Serdecznie zapraszamy
wszystkich do lektury
Świątecznego wydania
magazynu BON VOYAGE.
W dzisiejszym numerze
głównie tematyka
noworoczna i świąteczna.

Zachęcamy do lektury
i życzymy wszystkim WESOŁYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA i
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU.
Uczniowie klasy I U
Paulina, Marta, Nikola i Dominika

Tekst 1 – Mikołaj żyje z turystyki
Tekst 2 – Trochę norweski święty
Tekst 3 – Święta za odrą –JARMARKI ŚWIĄTECZNE W EUROPIE
Tekst 4 – Zamki , pałace ,dworki i hotele
Tekst 5 – Sylwestrowe szaleństwa w kraju i za granicą
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ŚWIĄTECZNA

TURYSTYKA
Kiedyś wyjazd na Boże Narodzenie
gdzie indziej niż do rodziny uważany
był za dużą ekstrawagancję. I choć
nadal większość Polaków spędza te
święta w rodzinnym gronie to
stopniowo grupa tych, którzy chcą
wyjechać rośnie. W innych krajach
takie wyjazdy są znacznie bardziej
popularne.
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MIKOŁAJ ŻYJE Z
TURYSTYKI

Oczywiście krajem mającym najlepiej
rozwinięty biznes świątecznoturystyczny jest Finlandia.
Miano to zostało wywalczone
w długiej,sąsiedzkiej batalii. Od tej
pory niemal każdy wie,że święty
Mikołaj mieszka właśnie w tym
kraju,konkretnie w miejscowości
Rovaniemi. Choć samo miasto ma
kilka innych atrakcji główną
pozostaje wioska świętego
Mikołaja. Działa przez cały rok.
Nawet latem można tam
sfotografować się
z gospodarzem czy wysłać
specjalną kartkę z odpowiednim
oficjalnym znaczkiem.
Reszta pobytu w Rovaniemi
wypełniona jest typowo
zimowymi rozrywkami.
Można więc jezdzić na
skuterach śnieżnych,psim
zaprzęgiem,zwiedć farmę reniferów.
Goście przed
wycieczkami
otrzymują
specjalne ciepłe
buty,kurtki i
rękawice,ponieważ
nawet bardzo ciepłe
ubranie może
okazać się na fińską

zimę za słabe. Tego typu wycieczki
ma w ofercie kilka biur podróży.
Nie ma co prawda bezpośredniego
połączenia z żadnego z polskich
portów lotniczych do Rovaniemi,ale

turyści wysyłani są rejsowymi
samolotami
Finnair i
przesiadają się
w Helsinkach.
Koszt
kilkudniowej
imprezy wynosi
około 3500zł.
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TROCHĘ NORWESKI
ŚWIĘTY
5

Choć to Finowie kazali się
propagandowymi zwycięzcami „wojny
o adres świętego Mikołaja”, to jednak
Norwegia nie zrezygnowała do końca
z praw do świętego. Norweski Mikołaj
mieszka w Savalen i Drbark. Tak więc
mamy do wyboru aż dwie siedziby. Oby
dwa biura działają przez cały rok. Pakiet
usług jest podobny do fińskiego,choć
tutejszy Mikołaj jest żonaty,można więc
fotografować się również z „Mikołajową”.
Miejscowość nie opiera jednak swojej
oferty wyłącznie na świątecznej tradycji.
Można tam spędzić urlop korzystając
między innymi z ośrodka SPA.
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ŚWIĘTA ZA ODRĄ

Niemcy nie kojarzą się specjalnie z Bożym Narodzeniem. Tymczasem świąteczna
oferta naszych zachodnich sąsiadów jest naprawdę bogata i może zainteresować
polskich turystów. Jeśli chodzi o „rozgrzewkę przedświąteczną” to niemieckie
miasta są pod tym
względem wyjątkowe.
W większości z nich
odbywają się większe
lub mniejsze jarmarki
adwentowe.
Poza
sprzedażą rozmaitych
produktów związanych
z Bożym Narodzeniem
przy
tej
okazji
oferowane są często
dodatkowe atrakcje
takie jak przejazdy
bryczką itp.
Berlin jest również stolicą jarmarków adwentowych.
W stolicy Niemiec odbywa się ich ponad 60. Spacerując od jednego do drugiego
można zwiedzić niemal całe miasto.
Innym miastem,wartym odwiedzenia jest Drezno. Pośród jarmarków,które tam
się odbywają najbardziej znany jest „Striezelmarkt”. Nazywany tak,od słowa
Striezel(strucla),czyli trachu. Jednak dla mniejszych biuru może to być okazja
do zdobycia tych nielicznych klientów,dla których duże firmy nie będą
uruchamiały
swojej
machiny.Daje to możliwość
nie tylko sprzedania kilku
wyjazdów ekstra,ale być
może
pozyskania
klientów,którzy jeśli będą
zadowoleni powrócą do
biura by nabyć
inne imprezy szyte na
miarę.
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JARMARKI ŚWIĄTECZNE W EUROPIE
Jarmarki bożonarodzeniowe wpisane
są

