Podróże

Przewodnik po kosmosie
Pierwszy turystyczny przewodnik po kosmosie ukaza∏ si´ w Stanach Zjednoczonych.
Bogato ilustrowany przewodnik pokazuje, jak najlepiej zaaran˝owaç sobie pobyt w
kosmosie. Podaje wykaz najlepszych punktów do zwiedzania, najlepszych pojazdów,
omawia szczegó∏y dotyczàce przygotowania do wyprawy i radzi, jak jà przetrwaç.

sobota, niedziela 22, 23 kwietnia 2006 r.
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Karlskrona. W mi∏ej atmosferze

Dla złaknionych spokoju
Tym, którzy majà w sobie ˝y∏k´
podró˝nika i choç odrobin´
ch´ci na poznanie nowego kraju, polecam Szwecj´, a w szczególnoÊci Karlskron´.

Wàskim torem dooko∏a Polski
Naszemiasto.pl wyrusza w wàskotorowà podró˝ dooko∏a Polski.
Niemo˝liwe? JeÊli wsiàdziesz –
tak jak my - do dwudziestu pi´ciu
kolejek, to nie b´dzie przed Tobà
rzeczy niemo˝liwych. B´dziesz jecha∏ do przodu i cofa∏ si´ jednoczeÊnie o sto i wi´cej lat.
Te tory pami´tajà jeszcze schy∏ek
XIX wieku, a ciuchcie majà za sobà s∏u˝b´ w wojsku pruskim, austriackim, niemieckim, polskim...
Zanim na wàskim torze pojawili
si´ turyÊci, ma∏e parowozy ciàgn´∏y wagoniki pe∏ne buraków, drew-
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na, w´gla i cegie∏. Bieg tych pociàgów to bieg historii, która –
nie∏askawa w ostatnich dekadach
– szykowa∏a dla kolejowych „maluchów” stacje koƒcowe, bocznice
i z∏omowiska. W najlepszym wypadku pisa∏a dla nich nowy rozk∏ad jazdy – z Gryfic do... Afryki.
Stop. Najd∏u˝sza trasa wàskotorówki wiozàcej turystów ma dziÊ
ponad siedemdziesiàt kilometrów,
najkrótsza – w Puszczy Kozienickiej - na razie ma siedemdziesiàt
metrów. Odjazd jest taki sam.
Spróbuj: http://gdansk.naszemiasto.pl/odjazd/
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Naszemiasto.pl
Unikatowy, internetowy
przewodnik po Kaszubach
Zobacz to, nie ruszajàc si´ z domu
http://pomorze.naszemiasto.pl/kaszuby

Karlskrona le˝y na 33 wyspach nale˝àcych do archipelagu Blekinge.
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Już w czwartek
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Morze Ba∏tyckie

Bornholm

Gdaƒsk

sz

ciekawà historià znajduje
si´ miejsce, gdzie turyÊci
„na szcz´Êcie” dotykajà starej figury czy podziwiajà
kunszt dawnego artysty.
Ka˝dy odwiedzajàcy Karskron´ powinien wrzuciç
monet´, podnoszàc kapelusz dziadka Rosenboma.
Gdy nasycimy oczy zabytkami, mo˝emy wyruszyç
na szlaki turystyczne, bowiem w okolicy znajduje si´
kilkanaÊcie rezerwatów z
bardzo bogatà florà. Do najcz´Êciej odwiedzanych nale˝à: Utkippan, Uttrop, Senoren.
Pobyt w Karlskronie to
du˝a przyjemnoÊç dla osób
z∏aknionych spokoju, spacerów towarzyszy trzepot skrzyde∏ olbrzymich mew,
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anach. Najwi´ksze wra˝enie
robi wystawa figur galeonowych, która jest najwi´kszà
atrakcjà muzeum.
Kiedy zwiedzimy ju˝ muzeum morskie i port wojenny, mo˝emy zaczàç spacer
po szerokich ulicach Karlskrony, którymi dawniej maszerowa∏y parady wojskowe. W centrum miasta wi´kszoÊç domów pochodzi z
XVIII wieku, warto wi´c zatrzymaç si´ na moment
przed najstarszà unikatowà
budowlà z 1685 roku - Ulrica Pia, przed którà stoi od
300 lat Dziadek Rosenbom,
symbol Karlskrony. By∏ to
biedak, który zamarz∏ pod
koÊcio∏em, czekajàc na datki
dla swojej rodziny. W wi´kszoÊci miast europejskich z
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atwym i stosunkowo
tanim sposobem na
dostanie
si´
do
Karlskrony jest rejs nowoczesnym promem z Gdyni.
Za kilkaset z∏otych mo˝emy
oderwaç si´ od rzeczywistoÊci i prze˝yç niezwyk∏à przygod´ w tym wspania∏ym
mieÊcie. Ju˝ zaczynajàc podró˝ b´dziemy mogli skorzystaç z wielu atrakcji, jakie
czekajà nas na promie. Dop∏ywajàc do Szwecji b´dziemy mogli podziwiaç ostre,
sterczàce ska∏y i latarnie
morskie, prowadzàce przez
lata marynarzy do portów.
Karlskrona to stosunkowo
niedu˝a miejscowoÊç, ale
wyjàtkowo atrakcyjna turystycznie. Miasto to od 1998
roku znajduje si´ na LiÊcie
Âwiatowego
Dziedzictwa
UNESCO. Karlskron´ za∏o˝y∏
w 1680 roku król Karol XI,
uznajàc, ˝e pierÊcieƒ kilkudziesi´ciu wysp stanowi doskona∏à ochron´ dla floty
wojennej. Karlskrona le˝y na
33 wyspach nale˝àcych do
archipelagu Blekinge. Znajduje si´ tutaj bardzo ciekawy
port wojenny, w którym zbudowano centrum floty królewskiej.
Dzi´ki temu, ˝e miasto
przez setki lat podporzàdkowane by∏o potrzebom floty
królewskiej, mo˝emy zwiedzaç dzisiaj wspania∏e Muzeum Morskie, za∏o˝one ju˝
w 1752 roku! Jest to najstarsze muzeum w Szwecji. W
placówce mo˝na zapoznaç
si´ z rolà floty wojennej w
okresie kiedy Szwecja by∏a
pot´gà na morzach i oce-

