Podróże

Niebezpieczne linie lotnicze
„Czarnà list´” linii lotniczych uwa˝anych za najmniej bezpieczne opracowa∏a Unia Europejska. W przysz∏oÊci loty
tych linii w UE majà byç cz´Êciowo lub ca∏kowicie zakazane. Podstawà do zestawienia listy by∏y „wyniki kontroli
przeprowadzonych na europejskich lotniskach”, korzystanie przez linie ze „êle utrzymanych, zniszczonych lub przestarza∏ych maszyn” i „niezdolnoÊç do naprawienia przez nie nieprawid∏owoÊci wykrytych podczas inspekcji”.
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oraz cz´Êciej przewoênicy
stwarzajà nam mo˝liwoÊç
szybkiego przemieszczania si´.
Za przys∏owiowe grosze na pok∏adzie tanich linii lotniczych
mo˝emy wybraç si´ do ulubionego kraju, miasta... Nic dziwnego,
˝e latamy coraz ch´tniej. Poczàtkujàcych podró˝ników zaznajamiamy z poj´ciami, z jakimi spotkajà si´ na lotnisku i w samolocie.
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 Baga˝ – zabierany w podró˝ samolotem powinien mieç okreÊlone
wymiary i wag´. Uzale˝nione jest to od trasy i klasy, w której podró˝uje
pasa˝er. System wagowy dotyczy przelotów na wszystkich trasach. Za
przekroczenie np. liczby kilogramów nale˝y dop∏aciç.
 Baga˝ podr´czny – ka˝dy pasa˝er mo˝e zabraç na pok∏ad bezp∏atny
baga˝ podr´czny wa˝àcy do 5 kg.
 Boarding card – to nic innego jak karta pok∏adowa. Na niej personel
zaznacza zajmowane w samolocie miejsce, numer wejÊcia, przez które
nale˝y wejÊç do samolotu, godzin´ i tzw. boarding time. Otrzymamy jà
przy odprawie pasa˝erskiej.
 Boarding time – godzina, o której rozpocznie si´ wpuszczanie pasa˝erów do samolotu.
 Check in – odprawa pasa˝erska, stanowisko na którym nale˝y pokazaç bilet (cz´sto tak˝e paszport lub dowód osobisty). W tym miejscy odbywa si´ nadanie baga˝u i przydzia∏ miejsca – wtedy otrzymuje si´ tzw.
boarding card.
 Gate – bramka – Oznaczona numerem bramka przez którà odbywa
si´ przejÊcie pasa˝erów danego rejsu do samolotu.
 Lot czarterowy – to specjale po∏àczenie lotnicze organizowane zazwyczaj w sezonie przez biura podró˝y specjalnie wynaj´tymi samolotami.
Podró˝ zabierana jest w pakiecie (z transferami, noclegami i wy˝ywieniem).
 Lot rejsowy – standardowe po∏àczenie lotnicze wed∏ug rozk∏adu lotów. Odbywa si´ niezale˝nie od liczby sprzedanych miejsc.
 Numer lotu – to dwie litery oznaczajàce przewoênika i trzy cyfry. Numer ten posiadajà wszystkie loty rejsowe. Konkretny numer jest przypisany do jednej linii, trasy i dnia tygodnia.
 Op∏aty lotniskowe – to sta∏e op∏aty, które p∏aci pasa˝er w zwiàzku
z wylotem z okreÊlonego portu lotniczego, nak∏adane przez paƒstwo lub
miasto. Sà obowiàzkowe i dodawane automatycznie do ceny biletu.

Serwis turystyczny
Zamki i uroki krajobrazów Jury
Krakowsko-Cz´stochowskiej, podziemne trasy Sudetów, malownicze jeziora Kaszub, szlaki rowerowe w Beskidach... A mo˝e Êredniowieczne spotkania z Rycerzowem? Wszystko, co chcesz zobaczyç. I gdzie mo˝esz byç ju˝ za par´ chwil. Do zobaczenia na stronach turystycznych portalu naszemiasto.pl. Do zobaczenia na szlaku.
Nad Osówkà
Podziemne Miasto Osówka – labirynt korytarzy i sztolni, splot
wcià˝ niewyjaÊnionych tajemnic
II wojny Êwiatowej i... ciemny
punkt na mapie turystycznej Gór
Sowich. Ale b´dzie jaÊniej – za
unijne i w∏asne miliony gmina
G∏uszyca buduje w Osówce stacj´ turystycznà. Z parkingiem,
obiadem i placem zabaw dla
dzieci.
http://dolnyslask.naszemiasto.pl/turystyka/

