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Byliśmy, zwiedziliśmy odpoczęliśmy..... 
Teraz czas na wspomnienia ... 

W dzisiejszym numerze 

1. Maroko- kraj z fantazją 

2. Grecja kontynentalna- miks kultury i natury 

3. Hotele butikowe- hotele z szykiem i stylem 

  

Ponadto przedstawiamy zawód stewardessy i luksusowe linie lotnicze... zapraszamy jednocześnie  

na szkolenia z tego zakresu prowadzone w tym roku szkolnym na terenie naszej szkoły. 
 

 

 

 

 

Gazetkę wykonały : Dorota K. oraz  Sandra M. z klasy 2UL. 
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Maroko to kraj magiczny, nieco tajemniczy, choć mający do zaoferowania wszystko to, o czym może zamarzyć 
podróżnik. Jest tu coś dla chcących przeżyć przygodę i dla tych, którzy pragną po prostu poleniuchować na plaży. To 
także kraj ze wspaniałą kulturą i tradycją. W każdym jego zakątku odnaleźć można zabytki dawnych kultur. Miłośnicy 
tropienia historii nie będą zawiedzeni. To kraj kontrastów, gdzie znajdziemy morze, góry, lasy, plaże, a nawet stoki 
narciarskie. Spragnieni romantyzmu bez wątpienia powinni rano zobaczyć spektakl stworzony przez wschodzące słońce 
nad Saharą. Poza tym Maroko to kraj ludzi uśmiechniętych i serdecznych, a tutejsza berberyjskie przysmaki łączą 
subtelność, pikantność, słodycz, z wyraźnym zapachem przypraw i smakiem oleju arganowego. To miejsce, które bez 
wątpienia ma magię i koloryt. Jesień to idealna pora roku na odwiedzenie północnej części Afryki. Temperatury 

powietrza osiągają poziom 25 st. Celsjusza, a w popularnych kurortach nie ma już tłumów. Ceny również są dużo 
atrakcyjniejsze niż w sezonie.  
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Marakesz 

Marrakesz - historyczno-kulturowa stolica Maroka. Strzeliste minarety, ciągły zgiełk, barwne bazary i uliczne 
przedstawienia oprawione orientalną muzyką sprawiają, że miasto to jest pełnie nieodpartego uroku i magii. 
Najciekawszym miejscem jest niewątpliwie plac Djemma El Fna, nazywany czarodziejskim placem. Rano to słynne 
miejsce jest targowiskiem, a popołudniu zmienia się w plac czarów i muzyki. Można tu spotkać uzdolnionych artystów     
i rzemieślników, a nawet zaklinaczy węży. 
Wędrówka po starym mieście przenosi nas w dawne czasy fakirów i drobnych handlarzy.  
 

Do najstarszych zabytków, które koniecznie trzeba zobaczyć zalicza się Kubbę El Baadiyin (grobowiec) i niezwykły meczet 
Ben Jusef. 

 

Miasto dzieli się na dwie części: starą medinę (wpisaną na listę UNESCO) 
 i bogatą, nowoczesną metropolię.  
 

Marakesz to miasto barw, zapachów oraz smaków, miasto o którym nie można zapomnieć. 
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Essaouira 

Essaouira to urocze miasteczko nad Atlantykiem w biało-niebieskiej tonacji, do którego o każdej porze roku 

przyjeżdżają autokary pełne turystów. Dawniej bywali też słynni poeci, pisarze i hipisi. Do dziś da się w mieście odczuć 
luźny klimat tamtych czasów. Nie brakuje opowieści, że w Essaouirze inspiracji szukał sam Jimi Hendrix.  
 

Dziś urok miasta doceniają filmowcy. Oliver Stone kręcił tu sceny do widowiskowego "Aleksandra", a w "Królestwie 
Niebieskim" Ridleya Scotta mury obronne zagrały... Jerozolimę.  
 

Za turystami zaś podążają tu też sportowcy, bo Essaouira jest rajem dla windsurferów. Trudno się im dziwić, wiatr wieje 
tu o każdej porze roku, dnia i nocy.  
 

Miasto na marokańskim wybrzeżu Atlantyku założyli Portugalczycy, którzy w 1506 roku zbudowali tu fortecę i port. Dziś 
port kojarzy się głównie z niebieskimi łódkami i wszechobecnymi mewami. Specjalnością portu są połowy sardynek. 
Żeby zobaczyć w jakim gwarze pracuje port, lepiej przyjść tu rankiem. Odchodząc nieco od portu trafimy wprost 
do mediny, którą wpisano na listę UNESCO. Całość jest pięknie odnowiona, a białe domy z niebieskimi i żółtymi 
detalami są rajem dla oczu. 
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Agadir 

 

W Agadirze, największym kurorcie Maroka, dominuje wielokilometrowa plaża, która jest idealnym miejscem do 
spacerów. Podobnie jak otoczone szpalerami palm bulwary, stwarzające atmosferę typową dla egzotycznych 
miejscowości, a w nowoczesnych kasynach, dyskotekach i barach kwitnie życie nocne. 
 

 Między listopadem a marcem plaże okupowane są przez windsurferów,  
którzy mają tu idealne warunki do uprawiania sportu.  
 

Agadir to raczej nowoczesne miasto. A to za sprawą natury, która nie obeszła się z nim łagodnie. W lutym 1960 r.,          
w przeciągu 15 sekund, miasto zostało prawie doszczętnie zniszczone przez trzęsienie ziemi. Zginęło wtedy około 15 
tysięcy osób, a 20 tysięcy straciło dach nad głową. Już w rok po kataklizmie, zaczęto przebudowę i rozbudowę. Jednak 
odbudowany Agadir w niczym nie przypomina tego z dawnych czasów. Jest raczej europejski niż arabski, zachowując 
jednak swój ogromny urok.  

 

Jak miasto wyglądało dawniej, można zobaczyć w Muzeum Pamięci, w którym zgromadzono zdjęcia miejsc sprzed 
katastrofy. Znajduje się tu również Muzeum Dziedzictwa Berberyjskiego, gdzie odkryć można, jak żyli i jak nadal żyją 
Berberowie 
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Fez 
 

Historia Fezu liczy ponad 1200 lat, co łatwo można poczuć wędrując wąskimi uliczkami jego starej arabskiej dzielnicy, nie 

bez powodu wpisanej na listę UNESCO.  
Nazywana „najbardziej skomplikowaną milą kwadratową na świecie” feska medyna Fas al - Bali uznawana jest za 

najwspanialszą na świecie; od wieków życie toczy się tu w niemal niezmienionym rytmie, nie ma samochodów - ich rolę 
pełnią osiołki, a niektórzy starsi mieszkańcy przez całe swoje życie ani razu nie opuścili murów medyny.. 

Serce medyny stanowi meczet Al - Karawijjin, będący nie tylko najważniejszą budowlą miasta, ale i jedną z 
najważniejszych świątyń muzułmańskich na świecie. Powstały w IX wieku, jest najstarszym meczetem w świecie 
zachodniego islamu. Do niedawna był także największą świątynią w całym Maroku. Wnętrze, jak w przypadku niemal 
wszystkich meczetów w Maroku, nie jest dostępne dla nie-muzułmanów. 

W pobliżu meczetu mieści się kolejne święte dla muzułmanów miejsce Zawija Mulaja Idrisa II- jeden z najbardziej 

czczonych obiektów w Fezie. Można zajrzeć do środka, ale wstęp podobnie jak w przypadku meczetu jest zabroniony. 
Kult uznawanego za patrona Fezu Mulaja Idrisa II zrodził się, gdy w XVI wieku odkryto grób z jego nienaruszonym ciałem. 
Zawija jest popularnym miejscem muzułmańskich pielgrzymek. 

Aby poznać bliżej arabską kulturę, odwiedzić trzeba którąś z jakże licznych w Fezie medres, czyli szkół koranicznych. Za 
najpiękniejszą z nich uznaje się tę najstarszą i największą XIV – wieczną Medresę Bu Inanijja. Wchodząc na dziedziniec 
medresy - każdy fragment misternie rzeźbionej budowli zdaje się dziełem sztuki samym w sobie.  
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Rabat 

 

Stolica Maroko, położona na zachodzie kraju nad Oceanem Atlantyckim. Miasto zostało założone w miejscu osady 
rzymskiej w XII w. przez sułtana Abd Al - Mumina z dynastii Almohadów. Wówczas było to ufortyfikowane obozowisko 
dla wypadów wojennych na Półwysep Iberyjski, które uważano za twierdzę nie do zdobycia. Od początku XVII w. miasto 
to stało się miejscem osiedlania wypędzonych przez chrześcijańskich władców z Półwyspu Iberyjskiego muzułmanów. 

Dziś Rabat przypomina swoim wyglądem miasta europejskie. Jednak pośród zwyczajnej, miejskiej architektury można tu 
znaleźć wiele wspaniałych, imperialnych zabytków. Do dziś można podziwiać, otoczoną murami Merynidów Szellę, która 
stanowi jedną z najpiękniejszych ruin Maroko. W jej tropikalnym ogrodzie znajdują się kolejne ruiny, tym razem 
starożytnego miasta rzymskiego Sala Colonia. Niestety są one niedostępne dla zwiedzających, jednak przez wyrwy w 
ogrodzeniu możemy „skraść” część tego urokliwego widoku. Zobaczyć natomiast możemy nekropolię wielkiego władcy 
mernidzkiego Abu al - Hasana.  

