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Cześć! Jestem Tomek i jestem Redaktorem Magazynu, który właśnie czytasz
Cześć, ja mam na imię Bartek i jestem jego zastępcą
Nie jesteśmy globtroterami
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Nie byliśmy w wielu miejscach na świecie
jeszcze
Ale kochamy podróże i poznawanie nowych miejsc
nawet tych dosłownie za rogiem
Dlatego wspólnie z Wami i dzięki Waszym relacjom z podróży
i naszym inspiracjom
Będziemy tworzyć magazyn o podróżach małych i dużych
ale zawsze z dziećmi
Będziemy dzielić się Waszymi półrocznymi wyprawami
i polecać jednodniowe wycieczki za miasto
Zapraszamy do lektury pierwszego wydania Magazynu
i obiecujemy dużo więcej inspiracji w kolejnych wydaniach!
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Odkryj świat z książek Astrid Lindgren
Zabierz całą rodzinę na niezwykłe spotkanie z bohaterami książek
w bajkowym świecie, wyjętym z powieści Astrid Lindgren.
Rejs statkiem, wycieczka przez Szwecję i zabawa w parku rozrywki
– ta wyprawa zachwyci i dorosłych, i dzieci!
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LEGO, the LEGO logo and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group and here used with special permission. 2015 The LEGO Group. Lalandia is a registered trademark.w
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LEGOLAND® Billund Resort
Marka LEGO® jest najbardziej rozpoznawalną na świecie. Jej nazwa
wywodzi się od duńskiego zwrotu
„Leg godt” – czyli „baw się dobrze”.
Dokładnie to wyrażenie przyświeca pierwszemu, założonemu już
w 1968 r., a obecnie największe-
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mu parkowi rozrywki
LEGOLAND®. Dziś zarówno miejsowość Billund
(Dania) jak i jej okolice,
to prawdziwy wakacyjny
raj dla rodzin z dziećmi.
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Park został podzielony na 8 stref tematycznych,
pełnych atrakcji na ziemi, w powietrzu, a nawet na
wodzie. W całej gamie aktywności nie brakuje również atrakcji ekstremalnych, które zrobią wrażenie
na starszych dzieciach i na dorosłych.

Jeśli myślicie, że w Legolandzie czekają na Was wyłącznie klocki LEGO® jesteście w dużym błędzie. Samych klocków jest tam łącznie ponad 65 milionów,
jednak park oferuje kilkadziesiąt innych atrakcji, które zadowolą zarówno najmłodsze dzieci, jak i szukających adrenaliny rodziców.
Poznaj wszystkie atrakcje
LEGOLAND® Billund
10 / dzieckowpodrozy.pl / 01 / 2015
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Są tu kolejki górskie, małe łódki ale też spływy dziką rzeką, kino 4D, świetne
akwarium, a nawet zatoka pingwinów. Jeden dzień może Wam nie wystarczyć
żeby skorzystać z wszystkich aktywności.
Poznaj wszystkie atrakcje
LEGOLAND® Billund
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Jeśli atrakcji byłoby Wam jeszcze
mało, niezapomnianym przeżyciem
może być nocleg w czterogwiazdkowym Hotelu LEGOLAND®. Położony
w samym sercu parku rozrywki zapewnia nie tylko wyjątkowy widok,
ale przede wszystkim wyjątkowy klimat pokoi i całego obiektu – wszędzie
tu pełno motywów LEGO®. W zależności od upodobań Waszych dzieci macie
do wyboru pokoje wyposażone i ozdobione w motywach: pirackim, rycerskim, przygodowym czy uwielbianym
przez dziewczynki LEGO® Friends.

Tańszą, a równie ciekawą opcją
jest możliwość zatrzymania się
w LEGOLAND® Holiday Village.
Czekają tam na Was klimatyczne domki, a nawet możliwość
rozbicia namiotu. Oczywiście
cała wakacyjna wioska utrzymana jest w klimacie LEGO®.

Sprawdź również
co zwiedzić w okolicy
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LALANDIA

®

Zaledwie kilkaset metrów od wejścia do
parku LEGOLAND® znajdziecie tropikalne
miasto pełne atrakcji. LALANDIA to przede
wszystkim jeden z największych aquaparków w Skandynawii. Sam kompleks basenowy liczy ponad 10 000 m2. Temperatura
wody 28°C i powietrza aż 30°C zachęcają
do zabawy przez cały rok.
14 / dzieckowpodrozy.pl / 01 / 2015

www.legolandbillundresort.com
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Wodny plac zabaw dla dzieci oraz dziesiątki zjeżdżalni i mniejszych atrakcji parku
wodnego uzupełnia zjeżdżalnia Tornado.
To jedyna taka konstrukcja w tej części Europy. Pozwala na rodzinny zjazd aż 4 osób
na specjalnym pontonie, który po nabraniu prędkości wpada w Tornado – czyli lej
w którym prędkość powoduje ciekawe
obracanie naszego pontonu. Nowością
2015 będzie długa na 167 metrów zjeżdżalnia „Dzika Rzeka”. Trasa rozpocznie
się w pod dachem – w Aquadome, ale już
po
chwili
zjeżdżający
trafią
na świeże powietrze.
Poza olbrzymim parkiem wodnym Laladia oferuje również wielką strefę fitness,
kręgielnię, mini-golf czy uwielbianą przez
dzieci krainę Monky Tonky – czyli pełną
atrakcji salę zabaw. Całość uzupełnia Lalandia Centre czyli strefa rozrywkowo-zakupowa przygotowana w śródziemnomorskim charakterze. To tam w otoczeniu
arkad możecie zjeść obiad w jednej z kilku
restauracji lub cieszyć się rozrywką
serwowaną ze sceny.
LALANDIA® to też wakacyjna wioska, gdzie
w 837 domkach może wypoczywać ponad 5000 osób. Przykładowa cena pobytu
dla 4 osób na 4 dni to 394 Euro. Oczywiście
w zależności od wybranego terminu i okresu w sezonie turystycznym ceny mogą
się różnić. Warto sprawdzić aktualne
ceny
i
promocje
na
stronie
domowej Lalandia.dk.
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Są takie miejsca, w którym poczujecie
się jakbyście byli na afrykańskiej sawannie. Jest też takie miejsce, w którym
poczujecie dreszczyk emocji - to specjalny park lwów (po duńsku Løveparken),
w której kilkanaście sporych rozmiarów
kociaków będzie w zaledwie kilka metrów od okien Waszego samochodu.

Safari Givskud ZOO
Zaledwie 20 km od parku LEGOLAND®
w Billund czeka na Was niezwykłe ZOO.
Safari w Givskud to miejsce idealne na kilkugodzinną rodzinną wycieczkę, w której
w niezwykły sposób będziecie mogli obserwować życie zwierząt bezpośrednio
z okien samochodów, ale także podczas
spacerów wyznaczonymi alejkami.
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Na terenie aż 6 500 m2 zobaczycie słonie,
wilki, szympansy, lwy, zebry, żyrafy, antylopy, lemury – łącznie ponad 70 gatunków
zwierząt. Podczas wizyty w Zoo będzie
mieli okazję karmić niektóre zwierzęta,
o ile z kozami spotkaliście się z pewnością
nie raz, o tyle karmienie wielbłądów z ręki
robi wrażenie szczególnie na dzieciach.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ ONLINE
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marywplecaku.blogspot.com

Z bloga wzięte
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!

