Afrykańską”.

Kamieniec Ząbkowicki
Wizytę trzeba rozpocząć od niezwykłego pałacu
królewny Marianny Wilhelminy Orańskiej, z czterema
34-metrowymi wieżami, ogromnymi tarasami oraz
zabytkowym dziedzińcem.
Kamieniec Ząbkowicki - Pałac Marianny Wilhelminy

-------

źródło: www.kamzab.pl

Zamek Grodziec i Góry
Kaczawskie
Kraina Wygasłych Wulkanów

Na stromym zboczu wsi Grodziec wnosi się
monumentalny zamek. Tutejszy krajobraz
ukształtowały procesy wulkaniczne, które przyczyniły
się do wytworzenia bazaltowych kominów w Wilczej
Górze, Ostrzycy Proboszczowickiej czy Czartowskiej
Skały. Malownicze stożki, odsłonięcia skał,
kamieniołomy, wąwozy - trzeba to zobaczyć.

-----------------------------------------------------------------------------------

i wspaniałych widoków. Najwyższe wzniesienia to

Bystrzyca Kłodzka
Średniowieczne miasto

Jest jednym z bardzo niewielu miast w Polsce
i całej Europie, które mają tak doskonale zachowane
średniowieczne mury obronne, wraz z basztami bramami wprowadzającymi do wnętrza kompleksu
miejskiego, o układzie ulic i zabudowy nie zmienionych
od czasu powstania miasta.

Szklarska Poręba i Chybotek
Miasto w okolicy której spotykają się dwa pasma
górskie – Góry Izerskie i Karkonosze. Miejscowość
położona jest dodatkowo u stóp Szrenicy –
wierzchołka w Karkonoszach. W okolicy zlokalizowane
są również dwa wysokie wodospady karkonoskie
Kamieńczyka oraz Szkarki. Ciekawy obiekt stanowią
ułożone na sobie, kilkumetrowe skały granitowe
zwane Chybotek. Historia Szklarskiej Poręby i jej
nazwy jest nierozłącznie powiązana z produkcją szkła.
Obecna Szklarska Poręba to ośrodek narciarstwa oraz
turystyki rowerowej, górskiej.

Świdnica
Zabytkowy rynek tego kameralnego miasteczka
jest uważany za jeden z najpiękniejszych w całym
województwie. Znajduje się tu Kościół Pokoju, wpisany
na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Międzygórze oraz masyw
Śnieżnika
Mały Tyrol

Nazywana tak z powodu drewnianych i kamiennodrewnianych domów w stylu tyrolskim z charakterystycznymi rzeźbieniami, balkonami
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miejscowości jest 22-metrowy wodospad, którego
szukać należy w przełomie rzeki Wilczki.

Zamek Czocha
XIII-wieczny zamek, który można zwiedzać, poznając
także salę tortur. Można także wyruszyć na wycieczkę
statkiem po jeziorze Leśniańskim.
Sucha - Zamek Czocha

---------------------

źródło: wyjade.pl

Złoty Stok
Złoty Stok to jeden z najstarszych ośrodków górniczohutniczych w całym kraju. W muzeum można obejrzeć
wystawę przedstawiając dzieje lokalnego górnictwa,

--------------------------------------------------------

i krużgankami.. Największą przyrodniczą atrakcją

zobaczyć 10-metrowy podziemny wodospad i płukanie
złota, przepłynąć część trasy łodzią, przejechać się
kolejką kopalnianą.

Kaplica Czaszek w Czermnej
Ten osobliwy sakralny zabytek znajdziemy w dolinie
rzeki Czermnicy, niespełna kilometr od centrum
Kudowy-Zdroju. Wnętrze kaplicy wypełnia blisko
3 tysiące ciasno ułożonych czaszek i kości ludzkich.
Kolejne 20 do 30 tysięcy ukryte jest w krypcie pod
kaplicą.

Zamek Bolków
Najbardziej rozpoznawalną częścią zamku jest
wieża z dziobem. Co ciekawe, w najniższej części
wieży znajdziemy dawny loch głodowy, a w części
renesansowej - dom niewiast.

Złotoryja
W mieście istnieją dwa punkty widokowe: XV-wieczna
Baszta Kowalska i XIII-wieczna wieża kościoła
Narodzenia NMP. W centrum miasta znajdują się
zabytkowe kamienice i neorenesansowy ratusz. Uwagę
zwraca też Fontanna Delfina z 1604 roku. Koniecznie
trzeba odwiedzić muzeum złota i sztolnie kopalni
Aurelia.

Port Lotniczy
we Wrocławiu
im. Mikołaja Kopernika
Pakiet Business Pass:
asysta dedykowanego personelu,
Priority Line – priorytetowa ścieżka przy:
odprawie biletowo-bagażowej,
kontroli bezpieczeństwa, odprawie paszportowej
oraz celnej, wejściu na pokład
(w tym również przy rejsach Ryanair
i Wizzair oraz czarterach)

Uzdrowiska

Duszniki, Lądek, Polanica, Kudowa, Długopole
W dzielnicach uzdrowiskowych nie brakuje
sanatoriów, parków, pijalni wód, tras spacerowych.

------

Każde miasto oferuje jednak wiele zabytków i atrakcji.

Wrocław

Informacja: tel. (71) 35 81 381
e-mail: airport@airport.wroclaw.pl
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Mazowsze

Warszawa

ludności województwo w Polsce posiada też niezwykłą
ilość atrakcji turystycznych różnego rodzaju.
Na turystycznej mapie Mazowieckiego znajdziemy
dziesiątki wspaniałych pałaców i zamków,
malowniczych miasteczek, miejsc niezwykle istotnych
dla historii Polski, jak i ustroni, w których można uciec
przed wielkomiejską gonitwą.
Nie brakuje wspaniałych miast z niezwykłą historią,
pałaców, ziemskich dworków wiążących się
z najsławniejszymi postaciami kultury, jak Fryderyk
Chopin czy Jan Kochanowski.
20 % Mazowsza pokrywają lasy, w tym pozostałości
wspaniałych puszcz - Kampinoskiej, Białej i Zielonej.
Region sprzyja także rodzinnym wypadom pieszym
i rowerowym, a Bug, Narew czy Zalew Zegrzyński turystyce kajakowej i żeglarskiej.

Liczba mieszkańców

5 285 604 (13,6% ludności Polski)

Gęstośc zaludnienia:

148,6 mieszkańców na km2

Odsetek ludności miejskiej:
64,7%

--------------------------------------------------------------------

Największe pod względem powierzchni i liczby

Warszawa
Miasto warto zobaczyć z punktów widokowych.
Najważniejszy na trasie powinien być Pałac Kultury
i Nauki lub ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej
na Powiślu. Obowiązkowo musimy napić się kawy
lub zjeść obiad na rekonstruowanej po wojennej
ruinie Starówce jest wpisanej na Listę UNESCO.
Warszawa -

--------------------------

źródło: wyjade.pl

Warto przejść się także eleganckim Krakowskim
Przedmieściem i Nowym Światem aż do Placu Trzech
Krzyży i dalej Traktem Królewskim, zahaczając
o ulicę Wiejską i Jazdów. Letnie rezydencje królewskie
Stanisława Augusta Poniatowskiego w Łazienkach oraz
Jana III Sobieskiego w Wilanowie, w których dziś są
muzea, otaczają piękne, rozległe parki,
w których warto odpocząć. Na wielbicieli
nowoczesnych, audiowizualnych muzeów czekają
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BIZNESOWO I PRYWATNIE
SPOTKAJMY SIĘ NAD NARWIĄ

HOTEL NARVIL
Hotel Narvil Conference & Spa położony w Serocku nad Narwią, 40 minut od Warszawy
stanowi połączenie nowoczesnego centrum konferencyjnego z eleganckim hotelem, ekskluzywnym Niagara Spa i luksusową restauracją Aruana. Jego nowoczesna bryła została harmonijnie
wkomponowana w naturalne otoczenie. Narvil został wybrany Hotelem Roku 2014 w opinii
travel managerów konkursu HRS.pl, Newsweek i Forbes oraz laureatem tytułu Top Hotel 2014.

BIZNES I RELAKS
Hotel wyposażony w najnowocześniejsze technologie zapewnia
komfortowe warunki do organizacji konferencji. 33 sale mogą być
miejscem kameralnych spotkań i wielkich wydarzeń. Największa sala
ma 1650 m2, mieści 1000 osób. Do dyspozycji gości są także 332
komfortowe pokoje i luksusowe apartamenty.
11 niepowtarzalnych gabinetów Niagara Spa, które zostało uznane za
najpiękniejsze spa w Polsce w trakcie Europejskiego Kongresu Spa, a
także jest corocznym zwycięzcą Złotej Pieczęci wSPAniałe SPA.

WYJĄTKOWA KUCHNIA
Hotel Narvil to także wspaniała kuchnia. Posiada trzy restauracje:
Kaskadę mogącą pomieścić do 450 osób, ekskluzywną restaurację à la
carte Aruana oraz sezonową Aruana w Lipowym Ogrodzie. Menu
tworzone przez szefów kuchni Adama Kotomskiego i Witka Iwańskiego
zawiera potrawy przygotowane na bazie lokalnych produktów, uzupełniane składnikami sezonowymi oraz ziołami i warzywami z hotelowego
ogrodu. Restauracja Aruana jako jedna z 6 w Polsce posiada rekomendację organizacji Slow Food. Została także zwycięzcą wszystkich
kategorii konkursu Wine & Food Noble Night 2013!

REKREACJA
Otoczenie hotelu stwarza wyjątkowe warunki do rekreacji,
wypoczynku i organizowania imprez w plenerze:
- przystań dla jachtów,
- 90 km ścieżek oznakowanych rowerowych,
- korty do tenisa i squasha
- klub nocny z kręgielnią i stołami do snookera
- basen, strefa termalna.

Hotel Narvil Conference & Spa, 05-140 Serock, ul. Czesława Miłosza
- 33 - 14a, tel. 22 566 10 00

www.hotelnarvil.pl

Warszawa

Mazowsze

ludności województwo w Polsce posiada też niezwykłą
ilość atrakcji turystycznych różnego rodzaju.
Na turystycznej mapie Mazowieckiego znajdziemy
dziesiątki wspaniałych pałaców i zamków,
malowniczych miasteczek, miejsc niezwykle istotnych
dla historii Polski, jak i ustroni, w których można uciec
przed wielkomiejską gonitwą.
Nie brakuje wspaniałych miast z niezwykłą historią,
pałaców, ziemskich dworków wiążących się
z najsławniejszymi postaciami kultury, jak Fryderyk
Chopin czy Jan Kochanowski.
20 % Mazowsza pokrywają lasy, w tym pozostałości
wspaniałych puszcz - Kampinoskiej, Białej i Zielonej.
Region sprzyja także rodzinnym wypadom pieszym
i rowerowym, a Bug, Narew czy Zalew Zegrzyński turystyce kajakowej i żeglarskiej.

Warszawa
Miasto warto zobaczyć z punktów widokowych.
Najważniejszy na trasie powinien być Pałac
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Największe pod względem powierzchni i liczby

i Nauki lub ogród na dachu Biblioteki
Uniwersyteckiej na Powiślu. Obowiązkowo
rekonstruowanej po wojennej ruinie Starówce
jest wpisanej na Listę UNESCO. Warto
przejść się także eleganckim Krakowskim
Przedmieściem i Nowym Światem aż do Placu
Trzech Krzyży i dalej Traktem Królewskim,
zahaczając
o ulicę Wiejską i Jazdów. Letnie rezydencje
królewskie Stanisława Augusta Poniatowskiego
w Łazienkach oraz Jana III Sobieskiego w

i eksperymentów. Zupełnie inną Warszawę zobaczymy
na ocalałej z wojennej pożogi Pradze czy historycznych
dzielnicach jak Mokotów z Morskim Okiem, Ochocie
czy zielonym Żoliborzu z Placem Wilsona.

Czarnolas
W Czarnolesie, w XIX-wiecznym dworku
rodziny Jabłonowskich urządzono Muzeum Jana
Kochanowskiego. Powstało niemal w tym samym
miejscu, gdzie stał dawny dwór Kochanowskich,
w którym mieszkał i tworzył słynny poeta. Dwór otacza
go piękny park krajobrazowy ze stawami
i z symbolicznym sarkofagiem córki poety - Urszuli.

od Warszawy w Modlinie, części Nowego Dworu Mazowieckiego.
Sam Modlin to znana miejscowość historyczna. Jej wartość
turystyczną stanowią szczególnie słynne forty wybudowane
z polecenia samego Napoleona jeszcze w 1806 roku.
Port lotniczy w Modlinie posiada dwukondygnacyjny terminal
pasażerski o łącznej powierzchni ponad 13 tys. metrów
kwadratowych. W terminalu pasażerowie mają do swojej dyspozycji
wszelkie udogodnienia.

piękne, rozległe parki,

Informacja:

w których warto odpocząć. Na wielbicieli

Tel: +48 801 80 18 80
e-mail: airport@airport.wroclaw.pl

nowoczesnych, audiowizualnych muzeów

----

Muzeum Chopina i Muzeum Historii Żydów

świat nauki, przyrody

Nowe lotnisko cywilne położone ok. 35 km na północ

Wilanowie, w których dziś są muzea, otaczają

czekają Muzeum Powstania Warszawskiego,

Kopernik wciągnie dzieci i dorosłych na kilka godzin w

Lotnisko
Warszawa Modlin

Kultury

musimy napić się kawy lub zjeść obiad na

Polskich ze wspaniałym budynkiem, a Centrum Nauki
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Mazowsze
Szydłowiec

Warszawa

Zalew Zegrzyński i Serock

Zamek w Szydłowcu należy do najpiękniejszych
wczesnorenesansowych rezydencji magnackich,
a Ratusz to jeden z najbardziej okazałych
i najcenniejszych zabytków budownictwa
mieszczańskiego w Polsce.

Otwock

Uzdrowisko
Położony na brzegu rzeki Świder, słynie
z niezwykle czystego powietrza i drewnianych willi.
Warto przejść się dawnym parkiem zdrojowym,
przyjrzeć się secesyjnemu kasynu, zajrzeć do Muzeum
Ziemi Otwockiej, za to Pałac w Otwocku Wielkim to
przykład magnackiej rezydencji, wybudowanej w
późnobarokowym stylu. Francuski park przypałacowy
sprzyja refleksji. Jednak kiedy zechcemy obcować
z dzikszą przyrodą można wybrać łabędzi szlak na
terenie rezerwatu na Torfach.
a Górna - Neogotycki
ogór
pał
n
i
ac
Op

źródło: wyjade.pl
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Jedno z najpiękniejszych miasteczek

Powstały w 1963 r. na Narwi zbiornik o funkcji
retencyjnej przyciąga plażowiczów, wędkarzy, oraz
amatorów wodnych sportów - żeglarzy, windsurferów,
kajakarzy i motorowodniaków. Nad jeziorem nie
brakuje stanic wodnych i ośrodków wypoczynkowych.
Warto zajrzeć do malowniczego Serocka.

Modlin

Największa twierdza świata
Przy ujściu Narwi do Wisły, znajduje się Modlin.
Najstarsza część Twierdzy - cytadela wraz z koszarami
- to jeden z najdłuższych na świecie budynków
o długości 2250 metrów. Na terenie twierdzy zwiedzać
można m.in. cytadelę, Bramę Ostrołęcką i taras
widokowy na Wieży Tatarskiej.

Żyrardów

Osada fabryczna
XIX-wieczna osada fabryczna w Żyrardowie
stanowi wyjątkowy zabytek w Europie. Zachowała
się w prawie niezmienionym stanie cała dzielnica
z charakterystycznymi domami z czerwonej cegły,
drewnianymi komórkami i galeryjkami – teraz jest tam
osiedle loftów.

Opinogóra
Sama miejscowość usytuowana jest na trzech
malowniczych pagórkach, i znajduje się tutaj kompleks
pałacowo-parkowy. Na terenie obiektu jest jeszcze
m.in. angielski, rozległy park, neogotycki pałac oraz
dawna oficyna dworska.

Pułtusk
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Warszawa

Mazowsze

Miasto, ze względu na liczne odnogi i kanały Narwi,
okrzyknięty został tym zaszczytnym mianem, wobec
czego warto poznać go z kajaka, gondoli lub roweru
wodnego. Pułtusk trzeba też odwiedzić ze względu
na historyczne zabytki rynku m.in. pozostałości po
deszczu meteorytów.

Płock

Legendarna stolica
W Płocku z na Wzgórzu Tumskim, ze wspaniałym
widokiem na Wisłę, góruje prawie 900-letnia
katedra z sarkofagami władców Polski. Najbardziej
reprezentacyjną część miasta stanowi stary rynek,
otoczony przez malownicze kamieniczki oraz ratusz.

-------------------------------------

Mazowiecka Wenecja

Ciechanów
Piękny Ciechanów był swego czasu miastem
królewskim, o czym świadczy zachowany po dziś
dzień, średniowieczny zamek.

Gostynin

Mazowieckie Mazury
Na Pojezierzu Gostynińsko-Włocławskim znajduje się
aż 70 malowniczych jezior. Miasteczko słynie z XIXwiecznego pałacu, a nad jeziorem znajduje się piękny
Zamek Książąt Mazowieckich.

Żelazowa Wola

----------------------------------------------------------------------

Port Lotniczy w Warszawie im Fryderyka Chopina
Lotnisko Warszawa Okęcie, największe lotnisko w Polsce

współpracowników i partnerów biznesowych. W ofercie

położone jest tylko 10 km od centrum stolicy. Nazwa Okęcie

znajdują się również m.in. bogaty wybór przekąsek i napojów,

pochodzi od nazwy osiedla na jakim znajduje się lotnisko.

dostęp do Internetu i TV.

Port lotniczy w Warszawie jest dużym, nowoczesnym i jak na

• Indywidualny transport do i z samolotu – goście są

stolicę przystało stale modernizowanym lotniskiem. Rocznie

dowożeni luksusowymi limuzynami. W ramach współpracy

warszawski port obsługuje ponad 10 mln pasażerów.

Lotniska Chopina i BMW Group Polska klienci Salonu VIP
korzystają z dwóch ekskluzywnych aut BMW serii 7.

Salony VIP
• Salon VIP obsługuje pasażerów w strefie wydzielonej

Na Lotnisku Chopina znajdują się trzy salony Executive,

z głównej przestrzeni Terminalu A, z daleka od pozostałych

których nazwy nawiązują do utworów skomponowanych

pasażerów korzystających z warszawskiego portu lotniczego.

przez Fryderyka Chopina, patrona warszawskiego portu.

Do Salonu VIP można dojechać wydzieloną drogą, która
prowadzi na parking VIP niemal od skrzyżowania ulic Żwirki

Port Lotniczy Warszawa

i Wigury i 17 Stycznia. Osobna droga dojazdu i parking

ul. Żwirki i Wigury 1

dedykowany gościom Salonu VIP pozwalają zaoszczędzić

00-906 Warszawa

dodatkowy czas.
• Goście Salonu VIP mogą korzystać z pełnej gamy

informacja lotniskowa

dodatkowych usług, w tym m.in. organizacji spotkania dla

tel.: +48 22 650 4220
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Małopolska

Kraków

mnóstwo atrakcji kulturowych, historycznych
i przyrodniczych. Urokliwe miasta, wsie i miasteczka.
Zamki, dwory, sanktuaria i skanseny. Dwie unikatowe
kopalnie soli i dziewięć uzdrowisk. Sześć parków
narodowych, z Tatrzańskim na czele, dwanaście
parków krajobrazowych i aż osiemdziesiąt pięć
rezerwatów przyrody.

Zakopane

Zimowa stolica
Bywa zwane zimową stolicą Polski, ale równie
atrakcyjne jest latem. Oczywiście głównym deptakiem
są Krupówki z urokliwymi góralskimi karczmami.
Koniecznie trzeba wjechać na Kasprowy Wierch
i Gubałówkę, obejrzeć Muzeum Stylu Zakopiańskiego
i Muzeum Tatrzańskie.

Liczba mieszkańców

3 354 077 (8,6% ludności Polski)

Gęstośc zaludnienia:

220,9 mieszkańców na km2

Odsetek ludności miejskiej:
49,4%

---------------------------------------------------------------------

Na terenie całego regionu porozrzucanych jest

Tatrzański Park Narodowy
Jeden z najcenniejszych obszarów
przyrodniczych

Park jest włączony nie tylko do sieci Natura 2000, ale
także UNESCO uznał go za rezerwat biosfery.
Z jednej strony to ostre granie, urwiste turnie, kominy
i kotły polodowcowe, z drugiej - malownicze doliny
potoków i rozległe polany reglowe, na których wciąż
wypasa się owce. Szczególnie warto obejrzeć: Dolinę
Pięciu Stawów Polskich, Goryczkę Wiosenną, Jeziora
tatrzańskie, Morskie Oko, Dolina Chochołowska. Na
terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego znajduje się
ok. 200 jaskiń.

Pieniński Park Narodowy – Trzy
Korony
Niewielkie, urwiste Pieniny to perła pośród karpackich
pasm górskich. Przepaściste turnie, skałki, wąwozy
i przecinająca pasmo, przepiękna przełomowa Dolina
Dunajca tworzą zakątek pełen tajemniczego uroku.
Najwyższym szczytem parku jest Okrąglica leżąca
w masywie Trzech Koron (982 m n.p.m.).

Biecz

Stare miasto
Pośrodku rynku otoczonego ładnymi kamienicami stoi
renesansowy ratusz, wyróżnia się tu także zabytkowa
kamienica mieszczańska z poł. XVI w. zwana Domem
Becza oraz Kościół Bożego Ciała.
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Kraków

Małopolska

Rodzinne miasto Jana Pawła II
Nad przestronnym rynkiem góruje okazały kościół,
wokół stoją odnowione kamieniczki, a zadbane rabaty
i kawiarniane stoliki zachęcają do dłuższego pobytu.
Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II mieści się
w kamieniczce przy ulicy Kościelnej 7, tuż obok rynku
i kościoła.

Szlak Architektury Drewnianej
w Małopolsce
Urokliwe kościółki, wysmukłe cerkwie, wspaniałe
dwory, eleganckie wille i proste, ale jakże malownicze
chaty. Wszystko z drewna. Szlak ten liczy ponad 1500
km i obejmuje 250 różnorodnych budowli i zespołów

-----------------------------------------------------------------------------------

Wadowice
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zabudowy. Do najbardziej znanych należą te wpisane
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Przyrodniczego UNESCO - kościoły w Binarowej,
Dębnie Podhalańskim , Lipnicy Murowanej i Sękowej.

Bochnia
To małe miasto z pierwszą na ziemiach polskich
kopalnią tzw. białego złota już z XIII w. Bochnia,
z pozoru siostrzana kopalnia, a zarazem jej główna
konkurentka, ma zupełnie inne oblicze.

Kraków
Stolica Małopolski jest niepowtarzalnym miejscem.
Znajdziemy tu nie tylko setki wspaniałych zabytków
z Wawelem i Rynkiem Głównym Starego Miasta

Małopolska
wielokulturowej przeszłości w dzielnicy Kazimierz
i monumentalną socrealistyczną architekturę w Nowej
Hucie.

ka Katedra na Waw
lews
elu
ó
r
K

źródło: wyjade.pl

Rezerwat Przyrody Skamieniałe
Miasto w Ciężkowicach
Powstałe pod wpływem wietrzenia i erozji formy
skalne, noszą ciekawe nazwy. Oprócz strzegącej
wejścia Czarownicy z ogromnym haczykowatym
nosem jest też Ratusz, Baszta, Maczuga, Piramida,
Borsuk.

Popradzki Park Krajobrazowy
Szlak uzdrowisk

Liczne uzdrowiska - choćby Krynica-Zdrój, Muszyna,
Piwniczna Zdrój czy Szczawnica - stanowią jego
dodatkową atrakcję. Kurorty te zapewniają też
doskonałą bazę wypadową w góry, które - zdobione
licznymi przełomami rzek - są wyjątkowo malownicze.

---------------------------------------------------------------------------------

na czele, Bazyliką Mariacką, ale także ślady

Kraków

Pustynia Błędowska
Pustynia Błędowska, leżąca na pograniczu Śląska
i Małopolski, powstała kilka wieków temu w wyniku
intensywnej działalności okolicznych mieszkańców.
Pustynia została objęta programem ochrony Natura
2000.

Krynica-Zdrój
Położone wśród lasów, w głębokiej dolinie na
wschodnim krańcu Beskidu Sądeckiego uznawane za
jedno z największych i najpiękniejszych uzdrowisk
w Polsce.

Ojcowski Park Narodowy
Ten najmniejszy powierzchniowo park narodowy
Polski, kryje niezwykłe bogactwo geologiczne,
przyrodnicze i kulturowe. Bajkowość krajobrazu kaniony o urwistych ścianach, sterczące igły skalne,
grupy ostańców - to wynik destrukcyjnej działalności
wody. Najbardziej spektakularna jest Dolina Prądnika
- galeria krasowych dzieł. Spotkamy tu wysokie, na
kilkadziesiąt metrów, skały o fantazyjnych kształtach,
mnóstwo jaskiń. Koniecznie trzeba pospacerować
wśród zabytkowych willi Ojcowa, zobaczyć ruiny
zamku Kaplicę na Wodzie oraz wejść do Groty
Łokietka.

Gorce

Urokliwe polany
Teren został włączony do sieci Natura 2000,
występują tu bowiem rzadkie w skali europejskiej
ptaki. Góry porastają piękne lasy, pozostałość
pierwotnej Puszczy Karpackiej.
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Kraków

Małopolska

Skansen

W skansenie wśród zieleni stoi 25 cennych budynków
i obiektów gospodarczo-rzemieślniczych (nie licząc
małej architektury). Zagrody chłopskie z oryginalnym
wyposażeniem są otoczone sadami i ogródkami
kwiatowymi, a zespół małomiasteczkowy tworzy
enklawę nawiązującą charakterem do niegdysiejszych
rynków.

Zamek w Pieskowej Skale
Budowlę obronną nakazał postawić tu Kazimierz
Wielki już w XIV w. Dziś w zamku mieści się muzeum
prezentujące przemiany stylowe w sztuce europejskiej,
a także największa w Polsce galeria malarstwa
angielskiego.

Kalwaria Zebrzydowska
– na wzór Jerozolimy

Jest - obok Częstochowy - największym centrum ruchu
pielgrzymkowego w Polsce. Mikołaj Zebrzydowski,
wojewoda krakowski w 1600 r. ufundował kaplicę
Ukrzyżowania Pana Jezusa. Podczas odpustów
i świąt kalwarią wędrują procesje.
Niezapomnianym duchowym przeżyciem jest
uczestnictwo w obchodzonym podczas Wielkiego
Tygodnia Misterium Męki Pańskiej.

Wieliczka

Najchętniej odwiedzana Kopalnia Soli
Kilkusetletnia eksploatacja złoża soli kamiennej
ukształtowała obecny układ przestrzenny wyrobisk
górniczych. Skryte pod miastem, usytuowane na

---------------------------------------------------------------------------------

Nadwiślański Park Etnograficzny
w Wygiełzowie

dziewięciu poziomach, sięgają głębokości 327 m.
Podziemna Wieliczka to blisko 300 km chodników
i ok. 3000 komór. Część udostępniona do zwiedzania
obejmuje 3,5 kilometrowy odcinek, położony na
głębokości od 64 m do 135 m. Wspaniałe kaplice,
urokliwe podziemne jeziora, oryginalne urządzenia
i sprzęt, zachowane ślady prac górniczych dają
wyobrażenie o zmaganiach ludzi z żywiołami, ich
pracy, pasjach, wierzeniach. W podziemiach wielickiej
kopalni organizowane są konferencje, bankiety, śluby,
bale sylwestrowe, koncerty, imprezy sportowe.
Kopalnia Soli Wieliczka

---------------------

źródło: wyjade.pl

Zalipie

Wieś jak malowana
Znajduje się tu około 20 malowanych domów, spośród
których najbardziej znanym jest ten należący do
utalentowanej malarki Felicji Curyłowej.

Tenczyn, ruiny zamku w Rudnie
– Drugi Wawel

Dostojne ruiny wapiennego zamczyska górujące ponad
ścianą lasu, z charakterystyczną kanciastą Wieżą
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Małopolska
-------------------------------------------

Nawojową, widać już z daleka, ponieważ wyrastają na
najwyższym wzgórzu Garbu Tenczyńskiego
(411 m n.p.m.). Zamek był jednym z największych
w Małopolsce.

Babia Góra

Królowa Beskidów

To najwyższy szczyt (1725 m) w polskiej części gór
i okolicznych pasm Beskidu Żywieckiego. Na Babiej
Górze można podziwiać krajobraz alpejski.

Rabka Zdrój
To ośrodek uzdrowiskowy znany już w XIII wieku.
Obecnie to jedno z najczęściej odwiedzanych
uzdrowisk w kraju słynące z leczenia schorzeń
dróg oddechowych, krążenia, alergii oraz schorzeń
reumatycznych i nerwic.

Kraków

Tarnów

Biegun ciepła
Zabytki gotyckie, renesansowe i barokowe (w tym
unikatowe pomniki nagrobne, najwyższe w Europie),
dzielnica żydowska czy szlak architektury drewnianej
to atrakcje miasta.
Tarnów - Rynek

------------------------

źródło: wikipedia.org
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Port Lotniczy w Krakowie im. Jana Pawła II
Port Lotniczy Kraków - Balice jest drugim polskim lotniskiem

• Dedykowany punkt kontroli bezpieczeństwa

pod względem obsługiwanego ruchu pasażerskiego oraz ilości

• Komfort i dyskrecję

przeprowadzanych operacji lotniczych. Lotnisko w Balicach

• Asystę personelu przeszkolonego w zakresie protokołu

zaczęło funkcjonować w 1964 roku pierwotnie jako lotnisko

dyplomatycznego

cywilne. W latach 90-tych lotnisko zaczęło się intensywnie

• Miejsca parkingowe bezpośrednio przy salonie VIP oraz na

rozwijać, co umożliwiło otwarcie dodatkowego terminala.

parkingu wielopoziomowym w czasie świadczenia usługi VIP
• Wjazd samochodu na płytę lotniska - za dodatkową opłatą

W ramach usługi VIP:

• Catering

• Koordynację odprawy biletowo- bagażowej, paszportowej,
celnej i bezpieczeństwa w ruchu krajowym oraz

Informacja lotniskowa: +48 801 055 000

międzynarodowym

e-mail: info@krakowairport.pl

• Transport pomiędzy salonem VIP a samolotem
komfortowymi limuzynami BMW w ramach współpracy
Kraków Airport z BMW Vertriebs Gmbh sp. z o.o.

---------------------------------------------------------------------- 41 -

Siła

Luksusu
rozmowa
z Dominiką Krysztow
Dyrektor Działu Sprzedaży
Hotelu Czarny Potok Resort & SPA
i Sieci Hoteli 500

Jesteśmy szalenie dumni, że dowodzimy największym
centrum konferencyjnym w regionie. Daje nam to
olbrzymią przewagę nad konkurencją, ponieważ

------------------------------------

Hotel Czarny Potok Resort
& SPA w Krynicy-Zdroju jest
nowym hotelem – bo oddany
do użytku został w 2012 roku i może się pochwalić
największym centrum
konferencyjnym w regionie.
Co możecie zaproponować
swoim gościom, którzy chcieliby
zorganizować u Państwa
konferencję czy bankiet?

możemy sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej
wymagających imprez. Modułowe sale konferencyjne,
cztery restauracje oraz klub muzyczny, dają nam
ogromne możliwości organizacji spotkań firmowych,
targów, konferencji czy bankietów. Jesteśmy w stanie
zorganizować imprezę dla 500 osób. Każda z naszych

---------------------------------

źródło: wyjade.pl

------------------------------------------------------------ 42 -

klasy system audiowizualny oraz nowatorski system
sterowania umożliwiający płynne prowadzenie szkoleń
czy pokazów multimedialnych. Do tego dodajmy
jeszcze możliwości naszej infrastruktury na zewnątrz
hotelu jak ogród, w którym możemy rozstawiać duże
namioty bankietowe czy Chata Góralska. Dzięki tym
wszystkim opcjom, każdy scenariusz imprezy jest
u nas do zrealizowania.

