WIOSNA - LATO

nr 3

Szwecja

bliżej niż myślisz
KARLSKRONA
Z DZIECKIEM

NAJLEPSZE
RODZINNE
ATRAKCJE
W POLSCE

POMORSKIE
Z DZIECKIEM

BLOGERZY
DLA WAS

OD REDAKCJI

Nareszcie nadchodzą! Nasze ukochane wiosna i lato! Wiosna to nasz ulubiony czas w roku,
zaczyna robić się słonecznie, a otaczający nas świat nabiera nowych barw. Kolejne wakacje przed
nami, a wraz z nimi kolejne inspiracje. W aktualnym wydaniu Magazynu Dzieckowpodrozy.pl
przygotowaliśmy dla Was zaproszenie do Skandynawii i na morską przygodę ze Stena Line. Nie
brakuje również inspiracji przygotowanych specjalnie dla Was przez współpracujących z nami
blogerów. Miłej lektury!
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Zapraszamy
na pokład

Skandynawia

bliżej niż
m y ś lis z
Skandynawia – znamy ją z barwnych
legend, kojarzymy z morzem i zimnem, rozpoznajemy jej charakterystyczny styl, wnętrza i architekturę.

Ale ilu z Nas miało okazję zobaczyć ją na własne oczy? W ostatnich latach Skandynawia coraz
częściej budzi ciekawość Polaków. Dzięki ofercie
Stena Line stała się bardziej dostępna niż kiedykolwiek. Można połączyć rozrywkę i wyjątkową
morską przygodę z magią odkrywania pięknych
krajobrazów oraz atrakcji dla całej rodziny.
Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy rekomendację najciekawszych rejsów i wycieczek dla rodzin z dziećmi w ofercie Stena Line
Polska. Okazuje się, że wcale nie musicie mieć
mocno wypchanego portfela, aby posmakować
Skandynawii.

Szwecja dla dzieci
Pełen zabawy rejs wielkim statkiem będzie przeżyciem zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych. Potem na małych i dużych podróżników czeka całodniowa wycieczka po Szwecji ze specjalnym programem. Po zwiedzaniu atrakcji takich jak port wojenny czy bezludna
wyspa maluchy będą mogły też poszaleć na wielkim placu zabaw
Barnens Lekland (między innymi zjeżdżalnie tunele i samochody),
a nieco starsi przejść tor przeszkód w Labiryncie Przygód Boda
Borg. Podczas powrotnego rejsu na statku wiele rozrywek także
dla dorosłych.

Już od 419 pln/os. – dowiedz się więcej
Kraina Pippi

Już od 199 pln/os. – dowiedz się więcej

Planując wycieczkę do Szwecji z dziećmi, koniecznie musicie
uwzględnić jedyny w swoim rodzaju park rozrywki – Świat Astrid
Lindgren, położony w Vimmerby – rodzinnej miejscowości autorki.
W tej magicznej krainie spotkać można postaci znane z niezwykle
popularnych wśród maluchów książek. Stena Line oferuje rejsy
z dwoma noclegami na pokładzie i licznymi atrakcjami, a w Szwecji
cały dzień spędzicie na zabawie z Pippi Langstrup czy Nilsem Paluszkiem. Odwiedzicie też Bullerbyn czy słynną drewutnię Emila.
Oprócz tego czekają tu na Was place zabaw, tory przeszkód, miniaturowe miasteczko i przedstawienia teatralne. Zabawa w prawdziwie szwedzkim stylu!

Szwecja w jeden dzień

Łosie i kraina szkła

Jeśli chcecie w krótkim czasie poznać prawdziwe oblicze Szwecji, ta
propozycja będzie najwłaściwsza. Karlskrona to esencja tego kraju – miasto położone na 33 wyspach, jego centrum oddalone jest
aż o 6 km od lądu stałego! Atrakcje są tu na każdym kroku, jednak
szczególnie polecamy bezpłatną wizytę w Muzeum Morskim
z wyjątkową ekspozycją dla dorosłych, jak i mnóstwem atrakcji dla
dzieci. Dwie noce rozrywki na promie, cały dzień pełen wrażeń w
Karlskronie.

Podróż do Szwecji, która przybliży Wam lokalną tradycję, kulturę
i przyrodę. Zobaczycie najpiękniejsze zabytki i krajobrazy historycznej szwedzkiej krainy – Smalandii. Po pełnym wrażeń rejsie
wyruszycie na wycieczkę autokarem. Odwiedzicie
najbardziej zieZabierz całą rodzinę na niezwykłe spotkanie z bohaterami książek
w bajkowym
świecie,
wyjętym z powieści Astrid Lindgren.
lone miasto Europy – Växjö, zwiedzicie hutę szkła,
w której
można
Rejs statkiem, wycieczka przez Szwecję i zabawa w parku rozrywki
samemu wykonać szklaną pamiątkę i spotkacie
potężnego
– ta wyprawa
zachwyciłosia
i dorosłych, i dzieci!
– symbol Szwecji w parku łosi. Po powrocie na prom znów czeka
Was masa atrakcji.

Już od 299 pln/os. – dowiedz się więcej

Już od 519 pln/os. – dowiedz się więcej

24-godzinny rejs do Szwecji i z powrotem, z noclegiem na promie. To propozycja dla tych, którzy marzą o morskim rejsie wypełnionym atrakcjami. Pokłady słoneczne i widokowe, świetne
restauracje, bogaty program rozrywkowy, SPA ze spektakularnym
widokiem czy plac zabaw Ciekawskiego Georga – to tylko początek długiej listy powodów, dla których powinniście wybrać się na
Weekend na morzu.

KRAINA PIPPI

Cena dla dorosłego od 579 PLN
*dochodzi dopłata ekologiczna SECA

Weekend na morzu

379

Już od 579 pln/os. – dowiedz się więcej

*
PLN

DLA DZIECKA

www.stenaline.pl

Odkryj świat z książek Astrid Lind

Everyone deserves a break

www.stenaline.pl
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LEGOLAND® i Kopenhaga
Wycieczka, podczas której spełni się wiele dziecięcych marzeń.
Poza emocjonującym rejsem i zwiedzaniem Szwecji oraz Danii,
cały dzień spędzą w jednym z najciekawszych parków rozrywki na
świecie – słynnym LEGOLANDZIE. Do zbudowania 8 krain tematycznych zużyto tu ponad 60 milionów klocków LEGO. Można tu
spotkać Wikingów, Piratów i rekiny oraz zobaczyć repliki znanych
budynków wykonane z klocków. A jakby tego było mało, niezwykłych wrażeń dostarczy przejazd najdłuższym na świecie mostem
Øresundsbron, łączącym Szwecję z Kopenhagą. 5-dniowa wycieczka z dwoma noclegami w duńskim hotelu.

Już od 1499 pln/os. – dowiedz się więcej
Park Rozrywki Olandia
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Ta oferta jest połączeniem wyprawy krajoznawczej z całą masą
beztroskiej zabawy. Już na promie dzieci mogą korzystać z pokoju zabaw i innych atrakcji. Potem emocje tylko rosną. Na wyspę
Olandia dojedziecie autokarem przez sześciokilometrowy Most
Olandzki, podziwiając przy tym piękne widoki. W Parku Rozrywki
Olandia można korzystać z karuzeli, kolejek, diabelskiego młyna,
dwóch aquaparków ze zjeżdżalniami, a także odwiedzić zoo i spotkać bohaterów popularnych baśni i dinozaury. W drodze powrotnej na prom przystanek w miejscowości Kalmar.

Już od 549 pln/os. – dowiedz się więcej
Sztokholm
Stolica i największe miasto Szwecji oczaruje każdego turystę. Ale
program wycieczki ze Stena Line obejmuje o wiele więcej, dzięki
czemu podczas 4 dni w Szwecji można poznać wiele z jej największych atrakcji. W Sztokholmie zobaczycie m.in. Ratusz, Stare Miasto, Muzeum Vasa i popłyniecie statkiem do twierdzy Vaxholm.
Poza tym odwiedzicie też Zamek Vadstena, miasto Linköping i
obejrzycie słynne rysunki naskalne z epoki brązu w Himmelstalund. Zapewnione są dwa noclegi na promie z możliwością korzystania z wszystkich atrakcji oraz 3 noclegi w hotelach w Szwecji.