na

stałe

w kulturę

każdego

europejskiego

kraju

i przez

wielu

uznawane

są

za

jedną

z najpiękniejszych

gwiazdkowych

tradycji.
To także doskonały moment, żeby
zaplanować dłuższy pobyt z rodziną
na zagranicznych jarmarkach. Mimo
wszechogarniającej zimowej aury, atmosfera adwentowych wydarzeń pomoże rozpalić
zarówno duszę, jak i ciało.
Tradycja organizowania w listopadzie i grudniu festiwalu bożonarodzeniowych obyczajów
wywodzi

się

z obszaru

niemieckojęzycznego
w Niemczech

i sięga

końca

XIV,

a w Austrii końca XIII wieku.
Do dziś, właśnie w Niemczech,
organizowane

są

jarmarki

bożonarodzeniowe
o najmocniej zakorzenionych
tradycjach, które przyciągają
po

kilka

rocznie.

milionów
bo

co

gości
roku

sprzedawcy dbają o bogatą
ofertę produktów regionalnych. Na licznych straganach można więc znaleźć lokalne wyroby
rękodzielnicze, figurki z drewna, ręcznie zdobione akcesoria choinkowe czy koronki, sery,
pieczywo, miód, grapa i wino. Przedstawiamy przegląd kiermaszów w największych miastach
Europy.
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Räuchermännchen, oryginalnego dziadka

NIEMCY KOLONIA

do orzechów, zabawki dla dzieci, bombki,

W niemieckiej Kolonii odbywa się
zwykle

aż

sześć

bożonarodzeniowych.

jarmarków

Są

to

dwa

malownicze jarmarki pod piękną, gotycką

ręcznie robione mydła, ceramikę, biżuterię.
Co

zjeść? M.in.

pieczone

jabłka

z orzechami i cynamonem w zalewie
z glühwein,
katedrą Kölner Dom, jarmarki na Alter
Markt

i

na

Neumarkt,

czyli

grzanego

wina.

Dla dzieci - Dzieciom spodoba się jarmark

jarmark

na Rudolfplatz, wyjątkowy średniowieczny
jarmark bożonarodzeniowy przy Muzeum
Czekolady i... pływający jarmark na statku
żeglugi po Renie. Świąteczne jarmarki
w Kolonii przyciągają co roku około dwóch
milionów osób.Przedświąteczną atmosferę
dopełniają liczne koncerty i pokazy na
scenie, szlak szopek bożonarodzeniowych,
wielkie lodowisko na Heumarkt oraz
degustacja

lokalnych,

na Alter Market. Jest tu najwięcej stoisk

rozgrzewających

z zabawkami, karuzele, teatrzyki lalkowe

smakołyków.

oraz siedziba św. Mikołaja.

Co można kupić? Kolorowe, drewniane
figurki

palące

fajki

-

tzw.
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smakołyków

BERLIN

m.in.

naszpikowanego

bakaliami keksu (stollen), cynamonowych
precli, a także bardziej sytych przysmaków
- podawanego na gorąco chleba ze słoniną
czy bratwurst - kiełbasek z grilla. Wśród
napitków króluje glühwein – grzane
wino z przyprawami, którego zapach unosi
się nad całym jarmarkiem.
Dla dzieci: Świąteczny jarmark przy Placu
Poczdamskim oferują atrakcję, którą będą

W całym Berlinie odbywa się kilkadziesiąt
świątecznych

jarmarków.

z najbardziej

interesujących

Jednym
jest

ten

zachwycone

m.in.

