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 Dzisiejszy numer to podsumowanie lata i wakacji ... 

 Przedstawiamy zatem ... 

 

1. Miejsca na świecie, 
które Polacy odwiedzają 
podczas wakacji. 
 

 

 

 
 

2. Najdziwniejsze hotele 

na świecie 

 

 

 
3.  Biuro podróży 

w którym uczniowie klasy TURYSTKA 2u odbywali 

październikowe praktyki 
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MIEJSCA, KTÓRE POLACY NAJCZĘŚCIEJ 

ODWIEDZAJĄ W WAKACJE 

Jak wiadomo wakacje to najlepsza pora na 

odpoczynek. Każdy człowiek inaczej spędza 

wolny czas. Jedni odpoczywają poprzez 

górskie wspinaczki, inni przez wylegiwanie 

na plaży a jeszcze inni poznając nową 

kulturę. Gdzie nasi rodacy najchętniej 
 i najczęściej spędzają swoje urlopy? 

Sondaże podają, że są to kraje takie jak: 

Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Egipt, 

Słowacja, Grecja, Włochy, Bułgaria, Niemcy  

Do ulubionych przez Polaków miejsc na 

wakacje należy Chorwacja. W ciągu 

ostatnich kilku lat ustępuje ona jednak 

miejsca coraz chętniej wybieranej Bułgarii. 
Polacy ciągle chętnie podróżują do 

Hiszpanii, Włoch i Grecji a także do Egiptu. 

Dużą popularnością zwłaszcza wśród rodzin 

z dziećmi cieszy się oprócz Egiptu także 

Turcja. Rosnące zainteresowanie nowymi 

kierunkami obserwowane od kilku lat 

potwierdza fakt, że odpowiadając sobie na 

pytanie, gdzie się wybrać na wakacje czy 

urlop, coraz częściej odpowiedzią są 

wycieczki objazdowe do takich państw jak 

Rumunia, Albania, Czarnogóra. Turyści 
zaczynają doceniać także Krym. Zobaczmy 

co mają w takim razie do zaoferowania 
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CHORWACJA 
Chorwacja, Republika Chorwacji – państwo w Europie Południowej, nad Morzem Adriatyckim 

graniczy od południa z Bośnią i Hercegowiną i Czarnogórą, od wschodu z Serbią oraz Węgrami 
 i Słowenią od północy. Od południowego zachodu ma dostęp do Morza Adriatyckiego. 

NAJCIEKAWSZE MIEJSCA W CHORWACJI: 

  

Park Narodowy Jezior Plitwickich                                              Wyspa Brać  

          

                                                                     Szybenik 
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CZECHY 
 

Czechy ( Česko), Republika Czeska (Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie 

Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu  

z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą 

 i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech 

właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. 

Zamek na Hradczanach                                           Most Karola w Pradze 

 

 

Kaplica Czaszek w Kutnej Horze                             Katedra Św. Wita            
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HISZPANIA 
 

Hiszpania, Królestwo Hiszpanii (hiszp. Reino 

de España, gal. Reino de España, kat. Regne 

d'Espanya, arag. Reino d'España, bask. 

Espainiako Erresuma, okc. Regne d'Espanha, 

ast. Reinu d'España) – 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 północy, przez Pireneje, kraj 

graniczy z Francją i Andorą. W skład Hiszpanii 

wchodzą także Baleary na Morzu Śródziemnym, 

Wyspy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim 

oraz tzw. terytoria suwerenne (hiszp.: 

plazas de soberanía), w skład których 

wchodzą dwie hiszpańskie posiadłości w 

Afryce Północnej, Ceuta i Melilla.