Już od 1299 pln/os. – dowiedz się więcej

SPRAWDŹ

Najlepsze rodzinne
atrakcje w Polsce

2016

Wiemy, że lubicie podróżować po
Polsce i specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę najlepszych rodzinnych
atrakcji na 2016. Zestawienie jest oczywiście naszym subiektywnym punktem widzenia, jednak powstało na bazie setek Waszych komentarzy i ocen.

Kolejność na liście nie ma znaczenia. To
Wy sami wybierzecie, które z miejsc jest
atrakcyjne dla Waszej rodziny, które z
atrakcji warto odwiedzić podczas wakacji, a do których warto wybrać się na
weekend. Bawcie się dobrze!

ENERGYLANDIA ZATOR

EUROPEJSKIE CENTRUM BAJKI - PACANÓW
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SE-MA-FOR - MUZEUM ANIMACJI ŁÓDŹ

MAKIETA BORÓWIEC

ŚWIAT LABIRYNTÓW BLIZINY

MAGICZNE OGRODY JANOWIEC

FARMA ILUZJI MOŚCISKA
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INWAŁD PARK

JURA PARK KRASIEJÓW

PLANETARIUM TORUŃ

ŻYWE MUZEUM PIERNIKA - TORUŃ

ROGALOWE MUZEUM POZNANIA
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CENTRUM NAUKI KOPERNIK - WARSZAWA

CENTRUM NAUKI EXPERYMENT - GDYNIA

CENTRUM HEWELIANUM - GDAŃSK

MALTA SKI - POZNAŃ

PGE GIGANTY MOCY - BEŁCHATÓW
16 / dzieckowpodrozy.pl / 01(03) / 2016

01(03) / 2016 / dzieckowpodrozy.pl / 17

Blogerzy dla Was
Współpraca z blogosferą zawsze była dla nas bardzo ważna. Jesteśmy tym bardziej dumni,
że możemy przedstawić Wam niezwykłe blogujące rodziny, których teksty systematycznie
przeczytacie na stronach i w Magazynie Dzieckowpodrozy.pl
wszedobylscy.com - Podróżująca rodzinka 2+1. Czyli Ania, Adrian oraz pięcioletnia Alicja. Za nami już wiele podróży we dwoje, zwiedziliśmy kawał Polski, Europy i spędziliśmy
kilka tygodni w Chinach. Teraz świat odkrywamy na nowo wraz z naszą córką, a to zupełnie nowy wymiar podróżowania i nowe przygody.
globtroterek.com - Trzyosobowa rodzinka w składzie : mama, tata i kilkuletni Globtroterek. Jesteśmy fanami kempingowania i parków rozrywki. Podróżujemy po Europie, którą uwielbiamy
fotografować. Naszym sposobem na zwiedzanie są gry miejskie i rodzinne zabawy. Poszukiwaliśmy domku dla rybki w Barcelonie, skarbów w Dubrowniku i elementów maski w Wenecji.
tedyiowedy.pl - Tędy i owędy - Patrycja, Adam i Amelka (7 lat). Jesteśmy pasjonatami podróży. Zaglądamy w ciekawe zakątki naszego regionu, pokazujemy Amelce piękno Polski,
kochamy zwiedzać Europę, oswajamy się ze światem. Uwielbiamy poznawać nowe miejsca, smaki, zapachy i kolory. Lubimy dobrą kuchnię, dobrą literaturę i kino.
podrozehani.pl - Podróżowanie to chyba najlepszy sposób spędzania wolnego czasu. A podróżowanie z dziećmi to największa przygoda! Fakt, nie zawsze jest łatwo, ale właśnie dlatego trzeba
się pozytywnie nastawić i… w drogę. Szczególnie, że niesamowite przeżycia czają się tuż za rogiem. Nawet tym najbliższym. Właśnie o tym są Podróże Hani.
planetkiwiblog.com - Cześć, jestem Szymon i mam 9 lat. Podróżuję odkąd byłem w
brzuchu mamy :) Dotarłem już do 27 krajów – od Europy, przez Azję, Nową Zelandię, Australię, Afrykę, aż do obu Ameryk. Czasem było lajtowo, a czasem hardcorowo, o czym

Zapierające dech w piersiach widoki! Fascynujące krajobrazy i wspaniała

opowiadam na swoim dwujęzycznym blogu.

przyroda – Niemcy to raj dla miłośników aktywnego wypoczynku. Zobacz zachwycające
formy skalne oraz bogaty świat fauny i flory. Odkryj nieznane zakątki Niemiec.

trzywloczykije.blogspot.com - To my - Trzy Włóczykije - czyli mama, tata i nasz mały pępek

Znajdź własną ścieżkę na www.germany.travel

świata! Cierpimy na dziwną przypadłość objawiającą się tym, że ciągle nas nosi. Nic nie zamie-

_naturalne piękno
18 / dzieckowpodrozy.pl / 01(03) / 2016

Saksońska Szwajcaria © Panthermedia

rzamy z tym robić, bo podróżowanie jest fajne! I nie ważne gdzie, ważne z kim!
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Karlskrona
z dzieckiem

Karlskrona, niewielkie miasteczko położone w południowej części Szwecji, została okrzyknięta w zeszłym roku
najbardziej słonecznym miejscem w kraju. I faktycznie,
ilekroć tu byliśmy witało nas słońce - nawet w paździerjest miastem, do którego warto wybrać się na wycieczkę
z dziećmi. Dzięki częstym rejsom promami Stena Line
między Gdynią, a Karlskroną do Szwecji możemy wybrać się nawet na jeden dzień.
20 / dzieckowpodrozy.pl
/ 2016
Autor:
Anna Żuchlińska/ – 01(03)
Wszedobylscy.com
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Zdjęcia: VisitKarlskrona.se

niku! Karlskrona ma w swoim zanadrzu wiele atrakcji i

O tym, że miasto jest przyjazne dzieciom mo-

podziwiać wrak żaglowca na dnie morza oraz

żemy się przekonać tuż po wyjściu z autobusu,

okręt podwodny. Przy muzeum, nad brze-

którym dojeżdżamy z terminalu promowego -

giem morza znajduje się również kolejny plac

w parku Hoglands znajduje się plac zabaw, ła-

zabaw.

weczki oraz kawiarnia. Stąd wystarczy wspiąć
się pod górkę, by znaleźć się na głównym placu

Niedaleko muzeum zlokalizowana jest przy-

Stortorget, gdzie zjeść można pyszne lody w

stań, z której odpływają promy na wyspę

Glassiären. Tylko kilka kroków od placu dzieli

Aspö. Rejs nic nie kosztuje i trwa około 25

nas od kolejnego świetnego miejsca dla dzie-

minut w jedną stronę.

ci - jeśli udamy się w stronę parku Amiralitetsparken to znajdziemy plac zabaw z atrakcja-

W sezonie możemy wybrać się na kemping

mi dla maluszków oraz nieco starszych dzieci.

Dragsö, gdzie można pobawić się na pirackim placu zabaw, liczyć trolle na Ścieżce Trolli

Ze Stortorget możemy udać się w stronę kolej-

czy zagrać w minigolfa.

nego popularnego miejsca w Karlskronie: na
Fisktorget, gdzie znajduje się słynny pomnik

W razie niepogody wybrać możemy się do

żony rybaka, Fiskargumman. Jeśli przejdzie-

Barnens Lekland, małpiego gaju lub do Boda

my jeszcze kilka kroków dalej to dotrzemy do

Borg, gdzie zespołowo rozwiązywać będzie-

Stakholmen – skalistej, jedynej niezamiesz-

my zagadki, by wydostać się z labiryntu. Obie

kałej wysepki w Karlskronie. To świetne miej-

atrakcje czynne są cały rok.

sce na rodzinny piknik w rodzinnym gronie.
Przy Fisktorget znajduje się muzeum Blekin-

W okolicach Karlskrony znajduje się wodny

ge (wstęp bezpłatny), gdzie poznać można nie

park rozrywki Barnens Gård oraz skansen

tylko historię regionu, ale na którego tyłach

w Wämöparken, gdzie pospacerować można

znajduje się plac zabaw Grevagrundet.

między charakterystycznymi drewnianymi
domami oraz nakarmić zwierzęta w mini zoo.

