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Dzisiejszy numer to rzeczywiste podsumowanieDzisiejszy numer to rzeczywiste podsumowanie

zeszłego roku..turystyczne oczywiście....zeszłego roku..turystyczne oczywiście....

Przedstawiamy kraje, które pokochali polscy turyści.....Przedstawiamy kraje, które pokochali polscy turyści.....

rok 2017......Nowy rok ..nowe możliwości ..nowerok 2017......Nowy rok ..nowe możliwości ..nowe

wyprawy.....wyprawy.....

Życzymy samych sukcesów!! Życzymy samych sukcesów!! 

Zapraszamy do ciekawostek!!:)
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Nowe kierunki wakacyjneNowe kierunki wakacyjne

Polaków w roku 2016Polaków w roku 2016

Gdzie byli?

Co zwiedzili? 

  Co najczęściej wybierali? 

Oto lista najczęściej wybieranych kierunków przezOto lista najczęściej wybieranych kierunków przez

Polaków.Polaków.  
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Nr 1

      Hiszpania

Państwo w Europie Południowej, największe z trzech państw położonych na Półwyspie Iberyjskim. 

 Na zachodzie Hiszpania graniczy z Portugalią, na południu z należącym do Wielkiej Brytanii Gibraltarem, oraz

 przez Ceutę i Melillę z Marokiem. Na północnym wschodzie, przez Pireneje, kraj graniczy z Francją i Andorą. 

Hiszpania to kraj  składający się aż z 17 regionów, a każdy z nich ma coś szczególnego, czym może przyciągnąć

do siebie turystów. Jako stary kraj jeszcze starszego kontynentu to państwo szczyci się wieloma obiektami,

które warto obejrzeć.

3 największe  atrakcje  turystyczne  w Hiszpanii

Największą atrakcją turystyczną Hiszpanii zdaniem użytkowników TripAdvisor jest Wielki Meczet w

Kordobie, zwany po hiszpańsku La Mezquita, pochodzący z VIII w., wielokrotnie przebudowywany,

służy obecnie za katedrę rzymskokatolicką diecezji Córdoba w Hiszpanii. 
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2. miejsce: Alkazar w Sewilli - sławny pałac królewski, którego początki sięgają XI w., kiedy

rezydowali tutaj przedstawiciele kalifatu kordobańskiego. Zalicza się do najwspanialszych

kompleksów pałacowych w Hiszpanii 

Na 3. miejscu znalazła się Alhambra - warowny zespół pałacowy w Grenadzie w andaluzyjskim

regionie Hiszpanii, zbudowany w latach 1232–1273. Alhambra była ostatnim punktem oparcia

Arabów w Hiszpanii. 
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Nr 2 

Chorwacja
Państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej i Europy Południowej, nad Morzem Adriatyckim i graniczące

od południa z Bośnią i Hercegowiną oraz Czarnogórą, od wschodu z Serbią oraz Węgrami i Słowenią od

północy. Od południowego zachodu ma dostęp do Morza Adriatyckiego. 

Głównym celem przyjazdu turystów do Chorwacji jest wybrzeże Adriatyku i tutejsze nadmorskie kurorty.

Wysoki sezon trwa tu od połowy czerwca do połowy września, chociaż pierwsi turyści przyjeżdżają już

początkiem maja. 

3  największe  atrakcje  w  Chorwacji 

Dubrownik - Można tworzyć różne rankingi - najpiękniejszych, najsłynniejszych, najcenniejszych,
najchętniej odwiedzanych miejsc w Chorwacji - i zawsze można być pewnym, że w każdym z

tych zestawień znajdzie się Dubrownik, prawdziwa "Perła Adriatyku". Bo kto nie widział
Dubrownika, ten nie zna Chorwacji. Stare miasto pełne zabytkowych świątyń i kamienic
zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO już w 1979 r. Największe
wrażenie robią jednak mury obronne, dzięki którym miasto nigdy nie zostało zdobyte. 
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Park Narodowy Jezior Plitwickich - Tam gdzie zagina się charakterystyczny "rogal" Chorwacji
(mówimy tu rzecz jasna o kształcie na mapie) leży jedno z tych miejsc, którego nie wolno

ominąć - Park Narodowy Jezior Plitwickich. Odkąd wybudowano wygodną autostradę, zagląda
tu nieco mniej turystów, co wcale nie odbiera uroku temu czarodziejskiemu zakątkowi. Park