Winterwelt

zimowy

w którego

w centrum Gendarmenmarkt. Tym, co

karuzela,

skład
oraz

dzieci.

Jest

park

wchodzi

nią

rozrywki,
lodowisko,

70-metrowy

tor

wyróżnia go pośród innych jest bogaty,
utrzymany na wysokim poziomie program
kulturalny. Są koncerty chórów, świetnych
muzyków jazzowych, występy śpiewaków
operowych. Popołudniami można oglądać
akrobatów,

żonglerów,

tancerzy.

Ze względu na moc atrakcji, za wstęp po
godzinie czternastej trzeba zapłacić 1 euro.
zjeżdżalnia na oponach.

Co kupić? Sprzedawcy kuszą wyrobami
rękodzielniczym - ozdobami świątecznymi,

Kiedy? Jarmark świąteczny w Berlinie 26

biżuterią, obrazami, a nawet antykami.

listopada 2012 - 31 grudnia 2012

Co zjeść, wypić? Gendarmenmarkt
to także raj dla smakoszy. Można tu
spróbować świątecznych i adwentowych
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do

SŁOWACJA

nadziewane gęsią wątróbką lub kapustą,
pieczone kiełbaski i gęsi, kapuśniak,

Jarmark

bożonarodzeniowy

pagacze, czyli ciasta skwarkowe, chleb ze

w Bratysławie jest mniej komercyjny niż

smalcem i cebulką, wątróbki po cygańsku,

ten w Pradze. Mimo to oferuje szeroki

potrawy

wybór

produktów

-

od

mięsne

i

rybne

z

grilla.

lokalnego

rzemiosła, po ceramikę i zimową odzież.
Odbywa się na Placu Głównym, Placu
Franciszkańskim i Placu Hviezdoslava.
Na ponad 100 stoiskach sprzedawane są
typowe regionalne potrawy i napoje,
a także upominki.
Co kupić? Kto szuka prezentów, ma
do wyboru tradycyjną ceramikę z Modrej,
szopki i lalki z kukurydzianych liści,

Nie brakuje

mnóstwo aniołków w każdej postaci,

wypieków - strudli z owocami, pierników

haftowane serwety, figurki z wosku,

miodowych itp. Do picia jest m.in.

wiklina. Ceny - od kilku do kilkunastu euro.

grzane wino, miód pitny, grog i poncz.

Co

zjeść

i

wypić? Bardzo

placki

z ciasta

oczywiście

słodkich

Kiedy? Jarmark świąteczny w Bratysławie

kaloryczne, ale pyszne przekąski. Loksze,
czyli

też

23 listopada - 23 grudnia 2012

ziemniaczanego
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WIEDEŃ

Na

się

dominują

tradycyjne

wyroby: zwierzątka z siana, zabawki
z drewna, gliniane anioły, figurki do

Jarmarki świąteczne w Wiedniu
pięknie

straganach

komponują

z

domowych

barokową

szopek.

Obowiązkowym

punktem programu powinna być wizyta w

architekturą miasta. Czas oczekiwania na
Boże Narodzenie odmierza w Wiedniu
adwentowy

kalendarz

neogotyckiego,

w

oknach

rozświetlonego

świątecznymi dekoracjami ratusza przy
Rathausplatz. Pod każdą z dat kryje się
obraz młodego austriackiego malarza,
codziennie

uroczyście

odsłaniana

jest

jedna praca. Tuż przed ratuszem stoi
pałacowej

piekarni,

gdzie

turyści

obdarowani kucharską czapką mogą upiec
swoje własne, świąteczne ciastko. Warto

ponad 25-metrowa choinka przywożona
co roku z innego landu. Nie mniej ważne
jest też Drzewo Serc, pod którym spotykają
się młode pary. Dzięki zaaranżowanej tu

wstąpić też do teatru marionetek.

"Poczcie w Chmurach" można wysłać
miłosny list - w sposób tradycyjny lub

Co kupić? Ozdoby z dmuchanego szkła,

drogą

biżuterię, świece dekoracyjne, pyszne sery

elektroniczną.