Jedną z największych atrakcji w Karlskronie

Karlskrona oferuje tyle atrakcji dla dzieci, że

jest Muzeum Marynarki Wojennej (wstęp bez-

na pewno nie będziemy się nudzić i wrócimy

płatny), gdzie zobaczyć możemy z bliska m.in.

pełni wrażeń.

prawdziwe pełnowymiarowe okręty wojenne,
galiony, podwodny tunel, w którym można
Zdjęcia: VisitKarlskrona.se

Czytaj również informacje praktyczne

Bawaria z dzieckiem
Nasz zeszłoroczny lipcowy urlop spędziliśmy w niedalekiej Bawarii. To absolutnie przepiękny region, oferujący mnóstwo atrakcji dla dzieci i ich rodziców.
Autor: Patrycja Kumiszcza - www.tedyiowedy.pl

Szukając noclegów w okolicy Garmisch-Partenkirchen, odkryłam, że w oddalonej o 20-30 km Austrii ceny noclegów są
o wiele niższe. Znalazłam hotel w miejscowości Lermoos, z bardzo dobrymi
ocenami. Na miejscu okazało się, że dostaliśmy świetny, wielki pokój w nowym
skrzydle, świeżo po remoncie, z fantastycznym widokiem na góry, w tym
na Zugspitze. Mieszkając w tym hotelu
mieliśmy darmowe wejściówki na miejski basen. Ale nie był to byle jaki miejski
basen, był to basen z takim widokiem ;)
Zwiedzanie najsłynniejszych bawarskich atrakcji – zamków króla Ludwika
II Szalonego – zaczęliśmy od Hohenschwangau. To zamek zbudowany w
XIXw. przez jego rodziców, na ruinach
XII-wiecznej twierdzy.
Pierwszym przystankiem był Bamberg. To
piękne miasteczko w północnej Bawarii,
które jako jedno z nielicznych w Niemczech
przetrwało w nienaruszonym stanie II wojnę
światową. Zachowała się pamiętająca średniowiecze zabudowa oraz układ ulic. Miasto
położone jest nad rzeką Regnitz, która malowniczo wkomponowuje się w zabytkową
zabudowę. W 1993 roku Bamberg został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Kolejnym miejscem odwiedzonym przez nas
był Rothenburg ob der Tauber, czyli Rothenburg nad rzeką Tauber. To malutkie miasteczko w zachodniej części Bawarii. Nazywane jest
najpiękniejszym miasteczkiem w Niemczech i
nie jest to miano na wyrost. Jest jednym z najładniejszych małych miasteczek, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Prawdziwa perełka!

CZYTAJ CAŁĄ RELACJĘ BAWARIA Z DZIECKIEM

Kempingowe wakacje
najlepsze pod słońcem!
Nasza przyjaźń z kempingami trwa już wiele lat. Odkąd zaczęliśmy spędzać wakacje pod namiotem z Globtroterkiem, dostajemy mnóstwo pytań odnośnie pobytu z dzieckiem, standardów, jakości i czystości ośrodków kempingowych oraz atrakcji dla maluchów. Mamy nadzieję, że tym
artykułem rozwiejemy Wasze wątpliwości.
Autor: Aleksandra Dudek www.globtroterek.com
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Dlaczego kempingi?
Z wielu powodów. Po pierwsze

lewizora i podobnych pożeraczy wolnego

cały rok spędzamy w budynkach

czasu ;) Po trzecie - nie lubimy hoteli i wy-

– mieszkanie w bloku, klimatyzo-

jazdów zorganizowanych. Najlepsze śnia-

wane biuro i sale w przedszkolu.

danie to chrupiąca bagietka z pomidorka-

Nawet sporą część wolnego cza-

mi zakupionymi u lokalnego sprzedawcy

Jak wybrać dobry kemping?
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i skropionymi oliwą produkowaną „za

Turystyka kempingowa na zacho-

że uwagę na bliskość morza lub jeziora.

niach, kręgielniach czy w kinie.
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dzie i południu Europy kwitnie.
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W Holandii, Niemczech, Francji czy
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kontaktu z naturą, a spanie pod

towane przez szefa kuchni i podane nam

we Włoszech wakacje pod namio-

gi położone w pobliżu stolic lub urokli-

namiotem zapewnia stały dostęp

pod nos. Nie mówiąc o zorganizowanych

tem są bardzo popularne, a kem-

wych miast. Gdy mamy ochotę uciec od

świeżego powietrza, którego na

wycieczkach fakultatywnych – byliśmy,

pingi cieszą się ogromnym zain-

gwaru miasta i nacieszyć oczy pięknymi

co dzień zdecydowanie nam bra-

spróbowaliśmy i od tego czasu zwiedza-

teresowaniem. W górach, lasach,

widokami, wybieramy ośrodki położone

kuje. Po drugie – to gwarancja

my na własną rękę ;)

nad jeziorami, morzami i przy me-

w pobliżu cudów natury. Fascynuje nas

tropoliach znajduje się sporo pól

starożytna kultura i budowle wzniesione

namiotowych i ośrodków kempin-

2000 lat temu. Wybieramy te kempingi,

gowych. Jak spośród nich wybrać

z których mamy „rzut beretem” do naj-

te najlepsze?

większych budowli antycznego świata.

Kempingi, podobnie jak hotele,

A gdy już odrobimy lekcje historii, nacho-

podlegają kategoryzacji. Im wyż-

dzi nas ochota na rollercoasterowe sza-

sza liczba przyznanych gwiazdek,

leństwa. Wiele ośrodków kempingowych

tym standard kempingu wyższy.

położonych jest w pobliżu najpopular-

Dla Globtroterka ważnym kryte-

niejszych europejskich parków rozrywki.

oderwania się od komputera, te-

rium są baseny i atrakcje wodne,
a także animacje i place zabaw. Przy
wyborze kempingu zwracamy takJAK WYBRAĆ DOBRY KEMPING?
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Czas ruszać w plener, czyli
nasze TOP 12 atrakcji
województwa śląskiego
Autor: Barbara Salamon-Szympruch - www.podrozehani.pl
Wiosna, wiosna! Na dworze coraz cieplej, dni coraz dłuższe - mniej będzie więc możliwości tłumaczenia, że pogoda nie pozwala na plenerowe
wycieczki. Nie macie wyjścia! Trzeba ruszać w teren, by zdążyć przed letnimi upałami. Przedstawiamy - jak zawsze subiektywne - zestawienie 12
TOP plenerowych atrakcji województwa śląskiego wg Podróży Hani. Gdy
zazieleni się trawa jest tam jeszcze ciekawiej niż zwykle. Nie znajdziecie
tu żadnych muzeów, parków rozrywki czy sal zabaw, tylko same inspiracje do wycieczek na łonie natury. Wiosna! ;)
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moc atrakcji - stare, nie wszystkie jeszcze wyremontowane wagony i lokomotywy, maszynownia, do której
można wejść i… park linowy Stacyjkowo. Największą
jednak atrakcją jest przejażdżka pociągiem. Jak ktoś
ma szczęście to w prawdziwej kolejowej czapce. Zdjęcie w niej, przy lokomotywie, jest świetną pamiątką.
Ogrody botaniczne - oazy spokoju i zieleni środku śląskich miast. My najbardziej lubimy Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, a w nim świetny plac zabaw, ścieżki edukacyjne i wieżę widokową, z której widać okolicę
a czasem nawet Beskidy. Ogrody botaniczne są też
w Radzionkowie i Zabrzu. Wyjątkowym miejscem są
Ogrody Kapias w Goczałkowicach-Zdroju.

Park Śląski w Chorzowie - dobry nawet na wycieczkę
po pracy. W tygodniu wybrać się jest nawet lepiej, bo
atrakcje te same, a nie ma tłumów. Tak ogromnego,
zielonego i pełnego atrakcji nie tylko dla najmłodszych terenu w samiutkim centrum śląskiej aglomeracji mało kto się spodziewa. Jest zoo (z pierwszym
w Polsce parkiem dinozaurów - Skalna Kotlina Dinozaurów powstała w latach 70’ XX w.), kolejka wąskotorowa, kolejka linowa ELKA, którą można przewieźć
nawet niemowlaka w gondoli, skansen (a w nim czają ce się za rokiem odgłosy zwierząt, stara szkoła i…
multimedialna szafa) czy urokliwe rosarium.
Park zamkowy w Pszczynie - ogromny park, w którym
znajduje się większość atrakcji turystycznych Pszczyny

- zamek, skansen i - faworytka najmłodszych - Pokazowa
Zagroda Żubrów (tak, żubry
są nie tylko w Białowieży).
W parku można piknikować,
karmić kaczki (pamiętajcie NIE chlebem), czy pojeździć
wypożyczonym autkiem. No
i spacerować do woli.
Stacja kolei wąskotorowej
w Rudach - nasi prywatni
ulubieńcy :) Stacja wąskotorówki, na której ukrytych jest

Mirów i Bobolice - a właściwie łącząca te dwa zamki
bardzo malownicza trasa spacerowa tzw. Grzęda Mirowska. To jedynie 2 km ścieżki, z wyzwaniem poradzą
więc sobie nawet maluchy. Idąc od ruin zamku Mirów
w stronę odbudowanego zamku Bobolice, mija się wapienne skałki i podziwia jurajski krajobraz.
Zamek w Olsztynie i ścieżka edukacyjna do kamieniołomu - będąc na Jurze warto pospacerować i przy
kolejnym zamku, tym w Olsztynie. Spod niego zaczyna się ścieżka dydaktyczna do kamieniołomu Kielniki.
Idąc nią można szukać skamielin, m. in. charakterystycznych dla tego obszaru amonitów, odbitych w wapiennych skałach.