 

Wielką atrakcją turystyczną i symbolem Rabatu jest Wieża Hasana, wznosząca się nad rzeką Bu Regreg. Stanowi ona 
jedyną pozostałość niedokończonego, potężnego meczetu Jakuba al - Mansura, który wznoszony był dla uczczenia 

zwycięstwa nad królem Hiszpanii w bitwie pod Alarcos. Do ruin meczetu, naprzeciw Wieży, przylega Mauzoleum 
Muhammeda V, ojca króla Hasana II. Jest to potężny, okazały grobowiec o typowej marokańskiej architekturze, który 
wraz z ruinami i Wieżą tworzy wspólny kompleks zabytkowy, będący jedną w największych atrakcji turystycznych tego 
miasta. 
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Kto chce przeżyć przygodę, bez wątpienia powinien wybrać się na wędrówkę w karawanie wielbłądów przez 
osławioną Saharę. Maroko to kraj kontrastów, gdzie można poszaleć samochodem terenowym, ale także wcielić się w 
rolę karawaniarzy. Pustynia sama w sobie jest atrakcją. Im dłużej się na niej przebywa, tym bardziej czuć rozgrzane 
powietrze unoszące się nad piaskiem w kolorze mlecznej kawy, które po pewnym czasie zaczyna drgać, układając się w 
mylące wzrok miraże. Na horyzoncie raz pojawia się jezioro, by za chwilę zmienić się w palmowy gaj, który znika równie 
szybko jak się pojawia. Noc jest równie ekscytująca jak dzień, szczególnie jeśli można zasnąć pod rozgwieżdżonym 
niebem w berberskich namiotach. 
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Przepiękne zabytki, ruiny w których można poczuć historię, góry, kolory, zapachy i smaki – wszystko to na 

długo pozostaje w pamięci.. 

 

Meteory 

Ten słynny masyw skał z piaskowca z kompleksem klasztorów na ich szczytach znajduje się w środkowej Grecji na 
północno-zachodnim krańcu równiny tesalijskiej w okolicy miasta Kalambaka. Skały osiągają wysokość do 613 m n.p.m. 
Na szczytach skał umiejscowiony jest zespół prawosławnych klasztorów (monastyrów). Początkowo wszelkie materiały 
potrzebne do budowy i życia mnichów wciągane były na linach, również odwiedzający mogli dostać się do monastyrów 
jedynie w ten sposób. Obecnie część z monastyrów udostępniona jest dla zwiedzających i dla ich wygody zostały 
wybudowane schody i pomosty.  

W roku 1988 klasztory Meteory zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO i jest ich 24. 

Pierwsze wspólnoty religijne pojawiły się w Meteorach pod koniec X wieku, mieszkając w jaskiniach i pustelniach. 
Prawdopodobnie pierwszym mnichem, który przybył tutaj założyć samotnię był Warnawas. Św. Atanazy (z góry Athos), 
założyciel Wielkiego Meteoru (Megalo Meteoro), najstarszego monastyru, założonego w 1336 roku.  
Monastyry gromadziły ogromne skarby, czerpiąc zyski z posiadłości ziemskich w Tesalii, Wołoszczyźnie i Mołdawii. 

Współcześnie tylko sześć klasztorów jest zamieszkanych i toczy się w nich normalne życie monastyczne.  
Są to cztery klasztory męskie i dwa żeńskie: Agios Nikolaos (Świętego Mikołaja), Agios Stefanos (Świętego Stefana), Agias 
Triados (Świętej Trójcy), Megalo Meteoro (Wielki Meteor, Przemienienia Pańskiego), Roussanou (Rusanu, Świętej 
Barbary) i Varlaam (Wszystkich Świętych). 
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Ateny 

Sercem Aten jest Akropol, miejsce niegdyś stanowiące ośrodek władzy i kultu religijnego. Zachowane tu do dziś ruiny 
zachwycają swoim pięknem, przypominając czasy największej świetności miasta. 

Akropolis oznacza w języku greckim górne miasto. W starożytnej Grecji nazywano tak ufortyfikowane wzgórze, które 
było elementem wielu ówczesnych miast. Jednak gdy posługujemy się pisaną z wielkiej litery nazwą własną Akropol, 
zawsze dotyczyć będzie ona Akropolu w Atenach. Miejsce to bo wiem jako teren po święcony bogom stało się jednym z 
najważniejszych sanktuariów pogańskich w świecie greckim. 

 

Teren Akropolu był zasiedlony już około 3500 lat p.n.e. Od te go też czasu występuje na nim ciągłość osadnicza. Szczyt 
wzgórza został jeszcze w czasach prehistorycznych wyrównany i zamieniony w nieregularną kamienną platformę. 
Początkowo na Akropolu znajdowało się centrum miasta, dlatego badający teren Erechtejonu archeolodzy odnaleźli 
ślady dawnego pałacu z okresu kultury mykeńskiej. 

Zmiana funkcji Akropolu nastąpiła w VI w.p.n.e. Wówczas bowiem ówczesny tyran ateński Pizystrat rozpoczął na 
wzgórzu budowę olbrzymiej świątyni Ateny. Równocześnie ufortyfikował dolne miasto wokół agory, które stało się 
obszarem mieszkalnym Aten. Zmiany charakteru wzgórza do pełniła decyzja kapłanów wyroczni delfickiej, którzy w 511 
r. p.n.e. ogłosili, że Akropol ateński w całości posiada status temenosu, czyli miejsca świętego. Od tego momentu, aż do 
końca okresu starożytności, na wzgórzu powstawały jedynie budowle sakralne. 
 

Najstarsze budowle Akropolu nie dotrwały do naszych czasów, bo wiem w okresie wojen grecko-perskich, w 480 r. p.n.e. 

zostały zrównane z ziemią przez okupujących Ateny Persów. Po wycofaniu się wojsk perskich Ateńczycy w pierwszej 
kolejności odbudowali te elementy miasta, które były niezbędne dla dalszego prowadzenia wojny: mury miejskie, 
budynki mieszkalne i port w Pireusie. 

 

Ateny Akropol - budowle 

Najważniejszą budowlą Akropolu stał się Partenon, potężna świątynia Pallas Ateny, według wierzeń starożytnych 
Greków opiekującej się miastem. Ale nie była to jedyna wzniesiona tu świątynia. Akropol jako "obszar święty" został 
zabudowany również mniejszymi świątyniami i sanktuariami. Niestety budowle te nie do trwały do naszych czasów
 w nienaruszonym stanie.. 
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Termopile 

 

(z greckiego "ciepłe wrota"),wąskie przejście między górami a morzem w pobliżu miasta Lamia w Grecji, między Zatoką 
Maliakos, a górą Oiti.  
Miejsce zawdzięcza nazwę silnemu źródłu i biorącemu tu początek strumieniowi, o temperaturze wód 40st. Celsjusza.. 
 

W starożytności było to jedyne dostępne przejście z Grecji Północnej do Grecji Środkowej.  
 

W 480 p.n.e. została tu stoczona słynna bitwa między koalicją Greków pod przywództwem Sparty, a wojskami perskimi.  

Zwycięstwo odniosła Persja, jednak ponosząc ogromne straty w ludziach, w tym sam Kserkses I, który stracił podczas 
ataku dwóch synów, Abrokomesa i Hyperantesa. 

Przy przecinającej przesmyk dawnej drodze głównej, w 1955 roku wzniesiono zespół pomnikowy Spartan, z centralnie 
akcentowanym posągiem króla Sparty, Leonidasa.  

W okresie późniejszym, po lewej, dodano skromny pomnik siedmiuset, także wtedy bohatersko tu 
poległych Tespijczyków. Po drugiej stronie szosy, na wzgórzu Kolonos, gdzie bronili się ostatni z obrońców przesmyku, 
tablica upamiętnia bitwę wyrytą inskrypcją: 
 

 

„O cudzoziemcze, powiedz Lacedemończykom,  
że wierni ich prawom, tu spoczywamy” 
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Delfy 

Największym poważaniem cieszyły się Delfy w archaicznej Grecji, kiedy kapłani delficcy, przy pomocy swej wyroczni (w 

której zasiadała Pytia) kierowali całym niemal życiem Greków.  

Sława wyroczni wybiegała wtedy daleko za granicę Grecji.  

Zwracano się tu o radę i z Egiptu, i z państw Azji Mniejszej (Krezus), przynosząc bogate dary. 

 Sama Pytia zasiadała na trójnogu i przepowiadała przyszłość, odpowiadając heksametrem.  

Jej odpowiedzi były zawsze dwuznaczne, by nikt nie mógł podważyć jej autorytetu.  

 

Początkowo Pytia była wybierana jedna, z rodzin arystokratycznych, przedtem musiała być odpowiednio wykształcona. 

Natomiast już w VI wieku wybierano 2 Pytie ze zwykłych rodzin, a do nich korpus pisarzy, którzy jej odpowiedzi układali 

odpowiednio w heksametrze.  

Trzeba zaznaczyć, iż nikt Pytii nie widział, a pytania kierowano za pośrednictwem kapłanów. 

Delficka świątynia uważana jest za jedną z największych i najbogatszych tego typu budowli, jakie przetrwały do 

dzisiejszych czasów. W samym mieście znajduje się również wiele innych pozostałości po starożytnych Grekach i 

Rzymianach, głównie budynki charakterystyczne dla obu tych narodów, takie jak stadion i teatr, zbudowane na zboczach 

gór.  

Starożytna część Delf jest położona na stoku masywu Parnas – drugiej co do wielkości góry w Grecji. Teren starożytnych 

Delf można podzielić na trzy części – Święty Okręg, Marmarię i Źródła Kastalskie.  

 

Do świętego okręgu wchodzi się krętą drogą, przechodząc najpierw przez starożytną Agorę. Wzdłuż Świętej Drogi 

ulokowane były pomniki, ślady ofiarności greckich polis, jak również skarbce.  