Narodowy obejmuje kompleks szesnastu jezior krasowych połączonych ponad 90
wodospadami. Dzięki dużej zawartości rozpuszczonego w wodzie węglanu wapnia jeziorka

posiadają nieziemsko turkusowy kolor, a malowniczości dodają porośnięte mieszanymi lasami
strome brzegi. 

Hvar - Liczba wysp, którymi pochwalić się może mała Chorwacja idzie w setki. Ale gdyby trzeba było wybrać

tylko jedną z nich, to zdecydowanie najlepiej udać się na Hvar, nazywany czasami "Królową

Chorwackich Wysp". Według autorów poczytnego magazynu "Traveller" ( w wersji oryginalnej) jest

jedną z 10 najpiękniejszych wysp świata, nie ustępując swoimi walorami takim sławom jak Bora Bora

czy Capri. 
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Nr 3 

Albania

Państwo w południowo-wschodniej Europie na Bałkanach. Albania na zachodzie ma dostęp do Morza

Adriatyckiego, a na południowym zachodzie do Morza Jońskiego. Od Włoch oddziela ją cieśnina

Otranto o szerokości ok. 72 km. Łączna długość granic lądowych wynosi 720 km, natomiast wybrzeża

morskiego – 362 km. Albania to dawny teren świata antycznego. Z piękną i bogatą historią. Dla

przykładu, Durrës, dziś drugie co do wielkości miasto Albanii, założone zostało już w 625 roku p.n.e.

Nazwa pochodzi od greckiego Dyrrhachion. Świadectwem tego jest spory i dobrze zachowany

amfiteatr. 

3  największe  atrakcje  w  Albanii

Naszą listę otwiera Porto Palermo - zatoka w pobliżu Himary, na południowym krańcu kraju. Zakątek

przyciąga turystów czystą, ciepłą wodą, a także tajemniczym zamkiem na półwyspie. To jedna z kilku

twierdz na terenie Albanii, które do dziś świadczą o potędze Imperium Osmańskiego sprzed ponad

200 lat. 
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Będąc w środkowej części kraju nie można także ominąć miasta Kruja, które znajduje się ok. 20 km od

Tirany. Może chwalić się bardzo bogatą historią, a charakterystyczna, górująca nad miastem

warownia jest dla Albańczyków prawdziwym skarbem narodowym. W średniowieczu była miejscem

słynnych walk pod wodzą Skanderbega. Dziś jest on bohaterem narodowym, a w zamku działa

muzeum dotyczące jego osoby. 

Jezioro Szkoderskie znajduje się na na granicy Albanii (1/3 powierzchni) i Czarnogóry. Jest ono

największym na Półwyspie Bałkańskim. Powierzchnia zbiornika jest zmienna i wynosi ok. 360–550 km

kw. Stanowi dom dla licznych gatunków ptaków, m.in. pelikanów, kormoranów i czapli. Największe

miasto to Szkodra, które znajduje się właśnie po stronie albańskiej. 
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Nr 4 

Czarnogóra

Państwo w Europie Południowej powstałe po rozpadzie Serbii i Czarnogóry. Wcześniej

republika związkowa Federacyjnej Republiki Jugosławii (1992–2003) oraz Serbii i Czarnogóry

(2003–2006). Leży na wybrzeżu Morza Adriatyckiego i graniczy z Serbią, Kosowem, Chorwacją,

Bośnią i Hercegowiną oraz Albanią. 

W 2015 roku kraj ten odwiedziło 1,560 mln turystów (15,5% więcej niż w roku poprzednim),

przynosząc dla niego przychody na poziomie 902 mln dolarów.