SPRAWDŹCIE POZOSTAŁE
6 WIOSENNYCH ATRAKCJI

Warszawa
da się lubić!

Autor: Katarzyna Kamień – trzywloczykije.blogspot.com

Wykorzystując dość bliskie położenie stolicy od naszego
miejsca zamieszkania mamy okazję często odwiedzać różne
zakątki największego polskiego miasta. Niektórzy je lubią,
inni nienawidzą, ale o gustach się nie dyskutuje.
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Warszawa jest niewątpliwie ciekawym miastem,
pełnym sprzeczności i kontrastów. My je lubimy
ze względu na bogactwo wszelakich atrakcji dla
każdego, za dynamizm i tempo. Nie cierpimy natomiast gdy stoimy w korku, albo jedziemy nieogrzewanym tramwajem. No cóż.
My, Trzy Włóczykije chcemy pokrótce przedstawić
Wam taki nasz “warszawski spacerownik” - miejsca, które odwiedzamy we troje, częściej lub rzadziej, ale zawsze z dzieckiem.
-

Starówka
Pałac Kultury i Nauki
Zamek Królewski
Muzeum Geologiczne
Muzeum Kolejnictwa
Manufaktura Cukierków
Centrum Nauki Kopernik
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Łazienki Królewskie
Pałac w Wilanowie
Muzeum Powstania Warszawskiego

Czytaj dokładne recenzje
powyższych atrakcji

Spacerując po naszej stolicy odwiedzamy jeszcze wiele wspaniałych
miejsc, o których wyżej nie wspominamy. Nasze dziecko lubi militaria,
więc bywamy w Muzeum Wojska
Polskiego. Wpadamy też czasem w
niedzielę na warsztaty do Muzeum
Etnograficznego. Odwiedzamy Stadion Narodowy i aulę główną Politechniki Warszawskiej. Uwielbiamy
latem pokaz multimedialny przy
fontannach na Podzamczu. Przed
nami wciąż Muzeum Chopina i Muzeum Techniki. Nie omieszkamy
zdać na blogu szerszych relacji z
wizyt w tych miejscach, więc zapraszamy do nas w wirtualne odwiedziny na trzywloczykije.blogspot.com
oraz na nasz facebookowy fan page!

Jak odkryłem
dżunglę?
Czyli Borneo
oczami 8-latka

Autor: Szymon Radzimierski - planetkiwiblog.com
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Nie wiem czy kiedyś myśleliście
o tym, żeby pojechać na Borneo, a na dodatek z dzieckiem.
Moi rodzice bardzo chcieli zobaczyć tę wyspę, ale ich znajomi byli czasami oburzeni. Słyszałem jak mówili „z dzieckiem
na trekking do dżungli?!”, „on
nie da rady !”, „coś mu się stanie”, „zachoruje”, „a co będzie
jadł”, „zwariowaliście ?!!!”. Ale
moi rodzice na szczęście się nie
poddali i stwierdzili, że jednak
pojadą na Kalimantan i zabiorą mnie ze sobą. I wiecie co ?
To była dla mnie jedna z najciekawszych wypraw !!! :) Byliśmy
tam prawie 4 tygodnie i zobaczyliśmy mnóstwo ciekawych
rzeczy.
Borneo jest największą wyspą
w Azji i trzecią co do wielkości
na świecie. Ta część Borneo,
na której byliśmy nazywa się
Kalimantan i jest to Borneo indonezyjskie. Kalimantan jest o
wiele dzikszy niż północne Borneo (malezyjskie), ale dla mnie
dzięki temu fajniejszy ;).
Zaczęliśmy od tygodniowego trekkingu przez dżunglę w
Kapuas Hulu, spaliśmy i imprezowaliśmy w domu łowców głów, czyli w longhouse’ie
Dajaków, przez trzy dni łodzią
podróżowaliśmy po Tanjung

Puting, czyli parku narodowym, gdzie były
orangutany, nosacze, makaki, świetliki, tysiące
dziwnych ptaków i krokodyle !!! Widziałem też
pływające rynki, miasto na wodzie, pływałem z
mantami, żółwiami oraz w jeziorze pełnym niezwykłych nieparzących meduz. Poza tym jeździliśmy skuterami po wioskach, zobaczyłem, jak
powstaje cynamon, kauczuk lejący się z drzew i

śmy łódką w górę rzeki, tak daleko jak się dało.
Najdalej położoną w dżungli wioską była Nanga
Potan. Nie można do niej dojechać niczym innym tylko łodzią. Dalej jest już tylko dżungla. W
wiosce jest kilka chałup i jak dopływasz to wchodzi się do niej po takich śmiesznych schodach.
Jest to po prostu ponacinany gruby bambus!
Właśnie stamtąd zaczynaliśmy trekking.

jak rosną orzeszki ziemne. Było super !!! Okazało się, że to jest mega miejsce dla dzieci – nigdy
się nie nudzisz :)

W pierwszej relacji z Bornego chciałbym Wam
opowiedzieć o wyprawie do dżungli w północnej
części Kalimantanu. Moja przygoda w dżungli na
Kapuas Hulu zaczęła się od tego, że popłynęli-

CZYTAJ PEŁNĄ
RELACJĘ SZYMONA

POMORSKIE:

co warto zwiedzić z dziećmi?
Poznajcie najciekawsze
rodzinne atrakcje!
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Pomorskie – jeden z najbardziej popularnych turystycznie regionów w Polsce. Przyciągają tu przede wszystkim piaszczyste plaże,
ciekawe wydarzenia i niezliczona ilość atrakcji. Postanowiliśmy
sprawdzić czy to region atrakcyjny również dla rodzin z dziećmi.
Okazuje się, że jest tu kilkadziesiąt rodzinnych atrakcji i jeszcze
więcej możliwości aktywnego spędzania czasu w rodzinnym gronie. Przed Wami najciekawsze Pomorskie atrakcje dla dzieci.
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Naszą listę zaczynamy od rodzinnych
atrakcji Trójmiasta, które mogłoby zarówno w okresie letnim, jak poza typowo
wakacyjnym sezonem oferuje dziesiatki
możliwości ciekawego spędzania czasu.
Z pośród nich wybraliśmy kilka miejsc,
które polecamy w sposób szczególny.
W Gdańsku obowiązkowym punktem na
mapie zwiedzania powinien być Ośrodek
Kultury Morskiej. To miejsce w którym
dzięki interaktywnej wystawie „Ludzie,
Statki, Porty” zarówno dzieci, jak i dorośli poznają życie na morzu. Wyjątkową
atrakcją Gdańska jest Centrum Hewelianum. W budynkach dawnych fortyfikacji
położonych na Górze Gradowej zapewnią Wam widok na panormę Gdańska,
ale przede wszystkim świetną zabawę i
naukędzięki nowoczesnym multimedialnym wystawom. To w Centrum Hewelianum możecie dokonywać doświadczeń
w Laboratorium Pana Kleksa, przejść
się przez 7 kontynentów na wystawie
„Dookoła Świata” czy przenieść się w
przeszłość w ramach wystawy „Wehikuł
Czasu”. To tu niedługo otwarte zostanie
pierwsze podziemne planetarium w Polsce. Atrakcje ZOO w Gdańsku sprawiają,
że to miejsce zawsze modne na rodzinną
wizytę. W ogrodzie zoologicznym można
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poznać około 200 gatunków zwierząt, a
wśród nich hipopotamy karłowate, słonie, wilki grzywiaste, a nawet lwy. Młodsze dzieci warto zaprosić do gdyńskiego Akwiarium, w którym mogą stanąć
oko w oko z rybką Nemo czy rekinem.
W akwarium poznacie ponad 250 różnych
gatunków żywych organizmów żyjących
w morzach i oceanach na całym świecie.
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Dla szukających adrenaliny i aktywnego wypoczynku polecamy
Kolibki Adventure Park Gdynia. W
pobliżu centrum miasta znajduje
się jeden z największych parków
turystyki aktywnej w Polsce. Osada
Indian, tor przeszkód Szlak Urwisa,
mniejsze i większe parki linowe, a
nawet domki na drzewach - ilość
atrakcji zgromadzonych w jednym
miejscu potrafi bardzo pozytywnie
zaskoczyć. Odwiedzając Gdynię z
dzieckiem nie można zapomnieć
o morskich akcentach, dlatego polecamy wizytę na okręcie „Błyskawica”. Zwiedzanie z dzieckiem najstarszego niszczyciela na świecie
pozwoli Wam na przyjrzenie się z
bliska jego uzbrojeniu, warunkom
w których przebywali marynarze, a
także maszynowni, która imponuje swoimi rozmiarami. Uzbrojenie
okrętu przyciąga wzrok wszystkich chłopców (tych większych też)
i nic w tym dziwnego. Błyskawica
brała udział w wielu operacjach w
tym w Bitwie o Atlantyk czy słynnym lądowaniu w Normandii.
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Sopot to miejsce, w którym sam spacer
najdłuższym drewnianym molo w Europie
zrobi wrażenie nie tylko na najmłodszych.
Jednak jeśli trafilibyście na chwilowe załamanie pogody, polecamy wizytę z dzieckiem w sopockim Aquaparku. To tam czekają na Was wodne atrakcje niezależnie od
wieku. Spacerując po popularnym Monciaku, każde dziecko będzie chiało mieć zdjęcie na tle „Krzywego Domku”. To budynek
o bajkowej architekturze znalazł się na
pierwszym miejscu w rankingu 50 najdziwniejszych budynków świata.
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Okolice Trójmiasta to kolejne dziesiątki atrakcji dla dzieci. Szczególnie polecamy wizytę w Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim, gdzie przeniesiecie się do pierwszych wieków naszej ery, kiedy to w tym miejscu żyły
osady stanowiące jedną z centralnych stacji końcowych słynnego szlaku
bursztynowego. W okresie letnim niezapomnianym przeżyciem okaże się
rodzinna wizyta w Świecie Labiryntów w Bliznach. To prawdopodobnie
najbardziej profesjonalna tego typu atrakcja w Polsce. Powierzchnia labiryntu to aż 3 ha, a długość wszystkich ścieżek wynosi ponad 5 km. Jeśli
natomiast wybieracie się nad morze, po drodze koniecznie powinniście
odwiedzić Wejherowo. Uroczy rynek, a do tego świetnie zagospodarowany Park Miejski, na którym znajdziecie jeden z największych placów
zabaw na Pomorzu. Nieco dalej od Trójmiasta (ok. 60 km), na wzgórzu
nad Nogatem wznosi się największy gotycki zespół zamkowy na świecie.
Oczywiście chodzi o Zamek w Malborku, który powinien być obowiązkowym punktem w Waszym planie zwiedzania Pomorskiego.
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K ASZUBY
Niezwykłej urody Kaszuby również kuszą dziesiątkami atrakcji. Unikalny krajobraz Szwajcarii Kaszubskiej warto podziwiać z góry. Dlatego szczególnie
polecamy wizytę na wieży widokowej na szczycie
Wieżyca (329 m n.p.m.). U jego stóp czeka na Was kolejna wyjątkowa atrakcja: Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, znane przede wszystkim
z najdłuższej deski na świecie czy „domu do góry nogami”. To tam dzięki specjalnym programom edukacyjnym poznacie Kaszuby oraz „Historia Polski Wyrytą
w Drewnie”. Nad brzegiem kaszubskiego jeziora Gołuń, na obszarze 22 ha znajduje się najstarszy skansen w Polsce. Znany jako Skansen we Wdzydzach,
a dokładniej Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich
to jedno z najlepszych miejsc do poznania tradycji i
dawnego życia mieszkańców Kaszub i Kociewia. Wśród
50 historycznych obiektów z okresu od XVII do XX
w., dzieci z pewnością najbardziej zainteresuje szkoła. Jeśli szukacie miejsc z ciekawymi warsztatami dla
dzieci, polecamy wizytę w Żywym Muzeum Ceramiki
w Chmielnie. Kaszubska ceramika ma bardzo długie
tradycje. Ta prezentowana w Chmielnie to efekt rodzinnej tradycji rodziny Neclów, która od 10 pokoleń zajmuje się wyrobami sztuki ludowej. Największą atrakcją dla dzieci będzie udział warsztatach garncarskich
i możliwość własnoręcznego wykonania garnków.
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Wieża widokowa i inne atrakcje Kaszubskiego Oka w Gniewinie przyciągają do tej niewielkiej miejscowości coraz więcej odwiedzających. Najsłynniejszymi byli prawdopodobnie piłkarze reprezentacji Hiszpanii,
którzy podczas Euro 2012 wybrali tą uroczą kaszubską miejscowość na
swoją bazę pobytową. Na Kaszubach jest też takie miejsce, w którym
Wasze dzieci poczują się wielkie niczym Guliwer. W Kaszubskim Parku
Miniatur w skali 1:25 można zobaczyć wierne kopie najbardziej charakterystycznych obiektów Kaszub, Polski, Świata. Dodatkowymi atrakacjami
dla dzieci są Bajkowa Kraina, Mini Zoo czy Gabinet Śmiechu.
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ODWIEDŹ POMORSKIE
I DZIEL SIĘ Z NAMI WRAŻENIAMI
#POMORSKIETRAVEL
WIĘCEJ INSPIRACJI ZNAJDZIESZ NA
WWW.POMORSKIE.TRAVEL
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O wszystkich atrakcjach nad morzem
przeczytacie
na
Pomorskie.travel.
Gwarantujemy Wam - atrakcji jest tyle,
że spokojnie można by obdzielić kilka
innych regionów. My postanowiliśmy
zaprosić Was do Sea Park Sarbsk to
prawdziwy morski park rozrywki. Tutaj
czeka na Was fokarium, Oceanarium
3D czy Park Makiet Zwierząt Morskich.
Dodajmy do tego Park Latarnii Morskich i duży plac zabaw i pomysł na
całodniową wycieczkę gotowy. Równie dobrze przygotowaną atrakcją dla
dzieci jest Łeba Park – początkowo zanany jako jeden z lepszych Parków Dinozaurów, dziś to prawdziwy rodzinny
park rozrywki. Poza świetną zabawą
na dzieci czeka tu również sporo ciekawych przedsięwzięć edukacyjnych
– Wioska Indiańska, kuźnia-skansen
czy galeria minerałów i skamielin. Starsze dzeci warto zaprosić do Swołowa, gdzie można poznać życie dawnej
wsi pomorskiej. Zachowało się tu 70
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obiektów charakterystycznej dla
Pomorza zabudowy szachulcowej. Udział w warsztatach czy zajęciach typowych dla dawnej wsi
to nie tylko świetna zabawa, ale
również ciekawa forma edukacji.
Wyjątkową, a jakże kochaną przez
dzieci atrakcją jest Żuławska Kolej
Dojazdowa, którą dojedziecie prawie na plażę! Kolorowe wagony
w połączeniu z bajkową scenerią
Żuław sprawiają, że to jedna z ciekawszych wąskotorówek w Polsce
i prawdopodobnie jedyna, którą
dojedziecie prawie na plażę (miejscowości Mierzei Wiślanej). Nie da
się ukryć, że również Półwysep
Helski jest wyjątkowym miejscem
pełnym różnorodnych atrakcji tutaj sprawdzisz dlaczego warto odwiedzić Półwysep Helski z
dzieckiem.
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Podróżowanie
z dzieckiem w oku kamery
Dlaczego warto podróżować z dzieckiem i postawić na
przekaz video pytamy Lidii Klebba; założycielki KidsTravel

Skąd pomysł na KidsTravel?
Podróże to moja pasja i pomysł aby
związać się zawodowo z tą tematyką
kiełkował w mojej głowie od dawna. Kiedy na świecie pojawił się Mieszko nadal
chciałam podróżować ale nie chciałam
żeby cierpiał na tym mój syn. Tak zrodził
się pomysł podróżowania z dzieckiem.
Wspólne podróże są ważne. Oprócz
miło spędzonego czasu, mają realny
wpływ na rozwój dziecka m.in. edukują,
rozwijają kreatywność oraz rozbudzają ciekawość. Ponadto uczą tolerancji i
szacunku wobec otaczającego nas świata. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości dlatego postanowiłam tę ideę

propagować wśród innych rodziców. Pomysł postanowił wesprzeć mój przyjaciel Marcin (współzałożyciel) – zawodowo filmowiec, prywatnie ojciec malej Alicji.
Co chcecie przekazać Waszym odbiorcom
czyli innym rodzicom?
Chcemy pokazać że podróżowanie z dziećmi jest
proste i dostarcza niesamowitych wrażeń. Polska
naprawdę oferuje wiele miejsc, które są przyjazne dzieciom. Trendy się zmieniają; dziś rodzina z
dziećmi to ważna grupa docelowa i coraz więcej
firm (przede wszystkim hotelarze i restauratorzy
) zdaje sobie z tego sprawę a aktywni rodzice i
ich pociechy powinny z tego korzystać. My im to
ułatwiamy wskazując miejsca godne uwagi.

