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Serdecznie zapraszamy 

do lektury PIERWSZEGO 

wydania magazynu BON 

VOYAGE. Czasopismo to 

jest przeznaczone dla 

miłośników 
podróżowania                   

i hotelarstwa. Każdy 
numer będzie 

prezentował różne 
formy turystyki. 

Przedstawiał miejsca 
warte zobaczenia              

i zachęcał do aktywnych 
form spędzania wolnego 

czasu. 

 
Zapraszamy do lektury        

i życzymy miłych wrażeń. 
Uczniowie klasy I U 

Natalia, Magda, Kasia, Marta, Paulina 
 

materiał źródłowy u autora 
 

 

 

 

 

 

Tekst 1 – Niesamowite miejsca na świecie – „Dubaj Raj „ 
czyli „naj” pod każdym względem 

Tekst 2 – Rodzaje turystyki – turystyka kulinarna plus 

symbole kulinarne  

Tekst 3 – Rodzaje turystyki – turystyka ornitologiczna  

Tekst 4 – Turystyka zabawy – Parki rozrywki 
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HOTEL "DUBAJ RAJ"(7*), 

 czyli "naj" pod każdym 

względem 
         Dubaj to owoc próżności poprzedniego 
władcy. To właśnie on postanowił, że stworzy 
miasto, o którym każdy na świecie będzie mówił, 
używając przedrostka "naj". Dubaj ma bowiem 
najwyższy budynek świata, najbardziej 
ekskluzywny hotel, najnowocześniejsze metro, 

największe centrum handlowe na świecie!!!!! 

 

 

Luksusy z gwiazdkami :) : 

Dubaj kusi hotelami - niezwykle luksusowymi 

i niezwykle 

drogimi. Znany 

na całym świecie 
jako wizytówka 
Dubaju to Burj 

al. Arab. 

7-gwiazdkowy 

gigant (wpisany 

do księgi 
rekordów 
Guinessa z racji 

liczby gwiazdek) 

w kształcie 

rozpiętego na 
wietrze żagla 
usytuowany jest 

na sztucznej 

wyspie oddalonej 

od linii 

brzegowej 

o 280 m. Ma 

321 m wysokości.  
Burj to wyłącznie 
hotel, nie 

zawiera 

pomieszczeń 
biurowych. Ci, 

którzy dysponują 
bardzo zasobnym 

portfelem, mogą pławić się w luksusach już za 
jedyne 1300 dolarów za dobę. Jeśli ktoś wychodzi 
z założenia, że jak szaleć, to na całego, może 
pławić się w ekskluzywnym apartamencie, 
którego cena dochodzi do 35 tys. dolarów za 
dobę. Dla tych, których nie stać na Burja, za około 

300 zł mogą wejść do hotelu i obejrzeć jego 
wnętrze. A jest co oglądać. 
Marmury, złote klamki, platforma widokowa, 
baseny, solaria, sauna, studio fitness, bar, 

kasyno, poczta, a nawet muzeum i biblioteka to 

tylko niektóre atrakcje oferowane bogaczom. 
Hotel posiada nawet własne lotnisko dla 
śmigłowców oraz akwarium z żywą rafą 
koralową. Jak w raju poczują się także żołądki 
gości. Mogą oni wybierać wśród kilkunastu 
różnorodnych restauracji. Jedna oferuje 

najbardziej wyszukane owoce morza, druga 

kuchnię europejską, spożywaną 200 m n.p.m., 
trzecia azjatycką itd. Nie znajdzie się nikt, kto 
wyjedzie z Dubaju bez kilku dodatkowych 

kilogramów.  
W Burj al Arab są powierzchnie pokryte 22-

karatowym złotem - łącznie 2 tys. mkw. 
Praktycznie całe 
wyposażenie hotelu 

zostało 
zaprojektowane 

i wykonane specjalnie 

dla niego, aby tworzyło 
zgraną całość. Dywany 
zostały sprowadzone z 
Indii, Afryki i Anglii, 

granit z Brazylii, 

a marmur na posadzki 

i ściany z Włoch, 
zresztą ten sam, 
którego w swej 
twórczości używał 
Michał Anioł.  
Z ciekawostek warto 

dodać, że proporcja 
pracowników hotelu 
do liczby gości wynosi 
6:1. Obsługa włada 

kilkunastoma językami 
świata, a konstrukcja 

budynku chroni przed 

wszelkimi anomaliami 

pogodowymi, które 
mogłyby wywołać 
chwianie się kolosa.  