Atrakcją

dla

i szynki, precle, pieczone kasztany.

najmłodszych jest Reniferowy Ekspres.
Bajeczna atmosfera panuje też przed

Co zjeść i wypić? Ciasta m.in. strucle

pałacem w Schönbrunn, gdzie od ponad 30

jabłkowe, pierniki,

lat odbywa się adwentowy jarmark.

chleby

domowego

wypieku, wędzone mięso i samodzielnie

Można się tu napić grzanego wina

destylowane sznapsy.

i posłuchać śpiewanych przez chóry kolęd.
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BELGIA
Wizyta

motywy,

którym

towarzyszą

efekty

świetlne i muzyka. Wokół rozstawionych
na

jarmarkach

świątecznych w Brukseli usatysfakcjonuje
przede wszystkim łasuchów. W Belgijskiej
stolicy można w grudniu skosztować
specjałów świątecznych z całej Europy.
Od dań takich jak ślimaki czy ostrygi,
po pierniki i angielski pudding świąteczny.
Popija

się

to

wszystko

tradycyjnym

skandynawskim grzanym winem - glögg

jest w ponad 200 drewnianych kramów.

lub jego niemiecką odmianą - glühwein.

Jeśli po przejedzeniu potrzeba będzie

Można także liczyć na morze belgijskiej

trochę ruchu można pokręcić się w koło na

czekolady pod każdą postacią. Jarmark

długim

zajmuje całą powierzchnię starego miasta
m.in. gotycki ratusz i dawny pałac
są

lodowisku

Kiedy? Jarmark świąteczny w Brukseli

królewski. Co pół godziny na fasadzie
wyświetlane

100 metrów

znajdującym się na końcu jarmarku.

wraz z Grand Place, na którym znajdują się

ratusza

na

25 listopada 2012 - 01 stycznia 2013

świąteczne
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CZECHY
Kiedy śnieg pokrywa gotyckie wieże

Co zjeść, wypić? Gorący poncz,

ratusza i słynny zegar astronomiczny,

pitny miód, pieczone kasztany i tradycyjne

Praga staje się tłem pięknej zimowej baśni.
Jarmarki bożonarodzeniowe w Pradze
odbywają się na Rynku Starego Miasta
wokół błyszczącej ogromnej choinki oraz
na placu na Wacława. Na jarmarkach
w Pradze

spodoba

się

szczególnie

dzieciom. Jest bożonarodzeniowe minizoo,
scena

na

wolnym

powietrzu,

gdzie

odbywają się przestawienia świątecznych
bajek, można odbyć przejażdżkę bryczką,
a na stoiskach kupić kolorowe, jedyne
w swoim rodzaju pacynki. Na zamku

czeskie pieczywo. Można wybierać spośród

Królewskim na Hradczanach stoi piękna

całej

szopka betlejemska.

trdelniki - tradycyjne czeskie pieczone

gamy pysznych słodyczy, m.in.

ciastka z cynamonem.
Co kupić? Ręczne rzeźbione lalki i
Kiedy?

zabawki z drewna, czeskie kryształy,

Jarmark

świąteczny

w Pradze od 1 grudnia 2012 do 1 stycznia

ręcznie zdobione kubki ceramiczne.

2013
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POLSKA

także

W Bajkowym

Jarmark

bożonarodzeniowy

To

wspaniałe

atrakcji dla

Lasku

świątecznych

we

dzieci.

można

posłuchać

opowieści.

Wokół

drewnianej wieży z balkonem i rzeźbami

Wrocławiu w tym roku znów zagościł na
Rynku.

sporo

wydarzenie

artystyczne i kulinarne. Na jarmarku we
Wrocławiu swoje wyroby i specjały
oferują kupcy z Polski, Litwy, Węgier,
Niemiec, Białorusi, Austrii i Czech.
Są tam kramy z biżuterią, rękodziełem
artystycznym

i

świątecznymi

prezentami.

Jedna

z

części

świątecznego jarmarku poświęcona jest
bożonarodzeniowej

kuchni

regionu

Dolnego Śląska, gdzie można się napić

krasnali odbywają się kameralne koncerty

wrocławskiego

skosztować

adwentowe, a także serwowana jest m.in.

tradycyjnych przysmaków kuchni śląskiej.

gorąca czekolada. Niezwykłą atrakcją

Na jarmarku świątecznym we Wrocławiu

tegorocznego jarmarku we Wrocławiu są

raczyć się też można miodem pitnym,

pokazy i warsztaty rzeźbienia w lodzie.

piernikowymi
pieczonymi

grzańca

sercami

i

w

czekoladzie,

Każdy,

i

prawdziwie

bożonarodzeniowy we Wrocławiu będzie

kasztanami

świątecznymi

potrawami.