Na tle innych wyróżnia Was sposób komunikacji i przekazu - większość stawia na tekst
/ opis a Wy postawiliście na produkcję filmowe. Dlaczego?
Dzisiejszy rodzic to aktywny rodzic. Żyje szybko
i nie zawsze ma czas na czytanie długich opisów (wiemy to bo sami jesteśmy rodzicami :) Wideo ma skuteczną formę przekazu – angażuje,
pobudza wyobraźnie, wzbudza emocje. Nasze
filmy są krótkie, ciekawe, dynamiczne i przede
wszystkim wesołe. Odpowiadamy na realne
potrzeby podróżujących rodziców i ich pociech.
Pokazujemy w nich gdzie warto się zatrzymać,
gdzie zjeść, co warto zobaczyć i z jakich atrakcji
skorzystać. Wszystkie odcinki możecie zobaczyć
tutaj wg najnowszych badań 60 sekund wideo
jest warte 1,8 mln słów. Natomiast przekaz wizualny rozumiemy 60 tys razy szybciej niż tę
samą dawkę treści zaserwowaną w inny sposób. To info zaczerpnięte z artykułu branżowego
z marca 2016 o wiodących trendach. Wychodzi
więc na to że KidsTravel stawiając na filmy, wyprzedziło trendy
Oglądając Wasze odcinki widzimy, że podróżujecie z dzieckiem po całej Polsce. Czy liczyliście kiedyś ile pokonaliście już km i ile
miejsc już odwiedziliście?
W celu znalezienia miejsc przyjaznych rodzinom
z dziećmi. Przebyliśmy 11.500 km i odwiedziliśmy 78 miejsc, z czego 22 miejsca otrzymały rekomendację Kids Travel.

Oczywiście że nas cieszy, a cieszy tym
bardziej że są to osoby które z własnej,
nieprzymuszonej woli postanowiły nas
polubić / obserwować / subskrybować.
Niektórzy kupują fanów, my nie ☺ wokół KidsTravel zgromadziła się aktywna
społeczność, która z przyjemnością komentuje, doradza, opiniuje. Śmiejemy
się że zaczynam tworzyć dużą rodzinę.
Bardzo często doradzamy innym gdzie
wybrać się w danym regionie Polski ale
to działa w obie strony ponieważ my
również dostajemy od naszych obserwatorów propozycje co jeszcze warto
zobaczyć. Wymiana informacji przybrała taką skalę że specjalnie wprowadziliśmy cykl #WaszePolecenia w którym
publikujemy nadesłane inspiracje.
Czym zaskoczycie nas w najbliższym
czasie?
Obserwujcie nas bo warto. Skoro nasze motto #thinkbigger to nasze plany
muszą być ambitne. Innej opcji nie bierzemy pod uwagę premiera tego nad
czym intensywnie i skrycie pracujemy
od roku zbliża się wielkimi krokami. Odbędzie się ona podczas wspomnianego
wcześniej międzynarodowego konkursu na startup Wolves Summit, który
odbędzie się w Warszawie. 12-13.04
Mocno 3majcie za nas kciuki.

Obserwujemy Was w social media i widzimy
że liczba odbiorców stale wzrasta co z pewnością Was cieszy. Czy Wasi obserwatorzy
zgłaszają się z prośbą aby pomóc/doradzić w
zaplanowaniu urlopu z dzieckiem?
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Zimowe wakacje
w Tajlandii i Malezji
Tekst i zdjęcia: Katarzyna Karp
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Tajlandia to idealne miejsce na podróż z
dziećmi. Miejscowi są bardzo serdeczni
widząc maluchy, które stają się przepustką do wielu przywilejów. Wyjeżdżając
na wakacje chcieliśmy trochę zobaczyć,
a także odpocząć w rajskich okolicznościach. Zdecydowaliśmy się odwiedzić
Bangkok i dwie tajskie wyspy, a w Malezji
zobaczyć stolicę oraz kulinarną Mekkę półwysep Penang.

Przeczytaj całą relację z azjatyckich wakacji
Zdecydowaliśmy się na 4-tygodniowy
pobyt. Wszystko organizowaliśmy samodzielnie. Podróżując we dwójkę zwykle rezerwujemy pierwszy nocleg po lądowaniu i ostatni przed wylotem, a całą
resztę zapełniamy na bieżąco, modyfikując na żywo plan podróży. To jednak
nasz pierwszy azjatycki wyjazd w takim
składzie (5-letnia Kaja, 3-letni Mateusz i
11-miesięczny Samuel oraz my).
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dowiedz się:
- ile kosztowały wakacje?
- co warto zwiedzić, jak się poruszać
- co jeść z dziećmi?
- gdzie są bezludne wyspy?
- jakie są różnice pomiędzy Tajlandia i Malezją?
- i wiele innych praktycznych informacji
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Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kamień

1000 km dokoła

północno-wschodniej Polski
To niesamowite ile ciekawych miejsc
w Polsce można odwiedzić w ciągu tygodnia. Tegoroczne wakacje postanowiliśmy spędzić zupełnie inaczej niż wszystkie dotychczasowe. Raz, że z namiotem,
który był zupełną nowością dla naszego 4,5-latka. Dwa – tym razem wakacje
zaplanowane zostały nad wodą, a nie
w górach jak co roku. Nasza trasa po wie-

lu modyfikacjach nabrała ostatecznego
kształtu i plan na najbliższe 6 dni kształtował się następująco:
Stegna – Elbląg – Olsztyn – Reszel – Święta Lipka – Kętrzyn – Wilczy Szaniec – Giżycko-Stańczyki – Augustów i powrót
do domu. W sumie około 1000 km!
Czy udało nam się zrealizować założony
cel? Odpowiem, że tak, i to w 110%!

PRZECZYTAJCIE CAŁĄ RELACJĘ
Z FASCYNUJĄCEJ PODRÓŻY PO POLSCE

64 / dzieckowpodrozy.pl / 01(03) / 2016

01(03) / 2016 / dzieckowpodrozy.pl / 65

Stany
Zjednoczone
z dzieckiem
Tekst i zdjęcia: Patrycja Kumiszcza

W tym roku udało nam się zrealizować
jeden z naszych podróżniczych planów
- polecieliśmy do USA. To pierwsza tak
daleka wyprawa z naszą 6-letnią córką.
Trochę obawialiśmy się jak zniesie trudy
dalekiej podróży i intensywny program
wyprawy - ale nasze obawy okazały się
bezpodstawne. Amelka bawiła się znakomicie i poza małymi perturbacjami z
jedzeniem (nasza córka to klasyczny niejadek), nie mieliśmy żadnych problemów.