Hotelowy Dubaj to jednak nie tyko Burj al Arab. 

Kto był nad zatoką, niewątpliwie zwrócił uwagę 
na Jumeirah Beach Hotel. To 5-gwiazdkowe cudo, 

które znajduje się niedaleko żagla, podobnie jak 
sąsiad przyciąga oko swoim kształtem. Hotel 
zbudowany jest na wzór fali. Szczególnie ładnie 
wygląda w nocy, kiedy jego oświetlenie idealnie 



 

4 

komponuje się z migającymi w barwach tęczy 
światłami na Burj al Arab. Charakterystyczną 
ofertą Jumeirah jest menu. Goście mogą posilić 
się specjałami kuchni z różnych stron świata, 
m.in. Libii, Argentyny, Włoch, Teksasu i Meksyku. 
W tym miejscu nie mogę nie wspomnieć o 
jednym z najnowszych i najciekawszych miejsc, w 

którym może zamieszkać osoba nastawiona na 
luksus. Atlantis Hotel, bo o nim mowa, zwraca 

oczywiście uwagę wymyślnym kształtem (w 
końcu jest w Dubaju) oraz ekskluzywnym 
wnętrzem. Główną atrakcją tego miejsca 
rozpusty jest akwarium, w którym pływają 63 tys. 
ryb. Przy próbie wyobrażenia sobie rozmiarów 
tego wynalazku pomoże być może fakt, że 
zaprojektowano je na wzór  
 

zatopionego miasta Atlantyda. 

Atlantis Hotel otwierano 

z wielką pompą. Na 
uroczystości pojawiły się 
światowej sławy gwiazdy, 
chociażby Kylie Minoque, 
Oprah Winfery i Charlize 

Theron. Wart 1,5 mld 

dolarów hotel położony jest 
na sztucznej wyspie 

Jumeirah. Budynek wyróżnia 
się łukiem, którym spięto 
jego skrzydła. Nocleg w 
kompleksie to koszt 25 tys. 

dolarów za dobę. Nie mam 
co prawda dylematu, czy 

pokusiłabym się na 
opływanie w luksusie, bo nie 
mam takiej sumy. Ale 

perspektywa zobaczenia 

chociażby sztucznej rzeki 
o długości 2 km z falami 
metrowej długości czy basenu z rekinami 
niewątpliwie kusi. 
 

 

 

 

 

 

Hotel: 

 

 

 

 

Podstawowe informacje: 

Ludność Dubaju: 1 559 000 

Lot z Polski trwa: około 6 godzin 

W roku 2008 zanotowano wzrost 8,3% liczby 

gości w hotelach w Dubaju w stosunku do roku 
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2007! W liczbach bezwzględnych wyniósłby on 7 
531 299 gości! 

11% wzrosła ilość pokoi hotelowych 
i apartamentów do wynajęcia w stosunku do 

roku 2007. 

Dubaj(  إمارة دبي) 
Państwo:  Zjednoczone Emiraty Arabskie 

Emirat: Dubaj 

Prawa miejskie: 9 czerwca 

1833 

Szejk: Muhammad ibn Raszid 

al-Maktum 

Powierzchnia: 4114 km² 

Ludność (2010) 
• liczba ludności 
• gęstość 

• aglomeracja  

2 262 000▲ 

408 os./km² 

3 410 737▲ 

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie 

(Dubaj) .... Bogactwo z tysiąca 
i jednej nocy... : 

Hotele : 

 

 
Ludność: 

 

Wycieczkowcze!!! :) 

Dubaj to również port dla luksusowych 

wycieczkowców. Specjalnie wybudowane 

nabrzeże dostosowane jest do obsługi tych 

nowoczesnych i luksusowych jednostek. Już sama 
lokalizacja stwarza dogodne warunki do obsługi 
tego segmentu turystyki. Położony w połowie 
dróg pomiędzy Europą a Dalekim Wschodem port 
jest chętnie odwiedzany przez miłośników słońca. 
Sezon wycieczkowców rozpoczyna się tu już 

z końcem europejskiego lata- czyli we wrześniu. 
Nabrzeże zlokalizowane w Port Rashid jest 

w stanie obsługiwać jednocześnie dwa duże 
statki. Doża głębokości basenu portowego 
powoduje, że mogą tam wypływać nawet 
największe jednostki. Port ten ma by 
alternatywną dla dotychczas dominujących 

portów karaibskich. Do Dubaju przybyły 82 statki 
z 182 tyś. pasażerów i członków załóg. Co roku 

spodziewają się większej ilości :)! 
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Turystyka 