Dysponujecie także takimi
atrakcjami jak Łaźnie Zdrojowe
czy strefa VIP Łaźni Beskidzkich.
Na jaką ofertę może liczyć klient
biznesowy?
Nasze SPA składa się z czterech, zintegrowanych
poziomów atrakcji. Pierwszy z nich to strefa
SPA&Wellness, w której oferujemy autorskie
połącznie europejskich zabiegów i krynickich
tradycji uzdrowiskowych. We wszystkich zabiegach
wykonywanych w tej strefie wykorzystujemy
techniki manualne i łączymy je z elementami
współczesnej balneologii czyli z zabiegami opartymi
na wykorzystaniu, dostępnych w tym regionie Polski,
naturalnych surowców leczniczych, takich jak wody
mineralne, gazy lecznicze czy borowiny. Kolejną strefą
jest zainspirowana przyrodą Beskidu Sądeckiego
część łaźni beskidzkich połączona prywatną windą
z gabinetem spa. Na jej terenie znajdują się: sauna
sucha, sauna ziołowa, łaźnia parowo-błotna oraz
prysznic wrażeń. Dużą popularnością cieszy się nasza
kolejna strefa z basenami oraz łaźnią zdrojową. Tutaj
dla naszych gości przygotowaliśmy basen rekreacyjny
z różnorodnymi atrakcjami wodnymi, brodzik dla
dzieci, jacuzzi, wannę solankową oraz saunę suchą
i parową. Uzupełnieniem naszej oferty jest centrum
Cardio Fitness, które zostało wyposażone w najwyższej

---------------------------------------------------------------------------------

sal konferencyjnych została wyposażona w wysokiej

jakości sprzęt sportowy. Dodam, że specjaliści naszego
Centrum SPA&Wellness pracują wykorzystując tylko
renomowane kosmetyki, a ciągle się dokształcając
i śledząc nowości w dziedzinie kosmetologii czy
terapii manualnej oferują zabiegi na najwyższym,
światowym poziomie.

---------------------------------

źródło: wyjade.pl

Oferujecie Państwo na terenie
kompleksu także amfiteatr.
To niezwykła atrakcja nie tylko
dla gości hotelowych, ale także
gratka dla organizujących
wyjazdy integracyjne. Jakimi
imprezami, które odbyły się
na terenie hotelu i amfiteatru
możecie się już pochwalić?
Teren otaczający hotel wraz z amfiteatrem jest
wspaniałym miejscem do organizacji dużych imprez
plenerowych. Może zagwarantować dobrą zabawę dla
1000 osób. W okresie letnim w tym roku odbywały
się tutaj koncerty z cyklu „Muzyczne Weekendy
w Hotelu Czarny Potok”, podczas których
występowały znane gwiazdy polskiej sceny i finaliści
popularnych programów telewizyjnych takich jak
X-Factor, The Voice of Poland czy Mam talent. Wśród
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Gosia Andrzejewicz i Aleksander Martinez.

Z badania jakie przeprowadziła
firma Accor wynika, że dla
ponad połowy gości hotelowych
bardzo ważna jest kuchnia
hotelowa, a szczególnie pyszne
śniadania i aromatyczna kawa.
Czym hotel może ugościć
swoich klientów w restauracji
hotelowej?
Na terenie Hotelu znajdują się cztery restauracje,
w których serwowana jest kuchnia międzynarodowa
oraz tradycyjna kuchnia polska. Nasi kucharze
to artyści dbający o smak, estetykę i zdrowie
naszych gości. Hotel posiada także kameralną
salę VIP oraz Lobby Bar. Dzięki różnorodności
powierzchni i charakteru poszczególnych restauracji
mamy możliwość realizacji nawet najbardziej
skomplikowanych zamówień. Wśród klientów
biznesowych dużą popularnością cieszy się nasza
Chata Góralska, która może pomieścić nawet 300
osób.
W chacie znajduje się specjalne palenisko do
samodzielnego pieczenia kiełbasek czy szaszłyków,
podest dla kapeli, bar oraz bufet, na którym
serwowane są regionalne specjały. Z naszego
doświadczenia wynika, że chata jest świetnym
miejscem do organizacji imprez integracyjnych
i spotkań tematycznych.

Każdy, nawet najbardziej
zapracowany biznesmen, po
ciężkiej pracy chciałby odpocząć.
Jakie atrakcje znajdują się

---------------------------------------------------------------------------------

nich byli między innymi Wojciech Ezzat, Maja Chyży,

wokół hotelu, z których mógłby
skorzystać?
Resort Czarny Potok położony jest w jednym
z najbardziej znanych ośrodków uzdrowiskowoturystycznych w Polsce. Dlatego wokół hotelu jest
dostępnych wiele atrakcji bez względu na porę roku.
Zimą, na wielbicieli „białego szaleństwa”, czekają m.in.:
kolej gondolowa prowadząca na szczyt Jaworzyny
Krynickiej, nowo wybudowane lub zmodernizowane
wyciągi narciarskie, lodowisko i Snowpark.
Natomiast poza sezonem zimowym Krynica oferuje
wprost wymarzone warunki dla miłośników
pieszych i rowerowych wędrówek górskich. Czarny
Potok otaczają trasy rowerowe, szlaki turystyczne
i spacerowe. Dlatego posiadamy wypożyczalnię
rowerów i kijków nordic walking, organizujemy
przejażdżki konną bryczką po okolicy. W Krynicy
Zdroju turyści mogą skorzystać z toru gokartowego,
kortów tenisowych, stadniny koni, sankostrady czy
parku linowego. Do jednych z najpopularniejszych
atrakcji naszej okolicy należy także spływ rzekami
Dunajec oraz Poprad. Każdemu z naszych gości
polecamy skorzystać z leczniczych i zdrowotnych
właściwości lokalnych źródeł termalnych, z których
Krynica Górska jest znana w całej Europie. Poza tym
Krynica to wyjątkowe uzdrowisko, w którym ciągle coś
się dzieje. Na słynnym deptaku odbywają się cyklicznie
koncerty muzyki klasycznej i jazzowej. Od ponad
czterdziestu lat organizowany jest Festiwal im. Jana
Kiepury. Dla miłośników sportu powstał popularny
Festiwal Biegowy. Jesienią odbywa się ważne dla
światowej gospodarki międzynarodowe Forum
Ekonomiczne.

Jak pokazują badania,
biznesmeni podróżujący
służbowo często potem wracają
do szczególnie komfortowych

------------------------------------------------------------ 44 -

W naszym hotelu każde dziecko jest VIP-em. Dlatego
każdą ofertę zawsze wzbogacamy o atrakcje dla
najmłodszych gości. Zauważono nasze starania
i z czego jesteśmy ogromnie dumni, nasz hotel
otrzymał w tym roku prestiżowy Certyfikat „Hotel
Przyjazny Rodzinie” w najwyższej 5 kategorii. Oznacza
to, że jesteśmy w stanie spełnić najwyższe wymagania
rodzin z dziećmi oraz kobiet w ciąży. Nasze programy
animacyjne zawierają opiekę niani, konkursy czy
wycieczki. Zapraszamy najmłodszych na warsztaty
kulinarne „Mały Szef Kuchni”, podczas których dzieci

---------------------------------

dla siebie miejsc.
Czy hotel Czarny Potok Resort
& SPA stworzył jakąś specjalną
ofertę dla rodzin z dziećmi?
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mogą przygotować własne dania. W nadchodzącym
sezonie zimowym stworzyliśmy ofertę „Przedszkole
Narciarskie Dimbo”. Dzięki niej dzieci w atmosferze
zabawy będą szkolić swoje umiejętności szusowania.
W hotelu prowadzone są również zajęcia taneczne
i sportowe. Basen posiada bezpieczną strefę z płytką
i ciepłą wodą. Na terenie Czarnego Potoku jest także
dostosowana do potrzeb dzieci w różnym wieku,
w pełni wyposażona sala zabaw. Dzieci także
uwielbiają nasz - położony na świeżym powietrzu
- plac zabaw. Warto dodać, że pobyt dzieci do lat 12
w hotelu jest bezpłatny. Cieszymy się gdy przyjeżdżają
do nas rodziny z dziećmi, bo wierzymy. że walory
klimatyczne połączone z komfortem naszego hotelu
i możliwością aktywnego spędzania czasu w regionie
Beskidu Sądeckiego to recepta na najlepszy
odpoczynek i zdrowie.

------------------------------------------------------------

Pomorze Zachodnie

Szczecin

puszczańskie, wspaniałe zabytki i cudowne jeziora.
To tutaj można spotkać Wikingów, tropić tajemnice
zakonu templariuszy, oglądać zamki książąt
pomorskich, przejechać się urokliwą wąskotorówką,
spłynąć kajakiem jedną z najpiękniejszych polskich
rzek - Drawą, albo żeglować po jednym z ponad tysiąca
miejscowych jezior.

Liczba mieszkańców

1 719 626 (4,4% ludności Polski)

Gęstośc zaludnienia:

75 mieszkańców na km2

Odsetek ludności miejskiej:
68,9%

Szczecin

Port morski
Układ urbanistyczny centrum wzorowano na Paryżu:
z gwiaździstych placów wybiegają promieniście we
wszystkich kierunkach aleje ocienione platanami
i magnoliami. Miasto otaczają trzy puszcze:
Wkrzańska, Bukowa i Goleniowska. Obowiązkowo

---------------------------------------------------------------------

Można znaleźć tu niesamowite, dzikie zakątki

trzeba tu odwiedzić szczeciński zamek oraz katedrę,
pospacerować Wałami Chrobrego i aleją Fontann,
popłynąć na wycieczkę po porcie szczecińskim
i jeziorze Dąbie.
Muzeum Narodowe w Szczecinie -

---------------

źródło: wikipedia

Darłowo

Jedno z najładniejszych miasteczek Wybrzeża
Zachowała się w nim stara zabudowa i średniowieczny
układ ulic, dobrze zachowany Zamek Książąt
Pomorskich jest jednym z najstarszych obiektów
architektury obronnej na Pomorzu. Twierdzę
wzniesiono na rzecznej wyspie.

Kołobrzeg
Jest największym i jednym z najpiękniejszych polskich
uzdrowisk o niezrównanym uroku
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Pomorze Zachodnie
też zobaczyć katedrę, ratusz, muzeum oraz nowa
starówkę - odbudowaną po zniszczeniach II wojny
światowej. Jednym z najcenniejszych zabytków jest
monumentalna gotycka Bazylika Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Jej wysoka na 74
m wieża góruje nad miastem.

Świnoujście

Miasto na wyspach
To jedyne miasto w Polsce położone na kilkudziesięciu
wyspach, z których największe to Uznam, Wolin oraz
Karsibór. Główna promenada nadmorska została
w ostatnim czasie odnowiona i stała się prawdziwym
salonem miasta. Ale największym skarbem jest
plaża - jedna z najpiękniejszych w Polsce, miejscami
przekraczająca sto metrów szerokości z klifami
i deptakiem.

Stargard

Perła Pomorza Zachodniego

Chociaż w czasie wojny został zniszczony w 70%,
nadal szczyci się cennymi zabytkami. Jeden bok
starego rynku wypełnia ratusz, wzniesiony w XIII w.
Trzeba koniecznie zobaczyć monumentalny kościół
NMP, a także pozostałości miejskich obwarowań otoczone murami, basztami, czatowniami i bramami,
miasto należało do najsilniejszych warowni Pomorza.
W Stargardzie wytyczony został staromiejski szlak
turystyczny o nazwie Klej-not Pomorza.

Trzęsacz

Największa atrakcja turystyczna na
zachodnim wybrzeżu
Świątynia w Trzęsaczu została wzniesiona w XV
wieku i stała niegdyś w odległości prawie dwóch

-----------------------------------------------------------------------------------

i bogatej historii. Można się wspiąć na latarnię, warto

Szczecin

kilometrów od morza. Jakby nieszczęść było mało,
Bałtyk podchodził coraz bliżej świątyni. W 1750
roku był już 58 metrów od kościoła, a wkrótce zabrał
część cmentarza. Odtąd morze naprzeciwko budowli
Trzęsacz - ruiny gotyckiego kościoła pw. św. Mikołaja -

-------

źródło: wyjade.pl

nazywano ponuro “tonią umarłych”. W 1868 roku
kościółek dzielił od Bałtyku dystans jedynie... metra.
W lecie zjeżdżają tutaj tłumy, by przyjrzeć się ruinom
kościoła św. Mikołaja, który padł ofiarą cofającego się
klifu. Od niedawna niezapomniany widok na plażę,
ruiny i nadmorskie urwiska można podziwiać
z nowego tarasu widokowego.

Pojezierze Drawskie
Obejmuje szeroki pas jezior, wielkie połacie lasów
i uśpione miasteczka między meandrami spławnych
rzek. Najcenniejsze partie obejmuje Drawieński Park
Narodowy. Przepływająca przez teren parku rzeka
Drawa należy do najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce.

Kamień Pomorski
Najważniejszym zabytkiem jest wznoszona od XII do
XIII w. romańsko-gotycka katedra św. Jana Chrzciciela,
jedna z najstarszych świątyń na Pomorzu Zachodnim.
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Pałac Słonowice to historia która przeplata się z nowoczesnością,
to odpoczynek i rekreacja razem.
Tu można podziwiać malownicze widoki, połączenie starego
parku ze starodrzewem i nowych nasadzeń, konie, dzikie
ptactwo , tutaj zorganizujecie sobie piknik nad jeziorem
i w grillowni.
Pałac Myśliwski „Słonowice” położony jest na skraju Pojezierza
Drawskiego we wsi Słonowice między Łobzem (10km)
a Świdwinem (8km). Zaledwie godzinę drogi (ok 50km)
od Kołobrzegu, dzięki czemu może stanowić wspaniałą bazę do
wypadów nad morze. Wzdłuż Regi i Starej Regi rozciągają się
przepiękne kompleksy leśne porośnięte przez sosnowe, bukowe
i dębowe lasy bogate w owoce runa leśnego, stwarzające idealne
warunki do uprawiania łowiectwa, wędkowania, jeździectwa,
zbierania grzybów i jagód. Pałac znajduje się na terenie
zabytkowego parku na skarpie nad jeziorem Słonowice,
połączone kanałem z rzeką Regą. Nad jeziorem znajduje się
prywatna piaszczysta plaża z pomostem i przystanią dla łódek.
Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego.
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Kolejną naszą atrakcją jest stajnia i konie, jak
i wszystko co się z tym zwiąże: nauka jazdy dla
początkujących, wyjazdy w teren, rajdy, wynajem
bryczki itp.

Szczególnie polecamy organizację polowań dla myśliwych
krajowych i zagranicznych, organizację konferencji, zjazdy, mitingi
i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe – wesela, chrzciny,
imprezy integracyjne itd.

W Pałacu organizujemy imprezy integracyjne np. Biesiada w Parku
Pałacowym z pieczonym dzikiem i muzyką, tematyczne oprawy
wieczoru (wieczór szkocki, francuski, jazowy). Imprezy plenerowe
(spływy kajakowe, jazda konna, myślistwo, przejażdżki bryczką),
bale maskowe, imprezy w stylu lat 20-tych i wiele innych.
Dodatkowo do
Państwa dyspozycji
prywatna plaża
nad jeziorem
Słonowice, a w
Pałacowym Parku
murowany piec
chlebowy, grill
i wędzarnia, oraz
mnóstwo miejsca
na relaks.

49 26
- 61 | palac@palacslonowice.com
Pałac Słonowice | 8-316 Brzeżno, Słonowice 4 | tel. (94) -364

Zapraszamy!

Pomorze Zachodnie

Szczecin

Starówka zachowała średniowieczny układ ulic
z rynkiem pośrodku. Na zadbanym placyku stoi ratusz
z XVIII w., a otaczają go zabytkowe kamieniczki.
Nieopodal stoi potężna gotycka fara, powstała
w XIV w. Stare miasto otaczają średniowieczne
mury obronne, pieczołowicie odtworzone do pełnej
wysokości. Przy południowych fragmentach fortyfikacji stoi wysmukła baszta Kaszana z XIV w.

Zamek w Krągu
Jest jedną z kilku najlepiej zachowanych
renesansowych siedzib rycerskich Pomorza. Powstał
pod koniec XVI w.

Chojna
W centrum miasta stoi kościół NMP - jest to jedna
z najbardziej imponujących budowli nie tylko na
Pomorzu, ale w całej Polsce. Po drugiej stronie
placu stoi ratusz, wzniesiony w XV w., ceglane mury
otaczające średniowieczne miasteczko przetrwały
tylko we fragmentach - imponujące są dwie
zachowane bramy wjazdowe - Świecka i Brankowska.

Cedynia
W miasteczku tylko częściowo przetrwała
zabytkowa zabudowa, ale ma ono swoisty urok.
Położone tarasowo, miejscami sprawia wrażenie
miejscowości górskiej. Pośrodku pochyłego rynku
wznosi się skromny XIX-wieczny ratusz, a w jego
pobliżu - granitowy kościół, z wąską fasadą i wysoką
ceglaną wieżą zwieńczoną strzelistym hełmem. Na
stromym wzgórzu, najwyższym w mieście, wznosi
się neogotycka wieża widokowa, z której roztacza się

---------------------------------------------------------------------------------

Trzebiatów

imponujący widok na okolicę. Trzeba też odwiedzić
Górę Czcibora, niedaleko miasta - ustawiono na niej
monumentalny pomnik w kształcie białego orła
wzbijającego się do lotu.

Kołbacz
Związany z Cystersami. Gotycki kościół, o zwartej
przysadzistej bryle, jest najcenniej-szym zabytkiem
w okolicy. Powstawał fazami: najstarsza, romańska
część została wzniesiona na początku XIII w. - z tych
czasów pochodzą dwa przęsła nawy, prezbiterium,
transept i dwie pary kaplic przy prezbiterium. Do
naszych czasów dotrwał też XIV-wieczny dom opata
i unikatowa w skali kraju stodoła z XV w.

Wolin i Wikingowie
Jedną z najsławniejszych atrakcji jest “Centrum
Słowian i Wikingów”. Tu można zobaczyć jak
mieszkało się na przełomie IX i X wieku, i jak
ubierali się nasi przodkowie. Dębowo-modrzewiowe
drogi wyglądają dokładnie jak te z czasów Słowian
i Wikingów. Dodatkową atrakcją jest zjedzenie
wypiekanego na tradycyjnym palenisku podpłomyka
lub domowego chleba.
Szczególne walory Wolińskiego Parku Narodowego
to: najpiękniejszy odcinek polskie-go wybrzeża
Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie -

-------------

źródło: wyjade.pl
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Pomorze Zachodnie
wyspiarska delta Świny, przybrzeżny pas wód Bałtyku.
W okolicach Wapnicy znajdują się pozostałości po
odkrywkowych kopalniach kredy (Jezioro Turkusowe)
oraz ruiny przerabiającej je cementowni. Warto zajrzeć
do Lubina, skąd roztacza się wspaniała panorama delty
wstecznej Świny, lub do Wicka, gdzie w lesie znajdują
się pozostałości po instalacjach tajnej broni Hitlera V-3.

Drawsko i Czaplinek
Piękne i malownicze Jezioro leży w Drawskim
Parku Krajobrazowym, a nad jego brzegami leży
miasto Czaplinek, miasto, jak się dalej przekonamy
o ciekawych losach. Atrakcją też jest Stare Drawsko,
usytuowane w przesmyku o 120 m szerokości
pomiędzy dwoma jeziorami.

Góra Chełmska
We wczesnym średniowieczu przy chramie na
wzgórzu gromadzili się słowiańscy poganie,
a gdy zwyciężyło chrześcijaństwo, do wzniesionej

-------------------------------------------------

klifowego, dobrze zachowane lasy bukowe, unikalna -

tam kaplicy przybywali pielgrzy-mi. W 1888 r.
postawiono tu wieżę widokową, z której rozpościera
się fantastyczna panorama.

drzew i krzewów egzotycznych niemal z całego
świata. Najstarsze i najcenniejsze drzewa pochodzą

Stanowi jeden z elementów wschodniego systemu
umocnień niemieckich. Większe skupiska schronów,
a także pozostałości rowów strzeleckich i przeciw
pancernych położone są koło Nadarzyc, Zdbic, Wałcza
i Strzelin.

Kaplica Templariuszy
w Chwarszczanach
Templariusze, czyli bracia Zakonu Ubogich Rycerzy
Chrystusa i Świątyni Salomona do dziś pobudzają
wyobraźnię. Ich kaplica w Chwarszczanach jest
jednym z najcenniejszych zabytków Pomorza, choć
swoim surowym wyglądem może nieco rozczarować
tych, którzy nie znają jego historii. Miejsce to jednak
odwiedzić trzeba absolutnie. Chwarszczany należały
do 1312 roku właśnie do zakonu Templariuszy, którzy
mieli tu swoją komandorię.

Port Lotniczy
Szczecin - Goleniów
im. NSZZ Solidarność
portem lotniczym i 9 najbardziej ruchliwym portem
w Polsce. Położony jest 33 km na północny wschód od
centrum Szczecina, przy drodze krajowej nr 6. Lotnisko

położone jest w odległości około 35 km od Szczecina, 120 km
od Koszalina, 95 km od Kołobrzegu, 80 km od Świnoujścia, 65
km od Międzyzdrojów, 45 km od Stargardu Szczecińskiego,
65 km od Polic i 7 km od Goleniowa.

z lat 1880-1890 m.in. mamutowiec olbrzymi

Informacja:

(sekwoja), platan klonolistny, kasztanowce jadalne,

Tel:+48 91 481 74 00

chiński tuli-panowiec - drzewo to w Europie po raz

Email: info@airport.com.pl

----

pierwszy zasadzono właśnie w Glinnej.

Wał Pomorski

Port lotniczy Szczecin - Goleniów jest międzynarodowym

Ogród dendrologiczny
w Glinnej
jest skupiskiem ogromnej liczby gatunków i odmian

Szczecin
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Stawiamy

na fitness!

wraz z ofertą SPA zestawem obowiązkowym dla coraz
większej liczby hoteli.
Od kilkunastu lat obserwujemy systematyczny wzrost
zainteresowania zdrowym stylem życia, opartym
na ruchu i zbilansowanej diecie. Różnego rodzaju
aktywność fizyczna to dla wielu osób nieodzowny
element rozkładu dnia. Z tym pozytywnym trendem
mamy do czynienia od kilku lat, zatem coraz większa
jest świadomość w tym zakresie. Wśród respondentów
uczęszczających na siłownie podstawowymi
motywatorami chodzenia do klubu fitness są poprawa
kondycji i stanu zdrowia oraz utrata wagi. Nie dziwi
więc fakt, że coraz więcej hoteli rozbudowuje swoją
ofertę o fitnessowe propozycje.

------------------------------Bywa, Oddalenie od miasta, czyste powietrze,
dostęp do ścieżek pieszych, biegowych
i rowerowych, lasów czy morza, jezior czy
rzek to jedne z ważniejszych czynników
wpływających na powodzenie oferty fitness
w hotelu.
-------------------------------

-------------------------------------------------------

Propozycje fitness są dziś bardzo rozbudowane i są

Jednak należy się zastanowić, czy rzeczywiście
propozycje aktywności sportowych i zdrowej diety
w typowo miejskim hotelu obsługującym ewidentnie
gości biznesowych skazane są na niepowodzenie?
Osoby podróżujące służbowo, które na co dzień
uprawiają sport i stosują zbilansowaną dietę,
niechętnie rezygnują ze swoich zdrowych nawyków
podczas wyjazdu służbowego. W związku z tym wiele
hoteli mi w ofercie choćby kilka propozycji zajęć
sportowych, możliwość wypożyczenia rowerów, kijków
do nordic walking czy też lekkostrawne menu oparte
na zdrowych i świeżych produktach. Goście hotelu
miejskiego z pewnością wieczorem lub rano przed
śniadaniem także będą szukali możliwości aktywnego
relaksu, np. w basenie czy w siłowni.

------------------------------Obiekty wypoczynkowe wyróżniające się
malowniczą lokalizacją mają zdecydowanie
więcej możliwości uatrakcyjnienia oferty fitness
poprzez wykorzystanie naturalnej infrastruktury

terenu (ścieżek leśnych, terenów wokół
zbiorników wodnych itp.) i organizacji zajęć
sportowych na świeżym powietrzu.

-------------------------------
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Niekwestionowaną królową jest ostatnio zumba, czyli
połączenie aerobiku i tańców latynoamerykańskich.
Pojawia się w wielu ofertach. – Oczywiście jeśli
gościem hotelu jest w dużej mierze klient biznesowy,
korporacyjny (60% z nich to mężczyźni), to zumba
tutaj raczej się nie sprawdzi, natomiast dobrym
pomysłem będzie włączenie do oferty rowerków
spinningowych. Jakie są pozostałe trendy?
Managerowie najczęściej korzystają z grupowych zajęć
fitness, spinningu oraz indoor walking (ćwiczenia na
eliptykach prowadzone przez instruktora, których
dodatkiem jest motywujące tło muzyczne)
i z treningów personalnych. Warto wspomnieć także
o popularności body pump, czyli treningu siłowo
wytrzymałościowego z użyciem sztang, body combat
(kombinacji fitness i sztuk walki) czy body balance
stanowiącego trening oparty o elementy jogi, tai chi
i pilates. Wielu zainteresowanych znajdują również
takie zajęcia, jak Zdrowy kręgosłup i Stretching
wzmacniający mięśnie brzucha.

Oferta szyta na miarę
Idealnie ułożona oferta fitness, która zachęci gościa
nie tylko do przyjazdu do hotelu, ale także wywoła
u niego zainteresowanie zdrowym stylem życia,
powinna przede wszystkim być kompleksowa.
Wszystkie elementy pobytu powinny się ze sobą
idealnie komponować. Przygotowując ofertę fitness
trzeba podejść do tematu holistycznie i połączyć go
np. z filozofią wellness, czyli dążeniem do możliwie
najdłuższego zachowania młodości, zdrowia i dobrego
samopoczucia. Kolejny element, który nieodłącznie
musi znaleźć się w ofercie fitness, to oczywiście
dieta. Specjalnie skomponowane menu sprawia, że
odnowa biologiczna, zrzucanie wagi czy modelowanie

-------------------------------------------------------------------

Fitnessowe hity

sylwetki stają się skuteczniejsze. Dopełnieniem wysiłku
fizycznego i odpowiednio skomponowanej diety są
zabiegi kosmetyczne i masaże poprawiające kondycje
skóry, a także wspomagające odchudzanie, o działaniu
detoksykującym oraz ujędrniającym skórę.
Pomysł na atrakcyjną ofertę, która zainteresuje
nie tylko gości hotelowych? Ciekawe są imprezy
integracyjne skonstruowane wokół fitnessu, wraz
z związanymi z nim grami miejskimi, a nawet joga
ze śniadaniem. Tak by z jednej strony było to mądre
i świadome, a z drugiej, aby potraktować temat
nieco z przymrużeniem oka, żeby nie zanudzić gości.
Takimi konceptami są zainteresowane m.in. firmy
organizujące wyjazdy dla swoich pracowników.
Przygotowując ofertę, hotel myśli o kliencie
hotelowym, dla którego fitness w grupie
zorganizowanej jest dodatkową atrakcją, a także
odskocznią od codziennych zmagań. Wówczas nawet
manager po wyczerpującym szkoleniu znajdzie czas na
dodatkową aktywność. Przygotowując propozycje, nie
można zapomnieć o dzieciach, dla których fitness
i aqua fitness to forma zabawy, pracy w zespole,
a przede wszystkim kontaktu z rówieśnikami.
Przygotowanie bazy do realizacji profesjonalnej oferty
fitness, mimo że kosztowne dla hotelu, jest jednak
niezbędne.

------------------------------Jak nie ma hotelu bez pokoi, restauracji, tak
obecnie nie uda się prowadzić hotelu bez
rekreacji.
-------------------------------

Beata Anna Święcicka
Redaktor
Biznes Hotel
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Bydgoszcz

z najciekawszych pod względem kultury ludowej
w Polsce. Okolice te związane są także z początkiem
państwa polskiego. Znajdują się tu zabytki wczesnego
średniowiecza - romańskie kolumny w Strzelnie,
kolegiata w Kruszwicy czy świątynia w Kościelcu
Kujawskim to najcenniejsze zabytki z tego okresu.
Z kolei Ziemia Chełmińska i Dobrzyńska związane są
z powstaniem państwa krzyżackiego. Także inne części
województwa - Pałuki, Bory Tucholskie czy Kociewie
obfitują w różnorodne atrakcje. Miłośnicy aktywnego
wypoczynku znajdą tu doskonałe przestrzenie do jazdy
na rowerze i akweny dogodne dla kajakarstwa i innych
sportów wodnych, a miłośnicy przyrody wielkie
kompleksy leśne poprzecinane czystymi
i wyjątkowo bystrymi, jak na niziny rzekami, a także
cenne rezerwaty przyrody.

Liczba mieszkańców

2 098 370 (5,4% ludności Polski)

Gęstośc zaludnienia:

116,76 mieszkańców na km2

Odsetek ludności miejskiej:
61,1%

---------------------------------------------------------------------

Kujawy to charakterystyczny region, jeden

Biskupin

Polskie Pompeje
Osiedle obronne ze zrekonstruowanymi: odcinkami
wałów obronnych, domostwami, ulicami, falochronem
oraz bramą wjazdową uznano za pomnik historii
Polski. Jest najbardziej znanym rezerwatem
archeologicznym w Europie Środkowej. To gród
obronny ludności kultury łużyckiej sprzed 2700
lat. Pozostałości tego osiedla przetrwały dzięki
konserwującym właściwością wody i torfu. Na terenie
rezerwatu znajdują się eksponaty od epoki kamienia
do czasów średniowiecznych.

Toruń

Jedno z najciekawszych miast Polski
Z racji ogromnej ilości zabytków toruńskie Stare
Miasto wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa
kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Podwaliny
potęgi miasto zawdzięcza zakonowi krzyżackiemu, ale
od wieków mieszały się tu wpływy polskie
i niemieckie, współistniały dwie religie: katolicka
i protestancka. Na średniowiecznym rynku
i otaczających go ulicach znajduje się kilkaset
gotyckich zabytków. Bardzo charakterystyczną cechą
jest toruński budulec: kościoły, kamienice
i mury - niemal wszystko zbudowano z cegły, dzięki
czemu miasto pozostało nie zniszczone w czasie
II wojny światowej. Budowę murów obronnych
kamienno – ceglanych rozpoczęto od połowy XIII
wieku i kontynuowano do końca wieku. Stare
i Nowe Miasto były opasane niezależnymi od siebie
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miejskich (przetrwały tylko: Brama Mostowa, Brama
Żeglarska i Brama Klasztorna) oraz prawdopodobnie
54 baszty (przetrwało tylko 9 z nich: najsłynniejsza
Krzywa Wieża, najstarsza Wartownia oraz Gołębnik,
Żuraw, Monstrancja, Koci Łeb i 3 bezimienne ). Miasto
może pochwalić się także spichlerzami, Zamkiem
Krzyżackim oraz XIX-wieczną twierdzę. To największa,
po Krakowie, liczba autentycznych zabytków sztuki
i architektury gotyckiej w Polsce.
Dom Mikołaja Kopernika, Toruń -

----------------

źródło: wyjade.pl

Chełmno

Miasto zakochanych
Miasto, za sprawą obecności relikwii św. Walentego,
okrzyknięte zostało miastem zakochanych.
Największymi atrakcjami turystycznymi Chełmna
są piękne, dobrze zachowane zabytki z czasów jego
świetności. W pełni zachował się średniowieczny
szachownicowy układ ulic oraz długie na 2270
metrów średniowieczne mury obronne, zniesione
w miejscu pierwotnych umocnień drewnianoziemnych. Mury obronne Chełmna są jednym
z najwspanialszych przykładów architektury obronnej
w Europie. Godne uwagi są związane z murami dwie
bramy: Merseburska i Grudziądzka oraz 23 baszty
m.in. Prochowa, Dominikańska oraz Panieńska. Za
„perłę architektury” uważa się gotycko-renesansowy

-----------------------------------------------------------------------------------

murami, w których znajdowało się łącznie 11 bram

Bydgoszcz

ratusz obecnie stanowiący siedzibę Muzeum Ziemi
Chełmińskiej. Przepiękna średniowieczna starówka,
znajdująca się na Europejskim Szlaku Gotyku
Ceglanego, została wpisana w 2005 roku na Listę
Pomników Historii Prezydenta RP. W Chełmnie
możemy podziwiać aż 6 kościołów gotyckich. Te
wszystkie walory zostały docenione przez Polską
Organizację Turystyczną, która w 2008 roku
przyznała miastu Certyfikat „Najlepszego Produktu
Turystycznego Regionu”.

Ciechocinek

Największe i najważniejsze uzdrowisko
nizinne w Polsce
Największą atrakcją są tu dwie drewniane tężnie,
czyli urządzenia do odparowywania wody z solanek.
Dwie pierwsze konstrukcje stoją na 7 tys. dębowych
pali wbitych w ziemię. Od procesu stężania solanki
pochodzi nazwa - tężnia.

Grudziądz
Największą osobliwością Grudziądza jest zwarty rząd
26 spichlerzy imponujących wysokością - od strony
miasta mają po dwie kondygnacje, a od strony Wisły
po pięć, sześć lub siedem, czyli niewiele ustępują
współczesnym wieżowcom. Na starówce warto zobaczyć kilka kościołów, piękny rynek z barokowymi
kamieniczkami, a także wybrać się na zamkową gorę,
gdzie znajdują się resztki murów krzyżackiej warowni.
Nie wolno tez zapomnieć o zobaczeniu pozostałości
potężnej twierdzy.