JAK ZAPLANOWALIŚMY NASZĄ PODRÓŻ?
CO ZWIEDZILIŚMY?
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI CZYTAJ TERAZ PEŁNĄ
RELACJĘ Z PODRÓŻY

Szwecja jak w mgnieniu oka.
Co warto wiedzieć i zobaczyć?
Nasze letnie podróże postanowiliśmy rozpocząć od krótkiego wyjazdu do naszych
zamorskich sąsiadów i zakupu oferty
promowej „Szwecja w jeden dzień”. Początkowo miałam obawy związane z
bezpieczeństwem moich małych dzieci
na promie. Jednak dziś na pytanie, czy
warto wybrać się z małym dzieckiem promem do Szwecji odpowiadam: tak - warto. Opowiem Wam o podróży promem i
o tym, co warto zobaczyć w portowym
mieście Karlskronie mając do dyspozycji
w zasadzie ok. 10 godzin na zwiedzanie.
Co należy wiedzieć przygotowując się do
rejsu?
Oferta Stena Line „Szwecja w jeden
dzień” obejmuje przeprawę promową i
dwa noclegi
w kabinach bez okien, za to z łazienką. Za
kabinę z oknem można dopłacić.
Dodam, że to wcale nie jest droga impre-
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za. Myli się ten, kto myśli, że wydaliśmy na
nią majątek. Stena Line ma swoje promocje.
Za naszą ofertę na trasie Gdynia – Karlskrona
– Gdynia (2 osoby dorosłe + 2 dzieci poniżej 4
roku życia oraz 2 noclegi w kabinie 4 osobowej) zapłaciłam 211 zł. Moim zdaniem super
stosunek jakości do ceny!
Do terminalu dogodnie można dojechać samochodem. Przy terminalu w Gdyni są 3 bezpłatne parkingi z ograniczoną, ale wydaje mi
się wystarczającą ilością miejsc.
Przed wypłynięciem miałam pewne obawy,
które dotyczyły głównie zachowania się dzieci na tarasach widokowych i ich bezpieczeństwa. Okazuje się, że szczebelki w poręczy są
wąskie, maluch się nie prześlizgnie i nie da
rady się wspinać na barierki. Podróż szybko
mija i ma szansę być atrakcją.

Co warto zobaczyć w Karlskronie?
Zwiedzanie Karlskrony postanowiliśmy za-

cząć od dzielnicy Björkholmen
- krainy małych żółtych, niebieskich i bordowych domków i
domeczków. Po drodze zaszliśmy się na małą bezludną wyspę Stakholmen, do której dochodzi się pomostem pośród
kwitnących dzikich róż.
Około godz. 11 doszliśmy do
Muzeum Morskiego, które w
przewodnikach opisywane jest
jako największa atrakcja Karlskrony. Jeszcze w domu planując wyjazd zdecydowaliśmy
się, że koniecznie je zobaczymy. Cały Internet ocenia je pozytywnie i informuje, że zwiedzanie go jest czasochłonne.
Niniejszym potwierdzam. Muzeum Morskie ma niezwykle
bogatą
i urozmaiconą ekspozycję, która robi wrażenie. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. W muzeum na spokojnie chodzimy
ok. 4 godzin, a piątą spędzamy
na chwili odpoczynku.
Dla osób mieszkających na północy kraju lub wypoczywających nad Bałtykiem, a także dla
zapalonych turystów „Szwecja
w jeden dzień” to dobra i ciekawa propozycja. Serdecznie
zachęcam! Myślę, że przekonałam Was do wyjazdu.
Tekst i zdjęcia:
Joanna Gliniecka

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ATRAKCJACH KARLSKRONY,
CENACH I PRAKTYCZNYCH INFORMACJACH

Francuskie Arles jest duszą Prowansji. Piękne miasteczko pełne jest rzymskich zabytków ukrytych pośród wąskich uliczek i uroczych domów z pomarańczową dachówką.
Poza zabytkami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO, miasto słynie z
corridy i ma spory wkład w historię sztuki
współczesnej. Bowiem Arles to miasto Vin-

Kto ukradł słoneczniki?
Tekst i zdjęcia: Aleksandra Dudek

centa Van Gogha, który mieszkał tu
od 1888 roku. Wiele najznakomitszych obrazów malarza powstało
właśnie tutaj. Do największych dzieł
Van Gogha zalicza się obrazy z serii
„Słoneczniki”. To właśnie one stały
się moją inspiracją i pomysłem na
rodzinną grę miejską.

SPRAWDŹ
SZCZEGÓŁY GRY
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Sardynia...? Z czym się kojarzy? Dla większości to plaże,
błękitne morze i turyści z wypchanymi po brzegi portfelami. Na początku sami niewiele więcej o niej wiedzieliśmy.
Kiedy zaczęliśmy czytać, szperać w internecie, przeglądać
zdjęcia, stwierdziliśmy jednogłośnie TAK, tu spędzamy
najbliższe wakacje.

Dzieciaki na pokład
– autem na Sardynię!

Postanowiliśmy, że pojedziemy własnym samochodem.
Kiedy opowiadaliśmy o tym znajomym, patrzyli na nas z
niedowierzaniem i miną, która mówi -ZWARIOWALI :) Dlaczego autem....? Zrobiliśmy prostą kalkulację: koszt biletów na samolot, wypożyczenia auta z dwoma fotelikami na
całe 2 tygodnie i koszt biletu na prom, noclegów w drodze,
opłat drogowych, paliwa. O dziwo druga opcja okazała się
tańsza. No i oczywiście dodatkowy atut to taki, zabierasz
wszystko co chcesz. To wielki plus szczególnie wtedy kiedy
jedziesz z dwójką dzieciaków, a jedno z nich ma niespełna
rok. Trochę baliśmy się tego, jak dzieci zniosą długą podróż, czekało nas przecież ponad 1600 km drogi w jedną
stronę i 7 h na promie. Postanowiliśmy, że nie będziemy
się spieszyć, a całą
podróż rozłożymy na 2-3 dni.
CZYTAJ CAŁĄ RELACJĘ Z PODRÓŻY
NA SARDYNIĘ

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kuśmierz
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Mały Pirat na Kubie
– co fascynuje 8-latka
Tekst i zdjęcia: Szymon Radzimierski

Cześć, jestem Szymon i mam już 9 lat :) Chcę Wam opowiedzieć o moim
krótkim pobycie na Kubie. Krótki był dlatego, że trwał tylko 10 dni, ale był
za to bardzo ciekawy. Ponieważ z rodzicami nigdy nie podróżujemy z biurami turystycznymi, więc także na Kubę pojechaliśmy sami.
Ja uwielbiam takie wyjazdy, bo można wtedy zadecydować gdzie się jedzie,
ile czasu się będzie w konkretnym miejscu, czy ma się ochotę przebywać
tam, gdzie jest dużo turystów czy też nie. O podróży na Kubę myśleliśmy
już wcześniej, ale bilety na samolot były baaaardzo drogie. Rodzice starali
się upolować coś taniego i …. udało się !!!
Najczęściej jesteśmy w takich miejscach, gdzie jest mało turystów i staramy
się omijać miasta. Na Kubie okazało się, że to właśnie miasta są bardzo
ciekawe. :) Najpierw polecieliśmy do Hawany i tam zostaliśmy trzy dni. To
jest piękne miasto, pełne starych domów. Bardzo wiele z nich jest zrujnowanych, ale widać, że wiele lat temu były naprawdę wspaniałe !!!

CZYTAJ PEŁNĄ RELACJĘ
Z PODRÓŻY SZYMONA
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Tatrzański debiut
Tekst i zdjęcia: Grzegorz Zacharyjasz

Pierwszy wyjazd w ubiegłym roku w
góry, w piękne Karkonosze zakończył
się pełnym sukcesem, wiadomym więc
było, że i w tym roku góry wygrają z
nadmorską monotonią.
Z racji tego, że miał to być pierwszy wyjazd Antka w tak wysokie pasmo górskie, a nie chcieliśmy się ograniczać
do Krupówek i dolinek, już nieco

wcześniej zaopatrzyliśmy się w uprzęże
wspinaczkowe. Niby mieliśmy robić tylko
lajtowe wypady, ale biorąc pod uwagę
to, jak bardzo żywotnym dzieckiem jest
Antek, wolałem mieć go w bardziej eksponowanych miejscach na “sznurku’,
choćby na wypadek jakiegoś zachwiania
czy podobnej przygody. Uprzęże można
wypożyczyć, ja zdecydowałem się na kupno używanych w internecie (po powrocie

zostały sprzedane bez straty). Drugim absolutnie
niezbędnym elementem jest kask dla dziecka. Na
chwilę obecną wiemy, że była to rzecz przydatna
chociażby w jaskiniach, które były prawdziwą przygodą dla mojego sześciolatka.
Nadszedł w końcu długo wyczekiwany dzień
wyjazdu. Jako że z Poznania do Zakopanego jest
około 7-8 godzin jazdy zdecydowaliśmy się na
wariant podróży nocnej. Tata na szczęście nie ma
problemu z niewielkim brakiem snu więc decyzja zapadła- wyjazd o 22. Antek drogę prześpi, a z
racji że meldunek na naszej kwaterze mamy od
godziny 14 plan był prosty- jedziemy przez Zawoję i w niedzielny poranek na dzień dobry robimy
podejście na Babia Górę w Beskidzie Żywieckim.
W sumie to niezły prolog przed wyższymi szczytami Tatr.