Kulinarna  

Turystyka kulinarna  jest bardzo przyjemną 
turystyką uprawianą przez wielu turystów 
smakoszy. Jej rodzaj podróżowania 
bezpośrednio wchodzi w skład turystyki 
poznawczej. Przedmiotem poznawanym 

w tym przypadku jest jedzenie. Turystyka 

kulinarna polega na podróżowaniu po 
różnych regionach oraz zakątkach świata 
i degustowaniu potraw charakterystycznych dla 

danego kraju oraz państwa. Jak można się 
domyśleć, jest to jedna z najprzyjemniejszych 
turystyk, która pozwala na zapoznanie się 
z wieloma kuchniami światowymi. Turystykę 
kulinarną w bardzo prosty sposób można 
zdefiniować jako podróż do 
miejsc, w których znajdziemy 
określone produkty 
żywnościowe   

 

   

 

 Każdy kraj na świecie słynie 
z innej, charakterystycznej dla 

swojego regionu kuchni oraz produktów 
spożywczych. To skłania coraz większa liczbę ludzi 
do zapoznania się z takim rodzajem kuchni. 
Ponadto pod uwagę turyści uprawiający turystykę 
kulinarną biorą różnego rodzaju festiwale, których 
motywem przewodnim jest kuchnia oraz kulinaria 

smakowe. 

 

Jak pokazują najnowsze badania, turyści coraz 

częściej przed wyborem miejsca wakacyjnej 

podróży, sprawdzają walory kulinarne danego 

regionu. Obecnie jest to 

jeden z głównych 
czynników zachęcających 

do wyboru konkretnego 

kierunku urlopowego. 

Przy okazji jest to dobra 

sposobność na poznanie 

kultury danego kraju lub 

regionu.Nowy trend na 

turystycznym rynku 

widać chociażby po 

wzroście liczby biur 

podróży, które w swojej ofercie proponują 

wycieczki kulinarne 

 

 

Polska kuchnia kulinarna Polska kuchnia od 

pokoleń kusi potencjałem i różnorodnością 

smaków. W ramach XI Międzynarodowego Forum 

Gospodarczego w Gdyni poruszono inicjatywę 

promocji turystyki kulinarnej jako podstawy 

w stworzeniu ogólnoświatowej mody na polską 

kuchnię. Jak pokazują badania tego rodzaju 

podróże cieszą się dużym zainteresowaniem, a im 

ciekawsza oferta tym więcej sympatyków. 
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Na 

świecie 
coraz 

większą 
popular

ność 
zdobyw

ają 
restaura

cje 

opierają
ce się 
produkt

ach od 

krajowych producentów. Świeży, regionalny 
produkt i gastronomia - sukces gwarantowany.  

W Polsce i tak już dużo się dzieje. Powstają nowe 

szlaki kulinarne, rozwijają się festiwale, na których 
prezentowane są lokalne przysmaki mistrzów 
patelni. Na warsztatach kulinarnych mieszkańcy 

i turyści uczą się jak przyrządzać lokalne specjały. 

Nasza historia to wielokulturowość. Tradycje 

gastronomiczne kuchni kresowej, żydowskiej 

i polskiej cieszą się coraz większym 

zainteresowaniem. Sukces promocyjny może 

przynieść rozpropagowana na szeroką skalę 

certyfikacja obiektów gastronomicznych. 

W Małopolsce tę standaryzację wprowadzono w 42 

karczmach i restauracjach.  

        

  

Szlak kulinarny  Bogactwo kuchni woj. podlaskiego 

to w szczególności wynikowa wpływów kuchni 
litewskiej, białoruskiej, rosyjskiej, tatarskiej, 
żydowskiej i ukraińskiej 

W kuchni Białegostoku, tak jak w całej kuchni 
podlaskiej, dominują ziemniaki i grzyby. Podstawą 
tradycyjnej kuchni podlaskiej i jednocześnie 
wyróżnikiem kulinarnym są potrawy z ziemniaków. 
Najbardziej znane z nich to: babka ziemniaczana, 

kiszka ziemniaczana oraz kartacze. Ideą Szlaku 
Kulinarnego jest szlak turystyczny łączący różne 

lokale w mieście, serwujące potrawy tradycyjne, 
regionalne oraz atrakcje i miejsca związane 
z gastronomią. 