Kruszwica

Legenda o Popielu i Piaście
Niegdyś główny ośrodek plemienia Goplan, które pod
koniec IX w. zostało włączone do państwa Polan. Do
tych czasów nawiązuje znana powszechnie legenda
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Wieża, choć tak naprawdę jest ona pozostałością po
zamku wybudowanym przez Kazimierza Wielkiego.
Najcenniejszym zabytkiem miasta jest wspaniała
kolegiata - jeden z najcenniejszych romańskich
zabytków w Polsce.

Bydgoszcz

Największe miasto regionu
Średniowieczne centrum z rynkami - Starym, Rybim,
Zbożowym i Wełnianym - rozciąga się w dolinie
Brdy. Stare Miasto w Bydgoszczy to najstarsza część
miasta, której układ przestrzenny zaplanowany został
już przez króla Kazimierza Wielkiego w XIVw. Stare
Miasto to przede wszystkim Stary Rynek zabudowany
XIX-wiecznymi malowniczymi kamienicami oraz
otaczające go uliczki, a wszystko to w bezpośrednim
sąsiedztwie rzeki Brdy. Nad rzeką, usytuowane są
najbardziej charakterystyczne budowle Bydgoszczy
- trzy spichrze. Bydgoska katedra, a dokładnie
Bydgoszcz, XIX-wieczna wieża ciśnień -

źródło: wikipedia.org

--------
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o Popielu i Piaście, z którą kojarzona jest Mysia

Kościół p.w. św. Marcina i Mikołaja ( zw. Farą) to
bez wątpienia jeden z najpiękniejszych, a przede
wszystkim najstarszy budynek w mieście. Kościół
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
powszechnie zwany kościołem Klarysek, to jeden
z najbardziej charakterystycznych obiektów miasta. Za
to Wyspa Młyńska to jedno z najbardziej niezwykłych
i urzekających miejsc. To co czyni ją wyjątkową to
przede wszystkim jej położenie
w samym sercu miasta, zaledwie kilka kroków od
Starego Rynku. Wyspa była przemysłowym centrum
miasta od średniowiecza przez kilka następnych
stuleci. Woda, kładki, dawne młyny (dziś muzea),
budynki z czerwonej cegły odbijające się w nurtach
Młynówki (tzw. Wenecja Bydgoska), zadbana zieleń,
w tym przede wszystkim kasztanowce, tworzą
dziś atmosferę bydgoskiej wyspy rzecznej. Warto
pospacerować zabytkowymi ulicami centrum, albo
wypocząć w jednym z kilku przepięknych parków,
z których słynie miasto ( np. Dzielnica Muzyczna).

Strzelno
Znajdują się tu bardzo stare i cenne kościoły prawdziwe perły architektury romańskiej w skali
całego kraju. Kościół Trójcy Świętej z około 1170r.,
kryje w swoim wnętrzu unikalne dzieło sztuki - cztery
romańskie kolumny, z których dwie są wyjątkowo
pięknie rzeźbione - przedstawiają wady i występków
ludzkich, a druga - cnoty. Tuż obok dawnych
zabudowań klasztornych wznosi się uroczy kościół
św. Prokopa z wąskimi romańskimi okienkami
ozdobionymi witrażami.

Golub

Dobrzyń nad Drwęcą
Rzeka dzieli miejscowość na dwie części, które do
1951 r. były osobnymi miastami. Dużo starszy Golub
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wspaniale zachowany czteroskrzydłowy zamek na
skraju urwiska, który wznieśli w XIV w. Krzyżacy.

Rezerwat Cisy Staropolskie im.
w Wierzchlesie
Jest najliczniejszym skupiskiem cisa na stanowisku
naturalnym w Europie. Urzeka swoją tajemniczością,
dzikością oraz niepowtarzalnym charakterem, przez
co jest jedną z chętniej odwiedzanych atrakcji Borów
Tucholskich. Obecnie znajduje się tu prawie 3 tysiące
okazów cisa.

Akwedukt najdłuższy w Polsce
Niedaleko osady Fojutowo

Unikatowy zabytek architektury hydrotechnicznej,
wzorowany na antycznych rzymskich budowlach,
będący skrzyżowaniem dwóch cieków wodnych:
Czerskiej Strugi (płynącej dołem) i Wielkiego Kanału
Brdy (płynącego górą). Budowla ma 75 m długości.

Brodnica
Zastawione wysokimi, głównie XIX-wiecznymi domami
stare miasto okalają pozostałości murów, najlepiej
zachowane od strony północnej i południowej. Po
XIV-wiecznym zamku pozostały jedynie piwnice, ruiny
przyziemia i ośmioboczna, wysoka na 54 m wieża.

Solec Kujawski - jeden z największych

w Europie park dinozaurów

Ustawiono tu ponad 100 naturalnej wielkości
rekonstrukcji mezozoicznych gadów, spośród
których większość stanowią dinozaury, a dzięki
współpracy artystów z naukowcami jest to jedna

---------------------------------------------------------------------------------

słynie z zabytków. Najcenniejszym zabytkiem jest

Bydgoszcz

z najdokładniejszych w Europie rekonstrukcje
prehistorycznych stworzeń.

Włocławek
Miasto starych kościołów, zwany niegdyś
Włodzisławem, należał do najstarszych osad
w Polsce. Najcenniejszym zabytkiem jest Katedra
Wniebozwzięcia NMP, a współczesną atrakcją jest
zalew.

Inowrocław
Miasto na soli

Leży na potężnym wsadzie solnym, który miał
ogromne znaczenie dla rozwoju miasta. W 1875
powstało uzdrowisko, w którym do dziś wykorzystuje
się miejscowe bogactwa naturalne: sól i solankę.
Inowrocławska tężnia ma kształt dwóch połączonych
ze sobą wieloboków, mierzy 9 metrów wysokości
i ponad 320 metrów długości.

Tężnie solankowe, Inowrocław -

-----------------

źródło: wyjade.pl
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Dobrzyński Skansen
Jest jednym z najmłodszych skansenów w Polsce. Są
tu zabudowania z końca XVIII, z XIX i początku XX
wieku, w większości przeniesionych z różnych wsi
Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Wenecja
Jest malowniczo położona między trzema jeziorami:
Weneckim, Skrzynką i Biskupińskim. Ma dwie atrakcje:
skansenem kolejek wąskotorowych i ruiny zamku,
w których straszy duch Diabła Weneckiego.
Zamek Krwawego Diabła Weneckiego, Wenecja -

--------

źródło: wyjade.pl

Grocholin
Na przełomie XVI i XVII wieku wybudowany
renesansowy dwór uważany za rzadki przykład
budownictwa obronno-mieszkalnego w Polsce
północnej. Zachował się w mało zmienionej
postaci, dzięki temu, że obok wybudowano nowy,
klasycystyczny dwór. W otoczeniu dworu i pałacu
założono w XIX wieku klasycystyczny park krajobrazowy.

---------------------------------------------------------------------------------

Kujawsko

Zamek Krzyżacki
w Zamku Bierzgłowskim
Znajduje się tutaj jedna z najstarszych obronnych
budowli krzyżackich - gotycki zamek, wzniesiony
w latach 1270-1305. Zamek był wielokrotnie
niszczony i odbudowywany. Przedzamcze jest
otoczone kamiennym murem, w którym od północy
znajduje się główna brama i baszta. Od 1992 roku
właścicielem zamku jest Diecezja Toruńska.

Drewniana chata mennonicka
w Chrystkowie
Chrystkowo jest wsią założoną w XVI wieku jako
własność rycerska, potem szlachecka, a od drugiej
połowy wieku XVI związana z osadnictwem
holenderskim - Mennonitów, odłamu protestanckiego
anababtystów z Niderlandów. We wsi pod nr
21 znajduje się pomennonicki dom podcieniowy
drewniany z 1770 roku z monumentalną strzechą
i bocianim gniazdem na szczycie. Wnętrze domu to
żywe muzeum wypełnione starymi sprzętami
i resztkami nagrobków mennonickich, uratowanymi
z niszczejących cmentarzy.
Chrystkowo, chata mennonitów z 1770 roku -

---------

źródło: wikipedia.org
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Zamek w Świeciu zbudowali Krzyżacy w XIV w.,
na miejscu wcześniejszej budowli. - jedyny
w północnej Polsce zamek wodny, chroniony
głównie przez Wdę i system fos. Zbudowano ją
w stylu włoskim, z wieżami owalnymi zamiast
czworobocznych - typowych dla budowli krzyżackich.
Ruiny Zamku Krzyżackiego w Świeciu -

-------------

autor: Aleksandra Wolska , źródło: wikipedia.org

Chełmża
Monumentalna Gotycka Konkatedra z XIII w.,

-----------------------------------------------

Zamek Krzyżacki w Świeciu

malownicze położenie i sąsiedztwo duże-go
czystego jeziora są największymi atutami miasta.
Gotycka katedra ma dwie wieże, z których wyższa
nakryta jest barokowym hełmem - jej wnętrze
zachwyca barokowym przepychem i jest obecnie
najstarszym zachowanym obiektem ceglanym na
terenie Ziemi Chełmińskiej.

Koronowo
Główna atrakcja miasta to zespół pocysterski
z kościołem Wniebowzięcia - powstawała w kilku
etapach od schyłku XIII w. aż do początku XVII w.
Powstał tu także zalew, nad którym działają liczne
ośrodki wypoczynkowe.

Nowe

Zamek Krzyżacki
Budowę zamku rozpoczęli Krzyżacy
najprawdopodobniej około połowy XIV w.
Był to jeden z najmniejszych zamków krzyżackich na
Pomorzu. Składał się z trzykondygnacyjnego budynku
mieszkalnego i obwodu muru połączonego
z obwarowaniami miejskimi. Prawdopodobnie od
strony miasta odgraniczał zamek oddzielny mur, być
może poprzedzony fosą.

Port Lotniczy
im. I.J. Paderewskiego
Lotnisko Bydgoszcz Szwederowo
Bydgoski port lotniczy - Szwederowo położony jest na

południowy - zachód od Bydgoszczy, około 3 km od centrum
miasta. Zajmuje 10 miejsce pod względem obsługiwanego ruchu
lotniczego, a zwłaszcza ilości odprawianych pasażerów w Polsce.

Radzyń Chełmiński

Port Lotniczy Bydgoszcz
ul. Al. Jana Pawła II 158
85-151 Bydgoszcz

Warownia – ruina, która się tu znajduje,
zaliczana była do grupy największych i najlepiej

Telefony kontaktowe:

umocnionych w całym Państwie Krzyżackim.

tel.: +48 52 365 47 00

Z okazałej przed laty warowni została niestety

----

tylko jej część.

Bydgoszcz
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Wielkopolska

Poznań

z początkami polskiej państwowości. To również obok dolnośląskiego - region z największą ilością
pięknych pałaców i dworów.
Nie brakuje tu pięknych pojezierzy, dzikich puszczy,
malowniczych dolin rzecznych. To region niezwykle
atrakcyjny dla kajakarzy i żeglarzy, a ze względu na
“płaskość” oraz dobrą infrastrukturę - jeden
z najlepszych dla rowerzystów.

Liczba mieszkańców

3 467 016 (8,9% ludności Polski)

Gęstośc zaludnienia:

116 mieszkańców na km2

Odsetek ludności miejskiej:
55,9%

Poznań
Jest jednym z najstarszych miast lokowanych
w Polsce. W przeszłości był siedzibą władz Polski. Na
przepływającej przez miasto Warcie położona jest
wyspa Ostrów Tumski, połączona z lądem mostami
Bolesława Chrobrego i Mieszka I oraz biskupa Jordana,

---------------------------------------------------------------------

W Wielkopolsce znajduje się wiele miejsc związanych

który łączy wyspę ze Śródką, historyczną osadę
książęcą, włączoną do granic miasta w 1800 roku.
Znajdująca się na wyspie Bazylika Archikatedralna
świętych Apostołów Piotra i Pawła to jedna
z najstarszych świątyń w Polsce.

Rogalin

Lech, Czech i Rus
Zachwycający pałac w Rogalinie był siedzibą rodu
Raczyńskich. Obecnie jest oddziałem Muzeum
Narodowego w Poznaniu. Rogalin słynie również ze
swoich dębów, rośnie ich tu ponad tysiąc, z czego
więcej niż osiemset uznanych jest za pomnik przyrody.
Najsłynniejsze z nich to, nawiązujące do legendy
o powstaniu Polski, dęby “Lech” (obwód 6,35m),
“Czech”(obwód 7,26m) i “Rus”(9,26m).

Powidz i jezioro Powidzkie
Jezioro Powidzkie jest rozległym i największym
jeziorem w Wielkopolsce. Powstałe w polodowcowej
rynnie ma bardzo różnorodną linię brzegową i stało
się najpopularniejszym wielkopolskim ośrodkiem dla
amatorów żeglarstwa, windsurfingu i kitesurfingu.

Gniezno

Pierwsza stolica
Gniezno, podobnie jak Rzym, wzniesione jest na
siedmiu wzgórzach. Na najsłynniejszym z nich,
Wzgórzu Lecha, zwanym Górą Królewską, zbudowano
kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
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Wielkopolska
koronowano 5 władców polskich. Katedra szczyci się
słynnymi “Drzwiami Gnieźnieńskimi”, wykonanymi
z brązu w XII w., które przedstawiają sceny z życia
św. Wojciecha.

Kalisz

Najstarsze polskie miasto
W dzielnicy Zawodzie utworzono Rezerwat
Archeologiczny, gdzie można podziwiać drewniane
chaty, pomosty i fragmenty innych zabudowań
z czasów pierwszych Piastów. Spacerując po uliczkach
miasta napotkamy wiele interesujących zaułków,
kamienic i świątyń różnych wyznań.

Kłodawa

Unikalna kopalnia soli
Kopalnia z różową solą, z uwagi na swoją unikalność
w skali światowej, zostało objęte ochroną w ramach
programu Natura 2000. W ostatnich latach otwarto tu
Podziemną Trasę Turystyczną.

Kłodawa - kopalnia soli

---------------------

źródło: wyjade.pl

-----------------------------------------------------------------------------------

Katedra urosła do rangi symbolu Polski, bowiem tu

Poznań

Kórnik
Zamek w Kórniku to zabytkowa rezydencja nad
Jeziorem Kórnickim. Choć obecny kształt pochodzi
z XIX w., początki zapierającego dech w piersiach
zamku sięgają średniowiecza. Zamek przez setki lat
odgrywał ważną rolę kulturową w regionie.

Wielkopolski Park Narodowy
i Puszczykowo
Ze względu na prawdziwe bogactwo ekosystemu park
nazywany jest “żywym muzeum przyrody”. Najbardziej
znane miejsce parku to Jezioro Góreckie, na którym
jest Wyspa Zamkowa z ruinami neogotyckiego
zamku. Na terenie wokół parku leży miejscowość
Puszczykowo.

Ostrów Lednicki
Miejsce chrztu Polski

Na obszarze Ostrowa Lednickiego, największej wyspy
na Jeziorze Lednickim, prawdopodobnie miał miejsce
chrzest Polski w 966 r. Na wyspie można zobaczyć
pozostałości grodu Mieszka I z unikatowymi na skalę
europejską ruinami pałacu książęcego oraz kościoła
i cmentarza sprzed tysiąca lat.

Jeziora Przemęckie
Szlak konwaliowy

Szlak konwaliowy jest uznawany za jeden
z najpiękniejszych w Polsce. Nazwa szlaku pochodzi od
Wyspy Konwaliowej, porośniętej rzadkim gatunkiem
różowej konwalii. Kilkanaście występujących tu jezior
jest połączonych systemem kanałów i rynien. Trasę
szlaku o długości 37 km zazwyczaj pokonuje się
w dwa lub trzy dni.
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Wielkopolska

Poznań

W Lesznie mieści się najpiękniejszy wielkopolski
ratusz . Barokowe kamieniczki, kolegiata pw. Św.
Mikołaja, kościół pw. Świętego Krzyża - dawny zbór
luterański, obok którego znajduje się lapidarium.
Leszno jest ważnym ośrodkiem szybownictwa,
modelarstwa lotniczego i baloniarstwa.

Gołuchów
Główną atrakcją turystyczną jest wyjątkowy zamek
wzniesiony w XVI w. położony w samym sercu
Ośrodka Kultury Leśnej, gdzie rośnie ponad 80 tysięcy
drzew. Jest tu także Pokazowa Zagroda Zwierząt,
w której przebywa kilka żubrów, daniele, dziki i koniki
polskie.
Zamek w Gołuchowie

----------------------

źródło: wyjade.pl

Antonin
Jego główną atrakcją jest XIX-wieczny Pałac
Myśliwski. Okolice pałacu są wyjątkowo malownicze.
Znajduje się tu Rezerwat Krajobrazowy Wydymacz dom dla licznych roślin chronionych, oraz dębów
o obwodach nawet do 6,9 m.

---------------------------------------------------------------------------------

Leszno

Puszcza Notecka
Puszcza Notecka to największy wielkopolski kompleks
leśny. Najciekawszym z jedenastu rezerwatów
przyrody jest “Bagno Chlebowo”. Jego ściśle
chronionym obszarem jest wyjątkowe torfowisko,
porośnięte sosnami i brzozami o nietypowych
kształtach i żurawiną błotną.

Jarocin
Jarocin jest jednym z najstarszych miast Wielkopolski.
Siedząc w stylowej kawiarni można podziwiać
średniowieczny układ ulic odchodzących od rynku. W
pobliżu znajduje się XIX-wieczny park. Warto zobaczyć
ruiny wybudowanego w XV w. kościoła pw. Świętego
Ducha.

Puszcza Notecka
Puszcza Notecka to największy wielkopolski kompleks
leśny. Najciekawszym z jedenastu rezerwatów
przyrody jest “Bagno Chlebowo”. Jego ściśle
chronionym obszarem jest wyjątkowe torfowisko,
porośnięte sosnami i brzozami o nietypowych
kształtach i żurawiną błotną.

Wielka Pętla Wielkopolski
To prawie siedemsetkilometrowy szlak żeglugi
śródlądowej, z którego połowa przebiega przez
województwo wielkopolskie, a pozostała część przez
lubuskie i kujawsko-pomorskie. Opłynięcie całej trasy
może zająć ponad miesiąc, ale szlak można zwiedzać
krótszymi odcinkami, dzieląc żeglowanie ze spacerami
w mijanych miastach, odwiedzaniu interesujących
miejsc, jak widoczne na zdjęciu opactwo cystersów
w Lądzie nad Wartą i wędrówkami po lasach. Większe
przystanie na szlaku to Sławsk, Mikorzyn i Konin-
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Wielkopolska
Mściszewo, Obrzycko i Ślesin. Droga wodna Pętli
obejmuje Wartę na odcinku Konin - Santok, Noteć na
odcinku Santok - Kanał Bydgoski i drogę wodną przez
Jezioro Gopło i jeziora konińskie do Warty w Koninie.

Rydzyna
Rydzyna jest przykładem miasta, w którym zachował
się, wiążący miasto z rezydencją, barokowy układ
urbanistyczny. Czterokondygnacyjna rezydencja,
z czterema basztami w narożnikach, rozplanowana jest
wokół wewnętrznego dziedzińca. Inną atrakcją jest
wiatrak typu koźlak zbudowany w XVIII w.

Turek
Turek to XIV-wieczne miasto, którego nazwa pochodzi
od silnego zwierzęcia - tura, zamieszkującego
niegdyś okoliczne lasy. Turecki rynek, secesyjne

--------------------------------------------

Pątnów. Inne dogodne miejsca do cumowania to

Poznań

kamienice, fontanna i ratusz są idealną scenerią dla
romantycznych wieczorów.

Szwajcaria Żerkowska i Śmiełów
To malownicza kraina niewysokich wzgórz, którego
sercem jest Śmiełów ze swoim klasycystycznym
pałacem. Na terenie Ziemi Żerkowskiej utworzono
Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy.

Złotów

Perła Wielkopolski
Prawie 40% powierzchni miasta zajmują tereny
zielone, leśne i wodne. Promenada nad malowniczym
Jeziorem Miejskim pozwala zwiedzić historyczną
dzielnicę miasta. Miłośnicy wędrówek i rowerowych
wycieczek znajdują tu coś dla siebie - miasto
przygotowało 200 km szlaków turystycznych.

----------------------------------------------------------------------

Port Lotniczy w Poznaniu im. H.Wieniawskiego
Lotnisko Poznań - Ławica jest międzynarodowym portem

• kompleksowa obsługa personelu przeszkolonego w zakresie

lotniczym. Jest 6-tym co do wielkości portem lotniczym

protokołu dyplomatycznego

w Polsce. Położone jest w odległości 7 km od centrum

• poczęstunek w ramach oferowanych artykułów

Poznania, pomiędzy trasami na Berlin i Buk.

konsumpcyjnych
• catering (na indywidualne życzenie klienta)

W ramach usługi VIP lotnisko zapewnia:

• przekąski

• w ramach pakietu VIP Pass pasażerowie mogą korzystać

• urządzenia biurowe

z opcji Super Fast Track (ekspresowa obsługa pasażera - 20

• możliwość bezpłatnego skorzystania z internetu

minut przed odlotem)

stacjonarnego oraz wi-fi

• koordynacja odprawy biletowo-bagażowej, paszportowej,

• usługi na życzenie (rezerwacja hotelu, przywołanie taksówki)

celnej oraz kontroli bezpieczeństwa
• transport pomiędzy salonem VIP a samolotem

Port Lotniczy Poznań

• wjazd samochodem na płytę lotniska (dodatkowa opłata)

ul. Bukowska 285

• trzy odrębne sale wyposażone w nowoczesne meble

60-189 Poznań

• szeroka gama prasy krajowej i zagranicznej
Informacja lotniskowa: + 48 61 849 23 43

• miejsca parkingowe bezpośrednio przy salonie VIP
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INWESTYCJE W ZABYTKI
są w zasadzie do dwóch ich docelowych funkcji.
Pierwsza to w wypadku pałaców czy dworów
luksusowe rezydencje mieszkalne, czy w wypadku
skromniejszych dworków zwykłe domy mieszkalne,
a druga to hotele bądź pensjonaty. W obu wypadkach
stoją za decyzjami nabywców i inwestorów przesłanki
zarówno biznesowe jak i emocjonalne.
Choć trzeba dodać, bywa i tak, że obiekty
odnawiane na rezydencję zyskują z czasem funkcje
hotelowe, bywa też – choć znacznie rzadziej –
odwrotnie.
Hotele w zabytkach to temat obszerny
i niejednorodny, także z punktu widzenia realizacji
głównego celu w jakim podjęto się kosztownego
remontu, a więc zysku. Życie pokazuje, że obiekty
w miastach, na ogół są to zabytkowe kamieniczki
lepiej sobie radzą, bo to w miastach koncentruje się
życie biznesowe, a i turystyczne, o ile miasto jest
turystycznie atrakcyjne. Kraków, Warszawa, Wrocław,
Gdańsk, Toruń czy Poznań to dobre przykłady. Tu
właściciele hoteli czy apartamentów, coraz częściej
działających w konwencji Bed & Breakfast na brak
gości, tym samym zysków, nie narzekają.
Całkowicie natomiast odmienna jest sytuacja
obiektów ulokowanych poza głównymi miastami,
najwspanialszych naszych pałaców, zamków, dworów.
Wydawać by się mogło, że ze względu na swój
niepowtarzalny klimat winny być odwiedzane głównie
przez turystów indywidualnych. Nie zawsze jeszcze tak
jest, a szkoda. Ważne są spotkania biznesowe, a trzeba
dodać, że każdy prawie obiekt wyposażony jest w sale
konferencyjne i szkoleniowe.
Pytaniem dla mnie niezwykle istotnym jest, czemu

--------------------------------------------------------------------

Inwestycje w obiekty zabytkowe ograniczone

------------------------------Ostatnio bardzo modne jest organizowanie
wesel i innych imprez rodzinnych w pałacach
i zamkach. Jest to wspaniała alternatywa
dla restauracji i sal weselnych, gdyż
niepowtarzalny klimat i atmosfera miejsca
stanowi niezapomnianą i wyjątkową oprawę
uroczystości.
------------------------------nadal mamy taką małą wiedzę o naszych pałacach
i możliwościach wypoczynku jakie oferują? Wydaje
mi się, że jest kilka powodów, które niestety często
nie mają ulokowania w rzeczywistości. Na przykład
powszechna jest ta o wysokich cenach.

------------------------------Tymczasem hotele w pałacach prześcigają się
wręcz w pakietach pobytowych, a ich wycena
jest najczęściej niezwykle „życzliwa”.
------------------------------Często też na ich stronach www pojawiają się oferty
typu „last minute”, czasem można do pałacu czy
zamku pojechać tanio w ramach ofert tzw. sprzedaży
grupowej. Inny argument pojawiający się co jakiś czas
to brak atrakcji na miejscu w obiekcie. I tu obiekty
robią sporo, by uatrakcyjnić pobyt. Znam wiele hoteli
w zabytkach, które ze względu na rozległe na ogół
tereny wokół – głównie parki – mają bardzo dobrze
rozwinięte miejsca na uprawianie sportu np. boiska
czy korty tenisowe, własne rowery, czy kijki do nordic
walking. Jest wiele obiektów, które posiadają własne
stadniny konne, kręgielnie, baseny zewnętrzne
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posiada rozbudowaną infrastrukturę dla wypoczynku
rodzinnego. Są więc place zabaw dla dzieci, czasem
całe systemy zjeżdżalni linowych, labiryntów
z kukurydzy i podobnych atrakcji. Zatrudnia się też
opiekunki dla dzieci (rodzice w tym czasie mogą
się zająć sobą i swoimi sprawami), które nie tylko
zajmują się dziećmi, ale i animują ciekawe zabawy.
Ta tendencja rodzinna jest w hotelach historycznych
widoczna także w formie ich udziału w oficjalnych
certyfikowanych projektach np. Hotel Przyjazny
Rodzinie.
Niebagatelnymi atrakcjami są ciekawe, historyczne
zabytki lub pomniki przyrody, które zazwyczaj otaczają
takie pałace. Można zanurzyć się w miejscach, które
nie są wymieniane w przewodnikach turystycznych,
więc nie ma obawy, że natkniemy się na tłumy
turystów. Miejsca takie mogą stanowić wytchnienie dla
zabieganych i spragnionych spokoju urlopowiczów.
Istotnym, jak się wydaje ograniczeniem
w indywidualnych wyjazdach do tych miejsc jest wciąż
mała o nich wiedza, jako alternatywy do spędzenia
wypoczynku czy choćby wyjazdu na weekend.
Niestety, portale rezerwacyjne nie mają zakładek
i informacji o historycznym charakterze obiektu,
stąd giną one w gąszczu, a same strony własne hoteli
pozostawiają często wiele do życzenia. A tam są
właśnie te oferty i pakiety najciekawsze i najtańsze.
Innymi słowy promocja tych obiektów nie zawsze jest
na odpowiednim poziomie.
Wracając do biznesowego aspektu funkcjonowania
zabytkowych hoteli, to w biznesplanie inwestor
uwzględnić winien zarówno koszty remontowe jak
i późniejsze koszty utrzymania obiektu w jego pełnej
gotowości do przyjęcia gości. Ten pierwszy element
jest niezwykle ważny – chodzi o to, by ponosząc koszty

remontu – prac budowlanych i konserwatorskich,

------------------------------------------------------------------

i wewnętrzne, salki fitness, spa i sauny. Wiele hoteli

często dodatkowych badań archeologicznych –
pamiętać, że zakładany okres spłaty kredytu związany
w funkcjonowaniem obiektu. może się w czasie
przesunąć.
Nie znaczy to bynajmniej, że zniechęcam
potencjalnych inwestorów do interesowania się
przywracaniem do życia zrujnowanych pałaców,
zamków, dworków..., których wciąż jest wiele i które
czekają na ratunek. Zachęcam do tego także szczytną
ideą, która niesie w sobie realne szanse na ogromną
przygodę i satysfakcję inwestora ratującego wielkie
narodowe dziedzictwo. By jednak ograniczyć ryzyko
i związać to z finansowym sukcesem trzeba się
bardzo dobrze przygotować i zastanowić nad nowymi
formami obecności tego typu obiektów na rynku – na
pewno obiekty luksusowe typu SPA lepiej sobie radzą,
ciekawą koncepcją może być formuła condohotels,
na pewno przy wyborze miejsca na inwestycje
warto szukać obiektu w atrakcyjnym turystycznie
regionie (jak się da to
z widokiem na morze,
góry, jezioro), na pewno
warto już na etapie
przed-eksploatacyjnym
nawiązywać kontakty
z biurami podróży,
zagranicznymi
portalami itp. Jest w
hotelach historycznych
wiele zagrożeń, ale
i wiele szans.

Krzysztof Kaniewski
Koordynator grupy
Gościnne Zabytki

------------------------------------------------------------ 65 -

------------------------------------------------------------

Rzeszów

Podkarpacie

urozmaiconych, i najbardziej nasyconych zabytkami
regionów naszego kraju. Z tygla dziejowych
zawirowań i wielowiekowego współistnienia różnych
grup etnicznych zrodziły się nieporównywalne
z innymi regionami Polski walory kulturowe.
Najdziksze góry Polski, cieszą się zasłużoną sławą
wśród miłośników górskich wędrówek, a jesienią jest
tu naprawdę urokliwie. Latem można zwiedzać region
korzystając z dobrze oznakowanych szlaków pieszych,
konnych, rowerowych, samochodowych. Miłośnicy
sportów wodnych mogą żeglować po Jeziorze
Solińskim lub wybrać spływ kajakowy Sanem.

Liczba mieszkańców

2 129 951 (5,5% ludności Polski)

Gęstośc zaludnienia:

119 mieszkańców na km2

Odsetek ludności miejskiej:
41,56%%

Zwolennicy “podniebnych wypraw” znajdą tu dogodne
miejsca do szybowania na lotniach i szybowcach.
Swoje miejsce odnajdą wędkarze i miłośnicy
łowiectwa. Zimą czekają na narciarzy liczne trasy

---------------------------------------------------------------------

Podkarpacie - to jeden z najciekawszych, najbardziej

biegowe oraz dobrze przygotowane stoki zjazdowe
i wyciągi narciarskie.

Bieszczady

Najdziksze polskie góry
Góry słyną z największych w Europie
naturalnych lasów bukowych oraz unikalnych
wschodniokarpackich łąk wysokogórskich – połonin.
Bieszczadzki Park Narodowy jest jedynym wśród
polskich parków górskich chroniącym w naszym
kraju przyrodę Karpat Wschodnich. Należy do grupy
najciekawszych parków europejskich, a to
z uwagi na występowanie na jego terenie naturalnych
ekosystemów karpackiej puszczy. Park Krajobrazowy
Doliny Sanu - 80% powierzchni parku pokrywają lasy,
prawie połowę stanowią ponad 100-letnie drzewa.
Wzdłuż grzbietów Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku
Krajobrazowego płyną rzeki. Największa z nich to
Osława, pozostałe to Solinka, Wetlina i Hoczewka.
Ciekawe są tworzone przez nie przełomy, zwłaszcza
na rzece Wetlina w okolicach dawnej wsi Zawój, gdzie
znajdują się tak zwane Sine Wiry. Wszystkie te parki
tworzą niepowtarzalne widoki i zapraszają do pieszych
wycieczek szlakami górskimi, oraz zwiedzania jaskiń.

Bieszczadzka kolejka leśna
Pośród lesistych grzbietów górskich wije się torowisko
kolejki leśnej. Historia jej sięga lat 1890-1895, kiedy
wybudowano ją z inicjatywy kilku firm z Budapesztu
oraz Wiednia - eksploatujących wtedy bieszczadzkie
lasy i posiadających na tym terenie tartaki. Kolejka
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Cisna Majdan - Wola Michowa i Cisna Majdan Balnica. Oprócz tego organizowane są przewozy na
zamówienie (cały pociąg) oraz wyjątkowo atrakcyjne
przewozy drezynami.

Zamek w Baranowie
Mały Wawel

to jeden z najcenniejszych zabytków architektury
renesansowej w Polsce. Wybudowany pod koniec XVI
w., założony został na rzucie w kształcie prostokąta
z czterema okrągłymi basztami na narożach
i prostokątną wieżą pośrodku elewacji frontowej,
mieszczącą główną bramę wejściową. Obecnie
w obiekcie znajduje się muzeum wnętrz.

Rzeszów

największe miasto regionu
Turyści mogą pospacerować po pięknie odnowionym
starym mieście, z ładnym ratu-szem i podziemną
trasą turystyczną. Dużą atrakcją jest też Zamek
Lubomirskich - jeden z najlepszych w kraju
przykładów twierdzy bastionowej.