Boka Kotorska - Na niewielkim obszarze Czarnogóry, która ma wielkość naszego województwa

lubuskiego, mieści się cała masa urokliwych zakątków. Oto najpiękniejsze miejsca czarnej

perły Adriatyku. 

3  największe  atrakcje  w  Czarnogórze
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Nad wodami Boki Kotorskiej znajduje Kotor - pięknie zachowane, średniowieczne miasto, którego historia

sięga IX wieku. Otoczone z trzech stron górami nazywany jest najdalej wysuniętym na południe fiordem

Europy. Miasto wypełniają wąskie uliczki i urokliwe place, przy których stoją przepiękne kościoły sprzed setek

lat. Mury obronne miasta mają 4,5 kilometra długości i 20 metrów wysokości. Prowadzą one do Twierdzy św.

Jana (Tvrdjava Sv. Ivan), znajdującej się na Samotnym Wzgórzu (260 m n.p.m.). 

Do najpiękniejszych miast nad zatoką należy Perast, zabytkowe miasteczko, które liczy jedynie 300

mieszkańców. Czas zdaje się tu stać w miejscu od setek lat, a wąskie uliczki, które mają formę

schodków nie są tak zatłoczone jak te w Kotorze. Pozostałości po zabytkach z czasów Republiki

Weneckiej w połączeniu z zapierającym dech w piersiach widokiem na okolicę rzeczywiście czynią

niewielkie miasteczko jedną z najwspanialszych pereł Europy Południowej. 



21

Nr 5

Gruzja

Państwo położone na pograniczu Europy i Azji, na Kaukazie Południowym (Zakaukaziu). Obszar 69,7

tys. km². Graniczy na północy z Rosją, na wschodzie z Azerbejdżanem, a na południu z Armenią i

Turcją; zachodnią granicę kraju wyznacza wybrzeże Morza Czarnego. Stolicą Gruzji jest Tbilisi, przy

czym od 2012 r. siedzibą parlamentu jest Kutaisi, a sądu konstytucyjnego Batumi. 

W 2015 roku kraj ten odwiedziło 2,279 mln turystów (2,2% więcej niż w roku poprzednim), generując

dla niego przychody na poziomie 1,936 mld dolarów.

3  największe  atrakcje  w  Gruzji 

Kutaisi, miasto w zachodniej Gruzji , w którym lądują samoloty tanich linii, znajduje się nad

rzeką Rioni, na wysokości 125 – 300 m n.p.m. Warto zatrzymać się tutaj na dłużej, bo miasto

pełne jest zabytków, które stanowią dowód długiej i interesującej historii tego zakątka. Kutaisi

było niegdyś stolicą m.in. Imperium Abchaskiego i królestwa Imeretii. Koniecznie trzeba tu

zobaczyć Katedrę Bagrata i Monastyr Gelati (na zdjęciu) – obie atrakcje widnieją na liście

światowego dziedzictwa UNESCO. 
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 Wardzia to jedno z wielu skalnych mias  , które można zobaczyć na terenie kraju. Ten wyżłobiony w zboczu

góry Eruszeli klasztor znajduje się na południu, niedaleko miasta Aspindza. Został założony w 1185 roku jako

schronienie przed Mongołami i mieścił ponad sześć tysięcy komnat. Miasto, do którego można było dotrzeć

przez kilka dobrze ukrytych tuneli w pobliżu rzeki Kura, miało kościół, salę tronową i skomplikowany system

irygacyjny nawadniający tarasowe pola uprawne. Częściowo zniszczyło je trzęsienie ziemi w roku 1283, a

najazd Persów w 1551 roku na dobre zakończył życie klasztoru. Obecnie Wardzia jest główną atrakcją

turystyczną w regionie Samcche-Dżawachetia. Miejsce jest utrzymywane przez małą grupkę mnichów i za

niewielką opłatą można je zwiedzać. 