Odjazd!

Szczecin

In

które nie odst´pujà nas na
krok w ca∏ym mieÊcie. Wracajàc do Polski mo˝emy
skorzystaç z oferty sklepów
wolnoc∏owych, które posiadajà szeroki wachlarz towarów luksusowych w zupe∏nie przyst´pnych cenach.
Tekst i zdj´cie
Marek Pauli

Jak rozliczać
najem
w 2006 r.
Czytaj w cotygodniowym dodatku
przygotowywanym przez specjalistów
„Gazety Prawnej”
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Biura turystyczne

Gdynia, Abrahama 11, tel. 661-81-28
DT Chylonia, Gniewska 21, box 81, tel. 664-02-34
Wejherowo, Sobieskiego 255 WCK, tel. 672-21-66

SOPOT TRAVEL
Biuro Podró˝y
SOPOT
ul. Boh. Monte Cassino 25/17
058 555-02-04, 058 555-02-05
Dom handlowy MONTE, box 17

Biuro Turystyczne
PTTK
ul. Powroênicza 19/20
80-828 Gdaƒsk
tel./fax 058 3014818
GG: 8755283,
pttk@trojmiasto.pl
www.roppttk.pl

MIEJSCE POBYTU / KIERUNEK
Chorwacja, objazd HB
Rodos**
W∏ochy, objazd BB
Egipt **** HB
Kreta***HB
Tunezja **** HB

autokar
samolot
autokar
samolot
samolot
samolot

DATA
10
8
10
8
15
15

dni
dni
dni
dni
dni
dni

WCZASY RODZINNE
W¸OCHY Rimini 10 i 12 dni - od 599 z∏
W¸OCHY Pó∏ na Pó∏ 14 dni - od 1649 z∏
GRECJA Olimpic Beach 12 i 14 dni - od 799 z∏
GRECJA Pó∏ na Pó∏ 16 dni - od 1899 z∏ + 24 euro
W¸OSKA Pielgrzymka 10 dni - 1499 z∏
GRECKA Przygoda 11 dni - od 1490 z∏ + 24 euro
Antalya
Riwiera Olimpijska
Alanya
Grabowo
Patince
Mausz
Góry Sowie

Turcja
Grecja
Turcja
Wakacje z Przygodà
S∏owacja
Survival
Obóz Przygody

hotel 3* HB
hotele 3* BB
hotel 4* All Inclusive
kolonia
kolonia
kolonia
kolonia

6.05
11.05
6.05
9.05
10.05
9.05

W¸OCHY
RIMINI 10 dni
od

599 z∏
3.05-10.05.2006
28.04-8.05.2006
10-17.05.2006
2-13.07.2006
2-14.07.2006
30.06-13.07.2006
24.06-3.07.2006

CENA
1099
1099
1330
1655
1955
1999

INFORMACJE DODATKOWE
z∏
z∏
z∏
z∏
z∏
z∏

TANIE LOTY
BILETY
AUTOKAROWE
CITY TOURSY
WYCIECZKI
OBJAZDOWE
899 PLN
549 PLN
1250 PLN
999 PLN
999 PLN
999 PLN
990 PLN

LATO CZEKA….
….Nawet do 20% rabatu
OBOZY M¸ODZIE˚OWE
W¸OCHY Rimini 12 dni - od 1299 z∏
GRECJA Olimpic Beach 14 dni - od 1349 z∏ + 20 euro
W¸OCHY Rimini 21 dni - od 2349 z∏
GRECJA Olimpic Beach 23 dni - od 2299 z∏ + 20 euro
BU¸GARIA Z∏ote Piaski 14 dni - 1450 z∏ + 30 euro
FRANCJA Pary˝ 10 dni - 1490 z∏
www.sopottravel.com.pl

BILETY AUTOKAROWE
TANIE LINIE LOTNICZE
KARTY M¸ODZIE˚OWE
UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE
OFERTY LAST MINUTE
www.roppttk.pl

739110A

738498A

647050P

LOGO I ADRES