NAJCIEKAWSZE MIEJSCA W HISZPANII 

   Wyspa  Gran Canaria                                             Sagrada Familia 

                 

 

Siam Park 

 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_galicyjski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_kataloński
http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_aragoński
http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_baskijski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_oksytański
http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_asturyjski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Półwysep_Iberyjski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceuta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Melilla
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pireneje
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andora
http://pl.wikipedia.org/wiki/Baleary
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Śródziemne
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EGIPT 
Egipt nazwa oficjalna Arabska Republika Egiptu państwo położone w północno-wschodniej 

Afryce z półwyspem Synaj w zachodniej Azji. Egipt graniczy z Izraelem i Strefą Gazy na 

północnym wschodzie, Sudanem na południu i Libią na zachodzie. Od północy rozpościera się 

Morze Śródziemne, a na wschodzie Morze Czerwone. 

NAJCIEKAWSZE MIEJSCA W EGIPCIE 

Wielki Sfinks                                                                     Synaj 

         

 

Dolina Królów 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Synaj_(półwysep)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_Gazy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sudan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Libia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Śródziemne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Czerwone
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SŁOWACJA 
Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika[6]) – państwo śródlądowe w 

Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) 

oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w 

skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – 

do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami. 

NAJCIEKAWSZE MIEJSCA NA SŁOWACJI 

AquaPark Tatralandia 

 

Zamek Bratysławski                                                           Krasna Horka 

                

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_słowacki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Słowacja#cite_note-.C3.9Arad_vl.C3.A1dy_SR-6
http://pl.wikipedia.org/wiki/Państwo_śródlądowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_Środkowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Węgry
http://pl.wikipedia.org/wiki/1993
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechosłowacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/2004
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
http://pl.wikipedia.org/wiki/2009
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_euro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bratysława
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dunaj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Węgry
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GRECJA 
 

Grecja (gr. Ελλάδα Elláda,lub Ελλάς Ellás, ), 
Republika Grecka (Ελληνική Δημοκρατία 

Ellinikí Dimokratía, – kraj położony w 

południowo-wschodniej części Europy, na 

południowym krańcu Półwyspu 

Bałkańskiego. Graniczy z czterema 

państwami, Albanią, Republiką Macedonii 

i Bułgarią od północy, oraz Turcją od 

wschodu. Ma dostęp do czterech mórz: 
Egejskiego i Kreteńskiego od wschodu, 

Jońskiego od zachodu oraz Śródziemnego 

od południa. Grecja posiada dziesiątą pod 

względem długości linię brzegową na 

świecie, o długości 14880 km. Poza częścią 

kontynentalną, w skład Grecji wchodzi 

około 1400 wysp, w tym 227 

zamieszkałych. Najważniejsze to Kreta 

Dodekanez, Cyklady i Wyspy Jońskie. 

Najwyższym szczytem jest wysoki na 2917 

m n.p.m. Olimp. 

NAJCIEKAWSZE MIEJSCA W GRECJI 

        Akropol                                                                Partenon 

  

Knossos 

 

 
 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_grecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Półwysep_Bałkański
http://pl.wikipedia.org/wiki/Półwysep_Bałkański
http://pl.wikipedia.org/wiki/Albania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Macedonia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bułgaria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Egejskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Kreteńskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Jońskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Śródziemne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_brzegowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Grecji
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kreta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dodekanez
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyklady
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Jońskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Olimp
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WŁOCHY 
 

Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie 

Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO 

należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata. 

NAJCIEKAWSZE MIEJSCA WE WŁOSZECH: 

             Koloseum                                                                                     Garda 

      

 

Krzywa Wieża w Pizie 

 

 

 

 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_włoski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_Południowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_Południowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Półwysep_Apeniński
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/NATO
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BUŁGARIA 
 

Bułgaria, Republika Bułgarii (България, Република България) – państwo położone  

w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach. Graniczy z Serbią oraz Macedonią od 

zachodu, Grecją i Turcją od południa, Morzem Czarnym od wschodu i Rumunią od północy. 