Stary Browar Rzeszowski -

źródło: wyjade.pl

-------------------
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kursuje sezonowo na trasach: Cisna Majdan - Przysłup,

Rzeszów

Haczów

i największy drewniany kościół
Największy drewniany kościół w Polsce i największy
drewniany w stylu gotyckim na świecie to kościół
w Haczowie (wpisany na Światową Listę Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO). Kościół
w Haczowie powstał prawdopodobnie w XV wieku,
co w przypadku budowli drewnianej daje znakomity
wiek.

Magurski Park Narodowy
Park chroni m.in. fragmenty Puszczy Karpackiej
ze starodrzewiem bukowym i jodłowym z ostojami
dużych drapieżnych ptaków i ssaków. W obrębie
parku znajdują się: re-zerwat skalny Kornuty i pomnik
przyrody Diabli Kamień.

Tysiącletni Przemyśl i Twierdza
Jedno z najciekawszych miast w Polsce. Należy do
doborowego grona najstarszych i najpiękniejszych
polskich miast. Miasto położone u podnóża Karpat,
szczycące się bogactwem ponad tysiąca zabytków,
urzeka niezapomnianym pejzażem stromych uliczek,
przytulonych do nich wiekowych budowli
i wspinających się coraz wyżej wież starych kościołów.
Nie sposób nie wspomnieć po przemyskiej twierdzy
- jednej z najpotężniej-szych w Europie. Należy do
najważniejszych w Europie zabytków architektury
obronnej II połowy XIX i początków XX w.
Stare drewniany kościoły i cerkwie

Dębnik
W Dębniku stoi otoczona starodrzewiem cerkiew
greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest
to prawdopodobnie najstarsza, z zachowanych
w Polsce drewnianych cerkwi. Wg tradycji wzniesiono
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nianym wpisanym na listę UNESCO jest obiekt
w Bliznem. Szczególnie cenne jest wnętrze świątyni,
z polichromią pochodzącą z XVI wieku. Niezwykle
cenne są także zachowane w otoczeniu kościoła
drewniane obiekty dawnego zespołu plebańskiego:
stara plebania (wikarówka), lamus, dawna szkoła
parafialna (organistówka) i stodoła.

Muzeum Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego
Muzeum im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce jest
obiektem unikalnym w skali światowej. W tym
miejscu, w 1854 r. powstała najstarsza w świecie
kopalnia ropy naftowej. Znajdują się tu dwa czynne
szybiki naftowe (kopanki) “Franek” i “Janina” oraz kilka
za-padlisk szybików z lat rozwoju kopalni (18541880), osiem zabytkowych drewnianych budynków
z XIX w., w których mieściły się warsztaty
mechaniczne, kuźnia, kotłownie, kieraty pompowe,
magazyny, pomieszczenia administracyjne
i mieszkalne, czynne otwory wiertnicze z końca XIXw.

Jezioro Solińskie i Polańczyk
Jest największym w Polsce sztucznym zbiornikiem
wodnym retencyjno-energetycznym o rekordowej
pojemności i linii brzegowej 156 km. Powstały tutaj
licznie ośrodki wczasowe m.in. znany Polańczyk.
Zalew soliński sprzyja w głównej mierze turystyce
wodnej, realizowanej poprzez kilkanaście ośrodków
żeglarskich i przystani jachtowych umiejscowionych
wokół zalewu.

Krasiczyn
Znany przede wszystkim z zespołu zamkowoparkowego, jednego z najcenniejszych renesansowych
zabytków w Polsce. Zbudowany na planie

-----------------------------------------------------------------------------------

ją w latach 1510 – 1517. Drugim kościołem drew-

nieregularnego czworokąta zamek posiada w narożach
cztery cylindryczne baszty Boska, Papieska, Królewska
i Szlachecka. Obecnie znajduje się tu ekskluzywny
hotel. Wokół zamku zachował się również przepiękny
park z wieloma unikatowymi okazami drzew,
sadzonych w XIX stuleciu.

Zamek w Łańcucie

Najwspanialsza rezydencja magnacka
w Polsce
Obowiązkowy punkt do zwiedzenia dla wszystkich
miłośników historii i starych zamków - obiekt,
który ucieszy oko najbardziej wymagającego estety.
Łańcucki zamek powstał w latach 1629-41 dla
Stanisława Lubomirskiego, wojewody ruskiego
i krakowskiego. Potężne mury i bastiony fortecy
zdołały oprzeć się nawet wojskom szwedzkim.
Z czasem Łańcut przeszedł w ręce rodziny Potockich,
którzy zgromadzili w zamku wspaniałą kolekcję dzieł
sztuki. Podziwiać ją możemy w mieszczącym się
w zamku Mu-zeum Wnętrz Pałacowych. W dawnej
powozowni zgromadzono natomiast unikatową
na skalę europejską kolekcję powozów i uprzęży
konnych.
Fragment kolekcji powozów - Łańcut -

--------------

źródło: wyjade.pl
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Jedno z najstarszych uzdrowisk
W Iwoniczu odbudowanie stanu zdrowia mogą liczyć,
między innymi kuracjusze z cho-robami układu
trawienia, dróg oddechowych, układu nerwowego,
osteoporozą, czy chorobami skóry.
Amfiteatr, Iwonicz-Zdrój -

--------------------

źródło: wyjade.pl

Jarosław
Jest też miastem pełnym zabytków. Do najcenniejszych
i najbardziej charakterystycznych zabytków miasta
należy kamienica Orsettich - jedna z najpiękniejszych
kamienic mieszczańskich w Polsce z XVI - XVII wieku.
Warto tez zobaczyć ratusz, cerkiew, oraz stojący nieco
na uboczu obronny kościół i klasztor Dominikanów.

Prządki i Ruiny Zamku
Kamieniec
Zemsta Fredry

Ruiny zamku rycerskiego Kamieniec położone są na
wzgórzu górującym nad doliną Wisłoka. Od XIV w.
zamek był własnością rodu Kamienieckich. Później
został rozbudowany i zmieniał właścicieli, a w wyniku
działów majątkowych często mieścił dwie siedziby

-----------------------------------------------------------------------------------

Iwonicz-Zdrój
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rodowe - nieraz ze sobą skłócone. Zamkowe spory
zainspirowały Aleksandra Fredrę do napisania słynnej
Zemsty. Od końca XIX w. dawna warownia jest już
tylko roman-tyczną ruiną, osnutą legendami i chętnie
odwiedzaną przez turystów. Obecnie mieści się tu
muzeum. W pobliżu znajduje się rezerwat skalny
“Prządki”- zapraszają ciekawymi i tajemniczymi
formami skalnymi.

Sanok i unikalny Skansen
Gród o wczesnośredniowiecznym rodowodzie,
ważna siedziba posadników i starostów, ma za sobą
niezwykłe i burzliwe dzieje. Zachowało się kilka
cennych zabytków - klasztor franciszkanów położony
przy rynku, pozostałości zamku kryjące unikatową
w skali kraju kolekcję ikon czy Galeria Zdzisława
Beksińskiego prezentująca jego prace. Niezwykłym
fenomenem jest sanocki skansen - Park Etnograficzny
Muzeum Budownictwa Ludowego, stanowiący sam
w sobie jakby “mini dzielnicę” miasta, na którą składają
się najcenniejsze obiekty drewnianej architektury,
zgromadzone tutaj za całego regionu Bieszczadów,
Beskidu Niskiego i Pogórza.

Dukla
To uwiecznione przez pisarza Stasiuka malutkie
miasteczko z rokokowymi zabytkami. Centrum
miasteczka zajmuje duży prostokątny rynek, pośrodku
którego stoi piętrowy ratusz, stojący nieopodal kościół
farny - to prawdziwe arcydzieło rokoka. Warto też
zobaczyć pałac Mniszchów, w którym obecnie znajduje
się muzeum.

Skansen w Kolbuszowej
Dysponuje eksponatami pochodzącymi z terenów
dawnej Puszczy Sandomierskiej położonej w widłach
Wisły i Sanu oraz z dorzecza dolnego Wisłoka, a więc
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etnograficznych: Lasowiaków i Rzeszowiaków. Na
ponad 27ha terenu, częściowo porośniętego lasem
i zagajnikami, znajduje się około 60 dużych i małych
obiektów architektury wiejskiej, do których należą
m.in.: zespół wiatraków, młyn wodny oraz budynki
szkoły i karczmy wiejskiej.

Żarnowiec

Muzeum Marii Konopnickiej
Na krawędzi opadającej ku Jasiołce skarpy stoi wśród
drzew zgrabny, kryty gontem dworek z XVIII w. Pod
koniec następnego stulecia rezydencję przebudowano,
a w 1903 r. ofiarowano ją Marii Konopnickiej jako dar
społeczeństwa polskiego na jubileusz ćwierćwiecza
pracy literackiej.
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

------------

Kalwaria Pacławska
Zespół klasztorny ojców franciszkanów w Kalwarii
Pacławskiej powstał w 1668 r. W pierwszym okresie
realizacji projektu wybudowano drewniany kosciół
i klasztor, do ktorego w 1679 roku z Kamieńca
Podolskiego trafił cudowny obraz Matki Bożej, nazwanej później Pacławską. Obecne budynki wzniesione

-----------------------------------------------------------------------------------

z terenów zamieszkałych przez ludność dwu grup

zostały po pożarze pierwotnych w latach 1770-75.
Jest jednym z najchętniej odwiedzanych sanktuariów
maryjnych w Polsce.

Leżajsk
Perłą wśród obiektów zabytkowych jest Bazylika
i Klasztor O.O. Bernardynów z pierwszej połowy XVII
w., które wpisane zostały w miesiącu kwietniu 2005
r. na listę Narodowych Pomników Historii. W Bazylice
znajdują się słynne barokowe organy, jeden z największych i najstarszych tego typu instrumentów
w Europie. Leżajsk jest również miejscem pielgrzymek
Żydów z całego świata, którzy przybywają rok rocznie
na grób słynnego cadyka Elimelecha zmarłego
w 1787 r.

Lesko
Stare centrum skupia się na wzgórzu, wznoszącym
się nad Sanem i zamieszkiwanym od co najmniej 2,5
tys. lat. W rogu Starego Rynku stoi kościół parafialny
z 1530 r., wielokrotnie przebudowywany. Jednak
najcenniejszym zabytkiem miasta jest manierystyczna
synagoga obronna, jedna z trzech niegdyś istniejących
bożnic Leska, uznawana jednocześnie za jeden
z najcenniejszych zabytków judaistycznych w Polsce.
Na położonym za miastem kirkucie ocalało kilkaset
nagrobnych macew, wśród nich wiele bezcennych
- XVI-wiecznych, pięknie rzeźbionych. Najstarsza
pochodzi z 1548 r.

Dolina Wisłoka

Jedno z najbardziej malowniczych miejsc
w polskich górach
Rzeka płynie dziką, wąską doliną, która momentami
przyjmuje postać wąskiego jaru o skalnych zboczach.
Jest to idealny teren dla miłośników geologii - pionowe
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i ułożenia skał. Na bardzo długim odcinku, powyżej
Puław, rzece nie towarzyszy żadna droga, co jest już
w naszych górach rzadkością.

Krosno

Mały Kraków
W centrum starego miasta rozciąga się rynek otoczony
zabytkowymi kamienicami, nie wolno też ominąć
gotyckiej fary, przy której stoi dzwonnica z trzema
dzwonami - wśród nich prym wiedzie Urban - jeden
z największych w Polsce, o niemal pięciometrowym
obwodzie czaszy. W kościele franciszkanów znajduje
się przepiękna kaplica Oświęcimów, a w dawnym
Pałacu Biskupim - muzeum z największą w Europie
kolekcją lamp naftowych.
Krosno, Kościół św. Trójcy

----------------

autor: Adam Kliczek, www.zatrzymujeczas.pl
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ściany doliny to świetne miejsce obserwacji rodzajów
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Przeworsk

Jedna z najstarszych osad w ziemi
przemyskiej
Jej zalążkiem był gród założony przez książąt ruskich,
a w XIV w. przyłączony do Polski. Najpiękniejszy
zabytek Przeworska to ceglana gotycka fara,
zbudowana w latach 1430-1473. Opiekę nad nią
sprawował niegdyś zakon bożogrobców. Po przeciwnej
stronie miasta leży zabytkowy zespół klasztoru
Bernardynów, otoczony potężnymi murami. Po-między
nimi leży duży podłużny rynek, zamieniony częściowo
w zieleniec, otoczony kamienicami z XVII-XIX w.

Sieniawa
Ozdobą jest wspaniały barokowy pałac, który wraz
z 5 bocznymi obiektami tworzy zespół unikalnych
historycznych budynków, położonych na terenie
jednego z piękniejszych parków w Polsce
o całkowitej powierzchni 30 hektarów. Pałac został
wzniesiony przez rodzinę Sieniawskich przed 1709 r.,
a przebudowany później przez Czartoryskich
w latach 1727-1740. W XVIII i XIX w. był to jeden
z ważniejszych ośrodków życia kulturalnego
i intelektualnego
w Polsce.

Port Lotniczy
w Rzeszowie
To lotnisko z 60 letnią tradycją. Może
poszczycić się drugą co do długości
drogę startową - 3200 metrów
(nazywane przez pilotów lotniskiem
dobrej pogody).
Jasionka 942
36-002 Jasionka
Tel. +48 17 852-00-81
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w podróży

podróżujących managerów stale wzrasta, a większość
wyjazdów stanowią te krótkookresowe. Aby wyjazdy
były efektywne nie tylko pod względem interesów, ale
także aby odpocząć i zobaczyć atrakcje danego miejsca
warto zaplanować swój wyjazd. Taki plan powinien
zawierać przynajmniej trzy czynniki: termin, miejsce
i środek lokomocji. Oto lista narzędzi i aplikacji, które
pomogą szybko wszystko rozplanować.

Konsjerż

Człowiek orkiestra
Pojawiają się wtedy, gdy nie mamy czasu lub głowy
zajmować się planowaniem szczegółów wyjazdu.
Wtedy warto powierzyć to zadanie specjalistom.
Zaoszczędzimy dzięki temu wiele czasu i energii na
poszukiwanie dobrego hotelu i rezerwacji połączeń czy
wyszukiwaniem atrakcji turystycznych. Kto nas w tym
wyręczy? Na przykład asystent bankowy lub asystent
w ramach ubezpieczenia. W poczet usługi wchodzi
najczęściej rezerwacja i zakup biletów, rekomendacja
i rezerwacja hoteli, aranżacje transferów. Konsjerż
załatwi dosłownie wszystko, co jest konieczne i
przydatne w podróży: ubezpieczenie turystyczne,
pomoc w odnalezieniu zagubionego bagażu oraz
kompleksową informację turystyczną.

Travell Assistance
---------------------------------------------------------

Z badań Instytutu Turystyki wynika, że liczba

Karty firmowe ułatwiają pracę zarówno pracownikom,
jak i pracodawcom, którzy mogą łatwiej kontrolować
wszelkie wydatki managera. Są one wybawieniem
zwłaszcza wtedy, gdy manager dużo czasu spędza
w służbowych podróżach. Wtedy istotnym elementem
jest zakres bezpłatnego ubezpieczania, który
gwarantuje ochronę środków dostępnych na kartach,
a także jej posiadacza w razie różnych wypadków
losowych mogących się wydarzyć w trakcie
służbowych wojaży.
Dlatego dla często podróżujących managerów
ułatwieniem będą różnego rodzaje Travell Assistance.
Gwarantują one pomoc w organizacji nagłego
wyjazdu, przesłanie przedmiotów osobistych,
transport medyczny, a w razie kłopotów pokrycie
kosztów obsługi prawnej i wpłatę kaucji. W jej
ramach klienci mogą niekiedy liczyć m.in. na pełną
ochronę w ramach polisy OC oraz NNW, zwrot
kosztów leczenia czy też na organizację i pokrycie
kosztów kontynuacji podróży lub zakwaterowania
na czas rekonwalescencji. Dodatkowo specjalnie dla
posiadaczy prestiżowych kart kredytowych stworzono
ponad 600 komfortowych saloników na lotniskach na
całym świecie, w których mogą oni wypocząć i zjeść
posiłek czekając na samolot. Dzięki specjalnej funkcji
karty nie jest potrzebny do tego bilet Business czy First
Class.
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Podczas wakacji warto zrezygnować ze wszystkiego,
co kojarzy nam się z pracą. Inaczej nie wypoczniemy.
Pamiętajmy, że nawet najbardziej innowacyjne
aplikacje nie nauczą nas efektywnie wypoczywać.
Jednak dzięki sprytnym nowinkom technologicznym
na własnym tablecie czy smartfonie możemy wyszukać
noclegi, sprawdzić najwygodniejsze sposoby dotarcia
na miejsce, a także zaplanować, co warto zobaczyć
w danym mieście. Aplikacja Bilkom, umożliwia nie
tylko planowanie podróży wszystkimi kolejami w
Polsce i w niemal całej Europie, ale też zakup
biletu kolejowego poprzez mobilny system.

i wydarzeń w danej lokalizacji. Wszystkie informacje

------------------------

Mobilnie na wakacjach

posiadają dokładnie określone współrzędne
geograficzne, a każdy użytkownik jest automatycznie
lokalizowany poprzez odbiornik GPS. Dzięki temu
prezentowane są mu wszystkie atrakcje i imprezy
mające miejsce w jego okolicy, wraz z informacją
o odległości od danego punktu. Z aplikacją można
także zaplanować sobie podróż w wybrane miejsce
i przechować wskazówki w schowku z dostępem
offline - jako wcześniej przygotowanego przewodnika.
Miłośnicy górskich wycieczek docenią zapewne
aplikację Peaks. Pozwala ona na zidentyfikowanie

-----------------------------------------

Ponadto wyszukuje pobliskie stacje na
podstawie bieżącej lokalizacji oraz informuje
o opóźnieniach i utrudnieniach w ruchu
pociągów.
Inna aplikacja, która ułatwia życie turystom
to aplikacja Polska Niezwykła 2014. Dzięki
ogromnemu zasobowi, który obejmuje

-----------------------------------------

500 000 zdjęć, aplikacja jest największym na
polskim rynku mobilnym przewodnikiem po Polsce.
Aplikacja pozwala na jej czynne współtworzenie,
tzn. użytkownicy mogą dodawać swoje autorskie
opisy miejsc, a nad rzetelnością ich tekstów czuwają
eksperci, odpowiedzialni za poszczególne regiony.
Nowością w aplikacji Polska Niezwykła 2014 jest
możliwość dodawania zdjęć oraz komentarzy do
atrakcji czy też imprez. Dzięki temu baza informacji

fotografowanego szczytu. Program zawiera opisy

------------------

ok. 40 000 atrakcji turystycznych oraz prawie

ponad miliona szczytów na całym świecie i można go
używać bez konieczności
połączenia z siecią. Na
zrobionym zdjęciu pojawi
się informacja o szczycie,
na którym stoimy, wraz z
dokładnym położeniem
i wysokością.

poszerza się średnio o 1000 nowych opisów
miesięcznie i ok. 500 zdjęć dziennie. Taka aktywność
użytkowników nagradzana jest punktami, które można
wymienić na nagrody rzeczowe, na zasadzie programu
lojalnościowego. W aplikacji znajdują się także
aktualne informacje na temat pogody, imprez

Iwona Polok
Redaktor Naczelna
Dziennik Przedsiębiorcy
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wpływy kultury polskiej, czeskiej, niemieckiej
i kresowej; dzięki temu Śląsk Opolski słynie ze swych
niepowtarzalnych tradycji i ciekawej obyczajowości.
Turystów przyciąga zabytkowymi pałacami i zamkami
- jest ich ponad sto sześćdziesiąt, a stanowią zaledwie
ułamek z dwudziestu tysięcy zabytków architektury,
wśród których są prawdziwe perły w skali całego
kraju. Tutaj odkryto szkielet najstarszego dinozaura
na świecie. Region zachwyca pięknem przyrody
rezerwatów i parków krajobrazowych, malowniczo
położonymi jeziorami i wstęgami rzek - szkoda byłoby
tego wszystkiego nie zobaczyć!

Liczba mieszkańców

1 013 950 (2,6% ludności Polski)

Gęstośc zaludnienia:

108 mieszkańców na km2

Odsetek ludności miejskiej:
63,5%

Opole
Podczas II wojny światowej zabudowa miasta została
zniszczona w 60%, dlatego to co oglądamy teraz, to

---------------------------------------------------------------------

Przez lata na terenach województwa mieszały się

w znacznej mierze rekonstrukcja. Atrakcją jest
amfiteatr, w którym każdego lata odbywa się znany
Festiwal Polskiej Piosenki. Nad kanałem Młynówka
rozciąga się malownicza Opolska Wenecja – czyli
domy stojące nad wodą, które sprawiają niezwykłe
wrażenie, a widok nie ma sobie równych w mieście.

Małujowice
We wsi zachował się niezwykły zabytek: XIIIwieczny gotycki kościół św. Jakuba Apostoła, którego
wnętrze niemal całkowicie pokryte jest kolorowymi
średniowiecznymi malowidłami. Całość składa się na
niezwykłą Biblię pauperum, malowaną wersję Pisma
św. dla niepiśmiennych chłopów.
Małujowice Kościół św. Jakuba Apostoła -

------------

źródło: wikipedia.org

Otmuchów
Przez wielki był znaczącym ośrodkiem obronnym
księstwa nyskiego. Na niewielkim wzgórzu, stoi zamek
biskupi, w którego zabytkowych pomieszczeniach
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barokowy kościół pod wezwaniem św. Mikołaja
i Franciszka Ksawerego. Osobliwością miasta pozostaje
ratusz ze swoim unikatowym w skali regionu
zegarem słonecznym. Miasteczko tętni życiem dzięki
miłośnikom sportów wodnych, co umożliwia piękne
i malownicze Jezioro Otmuchowskie.

Paczków

Śląskie Carcassone
W panoramie miasta dominują potężne baszty murów
obronnych, nad które wystają wieże kościoła św. Jana
oraz ratusza. Niemal w całości zachowane umocnienia
tworzą owalny pierścień o długości 1200 m, z kilkoma
bramami i basztami.

Krasiejów i Jura Park
Wyrobiska iłów stały się miejscem wykopalisk
paleontologicznych - by spopularyzować niesamowite
znaleziska powstał Jura Park - ścieżka ma długość
około 1,5 km na której rozmieszczone są modele 70
gatunków prehistorycznych gadów; około 200 modeli
czyni Jura Park Krasiejów największym tego typu
obiektem w Europie.

Nysa

Śląski Rzym
Od XIV do XIX w. miasto było stolicą księstwa
biskupów wrocławskich i przez długie wieki
największym oraz najbogatszym po Wrocławiu
miastem Śląska. Wspaniałe budowle, a zwłaszcza
wiele bogatych kościołów (było ich 12), pozwoliły
nazywać miasto “śląskim Rzymem”. Zachwycała
również Starówka zabudowana gotyckimi
i renesansowymi kamienicami, z których część
otrzymała barokowy wystrój, dobrze zachowały się

-----------------------------------------------------------------------------------

mieści się teraz hotel. Godnym uwagi jest również

Nysa - Pałac Biskupi

Opole

----------------------

źródło: www.nysa.eu

dwie z czterech wież bramnych. Dużą atrakcją Nysy
są forty wybudowane za czasów pruskich, w XVIII
w. pozostałości jednego z największych w Europie
systemów fortyfikacji rozciągają się głównie na lewym
brzegu Nysy Kłodzkiej. Warto także odpocząć nad
Jeziorem Nyskim.

Góry Opawskie
W krajobrazie polskich Gór Opawskich wyróżniają
się trzy masywy: Góry Parkowej nad Głuchołazami,
Biskupiej Kopy i Srebrnej Kopy oraz Prudnickiego
Lasu. Przecinają je prze-piękne przełomowe doliny
rzek: Złotego Potoku i Białej Głuchołaskiej. Zbocza
porastają bujne, mieszane lasy regla dolnego. Walory
pejzażu i środowiska przyrodniczego zadecydowały
o utworzeniu w 1988 r. Parku Krajobrazowego “Góry
Opawskie” .

Byczyna

Historyczne miasto
Niemal w całości zachowały się w nim ceglane mury
miejskie. Ocalały również trzy kwadratowe wieże
(Polska, Niemiecka i Piaskowa) oraz fragment fosy.
Z sędziwymi murami otaczającymi piękny park
współgra zabudowa centrum (XVII-XIX w.)
z barokowo-klasycystycznym ratuszem. Górujący
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architektury gotyckiej.

Głogówek
Piękny renesansowy zamek wzniesiono
na fundamentach wcześniejszej warowni
piastowskiej. Tutejszą starówkę otaczają fragmenty
średniowiecznych murów obronnych. W jej centrum
wznosi się pokaźny renesansowy ratusz
z charakterystycznym ozdobnym szczytem i wysoką
wieżą.

Jemielnica
W lasach na wschód od miejscowości zachowały się
fragmenty naturalnych drzewostanów.
W centrum miejscowości wznosi się pocysterski
kościół NMP. Cystersów sprowadzono w poł. XIII
w. z pobliskiego opactwa w Rudach. Trójnawowa
świątynia reprezentuje gotyk z elementami baroku w jej wnętrzu można zobaczyć 16 ołtarzy, ponad 25
obrazów.

Głuchołazy
W rejonie centrum doskonale się zachował dawny
układ urbanistyczny oraz kilka cieka-wych kamienic
z elementami z XVII i XVIII w. Pozostałością umocnień
jest wieża bramy Górnej, a mnóstwo zieleni zachęca do
spacerów i odpoczynku.

Pałac w Kamieniu Śląskim
To późnobarokowy budynek z XVII/XVIII w.
z sanktuarium św. Jacka. Pałac nie ucierpiał podczas
II Wojny Światowej, potem przechodził trudne koleje
i stopniowo niszczał, jednak w roku 1990 ruiny
zostały przekazane kościołowi i udało się odbudować

----------------------------------------------------------------------------------

nad rynkiem XIV-wieczny kościół św. Piotra to perła

kompleks. W pomieszczeniach pałacowych znajduje
się teraz Europejskie Centrum Konferencyjne. Oprócz
tego w kompleksie znajduje się Sebastianeum
Silesiacum - Zespół Turystyczno-WypoczynkowoRehabilitacyjny, grota solna i restauracja.
Pałac w Kamieniu Śląskim -

-------------------

źródło: www.kamien.biz

Skansen w Bierkowicach
Zgromadzono tu obiekty z okresu XVII-XIX w., m.in.
chaty, kościół, wiatrak, młyn, kuźnię itp. Na uwagę
zasługuje kolekcja XVIII-wiecznych chłopskich
epitafiów.

Jeziora Turawskie
W okolicy wsi Turawa jest piękne i duże Jezioro
Turawskie oraz cztery jeziorka otoczone pięknymi
lasami. Nad wodą i w lasach działa kilkadziesiąt
ośrodków z kąpieliskami, wypożyczalniami sprzętu
wodnego i lokalami gastronomicznymi.

Oleśno
Na cmentarzu stoi kościół św. Anny - największa
drewniana świątynia na Opolszczyźnie i Górnym
Śląsku i jednocześnie jedna z najpiękniejszych
w Polsce. W miejscu, w którym postawiono kościół,
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niecnymi napastnikami. Pochodzi z XVI w.
i rozbudowany w XVII w.

Ozimek

i najstarszy w Europie żelazny most wiszący
Most składa się z przęsła podwieszonego do
żelaznych łańcuchów, wspartych na dwóch żeliwnych
pylonach, złożonych z odlewanych, ażurowych płyt,
zwieńczonych neogotyckimi portalami. Ważąca
około 55 ton konstrukcja oparta jest na murowanych
przyczółkach. Składa się z około 1600 żelaznych części
- w dużej mierze wykonanych ręcznie, kutych. Jako
jeden z nielicznych, przetrwał do dzisiejszych czasów,
praktycznie w stanie oryginal-nym.

Pokój

Gwieździste Carlsruhe
Miejscowość założona w XVIII w. jako letnia
rezydencja księcia Erdmana - Carlsruhe, co oznacza
“oaza spokoju Karola”. Podobnie jak oryginalne
Karlsruhe, letnia rezydencja miała klasyczne założenie

Ozimek - żelazny most wiszący - - - - - - - - - - - - - -

źródło: www.ozimek.pl

na planie gwiazdy, co jest do dziś widoczne. Znajduje
się tu za-łożenie parkowe, które składa się z trzech
części: parku francuskiego - ogrodu barokowego,

----------------------------------------------------------------------------------

miał się zdarzyć cud ocalenia cnotliwej niewiasty przed

Opole

parku krajobrazowego oraz parku angielskiego
w Winnej Górze. Całość należała do najpiękniejszych
założeń parkowych w tej części Polski, niestety nie
zachowało się prawie nic z tych wspaniałości – pałac
został zniszczony, podobnie jak większość parkowych
budowli, a rzeźby rozbite przez wandali.

Łambinowice
Mieści się tu Centralne Muzeum Jeńców Wojennych,
a leśne dróżki prowadzą do kilku cmentarzy.

Brzeg

Miasto Ogród
Nazywane tak z powodu obfitości terenów zielonych,
gdzie rosło ponad 300 egzotycznych gatunków
roślin. Także tutaj wojna odcisnęła swoje piętno - 70%
zabudowy legło w gruzach. Na szczęście zachowało
się sporo cennych zabytków. Koniecznie zobaczyć
trzeba Zamek Piastów Śląskich, który bywa nazywany
śląskim Wawelem.

Góra św. Anny
Pomnik historii

Sama góra była niegdyś czynnym wulkanem.
Miejscowe sanktuarium św. Anny tworzy gotyckobarokowy kościół św. Anny z XV-wieczną drewnianą
figurką, barokowy klasztor Franciszkanów, zespół
trzech kościółków, 37 kaplic kalwaryjskich, dróżki
Matki Boskiej oraz Grota Lourdzka z pocz. XX w. Tutaj
toczyły się walki w powstaniu śląskim. Tutaj także
w dawnym kamieniołomie Niemcy wykuli ogromny
amfiteatr, który miał pomieścić 7 tys. osób. Nad
amfiteatrem w miejscu hitlerowskiego “mauzoleum”
stoi pomnik Czynu Powstańczego zaprojektowany
przez Xawerego Dunikowskiego. Całe założenie
w 2004 r. zostało uznane za pomnik historii.
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podróżami
Zarządzanie

służbowymi

strategicznym firmą Accor przeprowadziła
ogólnopolskie badanie dotyczące trendów na rynku
korporacyjnym w zakresie zarządzania podróżami
służbowymi.
Próba badania objęła 300 respondentów, z czego
60 % stanowiły osoby podróżujące (top management,
managerowie wyższego i niższego szczebla),
40 % osoby organizujące podróże (asystent/ka
managementu, działy HR, koordynatorzy i pracownicy
wsparcia sprzedaży). Badanie jest reprezentatywne
i ma charakter jakościowy.

------------------------------W raporcie skupiono się na podróżach
służbowych typu „corpo”. Odpowiednio
w badaniu 35 % stanowiły firmy duże,
35 % średnie, 25 % małe i 5 % mikro
(zgodnie z terminologią SME stosowaną
w ramach UE). Każda z badanych firm musiała
spełniać podstawowe kryterium: minimalna
liczba noclegów w skali roku powinna wynosić
100 lub więcej.

-------------------------------

-----------------------------------------------------

Grupa Hotelowa Orbis wspólnie ze swoim partnerem

Badanie miało charakter wywiadów jakościowych
ustrukturyzowanych, z czego 80 % stanowiły wywiady
osobiste, 14 % – wywiady telefoniczne,
6 % – wywiady elektroniczne. Poddano badaniu
31 sektorów, w tym: administrację publiczną,
architekturę i budownictwo, banki i finanse, kulturę,
turystykę, rekreację i sport, energetykę i elektronikę,
FMCG, internet, media i multimedia, handel i sprzedaż,
hotele i restauracje, inżynierię, technologię chemiczną,
logistykę, mechanikę, metalurgię, medycynę, farmację,
motoryzację, naukę i edukacje, nieruchomości, pojazdy
i transport, prawo, produkcję, reklamę, rolnictwo
i żywienie, telekomunikację i informatykę,
ubezpieczenia oraz fundusze emerytalne
i włókiennictwo.

W 43 % spośród badanych firm za budżet związany
z podróżami służbowymi odpowiadają: zarząd, prezes
(40 %), kierownik działu (20 %), dział administracji
(18 %), dyrektor generalny (16 %), dyrektor
finansowy (12 %) i dział HR (4 %). Co może budzić
zainteresowanie to fakt, że u pozostałych
57 % respondentów, w firmie nie ma wydelegowanej
osoby odpowiedzialnej za tą działalność.
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narzędziem do dokonywania rezerwacji są: platformy
rezerwacyjne (36 %), kontakt telefoniczny z recepcją
hotelową (35 %), i TMC (20 %). Narzędzia te
zostały wskazane przede wszystkim ze względu na:
oszczędność czasową (51 %), komfort (46 %), potrzebę
kontaktu z drugą osobą (31 %), minimalizacja kosztów
(24 %).
Na podstawie wyników badań można stwierdzić,
że większość z przebadanych firm nie posiada
rozbudowanej polityki w zakresie zarządzania
podróżami służbowymi. Ograniczają się one do
podstawowych kryteriów współpracy w zakresie
„corpo” (54 %).
Zazwyczaj kwota przeznaczana na pobyt w hotelu
wynosi 350 – 500 zł (100 euro) za noc – tak
wskazało 31 % respondentów. Na co warto zwrócić
uwagę, to fakt, że aż 53 % firm nie posiada listy
rekomendowanych hoteli.