Jarmark

miał

kto
możliwość

odwiedzi
nabycia

jarmark
monety

na

bożonarodzeniowy we Wrocławiu należy

szczęście - wybitej na miejscu przez

już do tradycji. Nawiązuje do największych

kowala.

i

najpiękniejszych

jarmarków

świątecznych Europy. Na ulicy
Świdnickiej

stoi

świąteczna

brama, która wprowadza gości
na jarmark świąteczny. Każdy
może

się

sfotografować

z gigantycznymi
wartownikami

krasnalami
jarmarku

we

Wrocławiu. Poza świątecznymi
punktami

gastronomicznymi

i cukierniczymi na jarmarku jest
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ZAMKI,
PAŁACE,
DWORKI I
HOTELE
POLSKA DWORKAMI, PAŁACAMI I ZAMKAMI STOI I MA TO SWÓJ ZNACZĄCY WPŁYW NA RYNEK
HOTELARSKI. Szacuje się, że funkcje noclegowe oferuje ok. 250-300 obiektów
historycznych poza dużymi miastami . To ogromny rynek, ok 20 proc. Wszystkim
hoteli w Polsce. A tylko co trzeci z tych obiektów jest skategoryzowany.

16

Różnice można mówić o historii i położeniu Polski, ale na pewno miały one jeden pozytyw. Pozostało
nam mnóstwo budynków historycznych, które stanowią atrakcyjną ofertę turystyczno-noclegową
z jednej strony, a z drugiej znaczącą cześć rynku hotelarskiego i wyzwanie dla dostawców.
Szlacheckie dworki z XXVII i XIX wieku w Wielkopolsce, na Mazowszu, w Małopolsce
i w Polsce Centralnej, zamki (krzyżackie) na Warmii i Mazurach, ale także w innych częściach kraju,
pałace stawiane sobie przez niemieckich magnatów na Ziemiach potem Odzyskanych, a więc na
Dolnym Śląsku, Górnym Śląsku, Pomorzu Zachodnim, Mazurach, chodź jest ich też sporo na
Mazowszu czy w Łódzkiem. W Polsce jest ok 2,5 – 3 tys. Obiektów zamkowych i pałacowych,
a licząc wszelkiego rodzaju dworki nawet dużo więcej.
Na Dolnym Śląsku obiekty pałacowe uratowały ofertę pobytową Wrocławia, który mógł
zaproponować jako ośrodki dla piłkarzy i rodziny UEFA na Mistrzostwo Europy 2012 pałace
w Sulisławiu, Książu, Wielkopolska zaoferowała Dwór Prusim… Na Pomorzu i Mazurach piłkarzy
mogą
gościć
…

Jak
widać
oferta
obiektów
zabytkowych na cele komercyjne jest ważnym
i spójnym elementem polskiej
branży
noclegowej, całkiem dobrze sobie radząc na
rynku. Co nie znaczy, że nie ma swoich
problemów, ograniczeń i wyzwań.

HISTORYCZNA SPECYFIKA
Obiekty zabytkowe pełnią dziś wiele funkcji, a
noclegowa jest tylko jedną z nich. Według szacunków, ok 10 – 12 proc. Takich obiektów zostało
zrewitalizowane na funkcje hotelowe. Przede wszystkim są one wykorzystywane zgodnie ze swoim
podstawowym przeznaczeniem, czyli jako rezydencje rodzinne przedwojennych lub nowych
właścicieli, w sporej części z nich znajdują się muzea lub pełnią one funkcje budynków użyteczności
publicznej(urzędy, szpitale, sądy, szkoły, domy kultury itp.), a część została zakupiona przez firmy
jako siedziby.
Fundamentem specyfiki i głównym wyróżnikiem takich obiektów jest ich lokalizacja
i historia. Mogą one stanowić same w sobie atrakcje turystyczną napędzając w ten sposób napływ
gości. Najlepszą lokalizacją dla tego typu obiektu test położenie poza jakimikolwiek skupiskami
ludzkimi(ale z dobrym dojazdem), dzięki czemu można osiągnąć specyficzną i indywidualną
atmosferę ośrodka, nie będąc jednocześnie narażonym na hałasy zewnętrzne(natomiast goście
mogą się bawić do woli nie powodując skarg okolicznych mieszkańców).
Z drugiej strony przy przeznaczeniu obiektu historycznego na funkcje hotelowe trzeba się
liczyć z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z ich funkcji pierwotnej – zamki służyły do celów
obronnych, pałace projektowane były jako wielkie domy całosezonowe lub sezonowe dla jednej
bogatej rodziny, a z kolei dworki były po prostu większymi mieszkaniami szlachty. Narzuca do
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pewne uwarunkowania architektoniczne i funkcjonalne, nie wspominając o prawnych.
POD OCHRONĄ Większość z takich obiektów, szczególnie pałaców i zamków, znajduje się pod
ochroną konserwatora zabytków i jest wpisana do rejestru zabytków, więc wszelkie adaptacje
i zmiany wymagają jego zgody. Podstawą prawną jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami z 2003 roku .