CZYTAJ CAŁĄ RELACJĘ
Z WYPRAWY
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www.mytumytam.pl

Z bloga wzięte
Prowadzisz bloga? Piszesz o podróżach z dziećmi? Chcesz zainspirować innych rodziców swoją historią? Z przyjemnością napiszemy
o Twoim blogu rekomendując go naszym czytelnikom. Zapraszamy
do współpracy!

Kiedy pierwszy raz trafiliśmy na bloga mytumytam.pl od razu wiedzieliśmy, że musimy go Wam zarekomendować! Mama, tata i niespełna dwuletni globtroter odkrywają wspólnie świat przy okazji dzieląc się doświadczeniami z nami – czytelnikami!
Co wyjątkowego znajdziemy na Mytumytam.pl? W dziale „My tu” sporo
ciekawych inspiracji na jednodniowe wycieczki po Małopolsce. Nie brakuje też relacji z wizyt w ciekawych miejscach w Krakowie, poznacie też
pozytywne oblicze wypoczynku nad Bałtykiem.
Znacznie więcej inspiracji czeka na Was w sekcji „My tam”. Mama Ewelina
odwiedziła już 33 kraje, a w trzyosobowym składzie wiek dziecka zdaje się nie nadążać za licznikiem odwiedzonych krajów. Dania, Hiszpania,
Francja, Niemcy, Japonia, Tajlandia czy Birma. Wszystkie wpisy wyróżniają świetne zdjęcia i garść praktycznych informacji.

www.dzieciakinapoklad.pl
Kasia i Marcin z Oliwią i Kacprem od kwietnia 2015 r. dzielą się swoimi wyprawami na blogu Dzieciakinapoklad.pl – my pytamy: Dlaczego dopiero
teraz? I już czekamy na więcej tekstów!
Na szczęście systematycznie nadrabiają zaległości i pojawiają się posty z
wcześniejszych podróży w składzie 2+1 no i 2+2. Co ciekawego znajdziecie
na blogu: sporo wypraw po naszych rodzimych zakątkach Tatr, nie brakuje też wyjazdów zagranicznych. Dowiecie się co ciekawego czeka na Was
w Park Narodów i Oceanarium w Lizbonie, czy Tropical Island pod Berlinem jest naprawdę tropikalnym rajem czy jak ciekawie spędzić weekend
z dziećmi w Budapeszcie. Każdy wpis to spora dawka praktycznych informacji i autorskich zdjęć. Trzymamy kciuki za rozwój i już dziś zapraszamy
wszystkich na www.dzieciakinapoklad.pl
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www.4przezswiat.eu
To jedno z nowszych miejsc w sieci, a jakże niezwykłych. Anna, Wiktor,
Ignaś (2010 r.) i Jaś (2014 r.) przybliżą swoje rodzinne podróże, ale także
fascynujące codzienne życie w... Tokio.
Jak sami o sobie piszą „podróże z małymi dziećmi są niewątpliwe bardziej
uciążliwe i każą zrezygnować z wysokogórskiej wspinaczki czy wizyty w
klubie jazzowym. Jednocześnie pozwalają zwolnic i dostrzec rzeczy, które
inaczej być może umknęłyby uwadze. Są też świetnym przełamywaczem
lodów w lokalnych kontaktach.” Mieszkali w Brukseli, a od niedawna wybrali się na „trochę dłuższe”, bo 4 letnie wakacje do Japonii. Tam pracują,
uczą się, żyją...jednak przez cały czas fascynuje ich nowe otoczenie i czują
się trochę jak turyści. Jeśli chcecie wiedzieć jak zareagowali na pierwsze
trzęsienie ziemi, jak znoszą porę deszczową i jak odkrywają ślady Samurajów koniecznie zajrzyjcie na ich blog.
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www.gdziesakasperki.pl

www.themiddle.pl

Trzy różne temperamenty – jedna pasja – rodzinne podróże. To zapowiedź niesamowitych emocji i wyjątkowych miejsc ujętych w praktycznych wpisach otoczonych fantastycznymi zdjęciami. Zapraszamy Was na
wspólną podróż z autorami bloga „Gdzie są Kasperki”.

Themiddle.pl to kolejny blog, który z przyjemnością rekomendujemy Waszej uwadze w cyklu „Z bloga wzięte”. Kasia i Maciek wspólnie podróżują
od lat. Odwiedzili ponad 50 krajów na 5 kontynentach. Wszystko zawsze
organizują sami: przeloty, noclegi, atrakcje, plany, mapy, przewodniki i zawsze po kosztach. Wielu sądziło, że po pojawieniu się Tośki (2014) wszystko się zmieni i przewidywało „w końcu usiądą sobie na tyłku”. A jak jest w
rzeczywistości?

Asia i Łukasz swoją pasję podróżniczą rozpoczęli w 2008 r. głównie krótkimi i niskobudżetowymi wypadami po europie. Są najlepszym potwierdzeniem tezy, że „podróże uzależniają”. Z roku na organizowali coraz to
dalsze wyprawy....aż do 2013 roku, w krórym świecie pojawiła się córka
Maja.
Co się zmieniło? NIC !!! Na przekór różnym opiniom, w pierwszy wyjazd
wybrali się z Mają gdy miała 3 miesiące. Maja dodała im skrzydeł i jak
sami potwierdzają, dzięki niej odwiedzili miejsca i poznali ludzi, których
by nigdy sami na swej drodze nie spotkali.

To był ich pierwszy rok w podróży z dzieckiem i pierwszy rok życia Tośki!
Na świecie pojawiła się we wrześniu 2014, a swoją pierwsza króciutką
podróż w rodzinne strony zaliczyła mając niecały miesiąc. Pierwszy lot i
dłuższą podróż miała w styczniu 2015 roku - w wieku zaledwie 4 miesięcy. Dotychczas udało się jej odwiedzić 12 państw - w tym tak odległe jak
Japonia w wieku 6 miesięcy, Hong Kong, Tajlandia czy Singapur, odbyła 27
lotów i spędziła ponad 90h w samolotach.

Dziś mają za sobą Bośnią i Hercegowinę, Chorwację, Czarnogórę i sporo
innych europejskich miejscówek. Z pewnością smaczkiem są wpisy dotyczące ich dalekich podróży, a tych też nie brakuje. Tajlandia, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, Chile czy Oman – z nocowaniem pod gwiazdami – czyli
w namiocie.

O czym poczytacie na blogu? O podróżach dalekich, ale i tych bliskich.
Tam zaczerpniecie inspiracji w cyklu „Polska na Weekend”, a wśród nich
m.in. Sandomierz czy Bałtyk. Jednak nas urzekło bardzo praktyczne
podejście, które dla wielu rodzin planujących podróże z niemowlakiem
może okazać się bezcenne. Wszystko okraszone świetnymi zdjęciami.

Jak sami piszą „chcą podzielić się także naszymi doświadczeniami i pokazać, że do realizacji podróżniczych marzeń potrzeba zwykle mniej niż się
wydaje”. My to potwierdzamy i zapraszamy po sporą garść praktycznych
informacji i fotek, które mówią „Jedźmy tam!” - a wszystko to na http://
gdziesakasperki.pl/

TheMiddle to ich mała odpowiedź na pytania przyjaciół „jak było?”, „gdzie
się teraz wybieracie?” „jak mała?”. To miejsce w którym chcą pokazać jak
dziecko zmienia ich świat. Stąd właśnie pomysł podzielenia się naszymi
odkryciami z trochę szerszą publicznością. Tośka i jej rodzice zapraszają
do częstych wizyt na www.themiddle.pl, a my trzymamy kciuki za realizację kolejnych podróżniczych planów!

POZNAJ WIĘCEJ INSPIRUJĄCYCH BLOGÓW
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Teneryfa
z dzieckiem
najlepsze plaże
rodzinne atrakcje
pogoda w różnych
częściach wyspy
video z zimowego pobytu

SPRAWDŹ PRZEWODNIK
I NASZE OPINIE