Tbilisi - stolica i największe tutejsze miasto liczy ponad półtora miliona mieszkańców. Jest głównym

ośrodkiem kulturalno-przemysłowym Gruzji. Aglomeracja leży na stokach Kaukazu Małego, nad rzeką

Kurą. Koniecznie trzeba wybrać się na spacer po Starym Mieście, nad którym góruje starożytna

twierdza Narikala z III wieku. 
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Nr 6

 Gambia

Państwo położone w zachodniej części kontynentu afrykańskiego. Od północy, południa i

wschodu graniczy z Senegalem. Od zachodu posiada dostęp do Oceanu Atlantyckiego, przy

ujściu rzeki Gambii. Dawniej kolonia brytyjska, niepodległość uzyskała w 1965 r. Stolicą jest

Bandżul. 

Gambia to najmniejsze pod względem powierzchni państwo kontynentalnej Afryki, zajmujące

wąski, 50-kilometrowej szerokości skrawek lądu wzdłuż dolnego biegu rzeki Gambii .

3  największe  atrakcje  w  Gambii 

Wyspa James

Zachowane zabytki obrazują długą historię kontaktów między Europą a Afryką, sięgającą
czasów przedkolonialnych - znajduje się tu fort wpisany na listę dziedzictwa UNESCO
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Bandżul

Kolonialna elegancja i spokojne tempo życia stolicy. Główny ośrodek gospodarczy i
kulturalno-naukowy kraju.

Gunjur

Odpoczynek w rybackiej wiosce na południu, która jest znacznie spokojniejsza niż sąsiadujące z
nią od północy kurorty. W Gunjur działa niewielkie targowisko, jest tu też kilka sklepów i mała

restauracja.
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Nr7

Oman

Państwo w Azji, leżące na Półwyspie Arabskim, nad Morzem Arabskim i Zatoką Omańską. Graniczy ze
Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Arabią Saudyjską i Jemenem. Stolica mieści się w mieście

Maskat. Oman należy do Ligi Państw Arabskich. 

Oman położony jest w południowo-wschodniej części Półwyspu Arabskiego, nad Morzem Arabskim.

Teren Omanu jest w dużej części płaski, w zachodniej części kraju znajduje się pustynia Ar-Rab al-
Chali.

3  największe  atrakcje  w  Omanie 

Sułtanat Omanu to państwo położone w południowo-wschodniej części Półwyspu Arabskiego,

graniczące ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Arabią Saudyjską i Jemenem. Władcą kraju jest

sułtan Kabus ibn-Said, rezydujący w leżącym na północy Maskat, stolicy i największym mieście

Omanu. Mieszka tu niecałe 800 tys. ludzi, a tutejsza architektura i folklor łączą w sobie wpływy

portugalskie i muzułmańskie. 
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Maskat, Nakhl, Bahla, Jabrin - niemal każde większe miasto w Omanie może poszczycić się

monumentalną twierdzą czy chociażby fortem. Większość z nich pochodzi z XVII wieku przypominając

o burzliwej historii sułtanatu. Twierdza Bahla znajdująca się w środkowej części kraju została wpisana

na  listę UNESCO w 1987 roku. 

Nizwa to miasto w środkowym Omanie, położone ok. 140 kilometrów na południe od Maskatu. Od

wieków słynie z wyrobów rzemieślniczych, które do dziś można kupić na tutejszym bazarze - turyści

najczęściej zaopatrują się w mosiężną i srebrną biżuterię oraz piękną ceramikę. W pobliżu rynku

znajduje się imponujący zamek z XVII wieku, którego gruntowną renowację przeprowadzono w latach

90. XX wieku. W czasie prac użyto wyłącznie tradycyjnych materiałów, by wraz z rynkiem tworzył

harmonijną całość. Całe miasto otrzymało w 1993 roku nagrodę Organizacji Miast Arabskich. 
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Dziękujemy za uwagę!!! Zapraszamy  do następnych turystycznych lektur:) 

Gazetkę wykonała Sandra Musioł z klasy 3ul, pod przewodnictwem mgr. Doroty Krężel
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