 Chcemy też ponownie wylansować zapomniany od 
czasów wojny „Białys” – tradycyjne pieczywo 

żydowskie – bułkę drożdżową wypełnioną 
pokrojoną cebulą i posypaną czarnym makiem. 
Przed wojną był to najpopularniejszy specjał 
białostocki sprzedawany wprost z ulicy. Dziś Białys 
cieszy się nadal olbrzymią popularnością, ale 
w Nowym Jorku. 

Szlak wraz z mapą kulinarną miasta stanowi 
samodzielną atrakcję turystyczną, jednocześnie 
uzupełniając inne produkty turystyczne miasta, 

w szczególności produkt Białystok Wielokulturowy. 
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SSyymmbboollee  kkuulliinnaarrnnee  

wwyybbrraannyycchh  kkrraajjóóww  

eeuurrooppeejjsskkiicchh:: 

 

1.Anglia: 

(HERBATA ANGIELSKA) 

 

2.Austria: 

(SZNYCEL WIEDEŃSKI) 
3.Belgia: 

(WATERZOOI) 

 

4.Bułgaria: 

(BAKŁAWA) 
 

5.Czechy: 

 
(UTOPENEC) 

 

6.Francja: 

(ŻABIE UDKA) 
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7.Grecja: 

(SAŁATKA GRECKA) 
 

8.Hiszpania: 

(GAZPACHO) 

 

9.Holandia: 

(SER GOUDA) 

 

10.Irlandia: 

(CODDLE) 

 

11.Litwa: 

 
(CZEBUREKI) 

 

12.Niemcy: 

(GOLONKA) 
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13.Portugalia: 

 
(ZIELONA ZUPA) 

 

14.Szwajcaria: 

 
(SER EMMENTALER) 

 

15.Węgry: 

 
(GULASZ WĘGIERSKI) 

 

16.Włochy: 

(spaghetti) 

 

 

Turystyka 

ornitologiczna , czyli 

birdwatching              

w Polsce. 

 

Turystyka ornitologiczna (birdwatching)  jest jedną 
z najpopularniejszych form turystyki przyrodniczej i 

wydaje się ona szansą dla wielu polskich firm. 
 

Początki turystyki ornitologicznej w naszym kraju to 
druga połowa XX wieku, swój rozwój zawdzięcza 
działalności Sekcji Ornitologicznej Polskiego 
Towarzystwa Zoologicznego, oraz amatorskim 

organizacjom skupiających miłośników ptaków. 
Zdecydowany wzrost zainteresowania tego rodzaju 

formą turystyki przypada jednak na koniec XX i 
początek XXI wieku, kiedy na rynku pojawił się 
specjalny sprzęt, a do księgarni trafiły nowe 
wydawnictwa ornitologiczne (naukowe jak i 

popularno-naukowe) , umocniły się także 
organizacje, z których największa – Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków (powstałe w 1991 

roku ) – liczy aktualnie ponad 2500 członków. 
Obecnie poza Sekcją Ornitologiczną PTZool. i 
kołami studenckimi istnieją 2 ogólnopolskie 
towarzystwa ornitologiczne i 2 przyrodnicze. 
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Funkcjonuje także 13 towarzystw regionalnych o 
podobnym profilu działań.  

Najlepsze lata 

 

   Istnieje wiele stron tematycznych oraz fora 

dyskusyjne. Szczególnie popularne są serwisy takie 
jak np. ptaki.info , birdwatching.pl , forum 

przyrodnicze Bocian oraz forum klubu Ciconia. W 

taki sposób obserwatorzy wymieniają się 
informacjami dotyczącymi swoich osiągnięć. 
Istnieje także specjalistyczna prasa tematyczna (np. 
Acta Ornithologica ) oraz popularno-naukowa (np. 