------------------------------Jeśli chodzi o potrzeby związane z oferowanymi
usługami przez hotel, do najczęściej
wymienianych należy: lokalizacja i interesujące
otoczenie, tak podało 61 % badanych. Smaczne
jedzenie, „domowe śniadania” wskazała ponad
połowa respondentów, a dostęp do
bezprzewodowego internetu Wi-Fi 49 %.
Jeśli chodzi o najczęściej wybierane dodatkowe
usługi, badani wskazywali na usługę
gastronomiczną (52 %), parking samochodowy
(39 %) i wynajęcie sal konferencyjnych (29 %).
------------------------------75 % respondentów wskazało, że 50 % wszystkich

Sieci są postrzegane jako synonim odpowiednich

-----------------------------------------------------------------------

Respondenci podali, że najchętniej stosowanym

standardów, wiarygodności i godne zaufania.
Biorąc pod uwagę sferę bardziej emocjonalną niż
funkcjonalną, na pozytywne skojarzenia z daną marką
wpływa najbardziej smaczne i świeże jedzenie, co
zadeklarowało aż 69 % osób, pełen komfort, bycie
wyjątkowo i indywidualnie traktowanym (59 %),
wysoki poziom standardu obsługi przez personel
(57 %) i odpowiedni komfort snu (56 %).

------------------------------Turystyka biznesowa będzie się rozwijać
w kierunku spersonalizowanych usług dla
biznesu, przykładem mogą być specjalne
wydzielone strefy typu business lounge
oferujące dodatkowe udogodnienia
podróżującym menedżerom. Ze względu na silny
trend poszukiwania autentyczności i
„domowości” w czasie służbowej podróży oraz
praktykowania zdrowego stylu życia przez
badanych, respondenci w przyszłości wybiorą
miejsca, które postawią na indywidualną
i wysoko jakościową obsługę, zdrową żywność
oraz zapewnią im możliwość uprawiania sportu
i rekreacji po intensywnym dniu pracy.
------------------------------Respondenci oczekują większej personalizacji
w miejsce mniejszej masowości (41 %), dobrej kawy
na śniadanie (38 %), profesjonalnej obsługi (31 %) oraz
podziału na strefy business/leasure (29 %).

Dziennik Turystyczny

rezerwacji dokonywanych jest w sieciach hotelowych.
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Condohotele

w Polsce

By dobrze zrozumieć system funkcjonowania
condohoteli w Polsce i na świecie warto zadać sobie
pytanie, czym właściwie one są. Pojęcie to może
nastręczać trudności osobom, które dotąd się z nim
nie spotkały, gdyż fraza nie brzmi polsko. Jednak
definicja jest zrozumiała i prosta. Pierwszy człon to
skrócona i przyjęta wersja słowa condominium, które
oznacza własnościowy apartament jednorodzinny
w budynku mieszkaniowym. Najczęściej takimi
apartamentami są luksusowe mieszkania usytuowane
w nowoczesnym budynku, znajdującym się w
komfortowych, bezpiecznych oraz elitarnych
osiedlach, które położone są z kolei w większch
miastach, bądź miejscowościach atrakcyjnych
turystycznie, do których często przyjeżdżają majętne
osoby. Znanym rodzajem tzw. condo apartamentu
jest penthouse, czyli mieszkanie położone na
najwyższym piętrze, z bogatym wyposażeniem oraz
tarasem. Hotel, jako część infrastruktury turystycznej,
w myśl polskich wytycznych zobligowany jest do
udostępnienia co najmniej 10 pokoi przeznaczonych
na nocleg. Condohotel jest więc połączniem dwóch
rodzajów obiektów, który zawiera w sobie standardy,
normy prawne i sposób działania obu z nich. W

------------------------------------------------------------------

Od kilku lat zdecydowanie widać, że oczekiwania
turystów rosną. Coraz mniejszą popularnością
cieszą się kwatery prywatne. Zwiększa się
natomiast obłożenie obiektów oferujących
komfortowe, dobrze wyposażone apartamenty,
najlepiej z zapleczem usługowo-rekreacyjnym.
Wyraźnie widać więc, że kurort nie znudził się
turystom, ale zmieniły się oczekiwania turystów,
którzy stawiają na wyższy komfort wypoczynku.

nowoczesnych odmianach condohotele występują
również pod nazwą contel.

------------------------------Aparthotele zyskują na popularności
w kurortach, gdyż coraz częściej budowane
są jako ośrodki całoroczne z zapleczem
konferencyjnym, spa, basenem.
-------------------------------

W systemie
condo funkcjonuje
w Polsce już ponad
160 obiektów.
Większość z nich to
hotele cztero lub
pięciogwiazdkowe

Sposób użytkowania poszczególnych jednostek
mieszkalnych oraz finansowania to rzeczy, które różnią
condohotele od tradycyjnych hoteli. Historia istnienia
condohoteli liczy sobie ponad 60 lat, jednak pierwsze
tego rodzaju obiekty w Polsce pojawiły się dopiero
wraz z nastaniem XXI wieku.
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Condohotel najczęściej jest obiektem, który
wyróżnia się na tle innych hoteli swoją renomą,
stylem oraz jakością usług. Segment premium,
do którego należą budynki tego rodzaju, często
kategoryzowane są na 4-5 gwiazdek, lub
jako luksusowe – tzw. holiday resort – obiekt
wakacyjny w miejscowości turystycznej.
-------------------------------

Jak to działa?
Condohotel jest budowany i finansowany przez
deweloperów, którzy po zakończeniu pierwszej części
inwestycji sprzedają lub wynajmują pojedyncze lokale
zainteresowanym klientom, którymi mogą być osoby
fizyczne, przedsiębiorcy poszukujący bezpiecznej
i pewnej formy inwestycji lub inne podmioty. Późniejsi
właściciele nie są zobligowani do konkretnego
sposobu użytkowania, tym samym mogą korzystać ze
swoich mieszkań w dowolny, nienaruszający ogólnych
warunków umowy sposób, zwykle w umowie widnieje
zdanie mówiące o maksymalnym czasie mieszkania
w apartamencie – czas ten to przeciętnie 28 dni.
Najczęstszą metodą użytkowania jest traktowanie
zakupionego luksusowego mieszkania jako swoje
miejsce zamieszkania, jednakże równie popularne
jest podnajmowanie mieszkanie innym osobom.
Należy jednak pamiętać o ważnym aspekcie prawnym,
który mówi o tym, że w myśl pojmowania ustawy
o własności lokali, mieszkania w condohotelach nie
mogą być traktowane jako typowe mieszkania, są
zatem lokalami użytkowymi. Tym samym podmiot,
który przebywa w condo nie może zameldować się
w nim na stałe. Każdy lokal to osobna nieruchomość,
na którą założona jest księga wieczysta. Idąc
dalej tym tropem łatwo jest wysunąć wniosek, iż
każdy mieszkanie jest w rzeczywistości odrębnym
podmiotem gospodarczym i może być obciążone
hipoteką. Ogół mieszkańców, którzy korzystają
z condo to z kolei wspólnota mieszkaniowa.

-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------

Budynek, który wyglądem i sposobem użytkowania
przypomina luksusowy hotel w rzeczywistości jest
zespołem lokali, przeznaczonych na sprzedaż, bądź
wynajem. Jest to wygodna opcja dla osób
o wysokim stopniu zamożności, które nie przepadają
za standardowymi hotelami, ich niewielką powierzchnią w przeliczeniu na jednego zameldowanego
mieszkańca, dużą ilością tymczasowych sąsiadów
oraz częściowym brakiem prywatności. Dwie drogi
wykorzystywania lokali w condohotelach otwierają
nowe perspektywy, dla osób, które chcą zainwestować
swoje pieniądze. Z jednej strony mogą wykupić
mieszkanie dla siebie i spędzać w nim pewną ilość
czasu, z drugiej strony mogą podnająć mieszkanie
innym podmiotom, czerpiąc z tego odpowiednie zyski.
Przed podpisaniem umowy związanej z jakąkolwiek
działalności w systemie condo warto jednak zrobić
research naszego partnera w umowie i szczegółowo
poznać wszystkie warunki prawne.
Właściciel lokalu ponosi wszelkie koszty, które
związane są w utrzymaniem nieruchomości. Mowa
o wszelkich opłatach za media, wywozie nieczystości,
funduszu remontowym, podatku od nieruchomości
itd. Jeśli lokal jest wynajmowany przez turystów,
lub innych zewnętrznych pośredników, wtedy to oni
zobowiązani są do uiszczania stosownych należności.

------------------------------Uściślając – condohotele należy traktować jako
alternatywną metodą wynajmowania bazy
noclegowej.
------------------------------Właściciel mieszkania nie musi natomiast wydawać
pieniędzy na koszty związane z infrastrukturą
budynku. Jeśli w skład budynku bądź grupy
budynków o charakterze condo hoteli wchodzą inne
formy działalności jak restauracja, SPA, siłownia itd.,
wówczas do zapłaty za ich użytkowanie wyznaczony
jest generalny właściciel condohotelu.
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Warto zaznaczyć, że wszystkimi aspektami związanymi
z dzieleniem się apartamentem condo może zająć
się wykwalifikowany zespół osób - tj. profesjonalny
operator hotelowy. System condo niesie z sobą
również inne walory, między innymi potencjalny
wzrost wartości nieruchomości. Początkowa
inwestycja z biegiem czasu może przynieść ogromne
zyski, jeśli atrakcyjność samego obiektu jak i terenu
oraz regionu, na którym znajduje się condohotel
rośnie.

-------------------------------

------------------------------Atrakcyjność warunkowana może być przez kilka
czynników, jednak do najważniejszych należy zaliczyć
lokalizację apartamentów w bliskiej odległości od
jeziora, morza czy gór; położenie w popularnym
kurorcie, osobista renoma i zaangażowanie właściciela
całego obiektu, jakość oraz wysoki standard
wykończenia.

------------------------------Ważnym aspektem jest również wywołanie
wrażenia wszechstronności condohotelu
i sprawienie, że jego użytkownik poczuje
się w nim jak w domu.

-------------------------------

rozwijającym się rynku wtórnym condohoteli w Polsce
niemalże gwarantuje zwrot poniesionych kosztów
wraz z zadowalającą nawiązką. Przeciętny roczny zysk
w przypadku posiadania apartamentu condo wynosi
aż 8%, to o dwa razy więcej niż gdybyśmy przeznaczyli
standardowe mieszkanie na wynajem.

Podsumowując
Condohotele są na polskim rynku nowoczesną
alternatywą dla inwestowania w nieruchomości. Chociaż
spodziewany roczny zysk wynosi więcej niż w przypadku
inwestowania w zwykłe mieszkania nie oznacza to, że na
pewno tak będzie. Korzyści finansowe uzależnione są od
naszego zaangażowania, dobrej lokalizacji, wyrozumiałości
oraz kompetencji dewelopera oraz paradoksalnie od szczęścia,
nigdy bowiem nie wiadomo czy położenie condohotelu
nie straci swojej renomy, to głównie w niej tkwi sukces
inwestora. Warto jednak poświęcić swój czas na dokładny
research tego młodego w Polsce rynku, gdyż w prosty
sposób można pomnożyć swój budżet.

---------------------

Można przyjąć, że inwestowanie
w nieruchomość ulokowaną w condohotelu
to tak naprawdę w pewnym stopniu posiadanie
własnego hotelu. Właściciel przez czas spędzony
w wykupionych przez siebie lokalu w dowolny
sposób wypoczywa, traktując mieszkanie jak
swój drugi dom, a podczas jego nieobecności
udostępnia go turystom bądź innym podmiotom,
generując z tego zyski.

Późniejsza możliwość odsprzedaży na dynamicznie

---------------------------

Specyfika inwestowania

Radosław
Skowron
Redaktor Portalu
VipTurystyka.pl
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miast wraz z malowniczym Sopotem i dynamiczną
gospodarczo Gdynią, tworzy oryginalną metropolię
zwaną Trójmiastem.
Nieodłącznym elementem tożsamości kulturowej
regionu pomorskiego są Kaszubi - wierni kulturze
dnia codziennego i swoim obyczajom, a także ich
południowi sąsiedzi Kociewiacy. Nie brakuje tutaj
pięknych średniowiecznych zamków krzyżackich,
znajdują się tu także dwa parki narodowe, dziewięć
parków krajobrazowych oraz kilkadziesiąt rezerwatów
przyrody.

Liczba mieszkańców

2 296 944 (5,9% ludności Polski)

Gęstośc zaludnienia:

125,5 mieszkańców na km2

Odsetek ludności miejskiej:
65%

Słowiński Park Narodowy

Jest najcenniejszym obszarem chronionym - to
Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO, na którego

--------------------------------------------------------------------

Stolica Trójmiasta Gdańsk - jedno z najpiękniejszych

terenie znajdują się ruchome wydmy, jedne
z nielicznych w Europie - dochodzące nawet do ok. 50
m. Wydmy dochodzące do 35 m wys. wędrują
w kierunku południowo-wschodnim z prędkością
3-10 m rocznie, a w centralnej części Mierzei Łebskiej
nawet do 20 m na rok. Są tu także dwie mierzeje:
Helska i Wiślana, oraz Żuławy - kraina wiatraków,
zwodzonych mostów, portów rzecznych i kultury
mennonickiej.

Gdańsk
Koniecznie trzeba tu wspiąć się na wieże kościoła
Mariackiego, przejść się Drogą Królewską, zobaczyć
starówkę z Fontanną Neptuna i zwiedzić muzeum
bursztynu, Sołdka ( statek jako muzeum ) oraz Park
Oliwski.
Trzeba przejść się Długim Pobrzeżem – to ciągnący
się wzdłuż Motławy deptak, na którym znajduje się
ciąg gotyckich bram wodnych kolejno: Krowia z
XIV w., Chlebnicka z XV w., Mariacka z XV w., Św.
Ducha, odbudowana w latach 90-tych, oraz słynny
malowniczy Żuraw. Trzeba udać się pod Dwór Artusa
i zobaczyć Panienkę z okienka, oraz zobaczyć ze statku
turystycznego Stocznię.
Warto także zatrzymać się na Ołowiance - to gdańska
wyspa, którą opływa z jednej strony Motława, a
z drugiej Kanał na Stępce. Udana rewitalizacja
zrujnowanej częściowo poprzemysłowej zabudowy
wyspy jest elementem projektu powrotu miasta
“frontem do rzeki”.
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Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
w 1997 r. jest unikalnym w skali światowej zabytkiem
sztuki obronnej, a niektóre z wnętrz należą do
najwspanialszych przykładów gotyckich wnętrz
świeckich w Europie.
Malbork - Gotycki Zamek Krzyżacki św. Marii

----------

źródło: wyjade.pl

Hel
Wielką atrakcją Helu jest Muzeum Obrony Wybrzeża,
dwa największe obiekty na terenie dawnego Rejonu
Umocnionego Hel - symbolu nieugiętej obrony przed
niemiecką agresją. Są to pozostałości monstrualnej
baterii niemieckiej 406 mm - największego stanowiska
artyleryjskiego na świecie.

Kaszuby
Największe bogactwo Kaszub stanowią lasy oraz
jeziora. Chlubę stanowią tutejsze parki krajobrazowe
i rezerwaty przyrody. Znajdujący się tu szczyt Wieżycy,
który wznosi się na 329 m n.p.m. jest malowniczo
położony we Wzgórzach Szymbarskich. Najbardziej
malownicze są jeziora rynnowe - Jezioro Raduńskie
i ciągnące się w najbliższym sąsiedztwie Wieżycy
Jezioro Ostrzyckie.

-----------------------------------------------------------------------------------

Zamek krzyżacki w Malborku

Żelazne mosty w Tczewie
To skansen XIX-wiecznych rozwiązań technicznokonstrukcyjnich. Most ten był to najdłuższy most
w Europie. Ozdobiono go portalami wjazdowymi
i osadzonymi na filarach neogotyckimi wieżami.

Westerplatte
Miejsce, znane każdemu Polakowi, bohaterskiej
obrony we wrześniu 1939 r., należy do
obowiązkowych punktów programu pobytu na
Pomorzu.

Słupsk
Zachowało się tu wiele godnych uwagi zabytków:
zamek książąt słupskich, gotycka bazylika NMP,
fragmenty murów miejskich z XV w. z Basztą
Czarownic i bramami Młyńską i Nową, młyn zamkowy
oraz kamienice mieszczańskie.

Muzeum Hymnu Narodowego
w Będominie
Mieści się w barokowym dworku z początku XVIII
wieku, w którym urodził się Józef Wybicki, twórca
“Mazurka Dąbrowskiego”.
Dwór otoczony jest zabytkowym parkiem, w którym
rosną piękne drzewa - pomniki przyrody, wśród nich
liczący ponad 400 lat “Dąb Wybickiego”.

Wieżyca
Okolice Wieżycy to kraina malowniczo położonych
pomiędzy wzgórzami jezior. Mają tu swe źródła:
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warunki dla kajakarzy.

Peplin
Znajduje się tu potężna katedra z przełomu XIII - XIV
w., zaliczana do najpiękniejszych dzieł gotyckich
w Polsce. Warto zobaczyć też Muzeum Diecezjalne,
posiadające w swych zbiorach jedną z największych
kolekcji rzeźby średniowiecznej. Znajduje się tu jedyny
w kraju egzemplarz Biblii Gutenberga oraz zbiory szat,
naczyń i relikwiarzy liturgicznych.

Chojnice
Zabytkowe miasto leży niedaleko Borów Tucholskich.
Budynki chojnickiej starówki pochodzą z XVIII i XIX
w. Gotyckie mury obronne, zachowane po zachodniej
stronie starego miasta, przypominają o wielowiekowej
historii.

Przylądek Rozewie
Przez długie lata uchodził za najdalej wysunięty
na północ skrawek wybrzeża. Na wysokim, ponad
50-metrowym klifie, rośnie piękny bukowy las. Są tu
aż dwie latarnie morskie. Starsza, zbudowana w 1875
r., pełniła swe funkcje do 1910 r., a młodsza, z 1921
r., działa do dziś. Z jej szczytu rozciąga się widok na
morze, okoliczne wioski oraz Półwysep Helski.

Kaszubski Skansen we
Wdzydzach Kiszewskich
Zgromadzono w nim ponad trzydzieści drewnianych
obiektów ludowych z XVIII-XIX w. z oryginalnym
wyposażeniem. Są tu wspaniałe chaty z podcieniami,
zagrody rybaków, szkoła, dworek szlachecki, trak,

---------------------------------------------------------------------------------

Radunia, Słupia, Wierzyca i Wda, co daje idealne

Gdańsk

kuźnia i XVIII-wieczny drewniany kościółek ze Swornychgaci, a nad wszystkim góruje wiatrak holenderski.

Kartuzy

Stolica Kaszub
Malowniczo położone miasto - uchodzi za jedno
z najpiękniejszych na Kaszubach. Najcenniejszy
zabytek - XIV-wieczna kolegiata - pozostałość
średniowiecznego zespołu klasztornego zakonu
kartuzów.

Bytów
Miasto otaczają malownicze wzgórza, wielkie pola
i wrzosowiska, między którymi połyskują małe jeziora.
Pokrzyżacka twierdza posiada podziemia w XV w. były
miejscem kaźni.

Kwidzyń
Początki Kwidzyna wiążą się z zamkiem krzyżackim
Ordensburg, zbudowanym w 1232 r. Wraz z katedrą
jest najcenniejszą perłą architektoniczną miasta.

Zamek Gniew - Kwidzyn

--------------------

źródło: wyjade.pl
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Średniowieczny gród
Miasto zachowało stary układ przestrzenny zamknięty
w obrębie murów obronnych. Rynek - z centralnie
usytuowanym ratuszem - posiada najcenniejszy na
Pomorzu zespół zabytkowych kamienic.
Zamek Gniew

-------------------------

źródło: wyjade.pl

Odry i kamienne kręgi
W jej pobliżu zachowały się słynne kamienne kręgi
oraz cmentarzyska sprzed 2 tys. lat. Każdy
z koncentrycznych kręgów tworzy od 16 do 19
głazów, w środku znajduje się jedna lub dwie stele.
Niektórzy uczeni uważają, iż pozostawili je Goci, inni,
że są dziełem Prasłowian.

Żuławy Wiślane
Mała Holandia

Na zachód od wsi Raczki Elbląskie znajduje się najniżej
położony punkt w Polsce (1,8 m p.p.m). Żuławy
przyciągają swoim niezwykłym krajobrazem
i atrakcjami np. liczące kilkaset lat wiejskie kościółki,
zabytkowe holenderskie zagrody, stare domy

---------------------------------------------------------------------------------

Gniew

podcieniowe, zapomniane cmentarze menonitów,
a także niewielkie, pamiętające czasy holenderskich
osadników wioski, takie jak Drewnica, Tujsk, Żuławki.

Park Narodowy Borów
Tucholskich – Wielki Bór
Obejmuje zwarty, niemal bezludny kompleks borów
i znalazły się w nim piękne i czyste jeziora, rzeka Brda,
największe skupisko wydm śródlądowych (sandrów)
na Równinie Tucholskiej.

Gdynia
Miasto - port przyciąga turystów szczególnie
wspaniałymi okrętami cumującymi przy Nabrzeżu
Pomorskim, wspaniałą plażą i Akwarium Gdyńskim.
Dar Pomorza jest jedną z najpiękniejszych,
zachowanych do dziś, żaglowych jednostek na świecie.
Niedaleko dalej cumuje ORP “Błyskawica”- weteran II
wojny światowej.

ia - Dar Pomorza
Gdyn

źródło: wikipedia.org
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Jaskinia jest unikatem w skali całego kraju nieregularne słupki podtrzymujące jej sklepienie
powstały dzięki wodzie zawierającej węglan wapnia,
która spowodowała zlepienie się żwirów.

Arboretum Wirty

Najstarszy w Polsce Leśny Ogród
Dendrologiczny
W arboretum znajduje się jedyny w Polsce okaz
orzecha pośredniego oraz mnóstwo innych okazów
wartych zobaczenia.

Sopot

Nadmorski kurort z najdłuższym molo
w Europie
To miasto uzdrowiskowe, jest znane głównie
z organizowanych tam od 1961 w Operze Leśnej
konkursów piosenki Sopot Festival. Miasto
posiada piękne, niedawno odrestaurowane
najdłuższe w Europie drewniane molo, warto także
zobaczyć Krzywy Domek na głównej ulicy miasta.
Najstarszym zabytkiem Sopotu jest grodzisko
wczesnośredniowieczne w Sopocie, popularnie zwane
‘Górą Zamkową’ lub ‘Patelnią’.
Sopot - molo

-------------------------

źródło: wikipedia.org
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Miechowa i grota
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Port Lotniczy w Gdańsku im. L. Wałęsy
Lotnisko Gdańsk Rębiechowo
Gdański Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy należy, obok
Warszawy, Krakowa i Katowic, do najważniejszych
międzynarodowych lotnisk w Polsce. Lotnisko obsługuje
Trójmiasto i województwo pomorskie (ok. 2,2 mln
mieszkańców). Jest to pierwszy polski port lotniczy
zorganizowany od podstaw. W 1997 roku do użytku został
oddany nowy terminal pasażerski. Lotnisko w Gdańsku
pełni również funkcję lotniska zapasowego m.in. dla
lotniska Warszawa Okęcie. Pod względem odprawianych
pasażerów - ok. 3 mln rocznie - lotnisko zajmuje trzecie
miejsce w kraju za: Okęciem/Chopina i krakowskimi
Balicami.
Lotnisko położone jest w odległości /10 km od Gdańska
/ 10 km od Sopotu / 23 km od Gdyni. Obok portu
przebiegają ważne drogi krajowe oraz obwodnica
Trójmiasta.
W ramach obsługi VIP lotnisko zapewnia:
• kompleksową odprawę biletowo – bagażową, celną oraz
paszportową,
• osobny, dedykowany punkt kontroli bezpieczeństwa,
• indywidualny transport luksusową limuzyną do
i z samolotu,
• komfortowe warunki do wypoczynku bądź efektywnej
pracy zarówno przed, jak i po podróży,
• ekskluzywny Salonik VIP w formule „all inclusive”,
• prasę krajową oraz międzynarodową, WIFI oraz w pełni
wyposażone biuro,
• miejsca parkingowe bezpośrednio pod terminalem (na
czas trwania usługi),
• możliwość wjazdu samochodu klienta na teren Portu
i odbiór pasażera VIP z płyty lotniska (za dodatkową
opłatą).
Informacja lotniskowa

0 801 066 808
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Projekt społeczno – gospodarczy

budowy franczyzowej sieci Hoteli
„Łan”
do 30.000 mieszkańców, które cechuje małe
zurbanizowanie, brak przemysłu oraz brak środków
na rozwój. Są to najczęściej regiony po rozwiązaniu
Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Tereny te zamieszkuje już trzecie pokolenie
mieszkańców bez stałego zatrudnienia. Jednak,
a są to obszary zwrócone Polsce po roku 1945,
mieszkańcy ci, posiadają dość duże areały ziemi, często
sięgające kilku lub kilkunastu hektarów. Wprawdzie
nieuprawiane, ale stanowiące znaczące areały.
Dodatkowym atutem tych obszarów są walory
przyrodnicze.
Dotychczas (poszczególne rządy od roku 1989), nikt
nie zaproponował mieszkańcom tych terenów pomocy
strukturalnej.

------------------------------Polska Izba Hotelarstwa – samorząd zawodowy
polskiego hotelarstwa podejmując trudne
zadania stymulowania przedsiębiorczości w
grupie małych i średnich zakładów hotelarskich,
mieszczących się poza dużymi aglomeracjami
miejskimi - przygotowała program budowy
hoteli na terenach wiejskich, pod nazwą
Zintegrowane przedsięwzięcia hotelarskie –
szansa rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.
-------------------------------

---------------------------------------------------------------

Obszary wiejskie stanowią regiony w Polsce –

Ta inicjatywa Polskiej Izby Hotelarstwa wynika
z potrzeb społecznych, zmiany sposobu wypoczynku,
zarówno turystów polskich, jak też przyjeżdżających
z zagranicy.
Aby jednak wypoczynek na terenach wiejskich,
(które ze swej istoty posiadają znakomite walory
dla regeneracji sił), był w pełni satysfakcjonujący,
niezbędne jest stworzenie warunków wysokiej jakości
usług oraz standardu pobytu.
Hotele miejskie nie dają możliwości regeneracji
sił i wypoczynku w bliskości z przyrodą, świeżym
powietrzem oraz poznawania wartości kulturowych
społeczności wiejskiej.
Dotychczas tzw. „małą ścieżkę hotelarstwa” wypełniają
gospodarstwa agroturystyczne, które posiadają do 5
jednostek mieszkalnych (ograniczenia ustawowe).
Doceniając działalność tych gospodarstw i popierając
ich rozwój, Polska Izba Hotelarstwa dostrzega również
zapotrzebowania na profesjonalne hotelarstwo,
w oparciu o ustawę o usługach turystycznych,
z uwzględnieniem specyfiki terenów wiejskich.
Strategia polityki konkurencyjnej Unii Europejskiej na
lata 2007 – 2013 zaleca państwom Unii wdrożenie
pilne i pełne:
n likwidację barier organizacyjnych i prawnych
n zwiększenie konkurencyjności, poprzez jakość życia
n „Wdrożenie tej polityki jest koniecznym warunkiem
poprawy funkcjonowania rynków detalicznych
i zagwarantowania konsumentom większych
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n Pośrednimi celami wdrożeniowymi tej strategii jest
niewątpliwie aktywizacja społeczeństwa wiejskiego,
głównie młodzieży , a ponadto:
n wzrost ilości miejsc pracy
n podwyższenie kwalifikacji zawodowych
n restrukturyzacja wiejskiego sektora gospodarczego
n Te cele można m.in. osiągnąć poprzez rozwój
inwestycji hotelarskich. Według danych GUS, jedno
miejsce pracy w hotelu implikuje 4 – 5 miejsc poza
obiektem.
n Swój program innowacyjny Polska Izba Hotelarstwa
nazwała „ Zintegrowane przedsięwzięcia hotelarskie –
szansa rozwoju turystyki na obszarach wiejskich”.
Program budowy sieci hoteli „Łan” mieści się również
w priorytetach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na
lata 2012 – 2013.
W 6 priorytetach KSOW – 3 wyczerpują założony
program Polskiej Izby Hotelarstwa.

Analiza
„Polska wieś ma wielka szansę stać się
prawdziwym zagłębiem turystycznym Europy,
posiada bowiem wiele unikalnych walorów.

Turystyka na terenach wiejskich jest zaliczana
do markowych produktów turystycznych
o największych możliwościach rozwoju w Polsce”
cytat: Marek Sawicki – Minister Rolnictwa
Odnotowując te pozytywne zmiany, Polska Izba
Hotelarstwa dostrzega potrzebę włączenia się do
bardziej dynamicznego rozwoju turystycznego
i gospodarczego terenów wiejskich. Polska wieś, aby
stać się zagłębiem dla Polski i Europy, musi położyć
nacisk na jakość oferty, wysoki poziom usług
i poprawę infrastruktury wsi.

-----------------------------------------------------------------------------------

możliwości wyboru”.

Program rozwoju sieci hoteli „Łan” na terenach
wiejskich poprzedzony został analizą potrzeb, na
usługi turystyczno – wypoczynkowe o wyższym
standardzie, a także możliwości pozyskania
inwestorów oraz form finansowania tych
przedsięwzięć inwestycyjnych.
Rolnictwo, doskonaląc się technicznie, absorbuje coraz
mniejszy zasób wolnej siły roboczej, dlatego trzeba
stworzyć możliwość przejmowania tych wolnych
zasobów pracy przez działalności nie rolnicze, co
może w znaczny sposób zahamować migrację osób
poszukujących pracy ze wsi do miast, a szczególnie
młodych mieszkańców wsi.
Rozwój na terenach wiejskich hoteli „Łan” może
w znaczący sposób przyczynić się do poszerzenia
oferty pracy.
Szeroka strefa usług działających na rzecz powstającej
sieci hoteli rozpoczyna się już w momencie
przygotowania procesu inwestycyjnego oraz budowy
hotelu, dając zatrudnienie zarówno w czasie inwestycji,
jak i też po jej zakończeniu i rozpoczęciu działalności
eksploatacyjnej.
Wolne zasoby pracy mogą być ukierunkowane na
wytwarzanie produktu, który będzie wykorzystywany
w hotelach „Łan”, a także produktów dla
przybywających turystów, m.in.:
n regionalne produkty spożywcze
n wyroby mleczarskie, wędliniarskie
n tradycyjne potrawy regionalne
n wyroby rękodzieła artystycznego
n wypożyczalnie sprzętu turystycznego
n rozwijanie usług dla wielorakich zainteresowań
odwiedzających wieś turystów (plenery malarskie,
jeździectwo, rękodzieło, myślistwo, garncarstwo,
polowania, itp.)
Dobrze przemyślana oferta usług turystyczno
– hotelarskich z wykorzystaniem walorów
przyrodniczych, kulturowych i polskiej gościnności,
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działalności zarobkowej mieszkańcom terenów
wiejskich.
Ukierunkowaniu wymagać będzie również szkolnictwo
zawodowe.
Polska Izba Hotelarstwa przygotowała program
edukacyjny uwzględniający szereg ważnych i
niezbędnych pracownikom turystyki nowatorskich
przedmiotów.