Powyżej skarbców znajduje się świątynia Apollina. W jednym z pomieszczeń świątyni stał stożkowaty blok marmuru, 

oznaczajacy środek ziemi, zwany Omphalos czyli „pępek ziemi”, odnaleziony w roku 1915.  
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Saloniki 

Miasto zostało założone przez króla starożytnej Macedonii Kasandra. Zostało nazwane Thesaloniki od imienia jego 
zony, siostry Aleksandra Wielkiego. Szybko rozwinęło sie jako port oraz ważny ośrodek handlowy i administracyjny. Za 
czasów rzymskich było stolicą prowincji, a później siedzibą biskupa. W Bizancjum stało się drugim co do rangi miastem 
po Konstantynopolu. Od VI wieku w mieście zaczęli osadzać się Słowianie. To stad pochodzili Św. Cyryl i Metody, a 
opracowany przez nich ówczesny język słowiański z Saloników do dziś obowiązuje w liturgii prawosławnej.  
 

Miasto odegrało dużą rolę w narodzinach nowoczesnej Turcji. Tu w 1908 r. założono reformatorski ruch młodoturecki. 

Saloniki były także rodzinnym miastem Mustafa Kemal Paszy - Atatürka. Na skutek wojen bałkańskich na początku XX 
wieku miasto ostatecznie jednak znalazło się w granicach Grecji.  
 

Główne atrakcje  

Miasto jest głównym ośrodkiem greckiej Macedonii, a także najważniejszym miastem północnej Grecji. Położone jest 
wzdłuż wybrzeża Morza Egejskiego u podnóża góry Chortiatis (1201 m n.p.m.). W mieście brak zabytków starogreckich, 
za to sporo jest budowli bizantyjskich porozrzucanych wśród współczesnej zabudowy. Najstarszy i najcenniejszy z nich 

to kościół Hagia Sofija VIII w. Najbardziej popularny jest jednak kościół Św. Demetriusza z V wieku, zrekonstruowany po 
pożarze w 1917 r. Męczennik ten, który zginął w Salonikach 26.X.306 r., ma takie znaczenie dla miasta jak Św. Patryk dla 
Irlandii.  

Dzień jego śmierci jest głównym świętem Salonik.  

Z zabytków innych epok warto zwrócić uwagę na rzymski luk triumfalny cesarza Galeriusza, czy na symbol miasta - 
wenecką Białą Wieżę. Śladów tureckiej przeszłości jest niewiele, a nie zburzony minaret zachował sie jedynie przy 
kościele Św. Jerzego. Osobny kompleks stanowi akropol salonicki - jest to twierdza z kościołami i klasztorami oraz 
malownicza dzielnica mieszkalna. Na dwie strony od cytadeli odchodzą potężne bizantyjskie mury obronne.  
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Rodos 

Rodos, zwana ‘Wyspą Rycerzy’ pozwoli przenieść się odwiedzającym w zamierzchłe czasy. Ponadto na wyspie 
znajdziemy zaciszne plaże, a także nowoczesne kompleksy hotelowe, w których zabawa trwa do białego rana. Jak łatwo 
można sobie wyobrazić, jest to wyspa kontrastów, więc warto poznać jej różnorodność. Rodos (powierzchnia 1398 km²) 
to największa wyspa Archipelagu Dodekanez oraz czwarta co do wielkości wyspa na Morzu Egejskim i spośród 
wszystkich wysp należących do Grecji.  

Jedną z głównych atrakcji wyspy jest Średniowieczne Miasto, które wpisano na listę zabytków Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Miasto Rodos jest największym i najlepiej zachowanym warownym miastem w Europie, w którym można 
znaleźć wiele zabytków hellenistycznych, bizantyjskich, średniowiecznych i otomańskich. Zarówno źródła Kallithei, jak i 
zabytki Lalyssos oraz Akropol w Lindos stanowią wspaniałe świadectwo bogatego dziedzictwa wyspy.  
Niedaleko miasta Rodos rozciąga się zielona Dolina Motyli. W tej magicznej krainie, przez którą przepływają strumyki, 
spotkamy ogromną liczbę motyli tworzących niezapomniane widowisko kolorów.  

 

Na wyspie mieści się Uniwersytet Egejski składający się z Wydziału Edukacji, Wydziału Nauk, Edukacji Przedszkolnej i 
Planowania Edukacyjnego oraz Wydziału Studiów Śródziemnomorskich. 

Najważniejszymi wydarzeniami religijnymi są pielgrzymki do Panagia Kremasti (z towarzyszącymi wydarzeniami 
kulturalnymi), do Panagii Tsambiki, do św. Soula, do Dziewicy ze Skiadeni w wiosce ,  
po której ma miejsce rytualna litania do świętego obrazu oraz pielgrzymka do Panagias Ypsenis w Lardos.  

 

http://www.rodosgrecja.pl/miasto-rodos.html
http://www.rodosgrecja.pl/ialyssos.html
http://www.rodosgrecja.pl/lindos.html
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Santorini 

 

Jako pierwsza na tej wyspie rozwinęła się cywilizacja minojska, której mieszkańcy opuścili w większości wyspę tuż przed 
wybuchem znajdującego się obok wulkanu oraz po wielkim trzęsieniu ziemi, które nawiedziło wyspę. Jedna z hipotez, 
jest taka że to właśnie ten wybuch doprowadził do zniszczenia znajdującej się niedaleko mitycznej Atlantydy. 
Ponownie Santorini zasiedlili greccy Dorowie. Późniejsze lata to także okres dominacji Turków, z którego wywodzi się 
teoria odnośnie malowania domów na kolor biały wraz z niebieskimi dachami. 

 

Santorini z pewnością zachwyca kontrastem białych domów, które umieszczone są na wulkanicznych zboczach, gdzie 
wraz z kontrastem czarnej ziemi i błękitnych wód morza tworzą iście bajeczny klimat i krajobrazy. Skąpane w słońcu 

domy jak i panujący na wyspie spokój sprawiają iż jest to jedno z najpiękniejszych i najbardziej romantycznych miejsc na 
Ziemi.  

 

Do najważniejszych miejsc które należy zwiedzić na wyspie należą Ia i Fira: 

 

Ia uważana obecnie za stolicę Santorini jest zdecydowanie najpiękniejszym miejscem na wyspie. Miasto charakteryzuje 

się biało- niebieską zabudową, wąskimi uliczkami oraz bajeczną lokalizacją na krawędzi klifu. W samym 
centrum jest Muzeum Morskie, w którym znajdują się eksponaty świadczące o dawnych morskich tradycjach.  

 

 Fira ze względu na swoje położenie można powiedzieć, że niemal "wisi" na krawędzi klifu. W mieście znajdziemy 
również liczne kawiarnie, restauracje i sklepiki. Przemieszczając się po jej wąskich ulicach będziemy mieli okazję 
podziwiać roztaczające się piękne widoki a także przejechać się na osiołku i zwiedzić port. 

Platon uważał, że wyspa Santorini jest w jakiś przypadkowy sposób zachowaną resztką mitycznej Atlantydy. 
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Korfu 

Korfu, określana mianem „najbardziej zielonej z greckich wysp” urzeka przede wszystkim pod względem krajobrazowym. 
Miliony drzew oliwnych, strzeliste cyprysy i okazałe cytrusy wyróżniają wyspę na tle pozostałych.  
 

Obowiązkowym punktem programu podczas zwiedzania wyspy Korfu jest stolica - miasto Korfu, będąca swoistą 
mieszanką architektoniczną. Tutaj, niemal na każdym kroku dostrzec można wpływy kilkusetletniego panowania 
Wenecjan. Wąskie uliczki, zdobione okiennice i rzeźbione fontanny dodają miastu niesamowitego uroku. Ścisłe centrum 
okalają mury dwóch XVI-wiecznych twierdz, z których roztacza się wspaniały widok na całe miasto i okolice. 

W odległości kilkunastu kilometrów na południe od Kerkyry znajduje się jeden najważniejszych zabytków na wyspie - 
klasycystyczny pałacyk cesarzowej Sisi. Posiadłość, wybudowana na jej zlecenie, a zamieszkiwana później również przez 
cesarza Wilhelma II, została zaadaptowana na muzeum  

 

Warto wybrać się również na wycieczkę do Sidari i na przylądek Drastis, z którego rozpościera się widok na 3 najdalej na 
północ wysunięte wysepki greckie. Sidari słynie z Kanału Miłości (Canal l’amour), z którym związana jest legenda: 
  

Podobno każda kobieta, która go przepłynie i pomyśli wtedy o jakimś mężczyźnie, wkrótce wyjdzie za mąż. 
 

Kolejne miejsce unikatowe pod względem widokowym to Paleokastritsa, malownicza „pięciopalczasta” zatoka. Najlepiej 
wybrać się tam drogą od strony wioski Makrades, słynącej z licznych sklepików i kramów sprzedających najlepsze 
miejscowe wyroby, od świeżych przypraw, przez miody, oliwę z oliwek i likier z kumkwatu po kosmetyki na bazie 

naturalnych składników.  
Na miejscowych plażach można zażywać kąpieli morskich i słonecznych. Woda jest tutaj nieskazitelnie czysta i 
turkusowa, a jej temperatura nieco niższa niż na północnym lub wschodnim wybrzeżu. Ciekawą alternatywą jest też 
krótki rejs wokół wybrzeża, w którym ukryte są groty skalne. 

Ciekawymi punktami widokowymi są: Agios Georgios na południowym zachodzie z charakterystyczną iglicą skalną, 
wystającą z morza oraz Pelekas. To drugie miejsce związane jest ze wspomnianym już cesarzem Wilhelmem II. Znajduje 
się tam tzw. Cesarski Tron, czyli wzniesienie, z którego cesarz podziwiał zachody słońca i wspaniałe widoki na bezkresne 
zielone gaje oliwne. 
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Zakynthos 

Zakynthos słynie z niezapomnianych widoków, lazurowej wody i doskonałych warunków do odpoczynku. Poza 
odpoczynkiem na plaży warto udać się także na zwiedzanie wyspy. 
 