globtroterek.blogspot.com
Mama Globtroterka sama o sobie pisze „marketingowiec z zawodu, podróżnik z wyboru, fotograf z pasji, mama - z tych wszystkich rzeczy jednocześnie”. Taka mieszanka gwarantuje nieszablonowe podejście do rodzinnych podróży.
Blog „Globtroterek – podróżowanie z dzieckiem po Europie” to miejsce
dla wszystkich rodziców, którzy rodzinne wyjazdy traktują jako świetną
zabawę. To tu dowiecie się, jak zwiedzanie zamienić w przygodę, która
wciągnie Wasze dziecko bez końca. Czy wpadlibyście wcześniej na pomysł zwiedzania Paryża śladami agenta Złomka? Musicie przyznać,
że to świetny pomysł,a to dopiero początek.
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Birma, Filipiny, Gruzja, Honduras, Hong Kong, Islandia, Istambuł, Kambodża, Karaiby, Malezja, Norwegia, Portugalia, Singapur, Szkocja, Tajlandia...
brzmi jak lista marzeń? Pewnie dla wielu tak, jednak dla tej trójki tworzącej nieszablonową rodzinę, to lista wspólnie odbytych podróży. Są tymi
„których ciągle gdzieś niesie”,więc gwarantujemy Wam, że ta lista to dopiero początek!
Bloga tworzą Sonia, Marcin i Marysia. Jednak to tytułowa „Mary” przyciąga nasze oczy najbardziej. Niesamowite jak dziecko potrafi z fascynacją
przyglądać się otaczającemu światu, z drugiej strony pytając z tęsknotą
„Kiedy będziemy w domu?”. To właśnie na „Mary w plecaku” przeczytacie
praktycznie i w bardzo naturalny sposób przedstawionych wiele aspektów podróży z dziećmi: o bezpieczeństwie, o jelitówce na końcu świata,
o „jet lagu” u dziecka, o pieluszkach tam gdzie ich nie ma, o dziesiątkach
sposobów na podróżowanie z dzieckiem!

thetravelingtree.com.pl
„Wędrowne drzewo” to początek historia niezwykła. Z jednej strony było
poukładane życie jak w „szwajcarskim zegarku”, a z drugiej strony marzenie o wspólnym podróżowaniu. Z jednej strony możliwość rozwoju, edukacji, lepszej pracy, lepszego samochodu i korzystania z komfortowego
życia, a z drugiej pokusa poznania tego co nieznane, niesamowitej ilości
czasu spędzonego razem, bez pośpiechu i trosk o „jutro”.
Co wybrali Natalia, Mariusz i Maksymilian? Oczywiście podróże, bo w ich
wypadku podróżować to żyć. Gratulujemy determinacji, odwagi i dziękujemy za „wciągające” dzielenie się swoją podróżą, która jak się okazuje
nie kończy się na poznawaniu świata, a przede wszystkim samych siebie.
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wszedobylscy.com

nasze-lepsze-ja.blogspot.com

To blog prowadzony przez Anię, Adriana i najmłodszą Alę. To tutaj znajdziecie ciekawe relacje z rodzinnych podróży – zaczynając od pierwszej
zagranicznej podróży Ali na weekend do Rygi, przez wielkie greckie wakacje, po wiele innych ciekawych miejsc w Europie. Blog Wszedobylscy.
com pisany jest bardzo praktycznie: poznacie sposoby jak zwiedzić Rzym
w jeden dzień, gdzie tanio i dobrze zjeść w Londynie czy dowiecie się jak
zaplanować pierwszą podróż z dzieckiem samolotem.
To właśnie „tanie latanie” jest ulubionym sposobem na podróże
„wszędobylskich”

Weronika i Lena z rodzicami zapraszają Was na niezwykłe podróże. Choć
są jeszcze małymi dziewczynkami, chcą podzielić się z Wami swoimi wyjazdami do Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Słowenii, Włoch czy Bośni i Hercegowiny. Dziewczynki nie zapomniały też o Polsce, o której opowiadają
najczęściej. Zabiorą Was na sanki do Brennej, odkryjecie ciekawe place
zabaw, dowiecie się jak to być pod namiotem z małymi księżniczkami.

PS: Ania prowadzi również stronę Latamyzgdanska.pl, na której codziennie znajdziecie wyjątkowe okazje lotnicze z gdańskiego lotniska. Dostajacie podane „na tacy” najlepsze oferty połączeń wybrane z tysięcy możliwych połączeń. Codzienna dawka inspiracji powinna zachęcić Was do
podróży, tym bardziej, że na stronie znajdziecie takie propozycje jak Piza,
Mediolan, Barcelona czy inne europejskie miasta z biletami w dwie strony znacznie poniżej 200 pln!

podrozehani.blogspot.com
Basia to prawdziwa ambasadorka swojego regionu. W myśl zasady „cudze chwalicie, a swego nie znacie” wspólnie z rodziną odkrywa każdy
atrakcyjny zakątek na Śląsku. Jednak „Podróże Hani” to nie tylko masa
pomysłów na weekend czy całodniową wycieczkę na Śląsku. To również
spora dawka recenzji wielu innych ciekawych miejsc w Polsce. Tytułowa
Hania, w tzw. międzyczasie wzbogaciła się o młodszego towarzysza podróży – Hubi czyli brat Hubert uzupełnił skład rodziny.
Cała czwórka udowadnia, że ciekawe miejsca są tuż za zakrętem... każdym
zakrętem. Trzeba tylko je odkryć. Takie jedno- czy kilkudniowe eskapady
wcale nie muszą być drogie. Wiele atrakcji dostępnych jest za przysłowiową złotówkę. A wspomnienia i czas spędzony z dzieckiem są bezcenne.
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Blog „nasze lepsze ja” prowadzony jest nieprzerwanie od 2011, dzięki czemu możecie obserwować jak zmienia się życie wraz z nadejściem kolejnego dziecka. To właśnie tu dowiecie się jak: Tworzyć,zdobywać, uczyć,
bawić, osiągać, podróżować, poznawać…wszystko jeśli TYLKO się chce!

odpoczywalnia.blogspot.com
Odpoczywalnia, inaczej niż sugeruje nazwa, nie jest typowym blogiem
turystycznym, choć relacjiz wycieczek z dziećmi znajdziecie tam naprawdę sporo. Jednak sam fakt relacjonowaniamacierzyństwa i życia we Francji już budzi wyjątkowe zainteresowanie. Pola, mama dwójkiwspaniałych
szkrabów opowie Wam o różnicach w wychowaniu i rodzicielstwie we
Francji iPolsce.
A turystycznie? Wycieczka po złotej krainie Beaujolais, wycieczki rowerowe, „spacery” w górach,a nawet noclegi pod namiotem na 2100 m.n.p.m.,
aż po wakacje na Lazurowym Wybrzeżu pod namiotem z maluchami. Zatem jeśli wybieracie się do Francji, lub poszukujecie tam miejsc wyjątkowych, nie będących na pierwszym planie promowanych atrakcji turystycznych, koniecznie

POZNAJ WIĘCEJ INSPIRUJĄCYCH BLOGÓW
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TOP 10

Aquaparki w Polsce

Aquaparki z roku na rok zyskują na popularności. Można
w nich odpocząć i zrelaksować
się, ale i świetnie pobawić,
sprawiając maluchom prawdziwą przyjemność. Postanowiliśmy przygotować zestawienie 10 najciekawszych parków
wodnych w Polsce, w których
czeka mnóstwo atrakcji dla rodziców i ich pociech (kolejność
przypadkowa).
Park Wodny Krakowie – warto
skorzystać tu nie tylko z basenu pływackiego, ale także dać
się porwać nurtowi rwącej rzeki
i skorzystać z kilku niezwykłych
zjeżdżalni. Dostępna jest m.in.
97-metrowa Salamandra czy Tornado, natomiast żółta zjeżdżalnia
przeznaczona jest już dla dzieci
od lat 7. W sumie jest tu ponad
800-metrów różnego rodzaju
zjeżdżalni, w tym także z efektami świetlnymi i dźwiękowymi. Są
też zjeżdżalnie rodzinne, na których jednocześnie może zjeżdżać
kilka osób.
Aquapark Fala w Łodzi – wyglądem z zewnątrz przypomina
piramidy, a w środku urządzony

jest jak palmiarnia. W części
wewnętrznej na maluchy czeka
brodzik z zabawkami i basen
z falą, a dla nieco starszych
dwie megazjeżdżalnie o długości 130 m i 146 m. Na zewnątrz
znajdują się baseny z nurtem
dzikiej rzeki i wodospadami,
plaża z leżakami oraz brodzik
z bardzo ciepłą wodą i dwoma
minizjeżdżalniami. Jest tu także
duży plac zabaw oraz zjeżdżalnia Kamikaze.
Aquapark w Sopocie – najbardziej znany na wybrzeżu.
Choć wody w tym rejonie jest
pod dostatkiem, to tu możemy
liczyć na znacznie więcej.
Są wiec baseny pływackie i rekreacyjne, dzika rzeka o długości aż 71 m i różnicy poziomów
6 m oraz dwie duże zjeżdżalnie
– Familijna i szybsza Turbo. Specjalnie z myślą o najmłodszych
przygotowano też mniejszy
basen z armatkami wodnymi,
gejzerami, sztucznymi zwierzakami i zjeżdżalniami. Można też
skorzystać z całorocznego basenu zewnętrznego.