Jest to prawo, które powinien poznać każdy inwestor zamierzający zaangażować się w zakup
i prowadzenie obiektu historycznego bez względu na jego funkcje. A obiekty takie mogą też być
uznane za pomnik historii, objęte ochroną w ramach parku kulturowego czy też wpisane na listę
światowego dziedzictwa kulturowego. Wszystko to ma swoje wymierne skutki prawne.
Przyjęty w polskim prawie model ochrony zabytku skoncentrowany jest nie na ochronie
praw przysługujących właścicielowi zabytku, lecz na zachowaniu lub rekonstrukcji dla potomnych
materialnego bytu obiektów uznanych za zabytki – przyznaje Maria Bogdoni, rzeczoznawca
majątkowy.
- W tym kontekście własność zabytku staje się niejako ograniczonym prawem
rzeczowym, ale dzięki temu jest jej ochrona jest skierowana przeciw niekorzystnym dla interesu
ogólnego działaniom właściciela.
Zabytkowy charakter obiektu nakłada więc na inwestora wiele ograniczeń, ale też może on
liczyć na pewne udogodnienia , np. finansowe podczas remontu i rewitalizacji budynku. Wprawdzie
ma na głowie konserwatora zabytków z jego uprawnieniami przed rozpoczęciem adaptacji
nieruchomości zabytkowej na cele komercyjne, w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu,
ale z drugiej strony może liczyć na pomoc finansową państwa i samorządu terytorialnego np.
w postaci obniżenia o połowę ceny sprzedawanej nieruchomości, jeśli zadeklaruje się jej
rewitalizację, różnego rodzaju ulgi podatkowe czy dotacje celowe na wykonanie odpowiednich prac
konserwatorskich czy budowlanych, które mogą stanowić nawet 50 – 70 proc. Całości inwestycji
(na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z maja 2004 roku) .
RYNEK I POPYT
Największe zasoby obiektów zabytkowych znajdują się na Wielkopolsce, ponad 20 proc.
wszystkich takich obiektów w Polsce (głownie szlacheckie dworki oraz arystokratyczne pałace
polskich i niemieckich przemysłowców). Drugi pod tym względem jest Dolny Śląsk – 12 proc. (pałace
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niemieckich arystokratów i przemysłowców), a trzecie Mazowsze – 11 proc. (liczne dworki i pałace
polskich magnatów). Co dziesiąty obiekt historyczny znajduje się na Pomorzu Gdańskim(polskie
pałace, stare zamki, dworki), a 7 proc. na Pomorzu Zachodnim (poniemieckie pałace, zamki
,rezydencje). Co dwudziesty znajduje się w Małopolsce oraz na Warmii i Mazurach.
Najwięcej wśród tego typu obiektów jest pałacy – ok. 50 proc., czyli ok. 150, 30 proc.
stanowią dworki, a 15 proc. zamki. Średnia liczba miejsc noclegowych w przeciętnym obiekcie
wynosi ok. 55 i zależy od jego charakteru. Najwięcej oferują zamki, przeciętnie 60 – 80 miejsc,
w pałacach jest ich średnio 50 – 60, a w dworkach od 10 do 50. Obłożenie w ponad połowie tego
typu obiektów nie przekracza 50 proc.

ZAMEK KSIĄŻ
Trzeci co do wielkości zamek w Polsce, po Malborku i Wawelu, z XII wieku, przebudowanych w stylu
renesansowym, barokowym i neorenesansowym. Dysponuje 400 pomieszczeniami, w tym hotelem.
Początki zamku sięgają końca XIII wieku, gdy książę Bolko I Surowy postawił tu strażnicę graniczną.