Mirów prywatny
Mirowski zamek ma byç drugim
Êredniowiecznym obiektem Jury
Krakowsko-Cz´stochowskiej, który znajdzie si´ w prywatnych r´kach. Dariusz Lasecki jest ju˝
wspó∏w∏aÊcicielem jurajskiej warowni w pobliskich Bobolicach.
Teraz chce przywróciç ÊwietnoÊç
Mirowowi, postawiç hotel w jego
okolicach i spraszaç na zamek rycerstwo z ca∏ego kraju.
http://slask.naszemiasto.pl/turystyka/
Tunelem na Podhale
Znany sàdecki biznesmen chce
przekonaç samorzàdowców Sàdecczyzny i Podhala do budowy
tunelu ∏àczàcego oba regiony. –
Taki podziemny tunel, który móg∏by mieç swój poczàtek mi´dzy Rytrem a Piwnicznà, wychodziç
w okolicy Szczawnicy i KroÊcienka,
skróci∏by dystans mi´dzy dwoma
regionami do 7-8 kilometrów –
zach´ca pomys∏odawca. ttp://malopolska.naszemiasto.pl/turystyka/
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Turcja to dla Polaka jedna z najbardziej egzotycznych krain.
Wi´kszoÊç turystów decyduje si´
na wypraw´ w te strony z biurem turystycznym, wykupuje
wycieczk´ pobytowo – objazdowà i w taki w∏aÊnie sposób sp´dza dwa tygodnie urlopu.
Mo˝na jednak skusiç si´ na innà
form´ zwiedzania. Wystarczy
wykupiç bilet lotniczy w obie
strony, rozsàdnie planujàc dat´
powrotu i ju˝ czujemy si´ panami swojego czasu. To od nas teraz b´dzie zale˝a∏o, w jaki sposób b´dziemy zwiedzaç Turcj´.
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akie rozwiàzanie jest
najlepsze dla ludzi aktywnych, którzy chcà
zobaczyç znacznie wi´cej ni˝
proponujà organizatorzy wycieczek przeznaczonych dla
typowego turysty. Turysta masowy b´dzie obwo˝ony po najbardziej znanych miejscach
w Turcji i na pewno nie pozna
ani smaku zerwanych w gaju
brzoskwiƒ, ani smaku prawdziwej przygody.

Dwutygodniowe zwiedzanie Turcji na w∏asnà r´k´ to dla dwóch osób koszt 3,5 tys. z∏otych.

Wycieczka za dolara

Jak tam dotrzeç

W Selcuku nad miastem
pe∏nym bocianów, które
mieszkajà na ka˝dym prz´Êle
dawnego rzymskiego akweduktu, góruje ogromna twierdza z zatkni´tà na samym
szczycie tureckà flagà. Okaza∏o si´, ˝e twierdza jest w remoncie i nici ze zwiedzania.
Schodzàc z twierdzy spotkaliÊmy jednak miejscowego
ch∏opa, który za 1 dolara poprowadzi∏ nas stromà, sobie
chyba tylko znanà Êcie˝kà na
sam szczyt wzniesienia, na
którym stoi twierdza.
Turcja jest krajem, w którym mieszkajà dosyç przyjaênie nastawieni na turystów ludzie, ale ciàgle trzeba mieç si´
na bacznoÊci, ˝eby nie zostaç
w bia∏y dzieƒ okradzionym.
Muzu∏manie bardzo rzadko
kradnà dobra materialne, niemal zawsze jednak, gdy tylko
uznajà, ˝e Allach nie patrzy,
b´dà próbowali nas oskubaç
z ostatniej tureckiej liry. Niesamowite wra˝enie robi rytua∏
modlitw, który na poczàtku
wprowadza∏ nas w stan os∏upienia. Ârodek dnia, ludzie zaj´ci zwyk∏ymi zaj´ciami i... na-