Park Wodny w Krakowie
24 / dzieckowpodrozy.pl / 01 / 2015
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Aqua Park Zakopane – kolejny park położony w znanym kurorcie, tym razem w górach.
Dzieciaki znajdą tu dla siebie mnóstwo atrakcji – baseny rekreacyjne z gejzerami, brodzik
z ciepłą wodą i fontanną „wodny grzybek”,
5 różnej wielkości zjeżdżalni oraz dziką rzekę. Co ciekawe, na zewnętrznym
tarasie widokowym otwartym w sezonie letnim można wykąpać się w basenie
z wodami termalnymi, lub opalać na leżaku, jednocześnie podziwiając wspaniałe widoki Tatr.
Termy Uniejów – w części wewnętrznej mieści
się basen solankowo-uzdrowiskowy z dyszami wodnymi i urządzeniami do hydromasażu.
Dla maluchów przygotowano dziecięcy basen rekreacyjny ze statkiem pirackim, ścianką
wspinaczkową i armatką wodną. Na zewnątrz
natomiast znajdziemy różnej wielkości baseny
solankowe, w których nawet zimą temperatura
wody dochodzi do 35 °C, równie ciepły basen
pływacki, basen rekreacyjny z wydzieloną częścią dla maluchów, wyspą jacuzzi i rwącą rzeką oraz bufetem wodnym, a także brodzik dla
dzieci z przyjemną wodą. Warto też skorzystać
tu ze zjeżdżalni o długości 58 m i 12 m.

Aqua Park Zakopane

Park Wodny w Krakowie

Terma Bukovina – największy w Polsce kompleks basenów geotermalnych. W większości
z nich, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz,
temperatura wody ma zawsze od 30 do 38
°C. Łącznie znajduje się tu 20 basenów, w tym
4 specjalnie dla dzieci, ze zjeżdżalniami oraz
rwącą rzeką. Maluchy mają tu swoją specjalną
strefę, w której organizowane są dla nich zajęcia aquaaerobiku oraz nauka nurkowania.
Aqua Park Wrocław
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Aqua Park Wrocław
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Warmia Park w Pluskach – najciekawszy tego typu obiekt w tej części Polski.
Korzystać tu można z basenu solankowego, sportowego i rekreacyjnego,
w którym znajdują się urządzenia
do hydromasażu, groty dla zakochanych
oraz podwodne akwarium. Dla dzieci
przeznaczono brodzik z mini-zjeżdżalnią
i zielonym dinozaurem, z wodą w temperaturze 32 °C. Mogą też skorzystać
ze ścianki wspinaczkowej, pobawić się
w rwącej rzece i na kilku zjeżdżalniach
o różnym stopniu trudności: ekstremalne „Kamikaze” i „Cebula”, ale
także łagodne, rodzinne, dla wszystkich – „Anakonda” i „Potok górski”.

Aquapark Wrocław – masa wodnych atrakcji
w stolicy Dolnego Śląska. Klienci mają do dyspozycji basen pływacki, basen z falami, leniwą rzekę
i jacuzzi. Dla dzieci wydzielono brodzik
i basen ze statkiem pirackim, armatkami wodnymi i małą zjeżdżalnią. Temperatura wody
w tym miejscu to około 35 °C. Najmłodsi mają
tu też swoją strefę, nazywaną Dziecięcą Zatoką, która przystosowana jest do prowadzenia zajęć nawet z najmniejszymi dziećmi
(od 4 miesiąca życia). W aquaparku nie zabrakło zjeżdżalni dla maluchów i nieco starszych
amatorów wodnych szaleństw.Oprócz tego na
zewnątrz kompleksu znajduje się jeszcze basen rekreacyjny i basen solankowy z gejzerami
i natryskami (temperatura wody w obu 32 °C).

Termy Maltańskie – ogromny kompleks położony nad jeziorem Malta
w Poznaniu. Wszystkich tutejszych
atrakcji wręcz nie sposób wymienić.
Jest tu basen relaksacyjny z wirami i dyszami wodnymi, całoroczny basen na
otwartym powietrzu, baseny solankowe
z wodą geotermalną wewnątrz i na zewnątrz, basen z falami, wreszcie brodzik
dziecięcy z fontannami, krokodylem i papugą oraz mini-zjeżdżalnią, a także basen ze ścianką wspinaczkową i statkiem
pirackim, na którym mieszczą się dwie
armatki wodne. Mamy tu też do wyboru
niezwykłe bogactwo różnego rodzaju
zjeżdżalni – m.in. dziką rzekę, zjeżdżalnię
Czarna Dziura w której czekają na nas
niezwykłe efekty wizualne i dźwiękowe,
a w Magicznym Oku spływ pontonami.

Park Wodny Nemo Dąbrowa Górnicza – rejs
po (pod)wodnym świecie. Największą atrakcją jest tu duży basen rekreacyjny, mieszczący
się pod kopułą, która przypomina nieco mniejszą wersję tej najsłynniejszej, znajdującej się
w Tropical Island pod Berlinem. To właśnie tutaj znajdują się największe atrakcje parku – rwąca rzeka, gejzery wodne, wodospady, wanny
jacuzzi, armatki wodne. Tu też mieści się brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią w kształcie słonia. Woda ma w nim temperaturę około 33 °C.
Na terenie basenu rekreacyjnego działają trzy
zjeżdżalnie. Posiada on połączenie z basenem
zewnętrznym wypływowym z wodą podgrzewaną do temp. 31 °C. Na powietrzu znajdziemy jeszcze jeden brodzik dla dzieci z wodnym
placem zabaw, fontannami i zjeżdżalniami.