------------------------------Korzyści jakie dla rozwoju obszarów wiejskich
stworzy sieć hoteli „Łan” są znaczące:
n promocja regionu, powiatu i gminy wiejskiej
n zatrudnienie kadry dla potrzeb hotelu oraz wielu
branż w zakresie budownictwa, wyposażania,
zaopatrzenia, itp.
n zagospodarowanie terenu na którym znajduje się
hotel i terenów w bliskości hotelu wraz z niezbędną
infrastrukturą, jak oświetlenie, drogi dojazdowe,
infrastruktura techniczna
n wspólne imprezy regionalne, sportowe i rodzinne
z istniejącymi gospodarstwami agroturystycznymi,
szkołami, świetlicami, bibliotekami itp. dla
integrowania środowiska wiejskiego i poprawy jakości
życia
n wzrost dochodów mieszkańców wsi podejmujących
współpracę z siecią hoteli oraz istniejących lub
powstających na wsi usług dla przyjeżdżających
turystów
n do sieci mogą być włączone istniejące hotele,
zajazdy, pensjonaty z terenów wiejskich w celu
poszerzenia oferty i lepszego wykorzystania miejsc
w tych obiektach, ich promocji w kraju i za granicą
n wymiana turystów sieci hoteli „Łan” z hotelami tego
typu na terenach wiejskich krajów Unii Europejskiej

--------------------------------------------------------------------------------

przyczyni się do bardziej odważnego podejmowania

------------------------------Całość tego programu oparta będzie
w 100% o własność prywatą przedsiębiorców
zgromadzonych w sieci hoteli.
------------------------------Polska Izba Hotelarstwa będzie właścicielem marki
oraz koordynatorem całego przedsięwzięcia
z centralną rezerwacją, informacją i promocją, a także
przygotowaniem procesu inwestycyjnego „pod klucz”
oraz wsparciem finansowania (kredyty, dotacje).
W programie budowy sieci hoteli „Łan” oparliśmy się
również na wieloletnim doświadczeniu istniejących
hoteli na terenach wiejskich w innych krajach, w tym
szczególnie Landu Nadrenia Palatynat w Niemczech.
Te dobre profesjonalne kontakty Polskiej Izby
Hotelarstwa z tym Landem, powinny zaowocować
również współpracą z hotelami „Łan” w Polsce
i wymianą turystów.
Analizą objętych zostało 16 województw. Ta analiza
dostarczyła informacji o potrzebie aktywizacji
terenów wiejskich. Badano również popyt na usługi
hotelarskie na terenach wiejskich oraz możliwości
pozyskania inwestorów. Głównym celem tego
programu jest stworzenie miejsc pracy dla osób
poszukujących zatrudnienia, aby mogli pozostać na
terenie zamieszkania lub jego bliskości, a tym samym
zahamować migrację ludzi młodych ze wsi do miast.

------------------------------Budowa sieci hoteli „Łan” wypełni brak miejsc
noclegowych w wielu bardzo atrakcyjnych
regionach Polski, a tym samym do przyjazdu
turystów na te tereny.
------------------------------W żadnej mierze powstanie sieci hoteli nie ograniczy
rozwoju gospodarstw agroturystycznych, wręcz
przeciwnie, przyczyni się do stworzenia dla tych
gospodarstw możliwości osiągnięcia dodatkowych
dochodów.
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struktury gospodarstw agroturystycznych.
Gospodarstwa agroturystyczne zawsze będą
odrębnym sposobem wypoczynku.
Hotele „Łan” wypełnią lukę obiektów o wysokim
standardzie usług i pobytu na wsi, z możliwością
korzystania z dobrodziejstw produkcji gospodarstw
agroturystycznych i rolnych. Niebagatelnym
znaczeniem jest fakt, że te usługi będą świadczone za
niższą cenę w stosunku do hoteli w mieście.
Odbiorcami usług hoteli „Łan” będą przede wszystkim
rodziny z dziećmi, zwierzętami domowymi, hobbyści
różnego typu, a także osoby które w bliskości z naturą
chcą wypoczywać.

------------------------------Specyfiką charakteryzującą tą sieć będzie
gościnność i bliski kontakt właściciela z gośćmi.
Gość będzie „przyjacielem hotelu”, a nie tylko
anonimowym klientem, jak to jest w sieciowych
hotelach w mieście.
------------------------------Ważnym elementem przyciągającym gości będzie
serwowanie potraw kuchni regionalnych, dania
wytwarzane przez hotel lub dostarczane z zewnątrz
z produktów ekologicznych, z gospodarstw
produkujących ekologiczna żywność.
Wykazaliśmy tylko niektóre różnice pomiędzy siecią
hoteli „Łan” od hoteli w mieście, gdzie gość jest
anonimowy, a właściciel czy zarządzający nie styka się
z gościem hotelowym.
W strategi programu hoteli „Łan” zapisano do realizacji
kompleksową obsługę inwestorów. Począwszy
od analizy lokalnego rynku hotelowego, poprzez
ocenę konkretnej działki budowlanej, projektowanie
architektoniczne, budownictwo (metodą tradycyjną),

--------------------------------------------------------------------

Budowa sieci hoteli „Łan” nie narusza istniejącej

nadzór budowlany, wyposażenie obiektu,
przeszkolenie personelu (zlecenie inwestora może
dotyczyć również zatrudnienia fachowców wszystkich
szczebli organizacyjnych), wsparcie finansowania
inwestycji, centralna rezerwacja miejsc noclegowych,
wspólna pod marką Hoteli „Łan” reklama i promocja,
nadzór prawny inwestycji i przez 10 lat eksploatacji
obiektu, lustracje poziomu (doradztwo) wszystkich
usług oferowanych przez obiekt, wspólnota
marketingowa i integracja towarzysko – zawodowa.
Program budowy franczyzowej sieci Hoteli „Łan”
przeznaczony jest dla inwestorów prywatnych, firm
turystycznych i samorządów terytorialnych.
Ze względu na oryginalność inicjatywy PIH, projekt
budowy franczyzowej sieci Hoteli „Łan”, na obszarach
wiejskich stanowi pionierski, dotychczas jedyny
program społeczny.
Poprzez ten program PIH, za pośrednictwem spółki
gospodarczej, dokonuje „rewolucyjnych” zmian
w mentalności mieszkańców obszarów wiejskich,
zapewniając im stabilne, dostanie życie, stała pracę
i pomyślność.
Nasz projekt społeczno – gospodarczy jest jedynym
znakomitym sposobem na rozwój obszarów wiejskich.
Jest on w pierwszym etapie – obecnie – finansowany
przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Projekt media określiły jako
najlepszy program społeczny
w kraju w 2013 roku .

Krzysztof
Milski
Prezes – Dyrektor Generalny
Polska Izba Hotelarstwa
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Łódzkie

Łódź

centrum Polski i jest wspólnym obszarem
administracyjnym dla trzech ziem o odrębnej
tożsamości kulturowej - ziemi łęczyckiej, rawskiej
i sieradzkiej - co oznacza, że jest szczególnie bogate
w ciągle żywe tradycje sztuki ludowej o znaczeniu
ogólnopolskim.

Liczba mieszkańców

2 524 651 (6,5% ludności Polski)

Gęstośc zaludnienia:

139 mieszkańców na km2

Odsetek ludności miejskiej:
63,8%

Stolica regionu - Łódź - to miasto o szczególnym,
przemysłowym uroku. Łódź i miasta w jej sąsiedztwie
- Pabianice, Konstantynów Łódzki, Zgierz, Ozorków,
Aleksandrów Łódzki - są unikalnymi miastami,
w których zachowała się epoka pierwszego
uprzemysłowienia. Jednak łódzkie to nie tylko
przemysł, region posiada także miejsca o unikalnych
wartościach np. może pochwalić się bogatą ofertą
dla osób lubiących aktywny wypoczynek. Miłośnicy
kajaków mogą wybrać się na spływy szlakami

---------------------------------------------------------------------

Województwo łódzkie znajduje się w geometrycznym

kajakowymi Pilicy i Warty, a pasjonaci jeździectwa
przejechać najdłuższym szlakiem konnym w Europie.
Szlak liczy prawie 2 tys. km, a na turystów czeka
ponad 200 stajni, stadnin i ośrodków jeździeckich.

Łódź
Kojarzy się z przemysłowym pejzażem - z kominami,
fabrykami i pałacami wybudowa-nymi w XIX wieku,
to dzisiaj Łódź jest miejscem rozwoju nowych
technologii oraz przemysłów, nowoczesnych instytucji
finansowych, a także regionalnym centrum kultury
i sztuki. Swój specyficzny charakter Łódź zawdzięcza
wielokulturowym korzeniom – historię miasta
tworzyli m.in. Polacy, Żydzi, Niemcy i Rosjanie. Do
dziś w Łodzi można podziwiać kamienice wzniesione
przez żydowskich i niemieckich właścicieli, świątynie
prawosławne: archikatedralną cerkiew pw. św.
A. Newskiego i cerkiew pw. św. Olgi oraz kościół
ewangelicko-augsburski pw. św. Mateusza. Koniecznie
trzeba odwiedzić także Księży Młyn - XIX-wieczne
Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej

------------

źródło: wyjade.pl
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Łódzkie
Łódzkiej Architektury Drewnianej. Znajduje się tu 8
obiektów typowych dla zabudowy Łodzi z przełomu
XIX/XX w. i początków XX w.
Obiekty dobrane zostały tak, aby jak najlepiej i
najpełniej reprezentowały dawną architekturę miasta.
Na Starym Cmentarzu spoczywają obok siebie
katolicy, ewangelicy, wyznawcy prawosławia, a na
największym w Europie Cmentarzu Żydowskim można
odnaleźć mauzolea łódzkich fabrykantów oraz pole
gettowe ofiar eksterminacji Żydów przez Niemców
podczas II wojny światowej.

- - - - - - - - - - - Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

źródło: wyjade.pl

Najsłynniejsza ulica środkowej Polski – zarazem
najdłuższy deptak Polski - Piotrkowska - jest dumą
mieszkańców Łodzi i atrakcją turystyczną regionu.
Jednak, by lepiej poznać historię Łodzi, trzeba
odwiedzić Centralne Muzeum Włókiennictwa
i Muzeum Miasta Łodzi. Mieści się w największym
w Polsce pałacu fabrykanckim rodziny Poznańskich
i sąsiaduje z ogromnym XIX-wiecznym kompleksem
fabrycznym, który kilka lat temu został poddany
rewitalizacji. Obecnie na tym obszarze znajduje się
centrum rozrywkowo-kulturalno-handlowe
Manufaktura.

----------------------------------------------------------------------------------

imperium Scheiblerów i Grohmanów oraz Skansen

Łódź

Wolborz

Wspaniała rezydencja magnacka
Zespół pałacowo-parkowy w Wolborzu należy do
najwspanialszych późnobarokowych rezydencji
magnackich w Polsce. Powstał w XVIII w., dziś mieści
się w nim Izba Muzealna im. A. Frycza Modrzewskiego,
której zbiory poświęcone są historii Wolborza. Dookoła rozciąga się rozległy park geometryczny z połowy
XVIII w., utrzymany w stylu barokowych ogrodów
francuskich.

Archikolegiata w Tumie
Należy do unikatowych budowli romańskich na
terenie Polski. Została wzniesiona z granitowej kostki
w połowie XII wieku i wraz z pobliskim grodziskiem
z VI wieku, zwanym “Szwedzką Górą” należy do
najpiękniejszych i najbardziej znanych obiektów architektury sakralnej w Polsce.
W niewielkiej odległości od rezerwatu znajduje się
wyjątkowy obiekt - pierwsze w Polsce muzeum na
wolnym powietrzu poświęcone rzece. Skansen rzeki
Pilicy prezentuje historyczne bogactwo doliny tej
rzeki: od zabytkowych łodzi i kajaków przez cenne
archiwalia, kolekcję kamieni młyńskich po transporter
opancerzony wraz z odtworzonym wyposażeniem
i wrak unikatowego niemieckiego ciągnika
artyleryjskiego.

Bełchatów

Największa w Polsce kopalnia odkrywkowa
węgla brunatnego
Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego
w Bełchatowie to największa polska dziura w ziemi
i jedna z większych w Europie. Ponad 12 km długości,
3 szerokości i 200 m głębokości. Kopalnię można
podziwiać, pędząc ciężarówką po dnie wyrobiska, lub
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Łódzkie

Łódź

powstał także zalew, gdzie czas wolny można spędzać
na kajakach, rowerach wodnych, łódkach
i żaglówkach. Tereny leśne zasobne w grzyby, a także
obecność licznych gatunków ryb w zbiorniku, tworzą
świetne warunki grzybiarzy i wędkarzy.

Uniejów

Pierwsze uzdrowisko termalne w Polsce
Powstał tam jeden z największych w Polsce
kompleksów termalno-basenowych. W kompleksie
znajdują się m.in. otwarte i kryte baseny rekreacyjnolecznicze, w których do kąpieli wykorzystywana jest
termalna, mineralna woda lecznicza. Termy położone
są u podnóży XIV-wiecznego gotyckiego zamku
arcybiskupów gnieźnieńskich, który otoczony jest
parkiem z XIX wieku. Na zamku organizowane są
turnieje rycerskie.
Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich , Uniejów

--------

źródło: wyjade.pl

Łęczyca
Słynie z zamku wzniesionego w XIV w. przez
Kazimierza Wielkiego. Obecnie zamek jest siedzibą
Muzeum Regionalnego, które posiada znaczącą

-----------------------------------------------------------------------------------

oglądać z góry, z tarasów widokowych. W Bełchatowie

kolekcję “diabelskich” rzeźb. W Łęczycy zachowały się
też fragmenty murów obronnych oraz trzy zespoły
klasztorne - najbardziej warto zobaczyć zespół
klasztorny oo. bernardynów.

Łowicz i skansen w Maurzycach
Wokół Starego Rynku Łowicza stoją zabytkowe
kamieniczki z XVI i XVIII w. Wyróżnia się także
klasycystyczny ratusz z XIX w. i koniecznie trzeba
też zobaczyć katedrę, zbudowaną w połowie XVII
w. stanowiącą mieszankę stylów: renesansowego,
barokowego i rokoka. Niedaleko miasta znajduje się
skansen ukazujący wieś łowicką z XIX w.

Kutno
Szczyci się atrakcyjną Starówką oraz kilkoma
zabytkami -wśród nich urodą wyróżnia się
klasycystyczny ratusz, obecnie siedziba Muzeum
Regionalnego oraz klasycystyczna kaplica mauzoleum dawnych właścicieli Kutna, w którym
znajduje się Muzeum Bitwy nad Bzurą.

Schron kolejowy w Konewce
Jedna z największych atrakcji regionu

Schron miał służyć zabezpieczeniu przed atakiem
lotniczym pociągów specjalnych, pełniących funkcje
ruchomych ośrodków dowodzenia dla sztabu grupy
armii Środek. Budowę bunkrów rozpoczęto wiosną
1940 r.

Sulejów
Budowę Opactwa Cystersów i neogotyckiego kościoła
zakończono w XIII w., a dziś można tu oglądać mury
obronne z XIV i XV w. z licznymi basztami, wieżami
i bramami, arsenał oraz budynki gospodarcze
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Łódzkie
Swolszewicami, czy Trestą - jedna z najbardziej
popularnych miejscowości wypoczynkowych
w województwie łódzkim, nad Zbiornikiem
Sulejowskim. Istnieje tu możliwość uprawiania
sportów wodnych, przejażdżek rowerowych i konnych,
grzyby i ryby.

Rezerwat Niebieskie Źródła
i skansen Pilicy
Swą nazwę wziął od bijących na jego terenie
krasowych źródeł o niebieskim zabarwieniu. Źródła
to dwa wywierzyska oddzielone wyspą. W każdym
z nich pulsuje po kilkanaście gejzerów, a drgający
w nich piasek widziany przez taflę wody przybiera
różne odcienie błękitu. Kolor źródeł zależy od pogody
i położenia słońca. Prowadzi do nich szeroka aleja
wysadzana drzewami.

Nieborów i Arkadia
Jego sława zaczęła się w XVII w., gdy zbudowano tu
wspaniały pałac dla prymasa Michała Radziejowskiego.
W XVIII w. posiadłość stała się własnością rodziny
Radziwiłłów, którzy mieszkali w niej aż do końca
Pałac w Nieborowie

źródło: wyjade.pl

----------------------
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i mieszkalne. Sulejów to również - wraz z Borkami,

Łódź

II wojny światowej, kiedy to rezydencję przejęło
państwo. Leżąca niedaleko od Nieborowa Arkadia
to jeden z najbardziej niezwykłych parków w Polsce.
Został założony w XVIII w. i zostały wzniesione tam
budowle parkowe m. in. Świątynia Diany, Akwedukt,
Przybytek Arcykapłana, Domek Gotycki z Grotą Sybilli,
Łuk Kamienny i Dom Murgrabiego.

Oporów i Zamek

Jeden z najlepiej zachowanych zamków
rycerskich
Ta mała późnogotycka rezydencja obronna wzniesiona
w XV w. usytuowana na wyspie otoczonej fosą, jest
jednym z niewielu tego typu zabytków zachowanych
w Polsce. Zamek mieści muzeum z ekspozycją wnętrz
dworskich. Tworzą ją dzieła sztuki i wyroby rzemiosła
artystycznego prezentujące kulturę szlachecką. Zamek
otacza krajobrazowy park założony w 1. poł. XIX w.,
w którym czytelne jest wcześniejsze założenie XVIIwiecznego ogrodu.

Walewice
Klasycystyczna, piętrowa, murowana budowla
powstała w XVIII w. W Walewicach zamieszkiwała
Maria z Łączyńskich Walewska, tu też przyszedł na
świat syn cesarza Napoleona Bonaparte - Aleksander
Colonna-Walewski. Obecnie pałac z całym kompleksem zabudowań oraz parkiem jest siedzibą spółki
“Stadnina Koni Walewice” zajmującej się hodowlą koni
półkrwi arabskiej oraz ośrodek konferencyjny.

Skierniewice
Skierniewicki dworzec kolejowy należy do
najpiękniejszych w Europie. Budynek w stylu
gotyku angielskiego został wybudowany w XIX w.
Najcenniejszym zabytkiem Skierniewic jest,
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Łódź

Łódzkie

pałac arcybiskupów gnieźnieńskich zwany też
pałacem prymasowskim - obecnie siedziba Instytutu
Ogrodnictwa.

Sieradz

Jedno z najstarszych miast w Polsce
Sieradzki Rynek swój układ przestrzenny zachował
od czasów średniowiecza. Niedaleko stoi farny
pod wezwaniem Wszystkich Świętych - w swoim
zasadniczym zrębie zbudowany w stylu gotyckim z
cegły. Do najstarszych i najciekawszych zabytków
Sieradza należy też klasztor podominikański, którego
początki sięgają pierwszej połowy XIII wieku.

Piotrków Trybunalski
Tutaj w 1493 r. narodził się polski parlamentaryzm
i demokracja, ale już od XIII wieku odbywały się zjazdy
rycerstwa, zjazdy generalne szlachty polskiej, synody
duchownych, obrady sejmowe i sesje Trybunału

----------------------------------------------

położony w rozległym parku krajobrazowym,

Koronnego, pierwszego w Europie Najwyższego Sądu
dawnej Rzeczypospolitej. Piotrków był wówczas drugą
polityczną stolicą królestwa. Wśród wielu zabytków
warto zobaczyć urokliwy rynek, a także zamek
królewski zbudowany w XVI w.
Piotrków Trybunalski Gmach Sądu -

--------------

źródło: wikipedia.org

Wieluń
Miasto zachowało układ przestrzenny przypominający
śląskie osady targowe. Liczne zabytkowe kościoły,

----------------------------------------------------------------------

Port Lotniczy w Łodzi im. W. Reymonta
Lotnisko Łódź Lublinek to jedno z największych lotnisk w

• możliwość skorzystania z oferty artykułów spożywczych,

Polsce pod względem odprawianych pasażerów. Jest ono

napojów, kawy, herbaty,

położone w południowo-zachodniej części miasta okolo 6

• możliwość skorzystania z prysznica,

km od jego centrum. Posiada ono 3 terminale. I - terminal

• darmowy, bezprzewodowy internet oraz TV,

służy do obsługi lotów krajowych i VIP, II - terminal

• catering na żądanie,

międzynarodowy jest wykorzystywany do obsługi tanich linii

• sala konferencyjna na żądanie,

lotniczych i lotów czarterowych, III - terminal jest terminalem

• możliwość skorzystania z osobnego parkingu w sąsiedztwie

Cargo.

saloniku VIP

W ramach usługi VIP lotnisko zapewnia:

Port Lotniczy Łódź

• wydzielony punkt kontroli bezpieczeństwa,

ul. Gen.S.Maczka 35

• komfortowe warunki wypoczynku, pracy w saloniku VIP,

94-328 Łódź

• indywidualny transport do/z samolotu,
• profesjonalną obsługę personelu,

Informacja lotniskowa: +48 42 683 52 55
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Łódzkie
miejskie zachęcają do odwiedzin.

Arboretum w Rogowie
Specjalnością arboretum są rośliny pochodzące z Chin.
Ogród ma najbogatszą w Polsce kolekcję klonów ponad 130 gatunków i odmian - mnóstwo tu także
roślin iglastych i wrzosowatych.

Zamek w Drzewicy

Jeden z najbardziej urokliwych zakątków
łódzkiego
Od XVII wieku zamieszkiwany przez siostry
bernardynki, które uczyniły z niego klasztor. Kres

------------------------------------

ładny rynek i zachowane częściowo fortyfikacje

Łódź

świetności zamku nastąpił w 1814 roku po wielkim
pożarze, w którym całkowicie spłonął dach i wnętrze
zamku. Od tej pory stoi w ruinie, stanowi cenny
zabytek architektoniczny i jest atrakcją turystyczną
miasta.

Drewniany dwór w Ożarowie
Stylowe wnętrza ożarowskiego dworu zostały
zaadaptowane na potrzeby ekspozycji obrazującej
kulturę ziemiańską. Dla zwiedzających dostępne są:
salon kominkowy, salonik myśliwski, sala jadalna
i kredensownia, pokoik dziewczęcy, buduar, gabinet
oraz sypialnie: damska i męska.
Zgromadzone eksponaty pochodzą w większości
z dworów ziemi wieluńskiej.
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Białystok

Podlasie

narodów i kultur. Powstał tu specyficzny pejzaż
kulturowy, charakteryzujący się wielością wyznaniową
i bogactwem obrzędów. Od wieków żyją tu obok siebie
Polacy, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie, Żydzi. To także
region, w którym zachowało wiele z tradycyjnego,
odchodzącego w innych regionach naszego kraju
w przeszłość, sielskiego, swojskiego krajobrazu. Do
dzisiaj zachowały się w województwie podlaskim
naturalne krajobrazy, puszcze i lasy, jeziora oraz
doliny rzek. O wyjątkowych walorach przyrodniczych
regionu w skali Polski i Europy świadczą zespoły
i elementy środowiska naturalnego objętego ochroną na niewielkim obszarze znajdują się tu cztery parki

Liczba mieszkańców

1 120 724 (2,9% ludności Polski)

Gęstośc zaludnienia:

59,43 mieszkańców na km2

Odsetek ludności miejskiej:
60,32%

narodowe, z których Biebrzański jest największym
w Polsce, a Białowieski to najlepiej zachowany
w Europie las naturalny o pierwotnym charakterze.

---------------------------------------------------------------------

Podlasie jest miejscem współistnienia różnych

Białowieski Park Narodowy
Obiekt dziedzictwa światowego

Jest to ta cześć Puszczy Białowieskiej, gdzie przebieg
procesów zachodzących w lesie nie jest nijak
regulowany przez człowieka: nikt go nie sadził, nikt go
nie wycinał, nikt go porządkował. Zachowały się tutaj
najstarsze drzewostany, rosną lub leżą najpotężniejsze
drzewa. To miejsce, które daje wyobrażenie jak
wyglądała prastara puszcza. Można je zwiedzać
jedynie z licencjonowanych przewodnikiem - pieszo
lub bryczką. Z racji dużego znaczenia dla kultury
i dziedzictwa ludzkości, wpisano na prestiżową Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
W ten sposób powstał w Puszczy Białowieskiej jeden
z siedmiu na świecie i trzech w Europie transgraniczny
obiekt dziedzictwa światowego.

Białystok

Stolica regionu
Wśród najważniejszych i najpiękniejszych zabytków
należy wymienić wspaniałe kamienice i ratusz na
zabytkowym rynku, cmentarze żydowskie i synagoga,
cerkiew Św. Ducha i Pałac Tryllingów oraz Pałacyk
Cytronów gdzie teraz mieści się Muzeum Historyczne.
Warto wspomnieć o bizantyjskim Soborze św. Mikołaja
Cudotwórcy, renesansowym Starym Kościele Farnym
i Archikatedrze białostockiej czy Kościele św. Rocha –
wzniesionym na wzgórzu z 83 – metrową wieżą, jest
najciekawszym przykładem modernizmu w polskiej
architekturze sakralnej. Wśród pałaców nie sposób
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Podlasie
skrywa oryginalne piece i kominki i Pałacu Rüdigerów
(Lubomirskich) - wokół pałacu rozpościera się piękny
ogród. W Pałacyku Gościnnym Branickich mieści się
Urząd Stanu Cywilnego – Pałacyk Ślubów. Jednak
najcenniejszy zabytek Białegostoku, zwany Wersalem
Podlasia, Wersalem Północy czy także Polskim
Wersalem to zespół parkowo- pałacowy Branickich.
Jest to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji
magnackich epoki saskiej.
Białystok - Pałac Branickich

------------------

źródło: wyjade.pl

Kanał Augustowski
Łączący dorzecze Wisły i Niemna, jest wybitnym
zabytkiem techniki, w skali całego kraju.
Zaprojektowany został przez polskich inżynierów
wojskowych, ma ponad 100 km długości i 18 śluz,
z czego obecnie w granicach Polski znajduje się 84
km kanału i 15 śluz. Ze względu na rozwiązania
techniczne i wartości przyrodnicze, został zgłoszony do
wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Kanał Augustowski stał się częścią wyjątkowo
malowniczego i łatwego szlaku wodnego Czarnej
Hańczy. W najbliższym sąsiedztwie Kanału znajdują
się ruiny - słynnej linii Mołotowa - pasa umocnień
rosyjskich ciągnących się wzdłuż granicy z Niemcami

-----------------------------------------------------------------------------------

nie wspomnieć o Pałacu Hasbacha - jego wnętrze

wytyczonej po podziale Polski dokonanym przez
okupantów w 1939 roku.

Góra Grabarka
Jest znanym miejscem kultu religijnego dla
wyznawców prawosławia w Polsce. Znajdują się
tam: żeński monaster Świętych Marty i Marii
oraz 3 cerkwie klasztorne. Główna cerkiew (pw.
Przemienienia Pańskiego) jest jednocześnie świątynią
parafialną. Obok cerkwi znajduje się ponad 7000
krzyży wotywnych i ciągle przybywają nowe
ustawiane przez pielgrzymującą ludność.

Biebrzański Park Narodowy
Największy park narodowy w Polsce

To najbardziej naturalny w Polsce i w Środkowej
Europie kompleks torfowisk niskich, przejściowych
i wysokich ze specyficzną strefowością roślinności.
Bagna Biebrzańskie są najważniejszym w Polsce,
a także w całej Europie Środkowej i Zachodniej
obszarem lęgowym dla wielu gatunków ptaków.
Dlatego obszar parku biebrzańskiego został objęty
Międzynarodową Konferencją RAMSAR chroniącą
obszary błotne i lęgowiska ptaków.

Sejny
To dawna siedziba dominikanów ( świątynia
wzniesiona na początku XVII w. ) i miasto jest
znaczącym ośrodkiem mniejszości litewskiej w Polsce.

Suwałki
Jest jednym z najlepiej zachowanych klasycystycznych
układów urbanistycznych w Polsce. Oś układu stanowi
dawny trakt warszawsko-petersburski. W centralnej
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Białystok

Białystok

Podlasie

z XIX wieku.

Dolina Narwi
Polska Amazonia

Dolina Narwi z silnie rozbudowanym systemem koryt
rzecznych jest osobliwością przyrodniczą w tej części
Europy. Głównym celem Parku jest ochrona bagien,
terenów podmokłych i wód, które są dominującymi
ekosystemami i zajmują ok. 90% powierzchni. Walory
przyrodnicze Parku to przede wszystkim unikatowy
system doliny rzeki Narew z bogatymi zespołami
roślinnymi i faunistycznymi.

Łomża
Miejscowy browar produkuje kilka gatunków piwa.
II wojnę światową przetrwała częściowo zabytkowa
zabudowa z XIX-wiecznymi kamienicami. Jedną
pierzeję Starego Rynku zajmuje szereg domów
z arkadami i szerokimi przyblakłymi fasadami. Na
placu stoi XIX-wieczny klasycystyczny ratusz
z wieżyczką zegarową. Na południe od rynku wznosi
się późnogotycka katedra św. św. Michała Archanioła
i Jana Chrzciciela.
Łomża - Katedra pw. św. Michała Archanioła

źródło: wyjade.pl

----------
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części leży rozległy rynek i kościół św. Aleksandra

Drohiczyn

Dawna stolica Podlasia

Dziś leży na uboczu spraw nie tylko wielkiego świata,
ale nawet i swojego regionu. Ale może dzięki te mu
jest miejscem tak niecodziennym. Gród w Drohiczynie
powstał w XI w. a w jego zabudowie wokół rynku
wyróżnia się ładna barokowa elewacja kościoła
franciszkańskiego. Przy skarpie nad rzeką wznosi się
dawny kościół i klasztor jezuitów wraz z Collegium
Nobilium. Warto tez zobaczyć kościół i klasztor
Benedyktynek oraz zajrzeć na miejscowy kirkut.
Atrakcyjne położenie budowli i całego miasta najlepiej
można ocenić z drugiej strony rzeki.

Głazowisko Bachanowo nad
Czarną Hańczą
Polodowcowe głazy

To mały rezerwat, pokryty wieloma głazami, których
liczbę ocenia się na ok. 10.000 sztuk, o obwodzie od
0,5 do 8 metrów. Przytransportowane przez lodowiec
ze Skandynawii głazy narzutowe, zostały odsłonięte
w wyniku rozmycia przez wody lodowcowe - wszystkie
drobniejsze elementy zostały wypłukane
i przemieszczone niżej z prądem wód. Pozostały
jedynie głazy, jako najtrudniejsze do transportu.

Kruszyniany i meczet
W XVII w. Jan III Sobieski nadał ją Tatarom, od
dawna zamieszkującym ziemie polskie. Dzięki temu
w wiosce można obejrzeć budynek rzadko spotykany
na ziemiach polskich - drewniany meczet. Pomimo
czterech wieków, które upłynęły od chwili powstania
miejscowości, układ zabudowań wciąż przypomina
pierwotne założenie przestrzenne.
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Podlasie
To skansen prezentujący zabytkową drewnianą
architekturę podlaskiej wsi, taką, jaką współcześnie
można już tylko podziwiać w muzeach na wolnym
powietrzu.

Skansen w Nowogrodzie
Skansen w którym zgromadzono 30 obiektów
pochodzących z terenów Puszczy Kurpiowskiej.
Nowogród Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika

-------

źródło: wyjade.pl

Tykocin
Dzisiaj jest to niezwykle malownicze miasteczko
z ciekawymi zabytkami i nieco senną atmosferą. To
miasto, gdzie przebywali wielokrotnie w dawnych
czasach królowie oraz książęta polscy. Duża liczba
zabytków a przede wszystkim zachowany oryginalny
układ przestrzenny miasta, z widoczną do dzisiaj
granicą części żydowskiej, z oryginalną synagogą
(muzeum). Nastrojowy barokowy rynek o niskiej
małomiasteczkowej zabudowie, pochodzi z czasów
lokacji miasta. Koniecznie trzeba odwiedzić Zamek
w Tykocinie - został zrekonstruowany na
fundamentach XVI wiecznego zamku królewskiego

-----------------------------------------------------------------------------------

Białostockie Muzeum Wsi

Króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy - Zygmunta
Augusta.

Hajnówka

Brama do puszczy
Największe miasto w rejonie Puszczy Białowieskiej
słynie z pięknej nowoczesnej cerkwi, w której
odbywają się Międzynarodowe Festiwale Muzyki
Cerkiewnej. W mieście jest dużo zieleni.

Wigierski Park Narodowy
i Pokamedulski Zespół
Klasztorny
Obejmuje zespół 42 jezior, w tym jezioro Wigry
oraz kompleks lasów północnej części Puszczy
Augustowskiej. Na szczególną uwagę zasługują
niewielkie śródleśne zbiorniki wodne, zwane na
Suwalszczyźnie “sucharami”. Jest ich w parku 20
i nie ma w Polsce drugiego takiego miejsca, gdzie
byłoby ich tak wiele. Najbardziej charakterystycznym
zabytkiem jest położony na półwyspie Pokamedulski
Zespół Klasztorny w Wigrach. Należy on do
najcenniejszych zabytków Suwalszczyzny.

Skansen i Ciechanowiec
Miasteczko szczyci się XV-wiecznym rodowodem.
Przy rynku wznosi się skromny, ale wytworny
XVIII-wieczny barokowy kościół. Warto zobaczyć
też prawosławną cerkiew pod wezwaniem
Wniebowstąpienia Pańskiego i Muzeum Rolnictwa
im. K. Kluka, którego zbiory liczą prawie 30 tys.
eksponatów. Na skansen składa się około 50 budowli
wiejskich, wszystkie zgromadzone w dawnym parku
pałacowym. Większość eksponatów jest w pełni
wyposażonych a niektóre, jak młyn wodny, można
uruchomić. W skansenie obejrzymy chaty chłopskie,
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Jest tu także zielnik księdza Kluka, największe
w Europie muzeum weterynarii, muzeum chleba we
młynie, a także muzeum pisanki.