Zakynthos wchodzi w skład archipelagu Wysp Jońskich, położona jest na zachód od Peloponezu i na południe od Korfu. 

Na wschodzie wyspy znajdują się piękne, piaszczyste plaże, na zachodzie klify i góry, na północy błękitne groty, centrum 
wyspy to głównie winnice i gaje oliwne, a południe to terytorium żółwi.  
Żółwie Caretta Caretta są symbolem Zakynthosu. 
Ten zagrożony wyginięciem gatunek od setek lat składa jaja na plażach w południowej części wyspy. 

Stolica i jednocześnie największe miasto wyspy także nosi nazwę Zakynthos. Położone jest na wschodnim wybrzeżu  
i stanowi centrum kultury i handlu.  

Głównym punktem miasta jest plac Solomos, którego nazwa pochodzi od nazwiska Dionysiosa Solomosa, autora słów 
hymnu narodowego Grecji, który urodził się na Zakynthos.  
W samym sercu placu wzniesiono pomnik poety, ponadto znajduje się tu też kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja oraz 
Muzeum Bizantyjskie.  

 

Po drodze zajrzeć można także do muzeum Solomosa, w którym dla zwiedzających udostępniono rękopisy i przedmioty 
należące do artysty.  
Obowiązkowym punktem zwiedzania są też ruiny twierdzy weneckiej, skąd podziwiać można wspaniałą panoramę 
miasta. 

 

Podczas pobytu na Zakynthos koniecznie zobaczyć trzeba Zatokę Wraku, czyli najpopularniejszą na wyspie plażę 
Navagio, zwaną też zatoką przemytników. Dostać się tu można jedynie drogą morską, gdyż od strony lądu dostępu do 
plaży bronią olbrzymie formacje skalne. Znajdujący się tutaj wrak statku to rzekomo Panagiotis, statek przemytników. 

Godna uwagi jest też Ksigia, wyjątkowa plaża, na której znajdują się źródła siarki, jej zapach unosi się w powietrzu,  
a woda przy dnie jest cieplejsza. Mieszkańcy uważają, że miejsce to ma właściwości lecznicze. 
 

 

 

http://www.travelmaniacy.pl/miejsce,zakynthos,207.html
http://www.travelmaniacy.pl/miejsce,korfu,206.html
http://www.travelmaniacy.pl/kraj,grecja,187.html
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Kos 

Kos to wyspa należąca do archipelagu Sporadów Południowych, położona na Morzu Egejskim, w pobliżu wybrzeży Turcji. 

Wypoczywając na wyspie koniecznie odwiedzić należy jej stolicę – również Kos. To miasto portowe, a u wejścia do portu 
znajduje się wspaniała XIV-wieczna twierdza, wzniesiona przez zakon rycerski Joannitów, który władał wyspą przez okres 
około dwustu lat, pomiędzy 1314 a 1523 rokiem.  
W centrum miasta rośnie stary, rozłożysty platan, nazywany Drzewem Hipokratesa, pod którym, jak głosi legenda, 
słynny ojciec medycyny wygłaszał swoje nauki.  
 

Będąc w stolicy warto odwiedzić muzeum poświęcone Hipokratesowi i położoną nieopodal Świątynię Asklepiosa,  
w której znajdowała się szkoła medyczna, oraz zajrzeć do tutejszego Muzeum Archeologicznego.  
Do innych, ciekawych zabytków stolicy zalicza się pozostałości świątyń Afrodyty, Heraklesa i Dionizosa, XVIII - wieczny 

Meczet Hassana Paszy, pałac gubernatora oraz ruiny rzymskie. 
 

Spędzając wakacje w którymś z nadmorskich kurortów warto zwiedzić również wnętrze wyspy. 

W Pyli zobaczyć można piękne źródła górskie, tradycyjne zabudowania, ozdobioną rzeźbionymi lwami fontannę 

 i hellenistyczny grobowiec Charmylosa. Paleo Pyli słynie z pozostałości dawnej osady i ruin bizantyjskiego zamku,  
a położona na górskich zboczach Antimachia z zabytkowego, działającego do dnia dzisiejszego wiatraku oraz 

 z górujących nad miejscowością ruin twierdzy joannitów.  
Miłośnicy wypraw górskich mogą wybrać się na najwyższy szczyt wyspy - Dikeos, na jej szczycie stoi pięknie położona, 
niewielka kapliczka Metamorfosis.  

 

Wzdłuż całego wybrzeża wyspy Kos rozsiane są większe i mniejsze miejscowości turystyczne. Szczególnie godne uwagi są 
Marmari i Tigaki, z uwagi na znajdujące się pomiędzy nimi słone bagna Aliki, zamieszkiwane przez oswojone żółwie 
wodne i dużą ilość  różnych  gatunków ptactwa. 
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Skopelos 

Wyspa Skopelos być może nie jest zbyt aktywnie promowana przez biura podróży, jednak atrakcji na jej terenie nie 
brakuje. Turyści, którzy zdecydują się spędzić wczasy na jej terenie, będą mogli zapoznać się z wyjątkowymi atrakcjami. 

Zamieszkiwana już w czasach minojskich wyspa może się pochwalić zakątkami, na terenie których piękny pejzaż, 
wyspiarska przyroda oraz historia tworzą spójną całość. Urocze miasteczka przyciągają swymi budowlami, a malownicze 
zatoki i porty sprawiają, że miejsc idealnych na wypoczynek tu nie brakuje. 
 

Jednym z najważniejszych punktów na turystycznej mapie tej wyspy jest miasto Skopelos. Znane jest ono przede 
wszystkim z zabytków sakralnych. Nie bez powodu nazywane jest miastem kościołów. Obiektów sakralnych jest tu 
ponad 120. Jedną z najpiękniejszych świątyń jest kościół Panagia Papameletiu z II połowy II wieku. Wzniesiony na planie 
krzyża przyciąga uwagę, a dodatkową atrakcją jest mieszcząca się w jego wnętrzu ekspozycja.  
 

Obowiązkowym punktem w programie wycieczki po mieście jest też kościół Agios Athanasios z XI wieku, który przyciąga 
piękną kolekcją fresków z XVI wieku. 
 

Oprócz świątyń na terenie miasta można też ujrzeć okazałe rezydencje oraz ruiny zamku.  
Jest on pamiątką z czasów weneckich, a zarazem jedną z największych atrakcji miasta.  
Warto też odwiedzić jedną z przyportowych rezydencji, która obecnie służy jako siedziba Muzeum Sztuki Ludowej. 
 

Skopelos jest wyspą znaną z ciekawych klasztorów, wśród których na szczególną uwagę zasługują te znajdujące się w 
pobliżu wyspiarskiej stolicy. Na terenie klasztorów czekają na turystów wspaniałe kościoły z cennym wyposażeniem. 
Ikonostasy i rzeźby to prawdziwe dzieła sztuki, które można ujrzeć w ich zabytkowych wnętrzach. Każdy z klasztorów 

może okazać się wspaniałym celem wycieczki, jednak szczególnym uznaniem cieszy się Moni Ewangelistrias z XVIII 
wieku. 

 

Nie brak też na wyspie miejscowości, które kuszą idealnymi warunkami do wypoczynku. To na ich terenie można spędzić 
wspaniałe wczasy w typowo greckiej atmosferze. Piękną plażą może się pochwalić Limonari, podobnym walorem 
przyciąga też Adrina. Miłośnicy portowych klimatów z pewnością docenią miejscowość Lutraki, w której życie skupia się 
właśnie wokół portu. 

Na wyspie Skopelos kręcony by ł film „Mamma Mia”. 

 



21 

 

 

 

Hotel butikowy (ang. boutique hotel, znany też pod nazwami: design hotel lub lifestyle hotel) – jest to hotel 

charakteryzujący się naprawdę wysokim standardem zarówno obsługi jak i wyposażenia. Bardzo często zaspokaja nawet 

najbardziej wyszukane, luksusowe i wyrafinowane oczekiwania. 

Hotele butikowe bardzo często można znaleźć w centrach miast, w zabytkowych, historycznych budynkach. Hotele te są 

niewielkie, kameralne, ale mimo tego można odnaleźć w nich wszelkie atrybuty hoteli pięciogwiazdkowych. 

Bardzo często wszystkie pokoje w tych hotelach posiadają indywidualny  wystrój. Przygotowywane są przy pomocy 

znanych projektantów wnętrz. W zależności od rodzaju wystroju, można znaleźć w nich dzieła sztuki i zabytkowe 

meble, z których można korzystać. Czyli można spać w starym, zabytkowym łożu, korzystać z zabytkowego lustra, 

czy szafy z bogatą historią. 

W Polsce mamy już sporo hoteli butikowych.  

Do najsłynniejszych należą: 

 W Warszawie Mamaison Hotel Le Regina 

 w Krakowie  PURO Hotel Kraków 

 w Krakowie Hotel Stary 

 w Poznaniu Hotel Blow Up Hall 5050. 

 

  

http://www.hotele-butikowe.pl/booknow/Hotel-Le-Regina-Warsaw/
http://www.hotele-butikowe.pl/booknow/puro-Hotel-Krakow/
http://www.hotele-butikowe.pl/booknow/Hotel-Blow-Up-Hall-5050/
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Mamaison Hotel Le Regina 

Mamaison Le Regina Warsaw to pięciogwiazdkowy hotel, położony 450 metrów od Starego Miasta w Warszawie. Na 
terenie całego obiektu można bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu. 