W XIV wieku miejsce to stało się siedzibą książęcą. Potem zamek przechodził z rąk do rąk. Pod
koniec XV wieku trafił do króla Czech Władysława Jagielończyka. Od XVI wieku aż do II wojny był
to majątek rodziny Hochbergów, która w XIX wieku doczekała się tytułu książęcego.
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Zamek otoczony jest parkiem krajobrazowym, w okolicy znajduje się też stadnina koni i palmiarnia.
Po wojnie został zdewastowany przez stacjonujące tu wojska radzieckie, a potem przez 30 lat
trwała jego renowacja. Książ dysponuje 186 miejscami noclegowymi i pow. konferencyjną na 300
osób.

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ ZAMKI, PAŁACE I DWORKI PRZY ADAPTACJI
Najczęściej adaptowane są zamki ze względu na dużą powierzchnię, umożliwiającą wprowadzenie
wielu funkcji, oraz atrakcyjne położenie turystyczne. Dzięki temu mogą one funkcjonować jako
obiekty wakacyjno-konferencyjne i konferencyjno-wakacyjne, zapewniając sobie wysokie i stabilne
obłożenie prawie przez cały rok. Z kolei pałace, których jest najwięcej, mają naturalną
predestynacje do gościnności, dobrą strukturę wnętrz i zazwyczaj malowniczą lokalizację. Dworków
jest w Polsce stosunkowo dużo, w większości są one podobne do siebie i nie oferują zbyt dużo miejsc
noclegowych. Ale dzięki temu są też niedrogie dla inwestora, który chce mieć zabytek.
W dostosowaniu ich do funkcji hotelowych problem sprawia układ amfiladowy przez co trudno jest
stworzyć standardową ofertę noclegową. Ale dobre na organizacje imprez okolicznościowych,
wesel, evetnów.
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Sylwestrowe szaleństwa
w kraju i za granicą
Coraz więcej naszych rodaków rezygnuje
z tradycyjnego spędzania świąt Bożego
Narodzenia w domowym zaciszu i decyduje
się przedłużyć wyjazdy sylwestrowe właśnie
o trzy dni świąteczne. Rzecz jasna, do wyboru
są dwie wersje takiego wypadu : na huczną
imprezę, wielki bal lub stok narciarski oraz –
wręcz przeciwnie – w miejsce, gdzie panuje
cisza i spokój. Listopad jest ostatnim czasem
na zarezerwowanie miejsc na pobyty
sylwestrowe lub świąteczne. Im bliżej tych
terminów tym gorzej z wolnymi miejscami,
klienci będą mogli liczyć jedynie na swoiste
last minute lub na to, że ktoś w ostatniej
chwili zrezygnuje.

nie tylko za rok. Właśnie dlatego w ofertach
coraz częściej pojawiają się kuligi,
noworoczne spacery po puszczy, okolicznym
lesie,
wycieczki
autokarowe
do
najpiękniejszych miejsc w regionie, a sam
obiad świąteczny lub bal urozmaicany jest
obecnością celebrytów.
Bardzo dużo hoteli, które posiadają na
swoim terenie centra SPA i wellness włącza
korzystanie z nich do ofert świątecznosylwestrowych.
Według
badań
GfK
Polonia,
przeprowadzonych dwa lata temu – tylko
5 proc. Polaków wybrało się na bal
sylwestrowy, a 3 proc. Spędziło Sylwestra pod
gołym niebem, za to rośnie popularność
imprez niebanalnych – Sylwester zbójnicki,
piracki, cygański, wiejski, na rafie koralowej
lub w kopalni.