Sprawdź ceny biletów i godziny
otwarcia Aquaparków
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Półwysep Helski
10 powodów, dla których warto
wybrać się tam z dzieckiem
Półwysep Helski od lat budzi zainteresowanie i fascynuje wielu podróżników. Nic w tym dziwnego – w końcu to jeden z najpiękniejszych
półwyspów na świecie, jak wynika z rankingu ogłoszonego przez
serwis The World Geography. Okazuje się, że Półwysep Helski i jego
okolice są coraz bardziej atrakcyjne dla małych miłośników podróży.
Półwysep Helski ma dwa oblicza – z jednej strony unikalne walory
naturalne, a z drugiej, to miejsce kojarzone z korkami i tłumami turystów. Jednak jeśli wybierzecie się tam poza głównym sezonem wakacyjnym, lub nawet w szczycie sezonu, a oddalicie się o 10 minut spa30
/ od
dzieckowpodrozy.pl
/ 01 / poznacie
2015
ceru
głównego szlaku,
fascynujące oblicze Półwyspu.
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Sprawdźmy powody, dla których na wypoczynek
warto wybrać tę część Bałtyku:
1) Dwa morza – z jednej strony bezkres Morza Bałtyckiego, a zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej płytka
i ciepła Zatoka Pucka (zwana Małym Morzem) tworząca idealne warunki do wodnej rekreacji. To właśnie te
tereny urzekły Generała Hallera, którego dom letniskowy we Władysławowie można odwiedzać dziś jako
Muzeum.
2) Najpiękniejsze plaże – w niektórych miejscach
mają nawet ponad 100 metrów szerokości. Taka wielka
piaskownica niejednemu dziecku wystarczy na godziny kreatywnych zabaw. Warto wybrać się na mniej popularne plaże i przejść kilkanaście minut spacerkiem,
aby cieszyć się dzikimi plażami, na których nie zaznasz
tłoku.
3) Niezwykła historia i kultura – samo powstanie
Helu niesie ze sobą wiele zagadek i ciekawych historii,
a nawet legend. Historia pozostawiła także wiele śladów, udostępnionych dziś w postaci militarnego szlaku. Półwysep to w dalszym ciągu połączenie niesamowitej kaszubskiej i rybackiej kultury.
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4) Niesamowite krajobrazy - 34 km długości, szerokość od 300 m u nasady, poprzez 150 m w najwęższym miejscu i około 3 km na cyplu – taki właśnie
jest Półwysep Helski, który w rankingu The World
Geography znalazł się w czołówce najbardziej zdumiewających półwyspów na świecie.
5) Moc atrakcji nie tylko dla dzieci – porty, przystanie, latarnie morskie, fokarium, ocean park, unikalna
osada łowców fok, a dla starszych dzieci szlak fortyfikacji – to tylko początek długiej listy atrakcji Półwyspu Helskiego. Na dorosłych czekają letnie koncerty aktualnych gwiazd polskiej sceny muzycznej, na
dzieci liczne animacje i festyny.
6) Wodne atrakcje – zarówno te dla prawdziwych
„wilków morskich” na otwartym morzu, jak i dla
amatorów żagli czy windsurfingu, aż do rodzinnych
wypraw łodziami czy rowerkami wodnymi. Ciekawostką są coraz częściej pojawiający się surferzy,
którzy łapią łamiące się fale Bałtyku.
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7) Aktywne wakacje – poza atrakcjami wodnymi turystyka aktywna to najsilniejsza strona Kaszub Północnych,
świetna sieć ścieżek rowerowych z najpopularniejszą trasą wzdłuż Zatoki aż do samego Helu.
8) Bliskość Trójmiasta – sama podróż tramwajem
wodnym do Trójmiasta będzie już nie lada atrakcją,
a wybór kolejnych, czekających na miejscu form rozrywki zadowoli najbardziej wymagających turystów. Warto
również odkryć okoliczne miejscowości, takie jak Gniewino czy Wejherowo, które mają wiele do zaoferowania nie
tylko najmłodszym, a podróżować do nich można, omijając główne trasy.
9) Łatwy dojazd – dzięki autostradzie A1 można szybko, i – co najważniejsze – bezpiecznie dojechać nad Bałtyk z wielu regionów Polski. Mimo wszystko podróż
z dzieckiem należy odpowiednio zaplanować, aby nie stać
w korkach na „bramkach” czy dojeździe do miejscowości
wokół Półwyspu. Przyjazdy w sobotni poranek i wyjazdy
w niedziele popołudnie to nie najlepszy pomysł. Warto

również sprawdzić trasy
alternatywne.
10) Rozwinięta baza noclegowa – od campingów
i kwater, przez apartamenty, po dobrej jakości pensjonaty i hotele.
O ile na samym Półwyspie
liczba miejsc jest ograniczona, to już np. Władysławowo dysponuje jedną
z największych baz noclegowych nad Bałtykiem.
Z młodszymi dziećmi warto
korzystać z promocji przed
i posezonowych oraz wybierać
zakwaterowanie
w cichych dzielnicach
oddalonych od rozrywkowego centrum miasta.
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Pensjonat Wojciech Władysławowo
zaprasza na rodzinne wczasy nad morzem
- przestronna i pełna atrakcji sala zabaw dla dzieci
- liczne udogodnienia dla dzieci i rodziców
- komfortowe pokoje w tym rodzinne typu studio
- domowa kuchnia
- strefa relaksu z saunami i całoroczną słoneczną plażą
36 / dzieckowpodrozy.pl / 01 / 2015

www.pensjonat-wojciech.pl

ul. Łąkowa 5
84-120 Władysławowo
tel. 58 67 420 67
kom. 602 369 305
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Baśniowy szlak
Jest takie miejsce, w którym poczujecie się jak w bajce. Suwalszczyzna to bajecznie piękne plenery i wyjątkowy Baśniowy Szlak, na którym czeka na Was siedem wiosek tematycznych, a w każdej z nich
świetna rodzinna zabawa połączona z poznawaniem ciekawostek
świata przyrody i historii.
Suwalszczyzna jest regionem, który może
poszczycić się bajkowym krajobrazem. Ale
to nie jedyny powód, dla którego to właśnie tutaj powstał Baśniowy Szlak. Właśnie
w Suwałkach urodziła się jedna z największych polskich pisarek i autorka wspaniałych utworów dla dzieci, Maria Konopnicka. Dlatego też pierwszy przystanek
na szlaku znajduje się w Suwałkach, przy
Muzeum Marii Konopnickiej, utworzonym
w domu, w którym autorka przyszła na
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świat. Zwiedzanie szlaku to nie tylko możliwość poznawania jakże ciekawych utworów
Marii Konopnickiej czy legend regionalnych.
To także okazja, aby odwiedzić niezwykle
cenne przyrodniczo miejsca.
Każda z wiosek oferuje świetną zabawę.
Wioski można zwiedzać samodzielnie, jednak prawdziwa frajda to uczestnictwo w animacjach i zajęciach przygotowanych przez
baśniowych przewodników. Każda wioska

oferuje inny klimat i inne zajęcia. W jednej w towarzystwie Jasia Wędrowniczka dowiecie się jak wytwarzać
mąkę i łowić ryby, w drugiej spotkacie borsuki, łosie
i gigantyczne mrówki, w kolejnej przejdziecie przez
labirynt języków. Do całej trasy Baśniowego Szlaku
przygotowano karty wędrowców ułatwiające i urozmaicające zwiedzanie. Mała Karta Wędrowca prowadzi po terenie danej wioski, zaś Duża Karta Wędrowca
posłuży podczas odwiedzania całego szlaku - otrzymania pieczęci oraz zdobywania nagród, to również
pamiątka z odbytej podróż. www.basniowyszlak.pl

Baśniowy Szlak to aż
7 tematycznych Wiosek Bajek:
~ Zaułek Krasnoludków
~ Wioska Wesołych Wędrowców
~ Wioska Darów Lasu
~ Wioska Dwóch Mistrzów
~ Wioska Zapomnianych Wojów
~ Dolina Przygód nad Szeszupą
~ Miasto Sekretnych Uliczek
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7

kroków
do taniego
latania

Przeczytaj nasz poradnik o tanim
lataniu i wybierz się z dziećmi w podróż.

Teskt: Anna Żuchlińska - Latamyzgdanska.pl
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Linie niskokosztowe a tradycyjne
-

tanie linie lotnicze - za każdą dodatkową usługę (bagaż w luku, posiłek itp.)
musimy dodatkowo zapłacić.
tanie linie oferują przeloty z miasta A do miasta B
podróż tanimi liniami z przesiadką tylko na na własną odpowidzialność
w razie gdy spóźnimy się (nie z naszej winy) na kolejny lot, będziemy musieli
kupić kolejny bilet, w takim wypadku linie tradycyjne organizują dalszą podróż
w liniach tradycyjnych w cenę biletu wliczony jest przewóz bagażu
rejestrowanego oraz poczęstunek na pokładzie
poznaj prawa pasażera

Podróż samolotem z dzieckiem
-

zawsze należy poznać zasady danego przewoźnika
niemowlęta poniżej drugiego roku życia podróżują na kolanach rodziców
dzieciom powyżej drugiego roku życia należy wykupić miejsce w samolocie
tanie linie lotnicze w ramach biletu dla niemowląt pobierają stałą
opłatę, starsze dzieci za bilet zapłacą tyle samo co dorośli
linie tradycyjne oferują duże zniżki (nawet 90-100% od taryfy) na bilety
dla niemowląt, zniżkę na przelot otrzymają też starsze dzieci
bezpłatnie możemy zabrać ze sobą wózek, na pokład samolotu w większości
nie można wnosić fotelików samochodowych dla dzieci
dziecko musi posiadać swój dowód tożsamości
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Lotnisko docelowe
-

tanie linie lotnicze najczęściej oferują przeloty na lotniska peryferyjne
kupując bilety na przeloty warto sprawdzić, ile będzie nas kosztował
dojazd do centrum miasta
warto dlatego sprawdzić również ofertę przewoźników tradycyjnych, którzy
obsługują główne lotniska i z których dojazd bywa szybszy i tańszy
warto sprawdzić ofertę przelotów z zagranicznych lotnisk, do których
łatwo dojechać, np. z Berlina czy Pragi - można znaleźć bardzo ciekawe oferty
w różne strony świata i to zarówno liniami niskokosztowymi, jak i tradycyjnymi.