Hotel Mamaison Le Regina Warsaw mieści się w zabytkowym budynku. Wszystkie pokoje są elegancko urządzone i 
wyposażone w telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów telewizji satelitarnej. Niektóre pokoje oferują widok 
na wewnętrzny dziedziniec lub na Warszawę. 

Trakt Królewski znajduje się zaledwie 950 metrów od hotelu Le Regina. Przy trasie tej podziwiać można zabytki takie jak 
Pałac Prezydencki czy główny kampus Uniwersytetu Warszawskiego. 

Restauracja La Rotisserie oferuje możliwość delektowania się posiłkiem zarówno wewnątrz lokalu, jak i na świeżym 
powietrzu. Specjalizuje się ona w daniach kuchni współczesnej i klasycznych francuskich specjałach. W hotelu dostępny 
jest również salon oraz bar oferujący napoje i przekąski. 

Hotel Mamaison Le Regina Warsaw dysponuje także spa oraz centrum odnowy biologicznej, które obejmuje kryty basen, 

niewielką siłownię oraz saunę. Do dyspozycji Gości jest również bezpłatna prasa z 81 krajów. 

Śródmieście to świetny wybór dla osób szukających rozrywki w kategoriach : historia, jedzenie i kultura. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotele-butikowe.pl/booknow/Hotel-Le-Regina-Warsaw/
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Puro Hotel Kraków 

Nowoczesny i stylowy hotel Puro Kraków położony jest zaledwie 1 km od pięknego Rynku Głównego. Oferuje on 
zakwaterowanie w klimatyzowanych pokojach z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu. 

Pokoje w hotelu Puro urządzone są w jasnych kolorach i mają duże okna. Ich nowoczesne wyposażenie obejmuje tablet, 
40-calowy telewizor z płaskim ekranem oraz sejf. Dzięki systemowi Plug & Play do telewizora można również podłączyć 
własne urządzenia. W cenie pokoju darmowe rozmowy telefoniczne z numerami stacjonarnymi. Podłogi są ogrzewane, a 
w łazience znajduje się prysznic za przeszkloną ścianą oraz bezpłatny zestaw kosmetyków. 

Wspólny salon jest idealnym miejscem na relaks. W brasserie-barze Dystrykt One Goście mogą spróbować takich 
przysmaków, jak domowe tarty, ciasta i świeżo parzona kawa. O poranku podawane jest urozmaicone śniadanie w 
formie bufetu. 

Dworzec kolejowy Kraków Główny i popularne centrum handlowe Galeria Krakowska usytuowane są około 200 metrów 
od obiektu. 

W zależności od tego, czy chcesz popracować, czy też odpocząć, wystarczy jedno kliknięcie na panelu dotykowym, żebyś 
mógł wyczarować sobie dokładnie taki nastrój, na jaki masz akurat ochotę ! 
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Hotel Stary Kraków 

HOTEL STARY dysponuje 53 pokojami o najwyższym standardzie. Z myślą o komforcie Gości stworzone zostały pokoje 
przestronne i wytworne, o unikatowych aranżacjach i niepowtarzalnym stylu. Dekoracje, autorskie projekty mebli oraz 
oświetlenia dodają wnętrzom elegancji i uroku. Dla wygody Klientów każdy pokój posiada bezpłatny dostęp do 

szybkiego Internetu. Goście Hotelu otrzymują 10% rabat w restauracjach wszystkich hoteli Grupy. Pokoje znajdują się na 
piętrach I – VI, a każdy poziom różni się kolorystyką pomieszczeń, która współgra ze stonowaną dekoracją. 

Dzięki położeniu Hotelu w samym sercu Krakowa, niektóre pokoje posiadają balkony z przepięknym widokiem na Rynek 
Główny – jedyne w swoim rodzaju Sukiennice oraz wieże Kościoła Mariackiego. 

HOTEL STARY oferuje nie tylko wypoczynek w komfortowych warunkach, ale również wykwintne dania oraz specjalnie 

wyselekcjonowane wina, serwowane w restauracjach i barach. W restauracji Trzy Rybki, gdzie menu zmienia się wraz z 
porami roku, Goście mogą skosztować dań inspirowanych tradycyjną kuchnią polską. 

Letnia Restauracja i SKY BAR, położone na dachu Hotelu, kuszą nie tylko orzeźwiającymi napojami oraz wspaniałymi 
deserami, lecz również niepowtarzalnym widokiem na Rynek Główny. 

W średniowiecznych piwnicach Hotelu Stary znajduje się znakomicie wyposażone, nowoczesne Centrum Wellness & 
SPA. Do dyspozycji gości jest siłownia, dwa baseny, sauna, oraz grota solna – jodłowa, gdzie można poddać się masażom. 
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Hotel Blow Up Hall 5050 Poznań 

 

Hotel Blow Up Hall 5050 znajduje się w  Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar w centrum Poznania. Obiekt 

oferuje zakwaterowanie w luksusowych pokojach o bardzo nowoczesnym wystroju i udogodnieniach. 

Wszystkie klimatyzowane pokoje w hotelu Blow Up Hall wyposażone są w iPhone'a, który działa zarówno jako klucz do 
pokoju, jak i sposób komunikowania się z personelem hotelu. Każdy pokój jest indywidualnie zaprojektowany i oferuje 
telewizor LCD oraz dużą łazienkę z niezbędnymi udogodnieniami. 

Restauracja w hotelu Blow Up Hall 5050 zaprasza na dania kuchni polskiej z nowoczesnymi akcentami. Bar Susznia 

będzie natomiast doskonałym miejscem na relaks przy koktajlu lub drinku. Hotel zapewnia również obsługę pokoju oraz 
śniadania. 

Goście hotelu Blow Up Hall 5050 mogą korzystać z łaźni parowej oraz usług masażysty. Dla ich wygody recepcja jest 
czynna przez całą dobę. Pomieszczenia ogólnodostępne w hotelu ozdobione zostały znanymi dziełami sztuki. 

Hotel Blow Up Hall znajduje się zaledwie 5 minut spacerem od Rynku Starego Miasta w Poznaniu i 10 minut jazdy 
samochodem od dworca kolejowego z Poznań Główny 
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Blakes Hotel London 

Hotel Blakes znajduje się w spokojnej części dzielnicy South Kensington i jest jednym z 2 pierwszych luksusowych hoteli 
butikowych na świecie. Oferuje on wyśmienitą kuchnię i zachwyca pełnymi przepychu wnętrzami urządzonymi przez 
Anouskę Hempel. Dzielnica muzeów jest oddalona od hotelu o 800 metrów. 

Eleganckie pokoje są wyposażone w wyjątkowe meble z epoki i ozdobione bogatymi tkaninami. Każdy pokój dysponuje 
piękną łazienką, a w wielu pokojach znajdują się oryginalne dzieła sztuki oraz łóżko z baldachimem. Przez całą dobę do 
dyspozycji Gości jest obsługa pokoju. 

Ten prywatny hotel pięciogwiazdkowy położony jest w jednej z najbardziej ekskluzywnych części Londynu, 10 minut 
spacerem od stylowych restauracji i tętniących życiem klubów nocnych. Hyde Park i sala koncertowa Royal Albert Hall 

znajdują się w odległości 1,6 km od obiektu. 

Hotel Blake dysponuje wyrafinowaną restauracją w azjatyckim stylu, która zaprasza na pomysłowe, pięknie prezentujące 
się potrawy. Do dyspozycji Gości jest też lokal Chinese Room and Bar, w którym można zrelaksować się przy szklaneczce 
koktajlu lub lampce wyśmienitego wina. 

Zaledwie 10 minut spacerem dzieli hotel od stacji metra South Kensington i Gloucester Road. 

Kensington and Chelsea to świetny wybór dla osób szukających rozrywki w kategoriach: muzea, kultura i historia. 
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Hotel Hudson New York 
 

Ten hotel butikowy jest dogodnie położony 5 minut spacerem od Central Parku i stacji metra Columbus Circle. W holu 
do dyspozycji Gości jest wewnętrzny ogród z drzewami i ścianami pokrytymi bluszczem. Hotel oferuje rozmaite lokale 
gastronomiczne, usługi konsjerża oraz centrum fitness oraz osobisty stylista i wycieczki po najlepszych klubach. 

Pokoje w hotelu Morgans Original Hudson są wyposażone w telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów 
telewizji kablowej. Hotel zapewnia obsługę pokoju. Goście mogą też skorzystać z zabiegów spa wykonywanych w 
pokojach. 

W obiekcie można zagrać w bilard. Hotel udostępnia Gościom także bibliotekę oraz centrum biznesowe z komputerami. 

Latem z tarasu na dachu można podziwiać widoki na miasto i rzekę Hudson. 

Lokal Hudson Common serwuje wiele znakomitych piw oraz klasyczne amerykańskie specjały, w tym hamburgery. 
Goście mogą również skosztować wyjątkowych koktajli. 

Hotel Hudson Morgans Original jest położony 20 minut spacerem od placu Times Square. Z obiektu można w 15 minut 
dojść do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. 

Midtown West to świetny wybór dla osób szukających rozrywki w kategoriach: rozrywka, zwiedzanie i teatr. Ta okolica 

jest popularna wśród rodzin. 
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Kube Hotel Paris 

 

Czterogwiazdkowy hotel designerski Kube znajduje się w Paryżu. Oferuje on przestronne, indywidualnie urządzone 
pokoje i apartamenty typu suite z bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu oraz ekskluzywny lodowy bar 

Ice Kube. 

Każdy z klimatyzowanych 41 pokoi i apratamentów zapewnia telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów 
telewizji kablowej, gry wideo oraz łazienkę z zestawem luksusowych kosmetyków. Dostęp do pokoi umożliwia cyfrowy 
system identyfikacji linii papilarnych. 