kwartalnik Ptaki Polski, Ptaki –Biuletyn 

Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków).  
   Obserwowanie ptaków jest w Polsce coraz 

popularniejszym zajęciem, któremu oddają się z 
upodobaniem rzesze młodzieży jak i dorośli. 
Birdwatching stał się popularny, ale wiele osób 
sądzi, że najlepsze lata ma jeszcze przed sobą. Co 
prawda turystyka ornitologiczna jest w trakcie 

rozwoju, ale rosnąca 
liczba amatorów 
wskazuje na gwałtowny 
wzrost jej popularności.  
   W 2000 roku w Polsce 

obserwowało ptaki z 
różną intensywnością 
prawdopodobnie około 
4000 osób, a liczba ta 
stopniowo rosła. W 
2003 roku mówi się już 
o kilku tysiącach osób, 
które amatorsko 
obserwują życie dzikich ptaków, a trzy lata później 

określa się liczbę osób związanych z różnymi 
organizacjami działającymi na polu ornitologii na 

ponad 3000 osób. Prawdopodobnie 
niebawem liczna osób zajmujących się 
birdwatchingiem osiągnie około 
10 000. W porównaniu z innymi 
krajami nadal wydaje się to dość 
niskim wynikiem, przykładowo w 
Ameryce zajmuje się tym około 50-70 

milionów osób, a liczba ta ciągle 
rośnie.  
 

  Dziewicza Polska 

      

   Wieża obserwacyjna w 
fińskim Parku Narodowym 

   Polska jest krajem, w którym rozwija 
się także zagraniczna, przyjazdowa 
turystyka ornitologiczna. Są osoby, 
które są skłonne uważać, że nasz kraj 
jest potęgą w tego typu turystyce i 

pozostaje w tym 

względzie w 
międzynarodowej 

czołówce , 
przyjmując rocznie 

kilka tysięcy 
birdwatcherów, 

głównie z Europy 
Zachodniej, w tym z 

Niemiec, Wielkiej 

Brytanii i Francji, ale 

także z Belgii czy 
Holandii. Na świecie 
Polska jest uważana 
za jedno z 

ciekawszych miejsc w 

Europie, a według 
niektórych 

zainteresowanych 

nawet na świecie. W 
naszym kraju istnieje wiele 

pięknych miejsc, które są w 
minimalnym stopniu 

przekształcone przez człowieka i 
idealnie nadają się do 
prowadzenia obserwacji 

ornitologicznych. Jednymi z 

najlepszych miejsc do obserwacji 

dzikich ptaków w Polsce są:  
 Zatoka Pomorska, ujście 

Świny ze społecznym rezerwatem 
Karsiborska Kępa 
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 Zatoka Gdańska, ujście Wisły, Mierzeja 
Helska 

 Park Narodowy Ujście Warty 

 Biebrzański Park Narodowy 

 Puszcza Białowieska 

 Zbiornik Jeziorsko 

 Rezerwat przyrody Stawy Milickie w dolinie 

Baryczy 

 Stawy w dolinie górnej Wisły (okolice Zatora 

i Spytkowic oraz Zbiornik Goczałkowicki) 

 Dolina Środkowej Wisły 

 Tatry 

 

 

Ekoprodukt 

 

   W wielu krajach na świecie turystyka 
ornitologiczna jest traktowana jako poważny 
ekoprodukt  turystyczny, a w Polsce obsługa tego 
typu ruchu turystycznego jest dopiero 

w początkowej fazie. W kraju istnieje obecnie tylko 
kilka biur turystycznych, które specjalizują się w 
organizowaniu tej turystyki. Przykładowo na 
Bagnach Biebrzańskich jest to m.in. Biuro Turystyki 

Przyrodniczej Biebrza Eco - Travel, w Parku 

Narodowym Ujściu Warty Biuro Turystyki 
Przyrodniczej Dudek, w Białowieskim Parku 
Narodowym Biuro Turystyki Przyrodniczej 

Białowieża oraz ogólnopolskie Biuro Turystyki 
Przyrodniczej i Aktywnej Bird, a także Klub Podróży 
Horyzonty. Ostatni z nich ma w swojej ofercie także 
kursy rozpoznawania ptaków,    a od niedawna 
organizuje spotkania miłośników ptaków na 
Wyspie Sobieszewskiej. 

 

 

   

 Jednak w przeważającej większości obserwatorzy 
ptaków sami organizują swoje wyjazdy podczas 

których korzystają z miejsc noclegowych 
w gospodarstwach agroturystycznych lub 

w pensjonatach, ale nocują także w namiotach lub 
czatowniach.  