Kiedy kupować bilety?
-

generalnie bilety u tanich przewoźników najlepiej kupować
na 6-8 tygodni przed planowaną podróżą
najtańsze bilety znajdziemy w okresie od drugiej połowy stycznia
do kwietnia oraz w okresie od października do listopada
w okresie wakacji letnich, tj. od czerwca do września oraz
w okresie świąteczno-noworocznym bilety są zawsze droższe
więcej za bilety zapłacimy również w okolicach Wielkanocy czy
długiego weekendu majowego
najniższe ceny biletów dostępne są na loty w środku tygodnia, droższe
są przeloty na typowo weekendowe wypady
jeśli wybieramy się w podróż tradycyjnymi liniami, warto zaplanować
ją z większym wyprzedzeniem i skorzystać z cyklicznych promocji
na przeloty
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Gdzie kupować bilety?

6

Jak kupować najtańsze bilety?

7

A może czarter?

-

-

-

bilety najlepiej rezerwować na stronach przewoźników
niektóre portale internetowe pośredniczące w zakupie biletów
pobierają dodatkową prowizję
w tanich liniach lotniczych za za niektóre metody płatności mogą
być pobierane dodatkowe opłaty
kupując bilety u tradycyjnych przewoźników w większości przypadków
opłata transakcyjna za płatność jest już wliczona w cenę-

Flyspot – tu spełniają się marzenia!
Marzenie o lataniu pojawia się niezwykle często w głowach naszych
dzieci. Spider-Man, Batman...przecież to takie proste?! Jednak nie
oszukujmy się – o lataniu nie marzą wyłącznie dzieci! Teraz możecie
spełnić marzenia rodzinnie - we Flyspot w Morach k. Warszawy.

kupując bilet w tanich liniach lotniczych płacimy tylko za przelot,
wszystkie inne usługi są dodatkowo płatne
by tanio podróżować lecimy tylko z bezpłatnym bagażem podręcznym
sami musimy odprawić się na swój lot przez Internet
jeśli planujemy podróż liniami Wizz Air, to najniższe ceny biletów dostępne
są w większości przypadków dla członków klubu Wizz Air Discount Club

warto również sprawdzić ofertę przelotów w biurach podróży
sprzedają oni ostatnie miejsca w samolocie w atrakcyjnej cenie
bezpośrednio możemy polecieć np. do Grecji, Turcji czy na Majorkę
ale również w bardziej egzotyczne miejsca: na Dominikanę, do Meksyku
czy Wietnamu
w cenę takiego biletu na przelot czarterowy wliczony jest przewóz
bagażu rejestrowanego
przelotów czarterowych najlepiej szukać na stronach internetowych
takich biur podróży jak TUI, Rainbow Tours czy Itaka

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ ONLINE
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Sam tunel aeorodynamiczny to jedna z najnowocześniejszych konstrukcji na świecie.
Wentylatory dużej mocy wytwarzają jednorodny strumień powietrza o prędkości
do 310 km/h, co pozwala na pełne doznanie przyjemności swobodnego unoszenia
się w powietrzu.

Czy to atrakcja dla dzieci?
Rozmawialiśmy z instruktorem i wiemy,
że najmłodszymi „amatorami latania”
są dzieci od 3 roku życia. Na stronie Flyspot
zobaczycie też filmiki z takich lotów. A jak
szybko uczą się dzieci? Chyba nie musi-

my Was przekonywać, że niejeden 7 latek
potrafi zawstydzić dorosłego

Ile to kosztuje?
Nie będziemy mówić, że to tania atrakcja.
Samo jej wybudowanie kosztowało ponad
23 mln zł. Jednak jak można wycenić spełnienie marzeń? Dzieci latają w niższych cenach – dwa loty kosztują aktualnie 219 pln.
Zdarzają się też promocje. Porównajcie
te ceny do kolejnych gier kupionych na
Xboxa czy innych prezentów i już nie wydaje się drogo, a doświadczenie i wspomnienia BEZCENNE. www.flyspot.com
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Londyn na weekend
z dzieckiem
tanio i praktycznie
Stolica Wielkiej Brytanii od lat przyciąga miliony turystów.
Bogactwo oferty kulturalnej i rozrywkowej Londynu ciężko
porównać do jakiejkolwiek innej europejskiej stolicy. Postanowiliśmy sprawdzić jak atrakcyjnie i niedrogo spędzić rodzinny
weekend w Londynie?
Pomimo, że jak na stolicę przystało, Londyn jest również centrum komercji, jednak gdy dobrze poszukacie, sami zdziwicie
się jak wiele atrakcyjnych miejsc i muzeów przyjaznych dla rodzin z dziećmi można zwiedzać bezpłatnie. Poznajcie zatem nasze propozycje na rodzinny „budżetowy” weekend w Londynie.
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i dawne wynalazki. Jedną z największych atrakcji jest galeria poświęcona badaniom kosmosu wraz z rekonstrukcją modułu lądownika Apollo 11
oraz wystawa poświęcona lotnictwu,
gdzie znajduje się replika pierwszego
na świecie samolotu autorstwa braci
Wright. Dużym zainteresowaniem cieszą się też wystawy interaktywne.

Spacerkiem
po Londynie:

Obowiązkowe do odwiedzenia bezpłatne muzea:

CHINA
TOWN

MUZEUM
HISTORII
NATURALNEJ
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MUZEUM
NAUKI

- Muzeum Historii Naturalnej – to interaktywna i niezwykle interesujaca nauka i rozrywka
dla całej rodziny. W Muzeum Historii Naturalnej
możemy spacerować między dinozaurami i dziesiątkami innych zwierząt, zobaczymy też m.in.
szkielet naturalnych rozmiarów płetwala błękitnego, możemy też doświadczyć trzęsienia ziemi
podczas symulacji.
- Muzeum Nauki – tu znajdziemy zarówno najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne, jak

- Hyde Park - świetne miejsce na spacer wśród wielu ciekawych atrakcji,
łącznie z pomnikiem ku pamięci Księżnej Diany, posągiem Piotrusia Pana,
ale także świetnymi placami zabaw
czy wszechobecnymi wiewiórkami
- China Town – kilka kroków od Piccadilly Circus, znanego na całym świecie
z olbrzymich reklam świetlnych, przeniesiecie się do Azji. Nawet jeśli nie
przepadacie za chińską kuchnią, która jest na każdym rogu, warto tam się
wybrać, aby choć trochę zasmakować
tej odległej kultury.
- Wzdłuż Tamizy - od mostu Westminster, gdzie znajduje się budynek Parlamentu ze słynną wieżą zegarową Big
Ben, aż po charakterystyczny most
Tower Bridge.
- stacja King’s Cross, gdzie z peronu
93/4 odjeżdżał Ekspres Hogwart, wiozący uczniów do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. To obowiązkowe miejsca dla wszystkich fanów
czarodzieja Harry’ego Pottera.
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limitowane korzystanie z autobusów.
Dzieci poniżej 11 lat podróżują bezpłatnie. Dla wielu z nich sam przejazd
flagowym „piętrusem” czy metrem będzie atrakcją.