W hotelu codziennie serwowane jest śniadanie, a restauracja La Table du Kube zaprasza na wyborne potrawy. Do 
dyspozycji Gości jest też siłownia z gabinetem masażu i całodobowa recepcja z obsługą concierge. 

Obiekt znajduje się zaledwie 2 minuty spacerem od stacji metra La Chapelle. Z hotelu Kube można bez trudu dotrzeć do 
głównych atrakcji miasta, w tym bazyliki Sacre Coeur, kabaretu Moulin Rouge i cmentarza Pere Lachaise. 

18th arr. to świetny wybór dla osób szukających rozrywki w kategoriach:zabytki, romantyczny wyjazd i sztuka. 
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Hotel Hansar Bangkok Tajlandia 

 

Goście luksusowego hotelu Hansar Bangkok mają do dyspozycji eleganckie i nowocześnie urządzone apartamenty, spa, 4 
lokale gastronomiczne oraz odkryty basen. Hotel ten położony jest w centrum Bangkoku przy ulicy Rajdamri Road. 
Oferta hotelu Hansar Bangkok obejmuje prywatne zameldowanie i bezpłatne WiFi. W każdym apartamencie znajdują się 
okna sięgające od podłogi do sufitu, bezpłatny minibar, garderoba, telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów 
kablowych, odtwarzacz DVD, jak również łazienka wyposażona w wannę z lastryko i oddzielny prysznic ze strumieniem 
deszczowym. Minibar jest codziennie uzupełniany takimi produktami jak piwo, soki, woda mineralna czy przekąski. 

Goście hotelu Hansar mogą udać się na relaksujący tajski masaż ziołowy do spa Luxsa lub poćwiczyć w centrum fitness. 
Na piętrze klubowym można korzystać z prywatnych stanowisk do pracy i bezpłatnego WiFi. Personel prowadzi 
bezpłatną wypożyczalnię filmów na DVD. 

W restauracji Eve, dysponującej prywatną salą jadalną, oferowane są śródziemnomorskie specjały kuchni francuskiej. 
Bar Rouge zaprasza na drinka, natomiast restauracja Café Boca serwuje tajskie potrawy i lekkie przekąski. 

Okna obiektu Hansar Bangkok wychodzą na klub sportowy Royal Sports Club. Stację kolei BTS Skytrain Rajdamri, z której 
w 3 minuty można dojechać na plac Syjamski, dzielą od hotelu tylko 3 minuty spacerem. Przejazd z hotelu na 
międzynarodowe lotnisko Bangkok-Suvarnabhumi trwa 30 minut. 

Pathumwan to świetny wybór dla osób szukających rozrywki w kategoriach:sklepy z odzieżą, zakupy i jedzenie. 
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  British Airways  

Rok założenia: 1974 

Flota: około 300 samolotów typu: 

 Boening, Airbus, Embraer 

Trasy: ponad 600 kierunków do 120 krajów 

Symbol IATA: BA 

Główna siedziba: Harmondsworth, Wielka Brytania 

 

Historia: 

Początki linii lotniczych British Airways sięgają 1919 roku, kiedy to powstała kompania Aircraft Transport and Travel 
Limited (AT&T). 25 sierpnia 1919 roku zostało uruchomione pierwsze na świecie codzienne połączenie lotnicze między 
Londynem a Paryżem. 
W latach 40. XX wieku narodziły się m.in. dwie kolejne brytyjskie linie: British Overseas Airways Corporation (BOAC) oraz 
British European Airways (BEA). W wyniku ich połączenia się, w 1974 roku powstały linie lotnicze British Airways. 

 

Usługi: 
Obsługa klienta British Airways jest na bardzo wysokim poziomie. Linie oferują loty w czterech klasach: ekonomicznej, 
ekonomicznej premium, biznes oraz pierwszej. W każdej znajdują się bardzo komfortowe fotele, otrzymamy napoje oraz 

posiłki, możliwa jest odprawa online, a także wybór dowolnego miejsca na pokładzie samolotu. Dodatkowo, w klasie 
biznes oraz premium znajdziemy gniazdka elektryczne, porty usb, dotykowe ekrany, duży wybór muzyki, filmów, książek 
audio i gier. Obsługa gwarantuje pomoc osobom niepełnosprawnym, a także zapewnia niezbędną opiekę dzieciom 
powyżej 5 roku życia. 
Pasażerowie, którzy często podróżują liniami British Airways mogą wziąć udział w programie Executive Club. 
Członkostwo pozwala na zbieranie punktów (Avois), które następnie można wykorzystać w celu udogodnienia lotu lub 
opłacenia kolejnej podróży. Punkty można otrzymać za rezerwacje lotów, hoteli, samochodów za pośrednictwem British 
Airways lub ich partnerów. 
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Singapore Airlines  

Rok założenia: 1947 

Symbol IATA: SQ 

Flota: 105 samolotów typu Airbus i Boeing 

 Linie  posiadają połączenia ze wszystkimi kontynentami oprócz Ameryki Południowej. Głównym węzłem jest Port 

lotniczy Changi.  

Należą do sojuszu Star Alliance.  

Mają połączenia ze 140 miastami w 40 państwach.  

Historia 

Początki linii sięgają 1 maja 1947 kiedy powstały Malayan Airways Limited . 
Po przekształceniu tej linii w 1966 r. na Malaysia-Singapore Airlines w 1972 roku następuje podział linii na : Malaysian 
Airline System oraz Singapore Airlines. W tym samym roku linie budują własny terminal i hangar. W 1980r. linie 

przenoszą się na nowe lotnisko Changi,  

a w latach 1981-1989 systematycznie rozbudowują swoją flotę poprzez zakupy nowych samolotów. W 1989 zostaje 
uruchomiona usługa KrisFone – telefon z pokładu samolotu. W 2000 Singapore Airlines wchodzą w skład Star Alliance, a 

15 października 2007 linie wprowadzają, jako pierwsze na świecie, do służby samolot Airbus A380. 

 

Usługi: 
Bardziej przestronne, całkowicie płaskie łóżko w Business Class, które zmienia się w fotel. Może być także wygodnym 
miejscem do pracy, odpoczynku lub można spożyć tu wygodnie posiłek - regulując wysokość stołu i ustawiając w 
wygodnej pozycji fotel.   

Każde miejsce Business Class wyposażone jest w panel biznesowy, który pozwala na podłączenie do sieci elektrycznej i 
korzystanie z portów USB. 

Rozbudowany system oprogramowania pozwala na tworzenie arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji bez laptopa. Jest to 

kolejna nowinka wprowadzona po raz pierwszy przez Singapore Airlines. Można też zrelaksować się oglądając na 
osobistym ekranie LCD programy, które oferuje system rozrywki pokładowej, a tam m. im. wybór 225 płyty CD z muzyką 
i ponad 700 programów rozrywkowych oraz najnowsze gry 3D . Do udogodnień należy również toaletka, wieszak i 
miejsce na bagaż podręczny obok fotela, schowek na okulary i lampka do czytania. 
 

 

Ciekawostką jest, że od 1968 roku stewardessy ubrane są w sarongi zaprojektowane przez francuskiego projektanta 
mody Pierre'a Balmaina. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_lotniczy_Singapur-Changi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_lotniczy_Singapur-Changi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Star_Alliance
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1947
https://pl.wikipedia.org/wiki/1966
https://pl.wikipedia.org/wiki/1972
https://pl.wikipedia.org/wiki/1980
https://pl.wikipedia.org/wiki/Port_lotniczy_Singapur-Changi
https://pl.wikipedia.org/wiki/1981
https://pl.wikipedia.org/wiki/1989
https://pl.wikipedia.org/wiki/2000
https://pl.wikipedia.org/wiki/Star_Alliance
https://pl.wikipedia.org/wiki/2007
https://pl.wikipedia.org/wiki/Airbus_A380
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Emirates  

Rok założenia: 1985 

Trasy: ponad 140 tras do państw z Afryki, Europy, Azji,  
Australii, Ameryki Płd. i Ameryki Płn. 

Flota: ponad 200 samolotów: Emirates A380, Boeingi 777, Airbusy A380 i A340. 

Symbol IATA: EK 

Główna siedziba: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie 

 

Historia: 

Początek funkcjonowania Emirates miał miejsce w 1985 roku. Niebagatelną rolę w powstaniu przedsiębiorstwa miała 
inna linia lotnicza – Pakistan International Airlines, która w ramach leasingu zapewniła Dubajczykom dwa pierwsze 
samoloty – Airbus A300 i Boeing 737. Pierwszy lot do Europy miał miejsce w 1987 roku (Londyn). Z kolei bardzo szybki 
rozwój firmy nastąpił na początku lat 90. Od tego czasu flota i liczba tras, jakie obsługują linie lotnicze Emirates, 

nieustannie się powiększa, tworząc obecnie jedno z największych lotniczych przedsiębiorstw. 
 

Usługi: 
Dubajskie linie posiadają bardzo urozmaiconą i profesjonalną ofertę dla swoich klientów. W samej pierwszej klasie 

można wyróżnić trzy opcje – osobna kabina z minibarem, miejsca z w pełni rozkładanymi fotelami czy przedziały z 

łóżkami. Ponadto, występuje klasa biznes i ekonomiczna, w której każdy z pasażerów ma przed sobą ekran telewizora i 

może skorzystać z darmowych napojów. 