Choroszcz
W parku krajobrazowym, którego osiami są krzyżujące
się kanały, stoi barokowy letni pałacyk Branickich.
Obok stoją zabudowania dawnej oficyny. W pałacyku
urządzono muzeum wnętrz - meble ilustrują ewolucję
kształtów od ciężkich barokowych, poprzez lekkie
rokokowe, do klasycznej elegancji stylu Ludwika XVI.
Warto też zobaczyć tu barokowy kościół i klasztor
Dominikanów oraz cerkiew prawosławną z XIX w.

Cisowa Góra
Wznosi się na terenie Suwalskiego Parku
Krajobrazowego, będącego swoistym muzeum natury.

-----------------------------------------------------------------------------------

powozy, wiatraki, kościół, a także dworek szlachecki.

Przyroda nagromadziła tu wiele form polodowcowej
rzeźby terenu: moreny, kemy, ozy, drumliny, rynny
polodowcowe, wiszące doliny, głazowiska.

Supraśl i Monastyr
To miasto, którego początki datuje się na XVI w.
Zawiązką ówczesnej osady był klasztor i drewniana
cerkiew pod wezwaniem Św. Jana Ewangelisty
założona przez prawosławnych mnichów. Uzdrowisko
zaprasza swym urzekającym klimatem i zachętą do
aktywnego spędzania czasu - liczne szlaki rowerowe,
piesze, konne, spływy kajakowe oraz spacery po
zabytkowym mieście gwarantują niezwykle przyjemne
spędzenie czasu. Koniecznie trzeba zobaczyć
Monastyr (Pobazyliański Zespół Klasztorny ZNMP),
cmentarz ewangelicki, Domy Tkaczy, a także liczne
kościoły - Kaplica p.w. Wszystkich Świętych, Kościół
ewangelicko – augsburski, Kościół p.w. Św. Trójcy oraz
Pałac Buchholtzów (secesyjna siedziba jednej z rodzin
supraskich fabrykantów).

------------------------------------------------------------
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Lubelskie

Lublin

moczary - towarzyszy specyficzna atmosfera
wschodniej prowincji i dawnej krainy chasydów.
W kresowych miasteczkach pozostały po minionych
czasach – multikulturalnych - liczne pamiątki:
synagogi, mykwy i kirkuty.
Często w jednej miejscowości stoją w zgodzie od
wieków, tuż obok siebie, kościół, cerkiew i synagoga,
będąc milczącymi pomnikami wielowiekowej
tradycji tolerancji i współpracy pomiędzy różnymi
narodowościami zamieszkującymi Rzeczpospolitą.

Liczba mieszkańców

2 165 651 (5,6% ludności Polski)

Gęstośc zaludnienia:

86,45 mieszkańców na km2

Odsetek ludności miejskiej:
46,5%

Zamość

Padwa Północy
Zamość nazywany “perłą renesansu” w pełni na te
miano zasługuje. Miasto jest szczytowym osiągnięciem

---------------------------------------------------------------------

Wspaniałej przyrodzie - puszczańskie lasy, jeziora,

renesansowej myśli urbanistycznej i wymieniany
wśród najwspanialszych zespołów urbanistycznych na
świecie. Otaczają go typowo renesansowe fortyfikacje
bastionowe i kamienice, a katedra należy do
najwybitniejszych osiągnięć architektury.

Kozłówka
W niewielkiej wsi nieopodal Lubartowa działa jedno
z najwspanialszych i najpopularniejszych w Polsce
muzeów wnętrz pałacowych. Można tam zwiedzać
także powozownię z kolekcją pojazdów. Przy pałacu
jest reprezentacyjny ogród włoski, sąsiadujący
z krajobrazowym parkiem w stylu angielskim
z bażantarnią.

Kazimierz Dolny

Malowniczy i nastrojowy
Jego wyjątkowe walory urbanistyczne są rezultatem
harmonijnego wkomponowania architektury
w urozmaicony pejzaż. Kameralność, urzekający
wdzięk starej zabudowy i artystyczny klimat składają
się na niezapomniany nastrój miasteczka.

Lublin

Stolica wschodniej Polski
Lublin to miasto z bogatą i blisko 700-letnią historią.
To historyczne dziedzictwo Lublina, przesycone
tradycją jagiellońską, wiekowym mieszaniem narodów,
religii i kultur stworzyło magiczny i tajemniczy
klimat miasta. Ślady dawnych lat skryte są w murach
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Lublin

----------------------------

źródło: wyjade.pl

kamienic unikalnego staromiejskiego zespołu
urbanistycznego. Koniecznie trzeba zobaczyć kilka
zabytków : Krakowskie Przedmieście i Plac Litewski,
a przy nich m.in.: klasycystyczny Nowy Ratusz
z XIX w.; Kościół Św. Ducha z XV w. z cudownym
obrazem Matki Bożej Dobrej Rady z XVI w.; Kościół
i klasztor ojców Kapucynów z XVIII w.; Pomnik Unii
Lubelskiej i Marszałka Piłsudskiego; pałace
i gmachy przy Placu Litewskim (Pałac Czartoryskich
z XVII-XVIII w., eklektyczny Pałac Gubernialny
z XIX w., Pałac Lubomirskich z XVI w., Hotel Europa
z XIX w. i secesyjny Hotel Grand Lublinianka z XIX w.
Stare Miasto, a w nim m.in.: Bazylika i klasztor ojców
Dominikanów z XIV w.; Brama Krakowska z XIV w. symbol miasta, jeden z najbardziej rozpoznawalnych
zabytków Lublina; Brama Grodzka
z XIV w.; Rynek Starego Miasta otoczony zabytkowymi
kamienicami, którego centralne miejsce zajmuje
klasycystyczny gmach Trybunału Koronnego - dawniej
najwyższego Sądu Rzeczypospolitej; Teatr Stary jeden z najstarszych obiektów teatralnych w Polsce.
Docieramy do Zamku Lubelskiego z Kaplicą Trójcy
Świętej ( z XIV w.) z unikalnymi freskami ruskobizantyńskimi z XV w., Baszta z XIII w. (najstarsza
budowla miasta, na jej szczycie znajduje się taras
widokowy), oraz Muzeum Lubelskie z bogatymi
zbiorami. Warto także zobaczyć Lubelską Trasę
Podziemną, prowadzącą pod zabudową Starego

-----------------------------------------------------------------------------------

Lublin -

Lubelskie
Miasta, Muzeum Wsi Lubelskiej (skansen), w którym
zgromadzono liczne obiekty architektury drewnianej
z terenu Lubelszczyzny, Zalew Zemborzycki oraz
obowiązkowo Państwowe Muzeum na Majdanku teren byłego obozu zagłady w latach 1941-1944.

Puławy

Polskie Ateny
Słyną z klasycystyczno-romantycznego zespołu
pałacowo-parkowego Czartoryskich (XVIII-XIX
w.), znajdującego się na miejscu wcześniejszego
magnackiego pałacu. Romantycznego charakteru
osady dopełnia krajobrazowy park angielski,
z labiryntem grot, arkadowych bram i tarasowych
schodów.
tynia Sybilli - Puławy
Świą

autor: Grzegorz Hałaś
źródło: wikipedia.org

Chełm
Miasto z pięknymi barokowymi budowlami
i podziemnym labiryntem wykutym w kredowym
podłożu należy do najpiękniejszych miast wschodniej
Polski. Centrum miasta to podłużny rynek wytyczony
w średniowieczu - otaczają go XIX- i XX-wieczne
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Lubelskie
kościół popijarski oraz wykute w kredowej skale
podziemia - korytarze utworzyły w końcu niezwykły,
15-kilometrowy labirynt, którego 2-kilometrowy
odcinek udostępniony został turystom.

Poleski Park Narodowy
Żaden inny park nie ma tak rozległych torfowisk,
z dużą ilością płytkich jezior i stawów. Torfowiska
pomiędzy jeziorami porastają karłowate sosny, brzozy
i wierzby, będące przykładem najdalej wysuniętej na
południowy zachód Europy tundry i lasotundry.

Roztocze i Zwierzyniec
To wyjątkowo malowniczy pas niewysokich wzgórz
na pograniczu Polski i Ukrainy, a najcenniejsze
przyrodniczo fragmenty chroni Roztoczański Park
Narodowy, do którego bramą turystyczną jest
urokliwy Zwierzyniec.

-----------------------------------------------

domy. Najcenniejszym zabytkiem miasta jest

Lublin

Zamek Lubelski

źródło: wyjade.pl

Nałęczów

Miasto ogród
Położone pośród bogatych lasów i wąwozów, gdzie
co rusz spotykamy przepiękne zdrojowe wille,
niejednokrotnie wzorowane na domach z tatrzańskich
i alpejskich kurortów.

----------------------------------------------------------------------

Lotnisko Lublin Świdnik
Międzynarodowy port lotniczy Lublin – Świdnik położony jest

Dostępna jest także prasa lokalna i międzynarodowa, dostęp

na terenach miejscowości Świdnik, obok przyfabrycznego

WI-FI do Internetu, telewizja z kanałami informacyjnymi

lotniska trawiastego należącego do tamtejszej wytwórni

polskimi i zagranicznymi, a także system aktualnych

śmigłowców, w odległości ok. 10 km na wschód od Lublina.

rozkładów lotów.

Lotnisko obsługuje miasto i cały jego region. Jest to nowy port
lotniczy, otwarty w grudniu 2012 roku.

Port Lotniczy Lublin SA
ul. Króla Jana III Sobieskiego 1

Business Executive Lounge

21-040 Świdnik, PL

Business Executive Lounge znajduje się w strefie odlotów
Schengen zaraz za kontrolą bezpieczeństwa. Business

Informacja lotniskowa

Executive Lounge oferuje bogatą ofertę zimnych i gorących

Tel.: +48 81 458 1444

napojów bezalkoholowych, przekąsek przygotowanych
przez lokalnych producentów oraz napojów alkoholowych.
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Świętokrzyskie

Kielce

ludzkich rąk tworzą harmonijną całość, a historia
przeplata się z legendami. Tutaj znajdziemy zabytki
związane z początkami polskiej państwowości
i osadnictwa na polskich ziemiach, zamki, pałace
i podziemne trasy. Możemy podziwiać także wąwozy
lessowe, malownicze doliny rzeczne, jaskinie, skałki,
torfowiska oraz jedno z najpiękniejszych miast
polskich.

Liczba mieszkańców

1 278 166 (3,3% ludności Polski)

Gęstośc zaludnienia:

108 mieszkańców na km2

Odsetek ludności miejskiej:
45%

Sandomierz

Jedno z najpiękniejszych miast w Polsce.
Malowniczo położonym na nadwiślańskiej
skarpie, która stanowi strome zakończenie Gór
Świętokrzyskich. Odwiedzający Sandomierz mogą
zobaczyć doskonale zachowany średniowieczny układ

---------------------------------------------------------------------

To wyjątkowy region, gdzie dziewicza natura i dzieła

urbanistyczny, a rynek uznawany jest za jeden
z najpiękniejszych w kraju. XIV-wieczny ratusz
z renesansową attyką otacza 30 zabytkowych
kamienic. Stare miasto najlepiej obejrzeć z punktu
widokowego w Bramie Opatowskiej.
W mieście znajduje się m.in.: najstarszy i najcenniejszy
Zespół Klasztorny Dominikanów z kościołem św.
Jakuba, który zbudowany został na początku
XIII wieku, Bazylikę Katedralną z XIV wieku ze
wspaniale zachowaną polichromią, a także Zamek
Kazimierzowski – dawną siedzibę królów i książąt
Polski. Warto zajrzeć do, Domu Długosza oraz
Collegium Gostomianum - jednej z najstarszych szkół
średnich w Polsce. W zachowanej części zamku
mieści się muzeum. Pod starym miastem przebiega
podziemna trasa turystyczna, natomiast do wycieczek
zachęcają wąwozy lessowe w okolicach miasta.

Kielce

Stolica regionu
Znajduje się tu kilka ciekawych zabytków z pałacem
biskupów krakowskich na czele. Trzeba odwiedzić też
bazylikę katedralną, zajrzeć na rynek, przespacerować
się reprezentacyjną ulicą Sienkiewicza. Kielce są
jednak wyjątkowe z innego powodu. Żadne inne
miasto nie ma 5 rezerwatów przyrody na swoim
terenie i to one są właśnie być może największą
atrakcją miasta. Nie można wyjechać z Kielc bez wizyty
w rezerwacie geologicznym na Kadzielni z jaskiniami
i słynnym amfiteatrem oraz na - górującej nad
miastem - Karczówce z klasztorem pallotynów.
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Świętokrzyskie
Zobaczyć tu można stalaktyty, stalagmity, polewy,
perły jaskiniowe, kolumny, harfy i pagody, dzięki
którym uznawana jest za jedną z najpiękniejszych
jaskiń w Polsce. Całkowita długość korytarzy jaskini
wynosi 240 metrów, z czego udostępnione jest 180
metrów.

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
W Ujeździe znajdują się ruiny monumentalnego
zamku-pałacu wybudowanego w XVII w. Niezwykły
pałac otoczony był murami z czterema bastionami,
dającymi nowe możliwości obrony poprzez ustawienie
dział poza linią murów. Sam pałac budowany był jako
swoisty kalendarz. Miał ponoć tyle baszt, ile kwartałów,
sal dużych - ile miesięcy, pokoi - ile tygodni i okien - ile
dni w roku. Strop w sali jadalnej był podobno szklany,
a biesiadnicy podczas posiłków mieli okazję oglądać
nad sobą pływające egzotyczne ryby. W stajniach
umieszczonych w lewej części dziedzińca ok. 2/3 niżej
jego poziomu, konie jedzące z marmurowych żłobów
mogły przeglądać się w umieszczonych nad nimi
kryształowych lustrach. W istocie lustra nie służyły
wcale samym koniom, ale rozświetlaniu pomieszczenia
poprzez odbijanie promieni słonecznych padających
Ujazd - Zamek Krzyżtopór

------------------

źródło: wyjade.pl
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Jaskinia Raj

Kielce

przez umieszczone wysoko okna; w opowieści tej
pozostał jednak żywy mit magnackich fanaberii.

Zamek w Chęcinach
Zamek uchodził za najpotężniejszą polską warownię.
Oprócz wizyty na zamku i podziwianiu widoków z jego
wieży, warto przejść się również w Chęcinach na rynek
oraz do klasztoru klarysek.

Górę Łysiec i czarownice
Współcześnie znaną jako Święty Krzyż - przed wiekami
szczególnie upodobały sobie czarownice. Podczas
organizowanych przez nie sabatów odprawiane były
tajemne gusła, trwała piekielna zabawa i tańce. Tak
mówią ludowe przekazy, natomiast o fakcie istnienia
tu miejsca kultu pogańskiego świadczą pozostałości
kamiennego wału kultowego z ok. VIII w. otaczającego
szczyt góry. W dzisiejszych czasach Święty Krzyż to
miejsce słynące z klasztoru pobenedyktyńskiego oraz
przechowywanych w nim Relikwii Drzewa Krzyża
Świętego.

Oblęgorek
To miejscowość znana przede wszystkim z letniej
rezydencji Henryka Sienkiewicza, w której obecnie
znajduje się muzeum poświęcone życiu i pracy
twórczej pisarza.

Nowa Słupia i starożytne
hutnictwo
Malowniczo położona jest bramą do prastarej
Puszczy Jodłowej i słynie też z Muzeum Starożytnego
Hutnictwa. Obszary położone na północ od Łysogór
były przez kilkaset lat (od II w. p.n.e. do IV w. n.e.)
terenem produkcji żelaza, uznawanym za największy
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Świętokrzyskie

Kielce

piecowiska z pozostałościami pieców dymarskich do
dziś stanowią obiekt badań naukowych.

Kurowęzły
Z pierwotnej warowni w Kurozwękach zostały jedynie
fragmenty gotyckich murów i fosy. Obecnie turyści
podziwiają piękny zespół pałacowo-parkowy
z pałacem o charakterystycznej fasadzie w kolorze
różu pompejańskiego. Obok pałacu znajdują
się budynki gospodarcze, oranżeria oraz park
krajobrazowy ze starą lipową aleją.
Można tu także podziwiać jedyną w Polsce hodowlę
bizonów amerykańskich na łąkach wokół pałacu,
przejeżdżając bryczką lub przystosowanym wozem
typu safari.

Zalew Chańcza
W okresie letnim jest to wspaniałe miejsce zarówno
dla miłośników plażowania, jak i surfingu, regat czy
kajaków.
Jezioro Chańcza

-----------------------

źródło: wyjade.pl

Wiślica
W tutejszej kolegiacie - w podziemiach obecnego
kościoła - jest gipsowa posadzka krypty grobowej,

-----------------------------------------------------------------------------------

poza Imperium Rzymskim. Znajdowane tam

zwana płytą wiślicką lub płytą orantów (a więc
osób modlących się), zaliczana do najwspanialszych
zabytków sztuki romańskiej w Polsce. Można
podziwiać tutaj także dwa ciekawe zabytki wzniesiony w XV wieku budynek zw. Domem Długosza
(Muzeum Regionalne) oraz czterokondygnacyjna
dzwonnica. W oszklonym pawilonie prezentowana
jest potężna misa wiązana przez niektórych badaczy
z chrztem przyjętym jakoby przez ziemię wiślicką ok.
880 r., czyli na prawie sto lat przed dokonaniem tego
przez Mieszka I w 966 r.

Góry Świętokrzyskie
To najstarsze, niewysokie ale malownicze pasmo.
Wielką osobliwością Parku Świętokrzyskiego są
gołoborza, które powstały w wyniku procesów pękania
i wietrzenia bardzo odpornych skał w środowisku
o dużych amplitudach temperatury. W efekcie północne stoki Pasm Łysogórskiego i Jeleniowskiego
Gór Świętokrzyskich pokryły gigantyczne rumowiska
skalne. Od tysięcy lat skały te nie porastają
roślinnością. Oglądane z daleka tworzą szare, gołe
plamy pośród zielonego boru - stąd nazwa.

Wąchock
Klasztor cysterski, pierwotnie drewniany, powstał już
w XIII w. Na szczęście część pomieszczeń pozostała
w pierwotnym stanie, co czyni z klasztoru obiekt
zabytkowy o najwyższej randze. Z krużganków
klasztornych możemy wejść do XIII-wiecznych
pomieszczeń: fraterni, kapitularza, karceru, refektarza
i dormitorium. W klasztorze znajduje się również
muzeum ze zbiorami pamiątek z okresu powstania
styczniowego i okresu popowstaniowego.
W krużgankach znajduje się krypta grobowa mjr.
Jana Piwnika “Ponurego” - legendarnego dowódcy
Świętokrzyskich Zgrupowań AK.
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Świętokrzyskie
Bałtowski Park Jurajski
Największą atrakcją jest Bałtowski Park Jurajski
z figurami dinozaurów, odwzorowujący życie wielkich
gadów. Można tu wziąć udział w spływie tratwą
po rzece Kamiennej, rozwiązać zagadki questingu,
zwiedzić Zwierzyniec Bałtowski, działający stuletni
młyn, skorzystać z uroków Krainy Koni, czy też wybrać
się na wycieczkę po okolicznych wzgórzach.

Krzemionki

Kopalnie neolitycznych górników starsze od
egipskich Piramid
W XX wieku znaleziono ponad 5 tys. kopalń
funkcjonujących od młodszego neolitu do wczesnej
epoki brązu. Trasa turystyczna liczy ok. 1,5
km długości i prezentuje oryginalne wyrobiska
neolitycznych kopalń, hałdy górnicze oraz zagłębienia
poszybowe składające się na wyjątkowy krajobraz
przemysłowy sprzed 5000 lat.
Najciekawszą częścią trasy jest jej półkilometrowy
fragment poprowadzony pod ziemią. Obszar kopalń
rozciąga się parabolicznie na terenie długości ok. 4,5
km i szerokości od 20 do 200 m.

Jędrzejów

Miasto zegarów
Ród Przypkowskich zgromadził jedyną w Polsce
i uznawaną za trzecią pod względem wielkości
i wartości w świecie po Oxfordzie i Chicago kolekcję
ponad 600 zegarów słonecznych i przyrządów
gnomonicznych. Dzieje miasta związane są także
z klasztorem cystersów powstałym w XII wieku.
W kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha

-----------------------------------------------------------------------------------

Bałtów

Kielce

( Kadłubka ) znajduje się srebrna trumna na ołtarzu
z jego relikwiami.
Inną wielką atrakcją turystyczną miasta jest
Jędrzejowska Kolej Dojazdowa, zwana Ciuchcią
Jędrzejów - Archiopactwo Cystersów

-------------

źródło: wyjade.pl

Express “Ponidzie”. To jedna z nielicznych już kolejek
wąskotorowych ciągniętych przez lokomotywę
parową. Jej trasa, wiodąca od Jędrzejowa do Pińczowa,
prowadzi przez zachwycające okolice doliny rzeki
Nidy.

Pustelnia Złotego Lasu
w Rytwianach
To XVII-wieczny pokamedulski zespół klasztorny
z wyjątkowym wystrojem barokowym. Za świątynią
znajdowało się 16 eremów dla pustelników wraz
z budynkami gospodarskimi.

Opatów
W cichym i malowniczo położonym Opatowie trzeba
obejrzeć: Bramę Warszawską, kolegiatę św. Marcina
z licznymi pozostałościami romańskimi i płaskorzeźbą
zwaną “lamentem opatowskim”, kościół i klasztor
bernardynów oraz rynek z ratuszem i Podziemną
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Świętokrzyskie

Kielce

przez opatowskich kupców.

Szydłów

Polskie Carcassonne
Z powodu doskonale zachowanego średniowiecznego
układu urbanistycznego oraz murów miejskich
trzeba tam koniecznie zajrzeć. Wykonane z lokalnego
wapienia w XIV w. posiadały trzy bramy choć dzisiaj
podziwiać możemy jedynie bramę Krakowską. Zamek
wzniesiono w połowie XV wieku, a na fortyfikację
składały się 10-metrowe baszty. W Skarbczyku mieści
się Muzeum Regionalne. W obrębie murów miejskich,
tuż przy rynku zachowała się renesansowa synagoga,
która stanowi unikatową wartość zabytkową.

“Dąb Bartek”

Król Puszczy Świętokrzyskiej
Historyczne drzewo rośnie kilkanaście kilometrów
na północ od Kielc - przy drodze Ćmińsk - Samsonów
- Barcza. Wiek drzewa jest bliżej nieokreślony i do
dziś trwają w tej sprawie spory wśród naukowców.
Najbardziej śmiałe prognozy dają “Bartkowi” prawie
1000 lat; ostrożne szacunki - co najmniej 600. Obwód
Zagnańsk - Dąb Bartek

--------------------

źródło: wyjade.pl
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pracowicie przez lata budowanych w skale lessowej

pnia przy ziemi wynosi blisko 14 m, wysokość 30 m,
a rozpiętość korony 20x40 m.

Ponidzie

Kraina słynąca z największych w Europie
złóż gipsu
To niezwykły rezerwat z unikalną roślinnością
stepową, kolorowych lasów, przy-drożnych figur
i kapliczek, zabytków oraz źródeł siarczano-słonych
wód mineralnych. Charakterystycznym elementem
krajobrazu Ponidzia jest dolina rzeki Nidy z licznymi
meandrami i starorzeczami, idealne dla miłośników
wycieczek pieszych, rowerowych, kajakarzy, jeźdźców,
a nawet lotniarzy.

Pacanów i Europejskie Centrum
Bajki
Wystawa “Bajkowy Świat”, utrzymana w charakterze
interaktywnej zabawy przy wykorzystaniu technik
multimedialnych, zabiera w świat marzeń i snów.
W samym Pacanowie niepodzielnie króluje Koziołek
Matołek - jego postać zdobi niemal każdy budynek
w centrum miejscowości.

Ruiny Huty Józef
w Samsonowie
Stanowią jeden z najwspanialszych zabytków
Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Legendy
i podania ustne umiejscawiają Samsonów już
w czasach Bolesława Krzywoustego.
Znane są pisemne wzmianki, że tradycje wytopu żelaza
sięgały tutaj XVI wieku. Huta powstała z inicjatywy
Stanisława Staszica w XIX w. Patrząc dziś na ruiny
mamy
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Świętokrzyskie
pałacowe.

Busko-Zdrój
Występująca tu woda siarkowa dała początek jednemu
ze słynniejszych uzdrowisk w Polsce. Pod koniec XIX
w. Busko zaliczano do najwartościowszych i najliczniej
odwiedzanych uzdrowisk europejskich i nadal jest
bardzo popularne w kraju.

Busko-Zdrój

autor: Jarosław Roland Kruk
źródło: wikipedia.org

Ćmielów i porcelana
Jego początki sięgają XIV wieku. Wtedy powstała
tu gotycka warownia, niestety obecnie możemy
obserwować tylko jego ruiny. Ćmielów w świecie
słynie jednak z zupełnie czego innego - porcelany.
Fabryka Porcelany AS w Ćmielowie jest manufakturą
kultywującą tradycje wytwórni “Świt”, gdzie początki
produkcji porcelany sięgają roku 1804. Od 2005 roku
istnieje też Żywe Muzeum Porcelany, gdzie można
zapoznać się z procesem produkcji porcelany.

-----------------------------------------------------------------------------------

wrażenie jakbyśmy oglądali klasycystyczne założenie

Kielce

Uzdrowisko w Solcu-Zdroju
Powstało w XIX wieku. W parku zdrojowym znajdują
zabytkowe sanatoria i wille w stylu klasycystycznym.
Najcenniejszym bogactwem naturalnym uzdrowiska
są wody lecznicze - woda siarczkowa jest najsilniejszą
w Polsce i jedną z najlepszych w Europie.

Rezerwat przyrody Skałki Piekło
pod Niekłaniem
Znajduje się na terenie Konecko-Łopuszańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na długości ok. 1
kilometra ciągną się piaskowcowe skałki o rozmaitych
kształtach - grzybów, kominów.

Skansen w Tokarni
Zgromadzono tu wiele obiektów budownictwa
ludowego Ziemi Świętokrzyskiej, Ponidzia, Regionu
Mazowieckiego i Sandomierskiego.
Oprócz chałup z wyposażeniem znajduje się tam
piękny drewniany kościół z Rogowa, wiatrak
z Grzmucina, dwór z Suchedniowa, czy spichlerz ze
Złotej. Ewenementem jest pokaźny zbiór rzeźb Jana
Bernasiewicza, artysty ludowego z Jaworzni.
Chałupa ze Słupi Starej

--------------------

autor: Łukasz S. Olszewski, źródło: wikipedia.org

------------------------------------------------------------ 111 -

------------------------------------------------------------

Zielona Góra

Lubuskie

Najcenniejsze przyrodniczo tereny chronione są przez
park narodowy, 25 rezerwatów, ok. 1000 pomników
przyrody i 5 obszarów chronionego krajobrazu oraz
warty zwiedzenia Łagowski Park Krajobrazowy.
Miłośnicy zabytków znajdą tu wspaniałe pałace, parki,
piękne zamki, wspaniale zachowane mury obronne
niewielkich średniowiecznych miasteczek, tajemnicze
fortyfikacje - jedne z najpotężniejszych w Europie.
Tereny idealnie nadają się do turystyki kajakowej,
a mnóstwo szlaków rowerowych prowadzi po
najpiękniejszych krajobrazowo zakątkach Ziemi
Lubuskiej.

Park Mużakowski
Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
w 2004 r. jest jednym z najdoskonalszych przykładów
europejskiej sztuki ogrodowej XIX wieku.
Pocysterski zespół klasztorny w Gościkowie
wzniesiony w XIII w. zaliczany jest do
najwspanialszych zabytków sztuki sakralnej w Polsce.
Bogaty wystrój kościoła jest utrzymany w stylu
barokowym.

Międzyrzecki Rejon Umocniony

jedna z największych atrakcji Ziemi Lubuskiej
To potężny system poniemieckich fortyfikacji,
powstałych w latach 30. XX w. Rozciąga się
na odcinku ok. 100 km w łuku Odry i Warty.
Najważniejszym elementem fortyfikacji jest system

-------------------------------------------------------------------

Ziemia Lubuska to prawdziwe zachodnie kresy Polski.

podziemnych tuneli wybudowanych w okolicach
Międzyrzecza, o łącznej długości przekraczającej
30 km. Dwa główne kompleksy udostępnione do
zwiedzania znajdują się w Pniewie (prezentujemy
zdjęcia z tej części MRU) oraz koło Boryszyna (Pętla
Boryszyńska). Podziemne trasy turystyczne można
zwiedzać na trasach o różnej długości.

Liczba mieszkańców

1 011 024 (2,6% ludności Polski)

Gęstośc zaludnienia:

72 mieszkańców na km2

Odsetek ludności miejskiej:
64,7%

Strzelce Krajeńskie
Warto wybrać się na spacer wokół starówki, wzdłuż
murów obronnych. Pierścień kamiennych obwarowań
zachował się niemal w całości, największe wrażenie
robi gotycka brama Młyńska, zwana też Drezdeńską
lub Wschodnią.
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Lubuskie
Koniecznie trzeba zobaczyć wspaniałą katedrę
Wniebowzięcia NMP, ciekawe muzeum w spichlerzu
oraz mury obronne – najstarsze w mieście.

Żagań
Zachował się tu poaugustiański zespół klasztorny
z bardzo bogato wyposażonym kościołem, pałac
łączący w sobie cechy barokowej architektury włoskiej
i francuskiej oraz liczne i cenne świątynie.
Pałac Książęcy -Żagań

---------------------

źródło: wyjade.pl

Zielona Góra

Słynna z upraw winorośli
W centrum miasta znajduje się malowniczy rynek, na
którym stoi ratusz. Ciekawie prezentują się XVIIIi XIX-wieczne kamienice z eklektycznymi i secesyjnymi
fasadami. Warto tez zobaczyć piękną palmiarnię
i domek winiarza.

Kostrzyn
W XVI w. wzniesiono twierdzę. Przed II wojną
światową Kostrzyn był jednym z najbardziej

-----------------------------------------------------------------------------------

Gorzów Wielkopolski

Zielona Góra

urokliwych miast w regionie. W wyniku długotrwałych
i zaciekłych walk o miasto i twierdzę Kostrzyn uległ
niemal całkowitemu zniszczeniu, którego stopień
oszacowano później na 95%. Do dzisiaj teren twierdzy
zachowano niemalże w takim stanie, jakby wojna
właśnie się skończyła...

Łagów
Miłośników prastarej architektury skuszą
średniowieczne zabytki. Zaskakująco małe zabytkowe
centrum skupia się wokół Zamku Joannitów, którego
dostojna wieża góruje nad okolicą, stanowiąc
wspaniały punkt widokowy.

Bytom Odrzański

Jedno z najładniejszych miasteczek w Polsce
Dziś można podziwiać tu głównie perfekcyjnie
odrestaurowany rynek z otaczającymi go
kamieniczkami, a także piękny kościół św. Hieronima
z licznymi krzyżami pokutnymi wmurowanymi
w ścianę.

Ośno Lubuskie

Średniowieczny gród
Mimo znacznych zniszczeń w czasie II wojny
światowej, można tu zobaczyć jedne z najlepiej
zachowanych w Polsce murów obronnych, mają 1350
m. Wzmacnia je dziesięć prostokątnych czatowni
i dwie cylindryczne baszty.

Lubniewice
W centrum miejscowości zwraca uwagę gotycki
kościół z neogotycką wieżą z XIX w. Przy wschodnim
brzegu jeziora Lubiąż stoi pałac z 1793 r., a w drugiej
części wznosi się monumentalny, eklektyczny zamek,
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Lubuskie

Zielona Góra

galeryjką widokową. W sąsiedztwie znajdziemy plażę
i kąpielisko.

Międzyrzecz
Posiada zamek z XIV wieku i Muzeum z kolekcją
portretów trumiennych.
Międzyrzecz - Zamek

----------------------

źródło: wyjade.pl

Jeziora Ziemi Lubuskiej
i Lubuski Szlak Wodny
To kilkadziesiąt jezior Pojezierza Lubuskiego oraz
część Pojezierza Leszczyńskiego. Największe jest
Jezioro Sławskie. W akwenie tym swój początek bierze
rzeka Obrzyca, stanowiąca początek słynnego szlaku
kajakowego jakim jest Lubuski Szlak Wodny.

Ochla

Skansen
Zgromadzono tu różne typy architektury ludowej
czterech sąsiadujących ze sobą regionów
etnograficznych: Zachodniej Wielkopolski, Dolnego
Śląska, Wschodnich Łużyc, obszaru środkowo lubuskiego oraz historycznej Bukowiny. Wyróżniają się
wśród nich dwa unikatowe obiekty: wieża winiarska

-----------------------------------------------------------------------------------

którego neogotycka wieża (35 m) zwieńczona jest

z XVIII w. z Budachowa i najstarszy w Polsce
drewniany obiekt mieszkalny z Potrzebowa datowany
na 1675 rok.