   

 

Czekanie na sukces 

 

   Birdwatching bardzo mocno wiąże się 
z ekoturystyką czy też z turystyką zrównoważoną . 
Ma ona w głównej mierze formę indywidualną 
i najczęściej jest uprawiana samotnie lub w małych 
grupach. Warto podkreślić, że nie istnieje określony 
profil obserwatora ptaków. W grupie są ludzie 
w różnym wieku, z różnych miejsc i o różnym 
statusie zawodowym i materialnym. Jednym 

słowem turystyka ornitologiczna jest dla 
wszystkich, a jedną cechą wspólną wszystkich ludzi 
zajmujących się tym jest zamiłowanie do przyrody, 
a w szczególności do ptaków.  
   Według prognoz Instytutu Turystyki do 2013 roku 
powrót do natury będzie ważnym hasłem 
promującym wyjazdy do miejsc o możliwie nie 

przekształconej przyrodzie, 
a w najbliższych latach 
szczególnie szybko rozwijać 
się będzie segment pobytów 
,,na łonie przyrody’’.  
   Ekoturystyka jest 

intensywnie rozwijającym się 
działem turystyki, a świadczy 
o tym m.in. bardzo duże 
zainteresowanie możliwością 
obserwacji ptaków 
w miejscach atrakcyjnych 

przyrodniczo, dlatego właśnie 
można przyjąć za pewnik, że 

turystyka ornitologiczna w Polsce jest obecnie we 

wstępnej fazie rozwoju, a kolejne lata przyniosą 
dalszy jej wzrost.  
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PARKI 

ROZRYWKI 
 

Pierwszy park rozrywki w Niemczech 

powstał w 1951 roku. Został założony przez 
rodzinę Mack- Franz Mack oraz jego synów 

Rolanda i Jurgena. Park miał być połączeniem 
wesołego miasteczka z parkiem tematycznym. 
Jako siedzibę miasteczka wybrano mało znana 
wioskę Rust 
niedaleko granic z 

Francją 
i Szwajcarią. Już w 
pierwszym roku 

park odwiedziło 
250 tysięcy ludzi. 
Co pewien czas 

otwierano tam 

następne sektory 
tematyczne: 

włoski, 
holenderski, 

angielski, 

francuski, 

skandynawski, 

hiszpański itd. 
Dzisiaj Europa 

Park na 85 hektarach powierzchni oferuje 

13 terenów tematycznych. Znajdują się tam 
uliczki, skwery, charakterystyczne budynki z 

danego regionu. Esencją parku są wszelkiego 
rodzaju atrakcje- zjeżdżalnie i kolejki. Jest tam 

ponad 100 atrakcji. Coraz więcej gości zaczęło 
przyjeżdżać na dłużej niż jeden dzień co 
zaowocowało budową bazy hotelowej na 
terenie parku. Pierwszy hotel powstał w 1995r 

hiszpańskim stylu- Andaluzja. Drugi również 
w stylu hiszpańskim, powstał Zamek Alcazar 
w 1999r. Dzięki hotelom można było przedłużyć 
sezon na miesiące zimowe co zostało 
wprowadzone na przełomie 2000/2001 roku. 
Od razu przyniosło to sukces- przez pierwsze 

sześć zimowych tygodni gościło tutaj 180 
tysięcy gości. Trzeci czterogwiazdkowy hotel 
został zbudowany w stylu włoskim i został 

nazwany 

Colosseo. Kolejny 

był Santa Isabel, 
hotel zbudowany 

na podobieństwo 
portugalskiego 

monastyru. 

Razem cztery 

hotele stanowią 
największy pod 

względem łóżek 
resort 

w Niemczech 

(3500 łóżek). W 
1998r powstała sekcja konferencyjna. Na 
początku park zajmował tylko 16 hektarów, a 
teraz 85ha. Pracowników było 50, a obecnie 

jest ich 3100. Gości w 
pierwszym roku było 
tylko 250 tysięcy, 
a teraz liczba ta 

przekracza 4 miliony. 