Występuje możliwość odprawy online na oficjalnej stronie internetowej Emirates. Linia oferuje przyłączenie się za 
darmo do klubu Skywards, w którym zebrane mile można wymieniać na dodatkowe korzyści. Występuje również 
specjalny program Business Rewards przeznaczony dla małych i średnich firm. 
Linie lotnicze Emirates dużą wagę przywiązują również do opieki nad dziećmi, które wraz z rodzicami mają 
pierwszeństwo przy wejściu na pokład samolotu. Dodatkowo, w kabinach są łóżeczka, przewijaki, a na lotnisku w Dubaju 

można za darmo wypożyczyć wózek. Linia zapewnia zorganizowanie czasu najmłodszym podczas podróży i ma w ofercie 
specjalne dziecięce posiłki. Emirates nakłada również specjalną ochronę na kobiety w ciąży i osoby niepełnosprawne. 
Kobiety w minimum 29 tygodniu ciąży muszą posiadać lekarskie zaświadczenie. 
 

O potędze Emirates świadczą liczne światowe nagrody. W 2001, 2002 i 2013 roku dubajskie linie lotnicze zostały 
ocenione za najlepsze na świecie przez uznaną firmę Skytrax. 
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Thai Airways  

Rok założenia: 1960  

Symbol IATA: TG 

Główna siedziba: Bangkok, Tajlandia 

Historia 

Linie lotnicze Thai zostały utworzone w latach 60. XX wieku. W ich powstanie zainwestował skandynawski przewoźnik 
lotniczy SAS. Tajski rząd wykupił udziały w 1977 roku, a od 1988 roku Thai Airways jest już narodową linią lotniczą w 
pełnym tego słowa znaczeniu. Przewoźnik początkowo oferował głównie połączenia krajowe, m. in. na cieszącą się sporą 
popularnością wśród turystów wyspę Phuket. W 1991 roku Linie Lotnicze Thai Airways zadebiutowały na tajskiej giełdzie 
papierów wartościowych.  

W roku 1997 wraz z Lufthansą, Air Canada, SAS i United Airlines Thai Airways utworzyło największy obecnie sojusz 
lotniczy, Star Alliance. 

 

Sieć połączeń 

Tajski przewoźnik obsługuje połączenia krajowe i międzynarodowe. Thai Airways kursuje już łącznie na ponad 60 
różnych trasach, oferowane są połączenia łącznie do 33 krajów w Azji, Europie oraz Ameryce Północnej i Południowej 
oraz do Australii. 

 

Usługi: 
Decydując się na przeloty z tajskim przewoźnikiem, można kupić bilety w różnych klasach rezerwacyjnych. Na liczne 
udogodnienia i dodatkowe usługi mogą liczyć pasażerowie, którzy wykupią bilety w tzw. Royal First Class i Royal Silk 
Class. Takimi usługami są na przykład: własne apartamenty, Tajskie masaże, ekrany plazmowe ze 130 filmami, 300 
programami, 500 płytami CD i szerokim wyborem gier, oraz przebieralnia i dostęp do Internetu. 
Oferowane są też bilety w zwykłej klasie ekonomicznej i ekonomicznej premium. Wysokiej jakości usługi Thai Airways 
były wielokrotnie nagradzane. 
 

Zagorzałych fanów azjatyckiej urody może zainteresować fakt, iż wszystkie stewardessy muszą być singielkami.  
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Cathay Pacific  

Rok powstania linii: 1946 

Trasy: 179 tras na 6 kontynentach  

Flota:  140 samolotów:  Airbusy A330-300, A430-300,  

Boeingi 777-200, 777-300 oraz 747-400.  

Symbol IATA: CX 

Główna siedziba: Hongkong, Chiny 

 

Historia 

Linie lotnicze zostały założone w Szanghaju przez dwóch byłych pilotów – Amerykanina Roya Farrella i Australijczyka 

Sydneya de Kantzowa. 

Pierwsze loty odbywały się do Manili, Singapuru i Szanghaju, a poważny rozwój firmy nastąpił w 1948 roku, kiedy to 
prawie połowę udziałów wykupiło Butterfield & Swire (dziś znane jako Swire Group). 
Na początku lat 60. Cathay Pacific rozpoczęło loty do Japonii, a od lat 80. rozszerzono ofertę na Europę oraz Amerykę 
Północną. Przedsiębiorstwo nieustannie rozwijało się, powiększając swoją flotę i liczbę tras. Od 1990 roku rozpoczęto 
wielką wymianę samolotów, na którą przeznaczono 9 mld USD. Już wtedy linie lotncze Cathay Pacific były uznawane za 
jedne z najlepszych na świecie. 
 

Usługi: 
Linie oferują cztery standardy lotów. W pierwszej klasie pasażerowie mają okazję skorzystać z prywatnej kabiny, 
rozkładanego łóżka i pełnego menu. Wiele powierzchni użytkowej jest również w klasie biznes. Klienci mają 
odpowiednio wydzielone rozległe fotele, które można zmienić na 2-metrowe łóżka. Ponadto, klasa ekonomiczna ma 
wersję klasyczną i premium, która charakteryzuje się większą ilością miejsca na nogi i osobnym stolikiem. Każdy fotel 
wyposażony jest w interaktywny ekran z filmami i grami. Bez względu na rodzaj klasy, na długich liniach otrzymuje się 
ciepły posiłek złożony z dwóch dań. 
Cathay Pacific oferuje dwa programy lojalnościowe. W ramach Marco Polo Club pasażerowie zbierają mile z możliwością 
osiągnięcia czterech poziomów – zielonego, srebrnego, złotego i diamentowego. Mile można gromadzić podczas lotów z 
Cathay Pacific, Dragonair i liniami lotniczymi, należącymi do sojuszu Oneworld. Dodatkowo, na samych azjatyckich 

trasach można zyskiwać mile w ramach programu Asia Miles. Zebrane punkty następnie wymienia się na udogodnienia 
podczas lotów, zniżki w hotelach, wypożyczalniach samochodów czy prezenty w specjalnym sklepie. 
 

W 2014 roku linia otrzymała tytuł najlepszej linii lotniczej na świecie.  
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Japan Airlines  

Rok założenia: 1951  

Trasy: 259 międzynarodowych i 144 krajowe. 
Flota: samoloty typu Boeing, Embraer, Bombardier, Saab 

Symbol IATA: JL 

Główna siedziba: Tokio, Japonia 

 

Historia 

Japońskie linie lotnicze zostały utworzone w roku 1951, by wkrótce stać się narodowym przewoźnikiem Japonii. Przez 
trzy dekady były własnością japońskiego rządu, aż do 1987 roku, kiedy zostały całkowicie sprywatyzowane. Pierwszy lot 
międzynarodowy a zarazem transkontynentalny samolot należący do Japan Airlines odbył już w roku 1954 z Tokio do 
San Francisco. W latach 60. znacznie zwiększyła się liczba oferowanych przelotów do miast w Ameryce Północnej, w 
latach 70. przewoźnik zaoferował również loty do Brazylii. 

 

Sieć połączeń: 
Japan Airlines ma w swojej ofercie przeloty do miast Europy, Azji, Australii i Oceanii oraz obu Ameryk. Łącznie japońskie 
linie obsługują prawie 50 kierunków, posiadają również umowy codeshare z innymi przewoźnikami.  
Japan Airlines jest członkiem lotniczego sojuszu OneWorld. 

 

Usługi 
Japan Airlines wprowadza podział na kilka klas rezerwacyjnych. Pasażerowie mogą wybierać między pierwszą klasą, tzw. 
Executive Class Season, klasą ekonomiczną i ekonomiczną premium. Przewoźnik oferuje szeroki wachlarz usług, posiada 
również bogatą ofertę multimedialną. Dzięki systemowi MAGIC pasażerowie mogą oglądać na pokładzie najnowsze 
filmy, grać w gry komputerowe i korzystać z programów muzycznych. Klienci linii mogą zbierać mile dzięki 
lojalnościowemu programowi JAL Mileage Bank. 
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 Lufthansa  

Rok założenia: 1926.  

Symbol IATA: LH 

Główna siedziba: Kolonia, Niemcy 

 

Historia 

Najpotężniejsza obecnie linia lotnicza w Europie, niemiecka Lufthansa powstała w roku 1926 z połączenia dwóch 
przedsiębiorstw – „Deutsche Aero Lloyd” oraz „Junkers Luftverkehr”.  
W latach wojennych loty Lufthansa odbywały się jedynie na trasach neutralnych dla Niemiec, a tuż po wojnie jej 
działalność zawieszono do 1954 roku. W 1955 roku uruchomiono kolejne połączenia krajowe, a w rok później również 
loty międzynarodowe i transkontynentalne. 
Początkowo Lufthansa korzystała z maszyn typu Lockheed Constellation (Connie). W latach 50. zakupiła pierwsze 
samoloty odrzutowe typu Boeing, które początkowo latały do Nowego Jorku, a następnie również m. in. do Bangkoku, 
Hongkongu, Tokio i Johannesburga.  

W 2005 roku Lutfhansa połączyła się ze szwajcarskim SWISS-em, jest również liderem i współzałożycielem istniejącego 
od 1997 roku największego sojuszu linii lotniczych na świecie – Star Alliance.  

Sieć połączeń 

Obecnie linie Lufthansa oferują przeloty do 100 krajów położonych w Europie, obu Ameryk a także państw w Afryce i 
Azji. Obecnie można kupować bilety lotnicze do blisko 285 różnych miast na całym świecie. Wraz ze swoimi partnerami 

Lufthansa obsługuje razem ponad 400 różnych połączeń. 
 

Usługi 
Lufthansa jako pierwsza linia lotnicza na świecie dała swoim pasażerom możliwość korzystania z Internetu. 
Kupując bilety można skorzystać z usługi samodzielnego wyboru miejsca w samolocie i odprawy online. Przewoźnik daje 
możliwość uczestnictwa w programie lojalnościowym „Miles & More” pasażerom, którzy regularnie kupują ich bilety. 