Dostaç si´ do Turcji mo˝na
dwoma sposobami: samolotem albo drogà làdowà. Bilety
lotnicze, które nie zrujnujà naszego bud˝etu, trzeba kupiç
znacznie wczeÊniej. Ciekawym rozwiàzaniem jest po∏àczenie w∏oskimi liniami lotniczymi z Warszawy do Mediolanu i nast´pnie do Stambu∏u.
Taka podró˝ zajmie nam oko∏o 4 godzin. Pami´taç nale˝y
równie˝, ˝e tanie bilety lotnicze majà ten mankament, ˝e
na lotnisko Ataturka dolatujemy w nocy i mamy problem
z wydostaniem si´ do centrum
Stambu∏u. Metro funkcjonuje
od godz. 6 do 23. W nocy mo˝emy dojechaç do centrum
(30 km) tylko taksówkà. Nigdy
nie zapominajcie o targowaniu si´ przed skorzystaniem
z us∏ug taksówkarza!

R

E

K

gle wszyscy m´˝czyêni znajdujàcy si´ w okolicy zaczynajà
wyjmowaç maleƒkie dywaniki
i nawet na samym Êrodku ulicy rozpoczynajà modlitw´.

Tylko
dla doÊwiadczonych
Wielu polskich podró˝ników przemierza drog´ do
Stambu∏u korzystajàc ze
znacznie taƒszego rozwiàzania, jakim jest pociàg lub autoL
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bus. Trasa przebiega przez
PrzemyÊl – Suczaw´ – Bukareszt – Stambu∏. Jednak dla
ma∏o doÊwiadczonego turysty
dojazd taki mo˝e okazaç si´
problemem. Trzeba bowiem
wychodziç z pociàgu przed
granicà danego kraju i kupowaç bilety na dalszy przejazd.
Gdy znajdziemy si´ ju˝ w Turcji, dojazd do nawet najbardziej odleg∏ego miejsca w tym
kraju a nawet w Syrii i Iranie,
nie b´dzie stanowi∏ problemu.
Turcja posiada bardzo dobrze

rozwini´tà sieç komunikacyjnà z nowoczesnymi, klimatyzowanymi i szybkimi autobusami liniowymi, które prócz
miejsca na podró˝ zaoferujà
nam skromny posi∏ek i napoje
ch∏odzàce w cenie biletu. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e Turcja to bardzo rozleg∏y kraj
i dojazd autobusem do Aleppo
w Syrii ze Stambu∏u zajmuje
27 godzin.
Tekst i zdjecia
Marek Pauli

Nie przegap tych zabytków
Stambu∏ – b´dziemy podziwiaç
B∏´kitny Meczet i koÊció∏ MàdroÊci Bo˝ej Hagia Sophia, Pa∏ac
Topkapi, b´dziemy odkrywaç
niezwyk∏e towary z ca∏ego Êwiata arabskiego w Wielkim Bazarze, pop∏yniemy w rejs po Bosforze i zjemy grilowane bu∏ki z rybami prosto z kutra pod mostem
Galata. Gallipolli – b´dziemy przemierzaç kilometry cmentarzy, setek
tysi´cy ofiar ofensywy alianckiej z 1915 roku. Bergama – po ˝mudnej
wspinaczce na widniejàcy w oddali szczyt zwiedzimy s∏ynny Pergamon,
dawnà stolic´ staro˝ytnej Anatolii. Foca – b´dziemy rozkoszowaç si´
ca∏odziennym rejsem po Morzu Egejskim, zwiedzajàc wulkaniczne Wyspy Syrenie. Selcuk – przenocujemy przed emocjonujàcym wypadem
do Efezu, reklamowanego jako najwi´ksze na Êwiecie muzeum pod
go∏ym niebem. Hierapolis – za wapiennymi tarasami Pamukkale, staro˝ytne miasto z amfiteatrem i cmentarzyskiem katakumb rozgrabionych
na przestrzeni lat. Kapadocja – zwiedzimy wykute w skale koÊcio∏y,
podziemne chrzeÊcijaƒskie miasta, ksi´˝ycowe krajobrazy i niesamowite formacje skalne. Safranbolu – miasto wpisane do dziedzictwa Êwiatowego UNESCO, zobaczymy tutaj otomaƒskie domy z XV wieku.
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