Łóżek hotelowych nie 
było wcale, obecnie 
jest ich 3500 (plus 

1200 miejsc na 

campingu). W roku 

1975 działało tam 
5 restauracji, w tym 

roku 46. Inwestycje na 

początku wynosiły 
około 13 milionów, 
łącznie przekroczyły 
600 milionów. Bilet 
podrożał z 3 marek 

niemieckich na 45 euro, a liczba przedstawień 
wzrosła z jednego do 6. 
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Europa Park (Rust, Germany) 

 

 

 

 

 

 

Hide-Park (Niemcy) 

W 1954 roku koło Hamburga, powstał 
drugi park rozrywki w Niemczech. Zajmuje 

ponad 850 000 m
2
. Atrakcji jest dwa razy 

mniej niż w porze dniem parku, ale 
wywołują tyle samo adrenaliny. Dla wielu 
gości największa atrakcją jest wpisana do 
księgi rekordów Guinessa jako drewniana 
kolejka o największym kącie pierwszego 

spadku (61 stopnie) kolejka ta jeździ 
z prędkością 120 km/h. Wszystkie atrakcje 
przebija jednak otwarty 16 kwietnia Krake. 

Nazwa nawiązuje do morskiego potwora 
z Piratów z Karaibów. Wagonik wjeżdża na 
wysokość ponad 40 metrów i spada pod 
kątem 90 stopni. To pierwsza kolejka typy 

Dive-Coaster w Niemczech. Temat piracki 

zaistniał w Hide Parku w roku 2010. Wiele 
elementów do tego nawiązuje m.in. po 
uliczkach chodzą piraci, w sklepach można 
kupić pirackie gadżety i stroje, w restauracji 

można skosztować pirackich potraw. W parku 

pracuje ok. 900 osób, otwarty jest od 27 marca 
do 31 października. 

Aquapark (Litwa) 

 

W Litewskim uzdrowisku Druskienniki 

od kilku lat działa jeden z najnowocześniejszych 
Aquaparków w Europie. Jest podzielony na 

dwie strefy. Strefa A oferuje m.in. sztuczne 

morze z prawdziwymi falami, rwącą rzekę 
i osiem zjeżdżalni. Ponadto dwie sauny: sucha 
i mokra, duży basen, jacuzzi, strefa dla dzieci 

z placem zabaw i pokój do relaksu. Strefa B 
zwana jest strefą VIP. Istnieje tam miejsce 
zabaw dla dorosłych z alkoholem, specyficznymi 

występami oraz zabiegami SPA. Są tam również 
sauny: część 

suchych, 

część 
mokrych. 

 

 

 

 

 

 

Wodne atrakcje (Słowacja) 
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Basenova, 

Dunajska Streda, 

Galanta, Oravice, 

Patnice, Poprad, Rajec, 

Teplice, Velky, Vrbov 

to tylko kilkanaście 
najważniejszych 
kąpielisk termalnych 
na Słowacji. Wszystkie 
słowackie kąpieliska 
żyją z polskich 
turystów, dlatego też 
dbają o Polaków: mają 
strony internetową po 
polsku, obsługę w naszym języku, dogodne 
warunki dla biur podróży. Największym spośród 
parków wodnych jest Tatralandia pod 
Lipowskim Mikulaszem. Otwarty osiem lat 

temu jest dostępny cały rok dzięki termalnej 
wodzie. Gościom oferuje 29 różnej długości 
zjeżdżalni, 14 basenów, tropikalny kompleks 
(Wyspa Piratów), kompleks saunowy (16 saun), 
kompleks wellness oraz Holiday Village 

Tatralandia: kompleks mieszkaniowy składający 

się ze 155 bungalowów i apartamentów 
(prawie 800 miejsc noclegowych). Główni 
odwiedzający to mieszkańcy Śląska lub 
miejscowości wczasowych położonych w 
pobliżu granicy Słowacji. Listę obiektów oraz 
wszystkie informacje znajdują się na stronie 
www.aquafunpas.sk   

 

 

 

Jurasic Parki w Polsce 

 

 Dinolandia w Inwałdzie 

 Dinopark Kołacinek w Dmosinie  
 Dinopark w Szklarskiej Porębie 

 Dinopark w Malborku 

 Dinozatorland w Zabrzu  

 Jurajski Park Dinozaurów w Wasilkowie 

 Jurapark Bałtów w Bałtowie 

 Jurapark w Krasiejowie 

 Jurapark w Solcu 

 Łeba Park w Łebie 

 Mega Park w Grudziądzu 

 Park Dinozaurów w Witnicy 

 Park Dinozaurów w Ustroniu 

 Rodzinny Park Atrakcji w Rybniku 

 Woliński Park Dinozaurów 

 Zaurolandia w Rogowie 

 

 

 

Wszystkie te parki są związane z wystawą 
sztucznych dinozaurów. 