Linia obsługuje też połączenia regionalne i transportowe, oferuje usługi ubezpieczeniowe oraz posiada biuro podróży 
Thomas Cook. Sprzedaje też tanie bilety lotnicze Lufthansa na przeloty tanimi liniami Eurowings i Germanwings.  
 

Samoloty 

Lufthansa linie lotnicze posiada obecnie już ponad 430 różnych samolotów. Są to różne typy samolotów Boeing, Airbus, 
Bombardier, Embrear, ATR i Avro. 

Zgodnie z tradycją Lufthansy każdy z samolotów otrzymuje nazwę na cześć niemieckiego miasta albo regionu, która 
umieszczana jest na kadłubie samolotu. 
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Charakterystyka zawodu  

Stewardesa to członek załogi statku wodnego albo powietrznego, obsługujący załogę i pasażerów podczas rejsu lub lotu, 
dbający o ich komfort i bezpieczeństwo. Termin ten powstał z połączenia słów „steward” i „hostessa”. Zawód ten 
powstał w połowie ubiegłego stulecia. Przez wiele lat od stewardes wymagano przede wszystkim doskonałej prezencji i 
otwartości na pasażerów, stąd zatrudniano wyłącznie kobiety bardzo młode i bardzo urodziwe. Stewardesy miały 
zapewniać odpowiednią atmosferę i poczucie, że pasażer jest gościem szanowanym i mile widzianym. 

 

Stewardesa rozpoczyna swą pracę jeszcze przed pojawieniem się na pokładzie pasażerów, kiedy to sprawdza stopień 
przygotowania statku lub samolotu do przyjęcia podróżnych. Kolejny etap jej pracy to pomoc pasażerom przy 
zajmowaniu miejsc i rozlokowaniu bagażu. Do jej zadań należy udzielanie pasażerom informacji o zachowaniu na 
pokładzie, a także dbałość o to, by lot/rejs przebiegały w jak najmilszej atmosferze. W przypadku konieczności 
przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej stewardesa jest odpowiedzialna za jej sprawne przeprowadzenie. 

 

W Polsce zawód stewardesy od lat cieszy się sporym zainteresowaniem i szacunkiem społeczeństwa. Kiedyś ogromnym 
magnesem przyciągającym do pracy w tym zawodzie były liczne podróże i możliwość zwiedzania świata. Dziś jednak nie 
odbywa się już długich egzotycznych rejsów, które zastąpiłyby wakacje, nie ma mowy o wylegiwaniu się na plaży. To 
ciężki, odpowiedzialny zawód, tylko dla kobiet, które lubią nienormowaną pracę w systemie zmianowym.  
Ale kto już tę pracę pokocha, nie zamieni jej na żadną inną.  

 

Wymagania  

 

Podstawowy wymóg, aby wziąć udział w rekrutacji na stewardesę to pełne wykształcenie średnie z maturą plus 
znajomość dwóch języków obcych. Obowiązkowa jest dobra (na poziomie szkoły średniej) znajomość języka 
angielskiego. Drugi do wyboru to: rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski. Górna granica wieku dla kandydatek 
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to 30 lat.  

 

Osoba ubiegająca się o pracę na tym stanowisku musi również bardzo dobrze pływać, nie może być zbyt niska lub 
wysoka, nie może mieć nadwagi ani tatuaży w widocznych miejscach. 
Stewardesa powinna być wysportowana, mieć zadbane ręce, cerę oraz włosy a także mieć miłą aparycję. 
 

Wymagania psychologiczne koncentrują się przede wszystkim na tej roli stewardesy, która bezpośrednio związana jest z 
rolą opiekunki pasażerów w czasie lotu. Zawód ten wymaga dużo samodyscypliny, a czasem samozaparcia, cierpliwości i  
szczególnie w sytuacjach niebezpiecznych  nieujawniania emocji. Konieczna jest także umiejętność dostosowania się do 
warunków i elastyczność oraz umiejętność obchodzenia się z ludźmi. Niebagatelną cechą jest też dyspozycyjność. 
Ponadto powinna być doskonale zorientowana, jak postępować w sytuacjach awaryjnych, w udzielaniu pierwszej 
pomocy, w przepisach bezpieczeństwa i procedurach serwisowych – czyli w tym wszystkim czego uczy się na kursie. 
 

Stewardesa powinna spełniać niezwykle wysokie wymagania zdrowotne. Musi mieć ona wysoką sprawność fizyczną, a w 
szczególności układu krążenia i układu oddechowego. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie są 
schorzenia neurologiczne oraz alergie. Przeciwwskazaniem są też wady wymowy, zaburzenia równowagi, choroby 
psychiczne oraz choroby ograniczające sprawność ruchową. Praktycznie nie ma możliwości, by pracę w tym zawodzie 

podjęły osoby niepełnosprawne. Osoba pracująca na tym stanowisku może nosić okulary, ale duża wada wzroku 
dyskwalifikuje kandydatkę (ocenia to okulista). 
Stewardesa musi co roku przejść badania przed Komisją Lotniczo-Lekarską. 
 

Warunki pracy  

 

Praca jest w systemie zmianowym, choć niektórzy z trudem znoszą huśtawki czasowe. Lata się według z góry ustalonego 
grafiku, średnio 60-70 godzin w miesiącu. Nieraz zdarza się, że start jest o 3 rano albo o 24 w nocy. Jedni lubią krótkie 2-

3 godzinne loty (wraca się wtedy tego samego dnia), inni dłuższe, np. atlantyckie. Jeżeli czas pracy wynosi więcej niż 12 
godzin, to po noclegu w hotelu, następnego dnia jest powrót. Po lotach atlantyckich przysługują dwa wolne dni na tzw. 
aklimatyzację. 

Starsze stewardesy zostają instruktorkami albo pracują w lotowskich biurach. Dodatkowym plusem tego zawodu jest to, 
że zmusza do zachowania zdrowia, dobrej kondycji i młodego wyglądu. Stewardesa musi być zawsze w formie, zawsze 
być zadbaną. Na godzinę przed startem odbywa się krótki briefing, na którym ocenia się wygląd - czy mundurek jest 

wyprasowany, paznokcie opiłowane i polakierowane, włosy uczesane, a makijaż dyskretny, ale widoczny. Dbałość o 
wygląd zostaje stewardesie na zawsze. Może dlatego trochę starsze stewardesy wyglądają dużo młodziej niż ich 
rówieśnice pracujące w innych zawodach 

 

 

Zarobki  

Pensja stewardessy jest uzależniona od kilku czynników. Wpływa na nią doświadczenie zawodowe, przewoźnik oraz 
zatrudnienie w kraju bądź za granicą. Na wynagrodzenie składa się pensja podstawowa, diety za pobyt poza bazą, tzw. 
„nalot” – dodatek za godziny spędzone na pracy w powietrzu. Stewardessa zatrudniająca się w Polsce może liczyć na 
pensję oscylującą między 1600 a 3000 zł. Za granicą stawka jest dużo wyższa – od 3500 do 8500 zł oraz dodatki na 
umundurowanie 

 

 

Jak zdobyć tę pracę ?  
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Pierwszy krok - należy przeglądać anonse prasowe, ponieważ różne linie lotnicze co pewien czas ogłaszają rekrutację. 
Niektórzy wybierają inną drogę - przygotowują swoje CV oraz list motywacyjny i składają w dziale personalnym danej 
firmy. Nieraz czeka się kilka lat, aż nadejdzie wieść o naborze personelu. 

Pierwszy etap to prezentacja własnej osoby. Komisja obserwuje sposób bycia, mówienia, zachowania się kandydatki na 
stewardesę i ocenia tzw. pierwsze wrażenie.  
 

Wybrane kandydatki zaprasza do drugiego etapu. Losują one karteczki z opisem różnych sytuacji, z jakimi mogą się 
spotkać na pokładzie samolotu, np. co robić, gdy pasażer jest niegrzeczny, podpity, kapryśny, itp. Przed komisją należy 
pokazać odpowiedni sposób reakcji w takich przypadkach. I dodatkowo uzasadnić, dlaczego właśnie tak należy postąpić, 
a nie inaczej.  

 

Trzeci etap to egzamin z dwóch języków obcych - test plus trochę gramatyki, zdań do przetłumaczenia, a ustny jest 
rozmową np. o motywacji do zawodu stewardesy. 

Po kolejnym odsiewie przychodzi czas na badania lekarskie. Konieczna jest wizyta (w poradni przy liniach lotniczych) u 

laryngologa, ginekologa, dentysty, wykonywane jest EKG i EEG mózgu, bada się też pojemność płuc. Ostatni etap to 

szybki, 30-minutowy test psychologiczny, badający szybkość kojarzenia, pamięć wzrokową, itd. 

Po przyjęciu do pracy trzeba odbyć 6-tygodniowy kurs. Jest to połączenie teorii z praktyką. Uczy się historii lotnictwa, 
spotyka z ludźmi, którzy długo w tym zawodzie pracują. Wykłady obejmują też wiele zagadnień dotyczących 
bezpieczeństwa lotu, zachowania w sytuacjach awaryjnych, a także zasad udzielania pierwszej pomocy. 
 

Po skończonym kursie trzeba jeszcze zaliczyć testy sprawdzające zdobytą wiedzę. Gdy wszystko zostanie zaliczone, 

można wsiadać do samolotu. Dla początkujących stewardes najpierw są tzw. loty obserwacyjne - jako pasażerki 
obserwujące pracę koleżanek .Potem trzeba zaliczyć dwa rejsy wprowadzające. Instruktorka pokazuje, gdzie trzyma się 
tacki, serwetki, sztućce, jak podawać drinki. Ocenia, jak wypadł pierwszy kontakt z pasażerem 

 

 

   

 