Osada Drzonów i muzeum
wojskowe
Lubuskie Muzeum Wojskowe urządzone
w klasycystycznym pałacu z XIX w. Muzealne zbiory
zawierają kilka tysięcy eksponatów związanych
z historią wojskowości od średniowiecza do
współczesności. Muzeum jest jedną z największych
tego typu placówek w Polsce.

Szprotawa
Warto zobaczyć stare miasto z zachowanym układem
ulic oraz rzadko spotykany dwuwieżowy ratusz z XIV
w. oraz kilka starych kościołów, a także zachowane
szczątkowo mury miejskie. Ciekawe są też ruiny
dawnego kościoła ewangelickiego, zbudowanego
w latach 70-tych XVIII w. na ruinach XIII wiecznego
zamku piastowskiego, a potem browaru.

Szprotawa
Ratusz -

autor: Sławomir Milejski
źródło: wikipedia.org
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Lubuskie
Campo Santo

To jedno z nielicznych miast na polskich ziemiach
zachodnich, które ma zachowane średniowieczne
założenie urbanistyczne.
We Wschowie znajduje się także unikatowy w skali
Europy staromiejski cmentarz ewangelicki, założony
w XVII w.

Żary

Stolica polskich Łużyc
W mieście znajduje się zamek Dewinów-Bibersteinów
- potężna budowla z XIII w. Sąsiaduje z nim barokowy
pałac Promnitzów. Otaczają je pozostałości dawnego
parku geometrycznego, z pałacem ogrodowym
i Błękitną Bramą.

---------------------------------------

Wschowa

Kożuchów

Środkowego Nadodrza

zamek o zatartych znamionach
stylowych. Został wzniesiony
w końcu XIV wieku na miejscu
wczesnośredniowiecznego grodu
kasztelańskiego.

sekcje: Ameryki Południowej, Afryki, Indii i Mongolii.

Lubsko

Jedno z najstarszych miast Ziemi Lubuskiej
Miasto zachowało się wspaniały historyczny układ
z pięknym kościołem, ratuszem i pozostałościami
murów miejskich. Godna uwagi jest też zabudowa
mieszkalna rynku i przyległych do niego ulic,
posiadających zabytkowy charakter. Najstarsze z nich
pochodzą z XVIII w. Ich fasady bogate w elementy
architektoniczne z różnych epok, są istnymi dziełami
sztuki.

zabudowę składają się m.in. terminal pasażerski, terminal
cargo, budynki technicznego zabezpieczenia, instalacje
i wyposażenie techniczne obsługi pasażerów, ładunków
i samolotów oraz 16 byłych hangarów samolotowych
(każdy o powierzchni 320m2), które po drobnej adaptacji
doskonale nadają się na magazyny cargo.

parafialny, oraz pozostałości dawnych

ul. Tadeusza Olbrychta 10

fortyfikacji miejskich.

65-823 Zielona Góra

Świerkocin

tel. +48 68 351 23 00

Zoo Safari

e-mail: airport@lubuskie.pl

------

egzotyczne zwierzęta: stadka antylop,

samochodów i autobusów prowadzi przez cztery

Port lotniczy zajmuje powierzchnię 450 ha. Na jego

Zachował się tu także ciekawy kościół

Na 20 ha można podziwiać wolnożyjące,

bawołów i strusi. Czterokilometrowa trasa dla

Port Lotniczy
Zielona Góra

Jedno z najstarszych miast

Najciekawszym zabytkiem jest gotycki

Zielona Góra
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Tajemnicza Polska

Zamki, w których straszy
kościoła. Gdy diabeł dowiedział się prawdy, postanowił

legendami mają swoje pilnie skrywane tajemnice.

kościół zniszczyć.

Niejedno siedlisko po zmroku staje się areną zjawisk
dziwnych i niewytłumaczalnych. Grasujące w starych
murach Białe Damy, duchy i zmory niejednego
turystę przyprawiły o szybsze bicie serca. Poniżej
prezentujemy kilka najbardziej znanych polskich
zamków, w których straszy.

Zamek Kamieniec

Straszy: zjawa karlicy z Odrzykonia
To jedna z najstarszych podkarpackich warowni.
W XVII wieku to właśnie tutaj rozgorzał najsłynniejszy
w polskiej literaturze spór o osławiony mur
graniczny, zakończony szczęśliwie małżeństwem
latorośli zwaśnionych stron. Historia ta zainspirowała
Aleksandra Fredrę do napisania „Zemsty”.
Jednak tutejsza zjawa z tamtą historią nie ma nic
wspólnego. Na tutejszym dziedzińcu, tuż po zachodzie
słońca, widywana bywa drobna postać w długiej,
zielonej sukni renesansowego pokroju. Jak głosi
legenda to zjawa karliczki Kasi - dwórki ostatniej
wojewodziny Kamienieckiej.

Tum

Straszy: Boruta
Na murze podłęczyckiej kolegiaty w Tumie widać
ślady wielkiej łapy. Legenda mówi, że to diabeł Boruta
próbował przewrócić świątynię. A było tak: Boruta
miał się zakochać w dziewczynie i na jej prośbę nosić
kamienie na budowę karczmy, a w rzeczywistości -

-------------------------------------------------------------------

Stare warownie, zamczyska i ruiny przez wieki obrosłe

Według innej legendy Boruta był chłopem, strażnikiem
lasów, który pomógł Kazimierzowi Wielkiemu
wydostać się z bagna, w zamian za co otrzymał
tytuł szlachecki. Wsławił się okrucieństwem i z tego
powodu po śmierci zamienił się w diabła, który po dziś
dzień buszuje po okolicach Łęczycy.

Zamek w Krasiczynie
Straszy: Bielica

To trzecia - obok Wawelu i Baranowa - perła polskiej
architektury renesansowej. Na jego dziedzińcu można
zobaczyć tajemniczą zjawę, nazywaną powszechnie
Bielicą. Najczęściej widywana była u stóp jednej
z zamkowych wież, zwanej Zegarową. Ponoć
w dawnych wiekach miała się z niej rzucić młoda
dziewczyna, która wolała wybrać śmierć niż ślub
z niekochanym.
Zamek w Krasiczynie

----------------------

źródło: www.polskiekrajobrazy.pl
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Straszy: Hrabianka z Bobolic

Po zamku w Bobolicach, położonym malowniczo na
wysokiej skale na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej,
snuje się wedle legendy szlochająca dama.
To nieszczęśliwa żona bogatego hrabiego. Do ślubu
z sześćdziesięcioletnim hrabim młodziutką dziewczynę
przymuszono, posiadali trójkę synów. Po śmierci męża
i dwóch synów kobieta wpadła w rozpacz, bo rodzina
podejrzewając ją o mordercze zapędy odebrała jej
ostatniego syna. Nie mogąc tego wytrzymać, umarła.
Od tego czasu w bobolickim zamku można ujrzeć
ciemno ubraną postać albo usłyszeć zawodzenie.
W pobliżu znajduje się drugi ciekawy zamek w Mirowie.
Zamek w Bobolicach

---------------------

źródło: www.polskiekrajobrazy.pl

Zamek w Szamotułach
Straszy: Halszka

W wielkopolskim zamku w Szamotułach ma się
pojawiać duch Halszki z Ostroga, kobiety, dla której
ogromna fortuna stała się przekleństwem.
Halszka była córką księcia Ilii Ostrogskiego, urodziła

-----------------------------------------------------------------------------------

Zamek w Bobolicach

się po śmierci ojca i odziedziczyła po nim fortunę.
Po wielu perturbacjach, została wydana za mąż, wbrew
swojej woli. Legenda mówi, że mąż, Łukasz Górka
przez 14 lat więził Halszkę w zamkowej wieży, jak
było naprawdę - nie wiadomo. Teraz podobno duch
dziewczyny snuje się nocami w pokutnych szatach
w pobliżu baszty.

Zamek Chojnik
Straszy: Kunegunda

Z dolnośląską warownią związana jest legenda
o pięknej i okrutnej księżniczce, która zgodziła się
wyjść za mąż tylko za tego śmiałka, który w pełnej
zbroi objedzie konno zamek dookoła. A Chojnik stoi
na wysokiej i stromej skale. Pojawiali się kolejni chętni
adoratorzy i spadając w przepaść ginęli tragicznie,
jednak Kunegunda była nieczuła na ich nieszczęście.
W końcu pojawił się rycerz, do którego mocniej zabiło
serce księżniczki. Kunegunda z zapartym tchem
śledziła jego zmagania, a gdy rycerzowi udało się
konno objechać zamek, wybiegła mu na spotkanie.
Tu spotkał ją zawód - rycerz wzgardził jej ręką,
a wysiłku podjął się tylko po to, żeby uratować
rycerski honor. Załamana księżniczka rzuciła się
w przepaść, a jej zjawa do dziś pojawia się w Chojniku,
błąka się i płacze wspominając dumnego rycerza.
Zamek Chojnik mieści się na terenie Karkonoskiego
Parku Narodowego.

Zamek Chęciny

Straszy: tajemniczy rumak
Zamek w Chęcinach wzniesiony został na przełomie
XIII i XIV wieku. Wieść głosi, że w zamku chęcińskim
przechowywała swoje skarby królowa Bona. Po
śmierci małżonka - Zygmunta Starego, monarchini
postanowiła opuścić Polskę i przez Śląsk udać się do
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zachodem słońca, załadowano ciężkie, okute wozy
i ogromne skrzynie z nieprzebranym bogactwem
wyjechały z Chęcin. Podróż nie trwała długo. Podczas
przejazdu przez rzekę Nidę królewski skarb runął
do wody, gdyż słaby drewniany most nie wytrzymał
obciążenia. Bona wysłała do zamku posłańca z prośbą
o pomoc i ratunek. Załoga warowni nie wpuściła
jednak chłopca na dziedziniec, bo liczono na to, że
choć mała część majątku pozostanie w Polsce.
Od tego czasu, w niektóre dni po zachodzie słońca,
zdumieni turyści mogą usłyszeć tętent galopującego
konia. Nie widzą jednak jeźdźca, który ponoć od
wieków prosi o pomoc.
Kolejna opowieść wiąże się z postacią pana
Będzińskiego, starosty chęcińskiego, który dostał się
w trakcie jednej z wojennych wypraw do tureckiej
niewoli. Po latach udało mu się zbiec wraz
z zaprzyjaźnionym Arabem. Kiedy po wielu miesiącach
wędrówki dotarli wreszcie na zamek, towarzysz
starosty zmarł, a wierny rumak padł. Usypano im
w podzamczu kurhan. Podanie wspomina też o skarbie
zakopanym w grobowcu. Wiele razy rozkopywano
mogiłę, ale jakieś tajemne siły zawsze stawiały ją na
nowo.

Zamek Książ

Straszy: brodaty myśliwy
Największego zamku Śląska stał się jedną
z najwspanialszych barokowych rezydencji w Europie,
nazywaną „dolnośląskim Wersalem”.
W jego najstarszej, wzniesionej jeszcze przez księcia
Bolka I części, a niekiedy i w parku, w księżycowe noce
pojawia się zjawa brodatego mężczyzny w zielonym
myśliwskim stroju, noszonym w wiekach średnich.
Słyszano także odgłosy myśliwskiego rogu i ujadanie
psów. Inne zjawy straszyły w dwóch najstarszych
komnatach, w których podczas przebudowy odkryto

-----------------------------------------------------------------------------------

słonecznej Italii. Pewnego letniego popołudnia, przed

Zamek Książ

-------------------------

źródło: www.polskieszlaki.pl

szkielety prawdopodobnie zamordowanych mężczyzn..

Zamek w Liwie
Straszy: Żółta Dama

Ludwika z Szujskich Kuczyńska, ubrana w żółtą suknię
na portrecie zawieszonym w muzealnym holu zamku
w Liwie, według legendy ma się błąkać po zamkowych
komnatach, pokazując czyste dłonie. A wszystko
z powodu tragicznej pomyłki sprzed kilkuset lat.
Ludwika była żoną kasztelana zamku liwskiego,
człowieka hojnego, ale i niebywale zazdrosnego.
Podarował on żonie pierścień z brylantem, a gdy ten
zniknął, a żona nie umiała powiedzieć, co się z nim
stało, uznał, ze na pewno trafił do rąk jej kochanka.
Wtedy kasztelan, mimo, że kochał małżonkę, nakazał
ją ściąć, a pierścień... znalazł się po pewnym czasie
w gnieździe sroki. Wówczas kasztelan z rozpaczy rzucił
się w przepaść. W dworze przy zamku jest Muzeum
Zbrojownia z bogatymi zbiorami.

Pałac w Nieborowie
Straszy: Biała Dama

W kolekcji białych dam jest też Anna Orzelska
z Nieborowa. Piękna, nieślubna córka Augusta
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posiadłości, choć za życia cieszyła się opinią
skandalistki. Nieborowska Biała Dama snuje się ponoć
po pałacu w księżycowe noce w towarzystwie psa.
Nieborów to jedna z najpiękniejszych rezydencji
magnackich w Polsce. Jest tam muzeum, w którym
można podziwiać bogate, stylowo urządzone wnętrza.
Nieborów leży w pobliżu Łowicza.

Zamek Grodno
Straszy: Biała Dama

Biała Dama spaceruje nocami po murach zamkowych
i rzuca się w przepaść. Wieść niesie, że to duch
kasztelanki Małgorzaty. Dziewczyna zakochała się
w giermku, jednak ojciec postanowił ją wydać za
starego barona. Małgorzata nie zamierzała jednak
potulnie poddać się ojcowskiej woli. Namówiła świeżo
poślubionego małżonka na romantyczny spacer
i zepchnęła go w przepaść. Zdarzenie widział jej ojciec,
który skazał zbrodniarkę na zamurowanie w krypcie.
Teraz duch nieszczęśnicy błąka się po zamku.
Zamek Grodno jest pięknie położony pośród lasów, na
wysokiej skale, nad doliną rzeki Bystrzycy. Oglądanie
zamku można połączyć ze zwiedzaniem sztolni
walimskich.
Zamek Kórniku

------------------------

źródło: www.polskiekrajobrazy.pl

----------------------------------------------------------------------------------

Mocnego ma reputację zjawy przyjaznej i opiekunki

Zamek w Kórniku
Straszy: Biała Dama

W sali jadalnej kórnickiego zamku wisi portret kobiety
w białej sukni. To Teofila z Działyńskich SzołdrskaPotulicka, zmarła w 1790 r. właścicielka zamku
i jeden z najbardziej znanych polskich duchów.
Według legendy nocami schodzi z portretu i idzie do
parku, gdzie czeka na nią tajemniczy jeździec. Wędrują
razem do świtu, a gdy pierwszy kur zapieje - znikają.
W zamku w Kórniku obecnie mieści się muzeum.

Zamek w Niedzicy
Straszy: Biała Dama

Egzotyczna Biała Dama pojawia się na dziedzińcu
zamkowym średniowiecznej warowni w Niedzicy zawsze w szumie wichru. Wieść niesie, że to duch PółIndianki - Uminy, córki Węgra Sebastiana Berzevicy,
który wyjechał do Peru, gdzie ożenił się i skąd po
latach wrócił z córką, zięciem i częścią legendarnego
skarbu Inków. Umina urodziła syna, a niedługo później
ona i jej mąż zostali zamordowani - Umina zginęła przy
wejściu do kaplicy w Niedzicy. Według legendy do dziś
błąka się tam nocami, ubrana w białe szaty.
Zamek znajduje się w Pieninach.

Zamek w Golubiu-Dobrzyniu
Straszy: Anna Wazówna

Zjawa Anny Wazówny ma dobrą reputację - według
legendy nie tyle błąka się i straszy, co dogląda zamku
w Golubiu-Dobrzyniu. Anna Wazówna była siostrą
króla Zygmunta III Wazy. Była dobra i skromna,
opiekowała się ludźmi, leczyła chorych i pomagała
ubogim. Po śmierci miała nadal opiekować się
zamkiem, dlatego ciągle pojawia się tu jej duch.
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Śląsk

Katowice

wielu kojarzony jedynie z węglem i „kominowym”
krajobrazem. Szkoda, gdyż jest to jeden
z najciekawszych regionów w Polsce z niepowtarzalną
kulturą. Na Śląsku znajdują się niepowtarzal-ne
i unikatowe zabytki dawnej techniki. Podziemny
spływ łodziami wzdłuż korytarzy Zabytkowej Kopalni
Rud Srebronośnych oraz Sztolni Czarnego Pstrąga
w Tarnow-skich Górach, skansen “Królowa Luiza”
w Zabrzu, Muzeum Piwowarstwa w Tychach są
miejscami, które trzeba zobaczyć. Pasma górskie
Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz tereny Jury
Krakowsko-Częstochowskiej są wymarzonymi
miejscami do uprawiania turystyki aktywnej. Zamek

Liczba mieszkańców

4 615 870 (11,9% ludności Polski)

Gęstośc zaludnienia:

374 mieszkańców na km2

Odsetek ludności miejskiej:
77,6%

Książąt Pszczyńskich, średniowieczne ruiny zamków
obronnych na “Szlaku Orlich Gniazd” są obiektami
z długiej listy zamków i pałaców, które zachwycają
majestatem.

---------------------------------------------------------------------

Śląsk – niestety niedoceniony turystycznie, przez

Będzin
Zamek obronny położony na wysokiej skarpie na
lewym brzegu Czarnej Przemszy stanowi przykład
budownictwa obronnego z połowy XIV w. Dziś
udostępniony odwiedzającym wraz z podziemną trasą
turystyczną.

Żywiec
Tutejszy zamek powstał na przełomie XIV i XV w.
w stylu renesansowym. Naprzeciwko zamku stoi
XIX-wieczny klasycystyczny pałac Habsburgów,
którego część pomieszczeń wykorzystuje się do celów
reprezentacyjnych.

Bielsko-Biała
Mały Wiedeń

Ważnym elementem miasta jest XIX-wiecznych
budowli przemysłowych Białej oraz rynek
z secesyjnymi kamieniczkami. Centralnym punktem
miasta jest plac Chrobrego z kamienną fontanną, nad
którym góruje okazały zamek, a do obowiąz-kowych
punktów programu powinien należeć także jedyny
w Polsce pomnik Lutra i Muzeum Włókiennictwa.

Katowice

Magia Nikiszowca
Kolonia robotnicza powstała w latach 1908-1918
według projektu J. i E. Zillmanów dla górników
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Hotel Natura Residence to miejsce inspirowane naturą,
a dziś bezpośrednia bliskość natury to prawdziwy luksus
– tutaj możesz cieszyć się nim bez ograniczeń.

STYL LUKSUS

ELEGANCJA

Hotel położony jest na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Jego nazwa
nie jest przypadkowa – bliskość natury można w nim poczuć wszystkimi
zmysłami. Hotel zachwyca pięknymi wnętrzami, które zaaranżowano
wykorzystując głównie naturalne surowce. Komfortowe wyposażenie
i kolorystyka zapewniają wypoczynek w aurze luksusu.
Hotelowa restauracja intryguje bogatym, zróżnicowanym menu,
daleko wykraczającym poza ramy tradycyjnej sztuki kulinarnej. Szef
Kuchni Krzysztof Harrison jest mistrzem niekonwencjonalnych połączeń
smakowych. Dania przygotowywane są z naturalnych składników, według
własnych receptur. Degustacji dań sprzyja niezwykłe wnętrze oraz
malowniczy widok na las i jezioro.
Natura Waters SPA to mistyczna podróż w świat żywiołu wody. Kąpiel
w nowoczesnym basenie pozwala cieszyć się oczyszczającą mocą wody
a wyjątkowy widok na las usytuowany nas samym jeziorem pomaga
osiągnąć stan harmonii z naturą. Wizyta w strefie łaźni dodaje energii
i poprawia samopoczucie, rozluźniając ciało. Natura Waters SPA poleca
najwyższej klasy sprzęt wspomagający działanie kosmetyków oraz szeroki
wachlarz zabiegów dla najbardziej wymagających, które przywracają
naturalne piękno, witalność i energię.

- 121 ul. Sucha 4, 42-470 Siewierz | www.naturaresidence.pl | tel.:+48 32 674 13 95

Śląsk

Katowice

osiedle wykonano z cegły, nawet nawierzchnie części
ulic. Całość tworzy zamknięty, zwarty układ i stał
się zabytkiem a jednocześnie wielką atrakcją Sląska.
Unikatowa zabudowa wprowadza nas w inny świat
i kulturę - jak z opowiadań Morcinka czy filmów Kutza.
Zabrze - stolica polskiego górnictwa
W 1993 roku Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu utworzyło w dawnej kopalni “Królowa Luiza”
Skansen Górniczy , gdzie zachował się czytelny układ
przestrzenny kopalni z drugiej połowy XIX wieku wraz
z częścią zabudowy i wyposażenia.
Katowice - Spodek

----------------------

źródło: wyjade.pl

Pilice
Pilicka rezydencja jest jedną z ciekawszych w Polsce.
Zasadniczo ma kształt pałacu, ale umocnienia wokół
nadają jej charakter obronny. Jest zamknięty dla
zwiedzających, można jednak zobaczyć park i bastiony.
Pszczyna - najpiękniejszy pałac w Polsce
Zaskakująco uniknął zniszczeń wojennych dzięki
czemu jego wnętrza to oryginalne XVIII i XIX
wieczne komnaty. Otoczony jest przepięknym, dobrze
utrzymanym parkiem krajobrazowym,
a ponieważ zachowało się tu oryginalne wyposażenie
i meble, które sprawiają, że jest on obecnie
jednym z najcenniejszych zabytków architektury
rezydencjonalnej w Polsce.

-----------------------------------------------------------------------------------

pobliskiej kopalni. Jak na ówczesne czasy nowoczesne

Beskid Żywiecki
Głównym celem przyjazdów w Beskidy jest turystyka
górska - latem i narciarska - zimą. U stóp Pilska leży
jeden z najlepszych polskich terenów narciarskich.
Najwyższym szczytem jest Babia Góra, zaliczana do
Korony Gór Polskich, warto zobaczyć także Worek
Raczański (to najdziksza i najbardziej malownicza
część Beskidu Żywieckiego - idealny teren dla
prawdziwych turystów górskich) , Halę Boracza, oraz
Trzy Kopce. Dla ciekawych historii polecamy skansen
w Zubrzycy.

Tarnowskie Góry i Czarny Pstrąg
Na starówce zachowało się sporo uroczych zaułków
pamiętających XVI w. Atrakcją o europejskim
znaczeniu jest zabytkowa kopalnia srebra i ołowiu –
w udostępnionej sztolni “Czarnego Pstrąga” turyści są
przewożeni na łodziach.

Beskid Śląski
Jeden z najbardziej atrakcyjnych turystycznie,
a także jeden z najlepiej zagospodarowanych regionów
w Polsce. Najpopularniejsze szczyty to Skrzyczne,
Barania Góra. Najczęściej wybieranymi przez turystów
miejscowościami w Beskidach są: Szczyrk, Wisła,
Ustroń i Brenna, posiadające najlepsze warunki do
odbywania górskich wędrówek, turystyki rowerowej,
sportów zimowych czy kolarstwa górskiego.

Cieszyn
To piękne zabytkowe miasto podzielone na dwie części
graniczną rzeką Olzą. Część zabytkowa rozciąga się
po stronie polskiej. Na Górze Zamkowej położone są
najstarsze cieszyńskie zabytki: romańska rotunda
z XI w. i XIV-wieczna obronna wieża Piastowska.
Z kolei na rynku zwracają uwagę barokowo-
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Śląsk
figurą św. Floriana oraz fantastyczne zabytkowe
kamienice.

Maszt radiostacji w Gliwicach
Drewniany maszt - 111 metrów - to najwyższa tego
typu konstrukcja na świecie. W konstrukcji nie ma ani
jednego stalowego gwoździa, jedynie śruby. Według
aktualnego stanu wiedzy na temat metod konserwacji
drewna, żywotność wieży ocenia się jeszcze na
około 15-20 lat, warto go więc zobaczyć przed jego
zniknięciem.
Katowice - Nikiszowiec

--------------------

źródło: www.polskieszlaki.pl

Bytom
Jego historia sięga XI w., gdy istniała tu osada na
szlaku handlowym ze Śląska do Małopolski. Przy pl.
Jana III Sobieskiego mieści się Muzeum Górnośląskie.
Oprócz zbiorów regionalnych, miłośnicy sztuki
docenią bytomską kolekcję malarstwa i grafiki polskiej
od XVIII w. Obejmuje ona m.in. prace Jana Matejki,
Józefa Chełmońskiego, Olgi Boznańskiej, Leona
Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego i Jacka
Malczewskiego.

-----------------------------------------------------------------------------------

klasycystyczny ratusz oraz fontanna z XVIII-wieczną

Katowice

Góra Zborów zwana Berkową
Ta najwyższa kulminacja Skał Kroczyckich jest
jednym z najpiękniejszych wzgórz Jury Polskiej.
Jej zbocza porastają mieszane lasy, i imponujące
grzebienie o stromych ścianach. Wszystkie skałki
tworzą niesamowite baszty, wąwozy, labirynty i inne
fantastyczne, działające na wyobraźnię kształty. Stąd
nazwy ostańców, np. Koguty, Sowa, Wielbłąd, Sfinks
albo Zakonnica.

Centralne Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach
W zbiorach muzeum znajdują się wszystkie narzędzia
pożarnicze i inne pamiątki związane z ponad
150-letnią historią zorganizowanego pożarnictwa.
Jednym z ciekawszych i najstarszych eksponatów jest
sikawka konna z 1717 r.

Częstochowa i Jasna Góra
Duchowe serce narodu

Najciekawszym zabytkiem Częstochowy jest obronny
zespół kościelno-klasztorny Paulinów na Jasnej Górze.
Najważniejszym miejscem zespołu jest XV-wieczna
kaplica Matki Bożej. We wczesnobarokowym ołtarzu
widnieje cudowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej
zwanej Czarną Madonną.

Piekary Śląskie
Stare miasto górniczo-hutnicze o tradycjach
sięgających średniowiecza. Od XVII w. słynie jako
centrum śląskiego ruchu pielgrzymkowego. W samym
centrum Piekar wznoszą się dwa zabytkowe kościoły,
20 kaplic kalwaryjskich i kilkanaście kaplic
różańcowych. Kobiety i mężczyźni pielgrzymują do
Piekar osobno, w ramach tzw. pielgrzymek stanowych.
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Śląsk

Katowice

Kopalnia z XVIII w. - była jedną z największych
i najnowocześniejszych w Europie. Można zejść do
sztolni podziemnej i przejść korytarzami o długości
4 km.

Chorzów
Park Śląski

W kompleksie czekają liczne atrakcje: największe
w Polsce stacjonarne wesołe miasteczko, ogród
zoologiczny z 300 gatunkami zwierząt i doliną

----------------------------

Skansen Królowa Luiza w Zabrzu

dinozaurów z rzeźbami gadów, kąpielisko ze sztuczną
falą oraz duże i nowoczesne Planetarium Śląskie
i Obserwatorium Astronomiczne.
Chorzów - Teatr Rozrywki

------------------

źródło: wikipedia.org
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Port Lotniczy w Katowicach
Lotnisko w Katowicach jest międzynarodowym portem

o posiadają odpowiednią kartę programu lojalnościowego

lotniczym położonym w Pyrzowicach w odległości około

(Star Alliance Gold, Airport Angel, Priority Pass, Diners Club

30 km od centrum Katowic. Airport Katowice posiada 2

International),

terminale pasażerskie, które pozwalają na obsługę ponad 3,6

o podróżują w pierwszej klasie za pośrednictwem jednego z

mln pasażerów w skali całego roku oraz terminal Cargo.

przewoźników zrzeszonych w aliansie właściciela salonu,
• płatnie dla pasażerów, którzy:

Oferta B2B

o posiadają kartę Premium Card.

Business Lounge usytuowany jest w Terminalu B w strefie

Usługa MEET & ASSIST to:

odlotów Schengen. Otwarty jest 7 dni w tygodniu w

• Dogodnie usytuowany parking bezpośrednio przy terminalu

godzinach od 04:00 do 20:00. W oczekiwaniu na lot, możecie

• Powitanie w strefie ogólnodostępnej przez koordynatora,

Państwo skorzystać z szerokiej oferty gorących i zimnych

następnie asysta w strefie zastrzeżonej przez pracownika

napojów, w tym również wyselekcjonowanych napojów

Business Lounge

alkoholowych oraz słodkich i zimnych przekąsek.

• Priorytetowa odprawa check-in

Dodatkowo do Państwa dyspozycji oddajemy:

• Przyśpieszona kontrola bezpieczeństwa - przejście FAST

• Internet bezprzewodowy,

TRACK

• telewizję,

• Indywidualny transport do samolotu limuzyną marki

• prasę polską i obcojęzyczną,

Mercedes w asyście pracownika Business Lounge

• urządzenia biurowe.
Business Lounge dedykowany jest:

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach

• bezpłatnie dla pasażerów, którzy:

ul. Wolności 90

o podróżują pierwszą lub business klasą.

42-625 Ożarowice

Fast Track znajduje się na 1 piętrze w Terminalu B, stworzony
w celu usprawnienia odprawy bezpieczeństwa oraz

Informacja lotniskowa: +48 32 39 27 000

zapewnieniu najwyższego komfortu przed wylotem.

e-mail: informacja@gtl.com.pl
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Jura pięknieje
Częstochowska to przepiękny region turystyczny,
który licznie i magicznie przyzywa turystów. Ta
cudna kraina z białymi ostańcami i czarnymi dziurami
jaskiń rozciąga się, jak nazwa wskazuje, pomiędzy
Częstochową na północy i Krakowem na południu. To
tutaj ulokowały się słynne orle gniazda czyli gotyckie
warownie przysiadłe na skałach.
Jak powszechnie wiadomo, zamki te w większości
zbudował w XIV wieku Kazimierz Wielki dla ochrony
kraju, a później też w większości popadły w ruinę
w wieku XVII podczas potopu szwedzkiego. I tak
trwały w tej ruinie, aż nastał XXI wiek! Pierwszy
podniósł się zamek Bobolice na północ od
Ogrodzieńca - z totalnej ruiny wyrósł cały, wspaniale
zrekonstruowany zamek, udostępniony dziś dla
turystów w formie muzeum.
Na południu natomiast wyrósł z ruin zamek
w Korzkwi, w którym już dziś istnieje hotel
i restauracja. To prywatne inicjatywy, ale też gminy
i stowarzyszenia nie pozostają bezczynne. Znacznie
Zamek Ogrodzieniec

---------------------------------------------

Nie od dziś wiadomo, że Jura Krakowsko-

----------------------

Miniatur - Ogrodzienie
c
Park

autor: Anna Piernikarczyk
źródło: www.polskieszlaki.pl

wypiękniał zamek w Siewierzu, dostępny dla turystów
latem, oraz zamek Rabsztyn koło Olkusza i warownia
Tenczyn w Rudnie.
Ale nie tylko zamki są magnesem na Jurze, powstają
też parki rozrywki, które idealnie nadają się na
turystykę rodzinną, tak prężną ostatnimi czasy. W tym
temacie zdecydowanie króluje Ogrodzieniec! Obok
bardzo popularnego zamku już kilka lat temu powstał
Park Miniatur Ogrodzieniec czyli Jura w pigułce,
z makietami zamków jurajskich, a obecnie ten sam
właściciel otworzył nieopodal nowy obszerny park
rozrywki rodzinnej dla turystów w każdym wieku,
z parkiem doświadczeń fizycznych, całorocznym torem
saneczkowym i atrakcjami dla najmłodszych. Ponadto
o krok stąd do Parku Linowego i tras narciarstwa

autor: Anna Piernikarczyk
źródło: www.polskieszlaki.pl
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źródło: www.polskieszlaki.pl

biegowego, a nieco dalej istnieje Park Kolejowy
z miniaturami pociągów oraz zrekonstruowany Gród
Królewski na Górze Birów - miejsce edukacji

które nie tylko ułatwiają wędrówkę i odnalezienie

------------------------------

Zamek w Mirowie

ciekawych obiektów, ale pozwalają zgłębić wiedzę.
Idealnym przykładem jest popularna Góra Zborów,
dobrze opisana, ponadto można tu od niedawna
odwiedzić Jaskinię Głęboką i ciekawe Lapidarium
z typowymi i rzadziej spotykanymi skałami
budującymi Jurę.
Coraz bogatsza infrastruktura
turystyczna, zadbane zabytki
i piękne krajobrazy z cudnymi
widokami sprawiają, że turyści
doceniają to miejsce i coraz
chętniej obierają Jurę za cel
weekendowych wycieczek.

i rozrywki. Jura to ostatnio również miejsce aktywnej
rekreacji i uprawiania sportów. Popularna od lat jest
wspinaczka skałkowa, ale na szlakach pojawia się też
coraz więcej amatorów nordic walking i rowerzystów.
Są też paralotniarze i miłośnicy quadów. W wielu
miejscach na Jurze stanęły tablice informacyjne,

Anna Piernikarczyk
Polskie szlaki
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Zapraszamy do współpracy!