Gdzie nocować?
- To najdroższy składnik podróży do
Londynu, więc jeśli nie macie rodziny/znajomych warto szukać noclegu
dobrze skomunikowanego. Strefa 1
jest oczywiście najdroższa, jednak my
wybraliśmy Meininger Hotel London-świetnej jakości hostel tuż obok Natural History Museum – świetna lokalizacja, a ceny w promocji first i last minute
bywają bardzo atrakcyjne

To też musicie zobaczyć:
- zmiana warty przy Buckingham Palace to jeden z symboli Londynu. Od kwietnia
do lipca odbywa się codziennie (w pozostałych miesiącach co drugi dzień). Oficjalnie
zaczyna się o 11:30, jednak już kwadrans
wcześniej zobaczycie pierwsze grupy
strażników w akompaniamencie muzyki.
W szczycie sezonu warto przyjść wcześniej,
żeby ustawić się w dobrym miejscu. Jeśli
nie lubicie tłumu, po ceremonii strażnicy
wracają ulicą Constitution Hill - tam możecie mieć ich na wyciągnięcie ręki
- M&M’s World (Swiss Court, 1 Leicester
Square) – jak można zagospodarować
prawie 4 piętra kolorowymi pastylkami?
Będziecie pod wrażeniem, a Wasze dzieci pokochają to miejsce. Czekają tam na
Was fantastyczne dekoracje i możliwość
kupienia niemal wszystkiego pod znakiem
M&M’S, włącznie z pastylkami we wszystkich kolorach i z własnym imieniem. O tym,
że to popularna atrakcja niech świadczy
ponad 1600 opinii w serwisie Tripadvisor.
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Sprawdź inne atrakcje
w Londynie

Podróż:
Przy okazji:
- zakupy na kultowej Oxford Street – czeka
tam na Was ponad 300 sklepów, a wśród
nich popularny Primark, w którym ubrania
dla dzieci (i nie tylko) kupisz znacznie taniej
niż w Polsce

Komunikacja:
- najwygodniej wykupić tzw. „Visitor Oyster
Card” na dowolnej stacji metra – to karta
„przedpłacona”, wpłacacie 5 funtów depozytu + kwota doładowania, wszystko czego
nie wykorzystacie zostanie Wam zwrócone
razem z depozytem po oddaniu kart. Korzystając z karty w strefie 1 wydacie maksymalnie £6.40/dziennie podróżując bez limitu
metrem i autobusami, lub tylko £4.40 na nie-

- połączeń lotniczych do Londynu
z Polski jest bardzo duży wybór, tanie
linie lotnicze oferują połączenia z lotniskami Luton, Stansted i Gatwick –ceny
biletów często bywają poniżej 100 pln.
Przy planowaniu podróży sprawdźcie
również ceny transportu do centrum
Londynu (transfery również warto wykupić z wyprzedzeniem).

Jeśli jednak koniecznie chcecie wydawać pieniądze na atrakcje to polecamy:
- Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s
- London Eye – diabelski młyn z niesamowitym widokiem na Londyn
- dla fanów piłki nożnej zwiedzanie jednego z londyńskich stadionów
- przejazd kolejką linową Emirates Air Line, której trasa przebiega nad Tamizą
- London Aquarium - gdzie oprócz tysięcy ryb możemy obejrzeć karmienie rekinów
- London Zoo - gdzie mieszka niemal 8000 zwierząt

01 / 2015 / dzieckowpodrozy.pl / 51

óży
r
d
o
p
od
hęcić
c
a
w
z
ó
rt
cemy zeniem
kspe
e
h
c
adc
eg o
ych
i
t
z
a
w
s
l
ś
p
zięd
o
e
l
,
d
D
e
.
c
y
i
m
ma
dróż
rodz ę Waszy
o
rz y
e
ż
p
p
i
i
n
h
N
i
w
c
s
i
aszy ią błędó ejsca
en i a
iećm
l
W
z
e
i
d
z
z
z
łn
mi
od
cji
e
a
p
p
l
e
e
o
o
r
d
ie p
ekaw
niu
zieci
n
a
c
d
Was
w
e
c
o
z
ą
bl ik
od z i
znaj czynek
u
r
o
jęć,
p
i
p
d
o
z
n
i
,
,
n
o
i
y
i
j
dróż ują w y p nia relac
obie
o
T
nek
p
y
i
z
n
a
k
c
u
a
i
l
w
o
wyp
owan piej zap do doda
kt :
n
a
a
t
a
n
l
n
e
p
s
c
o
l
a
k
js
zcze ęcamy W ych mie
a
s
n
e
j
i
Zach i ciekaw zekamy
.
m
C
d
k ie
pora
,
y.pl
i
i
z
.
tać
n
o
i
s
r
m
p
e
o
d
i
o
z
o
k
p
dziec zieckow
ogą
nie
z
m
c
z
i
d
l
cja@
róży ach cyk óże”
k
d
a
o
d
re
odr
z p h stron
P
e
j
e
yc
cnie
z
z
e
s
s
elac
b
a
r
a
o
„W
an
ze
N
s
cji
a
!
s
a
e
r
l
W
e
n
u
r
odzo
konk k ich
r
g
a
ać !
n
a
r
y
j
g
m
y
sza
dź
na w
w
ż
a
o
ogła
r
sp
co m
i
y
jem
u
k
u
posz

Wa

ą
n
s
a
ł
w
j
a
d
Do
podróż

52 / dzieckowpodrozy.pl / 01 / 2015

e
ż
ó
r
d
o
p
sze

01 / 2015 / dzieckowpodrozy.pl / 53

Szkoła Podróży

Meksyk
Autor tekstu:Natalia Tokarczyk

To już dwa miesiące, odkąd
włóczymy się po meksykańskich drogach i bezdrożach.
Jest nas troje: mama- Natalia,
tata- Mariusz i syn- Maksymilian, którego przy podróżujących maluchach można by nazwać już starym wyjadaczem.
Ma siedem lat i jest w pierwszej klasie podstawówki. Jego
szkoła to my- nauczyciele,
którzy potrafią i pisać i czytać,
a obok nas- karuzela świata
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dookoła, nowe cudowne miejsca, dorośli i dzieci poznawani
po drodze i magiczne wieczory nad brzegiem morza. Szkoła otwarta siedem dni w tygodniu, w której oprócz języka
polskiego, mamy praktyczny
kurs angielskiego i hiszpańskiego. Uczymy się też pływać z rurką, łapać okazję, szukać tanich
noclegów, rozbijać namiot, piec
rybę na ognisku i wiele więcej.
Posłuchajcie sami!
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ZACZAROWANY OGRÓD
EDWARDA JAMESA

WODOSPAD TAMASOPO
HUASTECA POTOSINA

RUINY PAQUIME TO
BUDOWLE Z GLINY,
KTÓRE ROBIĄ
NIESAMOWITE WRAŻENIE

PIASZCZYSTE
WYBRZEŻE
56 / dzieckowpodrozy.pl
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ZACHÓD SŁOŃCA NAD MORZEM
BAJA CALIFORNIA

ŚWIĄTYNIA KUKULKANA
W CHICHEN ITZA
01 / 2015 / dzieckowpodrozy.pl / 57
NA JUKATANIE

Jukatan - gorące
podróży początki
Na Isla Mujeres (Wyspie Kobiet), gdzie
przypłynęliśmy tuż po wylądowaniu
w Cancun, średnia roczna temperatura
to 30 stopni Celsjusza. W dzień
i w nocy! Na szczęście są tu cudowne plaże rozsiane dookoła , pokryte piaskiem,
co nie parzy w stopy i otoczone morzem
o przepięknym turkusowym odcieniu.
A na dnie- rafy koralowe! To tutaj spróbowaliśmy po raz pierwszy w życiu nurkowania z butlą. Maksymilian, nasz syn,
został w tym czasie na pokładzie łodzi,
pomagając kapitanowi. Na Jukatanie był
wciąż jeszcze słabo oswojony z wodą. Nie
umiał pływać, ani tym bardziej nurkować.
Ale już wkrótce wrodzony strach zaczął
w nim pękać- w Tolantongo nauczył się
pływać ,,strzałką”, w którymś z hotelowych basenów po drodze- skakać na
bombę, a na Isla Marietas- nurkować
z rurką.
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Po kilku dniach pływania i schodzenia wyspy
wzdłuż i wszerz, wróciliśmy na kontynent.
Pożyczyliśmy auto i pojechaliśmy przed siebie. Przejeżdżaliśmy przez soczystą dżunglę,
zatrzymując się obok cenot i prekolumbijskich
ruin. Cenoty to podziemne jeziora kresowe powstałe wskutek zlodowacenia. Woda w nich
jest przezroczysta, do wielu schodzi się wąskimi drabinkami, jest głęboko i bardzo cicho.
Czasem do wnętrza wpadają pojedyncze promienie słońca, a z dziur w sklepieniu zwisają
w dół zielone gałęzie roślin. To cudowne miejsca, których nie ma nigdzie indziej na świecie.
Każdy dzień podróży dostarczał nam okazji do
nowych przygód. W Chitchen Itza, pozostałościach po jednym z najlepiej zachowanych
mieście Majów, nasz syn dostał w ręce mapę
i został naszym przewodnikiem. W Tulum, nad
samym brzegiem morza, wypatrzył pośród
kamieni węża koloru limonki. Wieczorem siadał z zeszytem i kredkami i rysował to, co zobaczył. Gdyby tylko potrafił płynnie pisać, pewnie
byłaby z tego niezła książka!