NAJCIEKAWSZE MIEJSCA W BUŁGARII: 

 

Rylski Monastyr                                                                            Borowiec 

 

 

Dolina Róż 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bałkany
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serbia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Macedonia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Czarne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rumunia
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NIEMCY 
Niemcy (Republika Federalna Niemiec, RFN; niem.: Deutschland lub Bundesrepublik 

Deutschlandi – państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie. Składa się z 

16 krajów związkowych (landów), a jego stolicą i największym miastem jest Berlin. Państwo 

ma powierzchnię 357 021 km² i panuje w nim klimat umiarkowany. Z ponad 80 milionami 

mieszkańców jest najludniejszym krajem Unii Europejskiej. Jest to czołowe pod względem 

gospodarczym i politycznym państwo Europy. Stanowi część strefy Schengen i strefy euro, jest 

członkiem ONZ, OECD, G8, G20. 

NAJCIEKAWSZE MIEJSCA W NIEMCZECH: 

Mur Berliński                                                                     Heide Park 

 

Muzeum Pergamońskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_niemiecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:De-Bundesrepublik_Deutschland.ogg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Państwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Federacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kraj_związkowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_umiarkowany
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Układ_z_Schengen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_euro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narodów_Zjednoczonych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Współpracy_Gospodarczej_i_Rozwoju
http://pl.wikipedia.org/wiki/G8
http://pl.wikipedia.org/wiki/G20
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Brama Brandenburska 

NAJDZIWNIEJSZE HOTELE NA ŚWIECIE  
HOTEL Z SOLI 
W Boliwii, na pustyni Salar de Uyuni, znajdziemy jeden z najbardziej niezwykłych hoteli na 
świecie - hotel Tayka de Sal - w całości zbudowany z soli. Boliwijska pustynia Salar de Uyuni 
nazywana jest największą solniczką świata. To pozostałość po wyschniętym słonym jeziorze w 
Andach. Hotel de Sal Tayka znajduje się na północnym brzegu Salar de Uyuni. Zbudowany jest z 
bloków soli pochodzących z Salaru oraz innych naturalnych materiałów regionu andyjskiego. 
Hotel posiada dwa dziedzińce zadaszone przezroczystym materiałem, który zatrzymuje ciepło. 
Funkcję dywanów pełnią grube warstwy pokruszonej soli, rozsypanej na podłogach. Wszystkie 
pokoje ogrzewane są energią słoneczną, a 
w chłodniejsze dni dodatkowo 
dogrzewane. Ściany, meble i podłogi 
zbudowane są w większości z 
wydobywanych w okolicy bloków solnych. 
Nikogo więc nie dziwi, że w obiekcie 
obowiązuje zakaz lizania ścian. 

 

 

http://info.podroze.gazeta.pl/temat/podroze/hotel
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 HOTEL Z LODU 

  Zbudowany z lodu i ze śniegu Ice Hotel w Jukkasjärvi w Szwecji co roku przyciąga zupełnie 
nową architekturą i atrakcjami. Czynny jest już na początku grudnia, w kwietniu w całości się 
rozpływa. Struktura hotelu pochłania 3000 ton lodu i 30000 m3 śniegu. Nocleg w temperaturze 
-5 stopni Celsjusza połączony z podziwianiem zorzy polarnej to atrakcja nie dla zmarzluchów. 
Mniej odważni mogą zwiedzać hotel do godziny 18 lub spać w ogrzewanych pokojach. Aby 
komfortowo spędzić noc w Ice Hotelu należy przestrzegać kilku zasad. Ubranie powinno być 
wielowarstwowe, buty na tyle duże, by zmieściły się w nich wełniane skarpety, a bielizna 
najlepiej termiczna. Klienci otrzymują odpowiedni śpiwór oraz ciepłą czapkę i rękawiczki, po 
czym zasypiają na lodowym łożu pokrytym skórami renifera. Rano pije się gorący napar  

z borówki, a następnie wskakuje 
do sauny. Hotel dysponuje dwoma 

restauracjami: ciepłą z przytulnym 

wnętrzem ogrzewanym 
kominkiem oraz zimną, w której 
potrawy podawane są na 
lodowych talerzach. Wieczorem 

można wypić drinka oczywiście  
z lodowego kieliszka.  