Minęły już czasy, gdy gościom chcącym
powitać Nowy Rok wystarczała muzyka,
przystrojona sala balowa, jedzenie i szampan
o północy. Organizatorzy (najczęściej są to
hotelarze i restauratorzy) prześcigają się
w pomysłach, aby to właśnie ich impreza
zapadła
gościom
najbardziej
w pamięci
i aby chcieli
tam wrócić
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W wielkim mieście – Londyn
Jednym
z
najpopularniejszych
celów
wyjazdów sylwestrowych jest Londyn,
w którym największa i najpopularniejsza
zabawa odbywa się na Trafalgar Square –
placu, który położony jest w samym sercu
tego miasta. Gdy
Big Ben wybija
północ, nad Tamizą
rozpoczyna
się
pokaz
miliona
sztucznych
ogni,
które
wybuchają
w rytm puszczonej
muzyki.
To
właśnie
w Londynie od wielu

lat 1 stycznia odbywa się największa
noworoczna parada. W wydarzeniu bierze
udział tysiące tancerzy, muzyków, akrobatów,
a nawet klaunów. Przemierzają oni ulice
miasta w rytm uderzeń bębna. Parada
rozpoczyna się
od Parlament
Square i podąża
przez
Whitehall, Pall
Mall,
ulicę
Lower Regent
wzdłuż
Piccadilly aż do
ulicy Berkeley.

W wielkim mieście – Rzym i Paryż
Z kolei w Rzymie największe
tłumy gromadzą się pod
Colosseum, na placu Świętego
Piotra
lub
przy
słynnej
Fontannie Di Trevi i Schodach
Hiszpańskich. Warto zaznaczyć,
że pod Colosseum w Noc
Sylwestrową
temperatura
wynosi około +15 stopni
Celsjusza. W mieście odbywają
się przeważnie dwa duże
koncerty,
na
otwartym
powietrzu na placach odbywają
się koncerty muzyki klasycznej.
Trzeba jednak pamiętać, że
uliczna zabawa sylwestrowa w Rzymie kończy się do godziny pierwszej.
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Sylwester w Paryżu jest wielką spontaniczna
zabawą. Po godzinie 23.00 zamykany jest ruch
na Champs – Elisees i ludzie zaczynają
imprezować. Podobnie jest pod wieżą Eiffla.
Niestety Paryż nie oferuje pokazów
pirotechnicznych ani zorganizowanej zabawy,
a wycieczka sylwestrowa do tego miasta to
wydatek minimum 890 zł/os.

W zabytkowych wnętrzach
Ciekawym miejscem na spędzenie Sylwestra może być także zamek w Kakowskich Niepołomicach,
gdzie goście będą witani przez rycerzy z Bractwa Rycerskiego. Zabawa ta będzie odbywać się
w dwóch salach (muzyka grana na żywo i muzyka grana przez DJ-a), a siedzieć zaś goście będą
w ośmiu zabytkowych salach historycznych. Menu zostało przygotowane przez nadwornego
Mistrza Sztuki Kulinarnej.
Uzupełnieniem będą występy Teatru Ognia w wykonaniu szczudlarzy i połykaczy ognia oraz
Turniej Rycerski na dziedzińcu. Cena balu wynosi od 550 do 1100 zł od pary (z transportem).
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Na wodzie
Dla miłośników morskich podróży biura przygotowały rejsy na jachtach oraz na
pokładzie promów. Wielu turystów spędzających Sylwester w Londynie decyduje się
na rejs parowcem po Tamizie. Jest to przede wszystkim genialna przygoda na
pokładzie luksusowego statku.
W Chorwacji rejs zaczyna się w Trogirze i teoretycznie (wiele zależy od wiatru)
Sylwestra goście spędzają w Dubrowniku. Jeśli jednak wiatry nie dopiszą przywitanie
Nowego Roku przewidywane jest na wyspie Korcula lub na którejś z wysp
archipelagu Kornaty (cena od 2050zł/os) .
Tańsza jest Noc Sylwestrowa na promie na Bałtyku. Cena wynosi już od 395 zł od
osoby i zawiera miejsce w
kabinie 2- osobowej bez okna,
bufet z przekąskami, welcome
drink, kolacje sylwestrową,
zimny i gorący bufet w czasie
Balu Sylwestrowego, a także
zabawę z wodzirejem i muzyką
na żywo. Śniadanie – bufet
szwedzki.
Ciekawie prezentują się także
dawne
wojskowe
domy
wczasowe, które przed laty
dostępne były tylko dla
wojskowych i pracowników wojska i ich rodzin, a dziś walczą o każdego klienta.
Na okres Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, jak i ferii zimowych ośrodki te
przygotowały specjalne programy dla gości. Atrakcjami są wspólne spotkania
wigilijne, wieczorki taneczne, kuligi i ogniska, a za zwycięstwo w zawodach
i konkursach nagrodę przygotowane zostały tygodniowe pobyty w tych ośrodkach…
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