Tydzień w mieście
Meksyk
Do stolicy Meksyku przylecieliśmy samolotem, którego cena jest znacznie
niższa od tej, którą przyszłoby nam
zapłacić za autobus. Mamy tu przyjaciół, z którymi nie widzieliśmy się
od …czterech lat! Na lotnisku uściskom
nie było końca! Przyjechaliśmy tu akurat
na Święto Niepodległości, więc czekała
nas prawdziwa fiesta, połączona z tradycyjnymi meksykańskimi potrawami.
Podczas naszego pobytu w Meksyku
co dzień wypuszczaliśmy się na bliższe
i dalsze wycieczki. Zobaczyliśmy
centrum miasta, wyjechaliśmy na dwie
widokowe wieże, modliliśmy się w kościele Matki Boskiej z Guadalupe i biegaliśmy po ruinach Teotihuacan, miasta Azteków. Zabytki zabytkami, ale
w stolicy w naszym wydaniu, nie zabrakło też rozrywki. Pojechaliśmy do Six
Flags, ogromnego wesołego miastecz-

ka, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Były
tam kolejki, do których odważył się wsiąść jedynie Mariusz, były tunele strachu, przez które
sunęliśmy wszyscy razem i karuzele, z których
znowu rozciągał się widok na tę ponad dwudziesto-milionową aglomerację.

Chwila wytchnienia
w Tolantongo
Prosto z zatłoczonej stolicy, pojechaliśmy
w góry. Do Tolantongo, gdzie gorące źródła
wpadają z tajemniczych grot wprost do rzeki. To właściwie pierwsza ciepła rzeka, jaką
widzieliśmy w naszym życiu. Przez cały wieczór wygrzewaliśmy się w jej falach, a nocą
rozpaliliśmy ognisko z polską kiełbasą w roli
głównej (można ją znaleźć w hipermarkecie).
W Tolantongo oprócz leżenia można też trochę
pochodzić. Do termalnych schodkowych basenów jest stąd jakaś godzinka drogi przez pola
kaktusów i las z lianami. W drodze powrotnej,
by zaoszczędzić czasu, śmignęliśmy we dwoje
w dół na specjalnych uprzężach, przywiązani
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do lin, a nasz syn razem z ciocią i wujkiem wrócili autobusem.
W Tolantongo biwakowaliśmy przez dwie noce, po czym nadeszła
chwila rozstania- nasi przyjaciele wrócili do miasta Meksyk, a my
pojechaliśmy w dalszą drogę.

San Luis Potosi i Huasteca
Potosina cała w wodzie
W San Luis Potosi nocowaliśmy po raz pierwszy, korzystając
z serwisu couchsurfing.com. Ugościła nas Maria i jej wspaniała rodzina. W początkach podróży kaleczyliśmy okropnie hiszpański,
więc gospodarze władający płynnym angielskim, byli przyjemną
odmianą. Poradzili nam z całego serca, aby jechać do Huasteca
Potosina, rejonu słynącego z soczystej roślinności i ogromnych
wodospadów. Udało nam się przemierzyć spory kawał drogi
z inną couch-surfingową koleżanką, z którą pojechaliśmy wcześniej do Real de Catorce, ,,miasta duchów”leżącego wysoko w górach. Niegdyś, wokół dobrze prosperującej kopalni srebra, zbudowano tu małe miasteczko. Niestety brak źródeł wody wypędził
stąd wkrótce jego mieszkańców, a ruiny domów, kopalni i kościoła
zostawił na pastwę roślinności, której nie straszny suchy klimat.
Do Tamasopo, miejsca, w którym można rozbić namiot tuz obok
widowiskowego wodospadu dojechaliśmy autobusem, ale dalej pozostał nam tylko spacer i ..autostop! Wyciągaliśmy kciuka
w górę wszędzie, gdzie tylko się dało. Zwiedzaliśmy świat na pace
pick-up’ów, chłonęliśmy czyste powietrze i zatrzymywaliśmy się
w małych wioskach na pogaduchy z ich mieszkańcami. Do wodospadu Tamul również dotarliśmy okazją, a potem łódką. W porze
deszczowej, na którą trafiliśmy, był po prostu ogromny!
W Huasteca Potosina odwiedziliśmy też zwariowany ogród zbudowany przez Brytyjczyka Edwarda Jamesa. Trzeba przyznać, niezłą
miał fantazję wspomniany artysta. Swojemu dzieło poświęcił dwadzieścia pięć lat życia, a współcześnie setki turystów mogą poczuć
się tu jak w zaczarowanym miejscu. Schody prowadzące donikąd,
dziwne labirynty, wodospady, do których można wskoczyć- to idealne miejsce do odwiedzenia z małym odkrywcą świata u boku!

CZYTAJ CAŁĄ RELACJĘ ONLINE

ODPOCZYNEK
W TEOTIHUACAN

W SIERRA DE LOS
ORGANOS ZNALEŹC
MOŻNA SKAŁY
O PRZERÓŻNYCH
KSZTAŁTACH
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W krainie gejsz
i herbaty oolong
Zdjęcia: depositphotos

Japonia kusiła nas od dawna, ale przerażała głównie wysokimi kosztami utrzymania. Na miejscu okazało się jednak, iż ceny hoteli i jedzenia nie odbiegają od średniej europejskiej, a dzieci do lat 6 nie
płacą prawie za nic (w szczególności za np. przejazdy shinkansenem
czy wejścia do muzeów a nawet za nocleg w hotelach).
Autor tekstu: Radomir Kolmas
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Japonia czaruje głównie nowoczesnością
pomieszaną z dawną tradycją i kulturą –
ślubach w tradycyjnych strojach, gejszach
przemykających po wąskich uliczkach
Kioto czy dziwnych obrzędach w shintoistycznych świątyniach. Jednocześnie setki kilometrów można przemierzać super
szybkim shinkansenem czy podziwiać
nowoczesne wieżowce w Tokio czy Jokohamie.
Tajwan natomiast to reminiscencja Chin
sprzed rewolucji komunistycznej, ale zarazem kraj nowoczesny (drugi najwyższy
budynek na świecie), uporządkowany
(ludzie stojący w kolejkach do pociągu
czy autobusu) oraz zamieszkały przez
niezwykle uprzejmych i uśmiechniętych
mieszkańców. Ponadto Tajwan słynie
z upraw herbaty oolong (ulung) stanowiącej połączenie czarnej i zielonej herbaty.
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Komunikacja
W Japonii i na Tajwanie najlepiej przemieszczać się pociągami, a w szczególności shinkansenami.
Aby obniżyć koszty przejazdu pociągami najlepszym rozwiązaniem
jest wykupienie w autoryzowanych biurach
poza Japonią (przedstawicielstwa Japan Rail
– w Polsce nie ma – najbliższe w Czechach,
Austrii czy w Niemczech – ewentualnie można załatwić za pośrednictwem poczty) biletu
Japan Rail Pass na 7 kolejnych dni kalendarzowych, który kosztuje 28.800 Y – voucher,
który jest ważny 3 miesiące od daty wystawienia, należy wymienić na bilet po przyjeździe do Japonii i wówczas powinniśmy
wskazać daty, w których będzie wykorzystany – dzieci do 6 lat przejazd za darmo. W Japonii można przemieszczać się również autobusami (powolne ale tańsze niż pociąg),
a w miastach doskonale zorganizowanymi róż-

nymi środkami transportu (w Tokio metrem
– należy jednak uważać, gdyż są linie prywatne i państwowe i są oddzielne bilety na te linie
– bardzo pomocna jest linia JR Yamanote, która
okrąża centrum Tokio; w Kioto i w Osace metrem, kolejkami podmiejskimi i autobusami;
w Hiroszimie czy Nagasaki tramwajami). Ponadto warto skorzystać z ofert tanich linii lotniczych na trasach krajowych po Japonii np.
Peach, Jetstar Japan czy Air Do a liniami
„Peach” możemy polecieć tanio z Japonii
na Tajwan, do Hong Kongu czy do Korei Południowej. W Japonii przejazdy taksówkami
są raczej drogie.
Na Tajwanie shinkanseny kursują na trasie
z Tajpej do Zuoying (HSR – High Speed Rail) –
przejazd zajmuje około 1h30 a bilet kosztuje
około 1600 TWD (bilety bez rezerwacji miejsc
są tańsze o 20-30 TWD). Można również
przemieszczać się autobusami (nowoczesne

i tanie) czy w miastach stosunkowo
tanimi
taksówkami
a
w
Tajpej
najlepszym
środkiem
komunikacji
jest nowoczesne metro.

Noclegi:
W Japonii i na Tajwanie ceny hoteli podobne do tych w Europie Zachodniej (około 50-90 USD za pokój). W Japonii warto
przenocować kilka razy w tradycyjnych
hotelach (ryokan) z pokojami wyłożonymi
matami tatami i z drewnianymi, przesuwanymi drzwiami (fusuma) i gdzie śpi się
na specjalnych materacach na ziemi (futony) i do kąpieli otrzymuje się yukatę.
Ogólnie pokoje, w szczególności w Tokio
czy Osace mogą być bardzo małe.
Na Tajwanie hotele tańsze niż w Japonii
(pokoje duże, często śniadanie wliczone
w cenę) – około 50 USD za pokój.

CZYTAJ CAŁĄ RELACJĘ ONLINE

Autor tekstu: Magdalena Dyszy

Z maluchami pod namiotem

w Beskidzie Żywieckim
Nasze córeczki Lenka i Weronika (2 i 4
latka) uwielbiają zabawę na świeżym
powietrzu oraz rodzinne wycieczki w
bliższe i dalsze okolice. Uznaliśmy, że już
są na tyle duże by te dwie rzeczy połączyć i wybraliśmy się całą rodziną w góry,
pod namiot. Trochę obaw oczywiście
i tak było m.in. czy dziewczynki zasną
w namiocie, czy nie będą się bały np.
mrówek pod karimatą, czy brak zabawek
i innych wygód nie będzie im przeszkadzał,
… a do tego nasze własne obawy dotyczą-
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ce nas samych. Jednak udało się! Wróciliśmy
wypoczęci, zadowoleni, bogatsi o nowe wrażenia, doświadczenia, emocje i umiejętności
oraz z wielką chęcią powrotu kolejny raz pod
namiot w góry.

Po kolei jednak …
Zapakowani w dwa wielkie plecaki mnóstwem
potrzebnych i jak się później okazało nie
potrzebnych rzeczy ruszyliśmy z Rycerki Koloni w góry. Naszym celem była baza namiotowa w Beskidzie Żywieckim - Przysłóp Potócki.

Maszerowaliśmy w górę,
coraz wyżej i wyżej. kiedy naszym oczom ukazały się pierwsze zarysy bazy przyszły nowe siły
dzięki czemu dość sprawnie udało nam się zejść
na miejsce. Tak tak, jak już wdrapaliśmy się na górę
do bazy trzeba jeszcze dojść stromym zejściem.
Na powitanie nam wyszły dwie bardzo miłe
dziewczyny i dwójka dzieciaków – 6-letni Mikołaj
i 4-letni Franek, synowie bazowej Ilony. Drugą
bazową była ciocia dziewczynek, która jest wielką miłośniczką gór. Nasze dziewczynki szybko
złapały kontakt z chłopcami, którzy wprowadzili
je w życie bazy i wciągnęli do wspólnej zabawy.

pokazały nam nasz nowy dom na
kolejne trzy dni, czyli zwykły czteroosobowy namiot. Dla nas zwykły, jednak
nie dla naszych córek, dla których każdy
szczegół kolejnych dni był tak odmienny od tego który znają. Nas, zaraz obok
radości córek cieszyły widoki wokół
– góry, las i ten spokój bez pośpiechu
i innych „zagłuszaczy” czasu.

CZYTAJ
RELACJĘ
ONLINE
CZYTAJCAŁĄ
ARTYKUŁ
ONLINE
Weronika i Lenka wiedziały z naszych opowiadań co ich czeka przez te 3 dni w górach,
ale ich radość nie miała końca, kiedy bazowe
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Dojeżdżamy do Reykjaviku, gdzie
zacznie się nasza trasa — 300 km
szlakiem Golden Circle na rowerach. Słońce nieśmiało przebija się
przez chmury, a my jesteśmy coraz
bardziej podekscytowani. Marysia
biega dookoła i urządza swoje mało
królestwo — przyczepkę. Pakujemy
dobytek w sakwy i jesteśmy gotowi
do drogi.

Na rowerach przez wulkany z jednym pluszakiem
Autor tekstu: Sonia Pańta
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Autor tekstu: Katarzyna Kamień

Czy to możliwe
aby Szwajcaria
była w Niemczech?
Tak! Choć to niewiarygodne to
jednak możliwe. Około 40 km
na południe od Drezna rozciąga się malowniczy region zwany Saską Szwajcarią. Rozdarty

między dwa brzegi Łaby Park Narodowy przyciąga co roku tysiące turystów kusząc fantastycznymi formami
skalnymi oraz tajemniczymi legendami swoich starych warowni.

CZYTAJ CAŁĄ RELACJĘ ONLINE
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RECENZJA

Elektroniczna Niania
w podróży
Czy elektroniczna niania to sprzęt przydatny w podróży? Zdecydowanie tak! Dzięki niej możecie wykorzystać czas snu dziecka na wspólną kawę w hotelowej kawiarni, czy spokojnie poczytać książkę na
tarasie mając 100 % pewność, że Wasze dziecko smacznie śpi, a gdy
się obudzi będziecie wiedzieć o tym w tej samej chwili.
Sprawdziliśmy produkt jednej z bardziej
znanych firm na rynku - Phiplips Avent
DECT SCD580. Musimy Wam przyznać, że
to urządzenie ani razu nas nie zawiodło.
Na początek sprawdzaliśmy zasięg: spokojnie pokonuje kilka ścian, a nawet dwa
piętra, a wartość ponad 300 m na otwartej przestrzeni nie jest przesadzona. Jakość dźwięku bez najmniejszych szumów
– zastosowana technologia DECT jest wyjątkowo odporna na zakłócenia nawet powodowane przez prowadzone obok rozmowy przez telefony komórkowe.
Sporo radości dostarczają też dodatkowe opcje takie jak możliwość rozmowy
z dzieckiem czy odtworzenia uspokajających melodii, a nawet ulubionych nagrań
mp3. Coś co maluchy będą uwielbiały nie
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tylko gdy Was nie będzie w pokoju, ale szybko może stać się wieczornym rytuałem to
możliwość projekcji pięknej, ciepłej animacji
kolorowych gwiazdek na sufit. Wszystkie dodatkowe funkcje możecie uruchomić zdalnie,
co jest dodatkowym atutem.
W testowanej przez nas niani ciekawą jest
możliwość komunikacji dwukierunkowej
– czyli nie tylko „podsłuchiwanie” dziecka,
lecz możliwość uspokajającego kontaktu czy
krótkiej rozmowy. Funkcja ta paradoksalnie
może przydać się szczególnie gdy mamy nieco starsze dziecko. Gdy np. 3 latek obudzi się
podczas popołudniowej drzemki lub przebudzi się po wieczornym zaśnięciu szybko
możecie podpowiedzieć mu, że już idziecie,
a Wasze dziecko nawet przez sekundę nie
poczuje się samotne.
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Gdzie z dzieckiem na weekend?

Sprawdź blisko 200 rodzinnych atrakcji w Polsce

74 / dzieckowpodrozy.pl / 01 / 2015