 

 

 

HOTEL NA DRZEWIE 

 

W północnej Szwecji, w miejscowości Harads, można spędzić urlop dosłownie na drzewie. 
Właściciele TreeHotel zbudowali jednak coś więcej niż tylko samą chatkę w koronach drzew 

o której każdy marzył w dzieciństwie. Renomowani architekci i projektanci stworzyli 

unikatowe,proekologiczne kwatery. TreeHotel składa się z sześciu takich różnych domków o 
niezwykłym designie. Domki, mają powierzchnię od 15 do 30 m kw. Są umieszczone na 
sosnach, na wysokości od czterech do sześciu metrów nad ziemią i gwarantują niesamowite 
widoki. Z zewnątrz także zadziwiają np. domek o nazwie Microcube to lustrzana kostka 

 z lekkiej aluminiowej struktury i szklanych paneli, która odbija niebo i rosnące dookoła drzewa. 
W l2011 udostępniony został nowy domek - Ufo - przypominający kosmiczny statek, który 
wylądował wśród koron drzew. TreeHotel jest otwarty przez cały rok. Dzięki podłogowemu 
ogrzewaniu, domki na sosnach, są w stanie sprostać klimatowi północnej Szwecji. 

http://info.podroze.gazeta.pl/temat/podroze/hotel
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HOTEL W BECZKACH PO WINIE 

 

W holenderskim nadmorskim miasteczku Stavoren koneserzy wina znajdą coś dla siebie. Hotel 
De Vrouwe van Stavoren oferuje nocleg w beczkach po winie. Ogromne beczki (pojemność ok. 
14 tys. litrów), które służyły do przechowywania wina zostały wyremontowane i zamienione w 
luksusowe pokoje hotelowe wyposażone w telewizor, radio, prysznic i wc. W beczce mieszczą 
się dwa pojedyncze łóżka, 
szafki nocne oraz małe okienka, 
które wpuszczają do 
przesiąkniętej zapachem 
Beaujolais beczki odrobinę 
światła i trochę świeżego 
powietrza. Łazienka oraz 
skromny salon znajdują się w 
dalszej, dobudowanej do 

beczki, części małego 
apartamentu. Unoszący się w 
powietrzu zapach czerwonego 

burgundzkiego wina to jedyny 

minus dla tych, którzy nie są 
jego miłośnikami.  

 

http://moto.pl/MotoPL/0,0.html
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HOTEL NA WODZIE I POD WODĄ 

 

Utter Inn to czerwony domek widoczny na powierzchni jeziora Malaren w Västeras w Szwecji. 
Hotel położony jest na platformie o powierzchni około 25 metrów kwadratowych. Z zewnątrz 
wygląda niepozornie, przypomina typowy szwedzki domek, ale tak naprawdę składa się z 
dwóch, połączonych ze sobą poziomów. Platforma 
unosi się częściowo nad powierzchnią wody, a 
pozostała część hotelu znajduje się trzy metry pod 
wodą. W zanurzonych w wodzie kajutach, można 
podziwiać podwodne życie. Utter Inn pomieści tylko 
dwie osoby, które dotrzeć tam mogą tylko drogą 
wodną. Zaraz przy zejściu do części sypialnianej 
(znajdującej się pod wodą) zlokalizowana jest kuchnia 
i łazienka. Na górze można zaś oddawać się kąpielom 
słonecznym.  

Jest tu "taras" na którym zmieszczą się duże leżaki.  

JAPOŃSKIE KAPSUŁY 

 

 Wynajmowane przez Japończyków minimalistyczne kapsuły mieszkalne przypominają raczej 
trumny, a nie pokoje. Wymiary takiego lokum to około 2 -2,5 metra długości, mniej więcej 1 
metr wysokości i 1 metr szerokości. Mieści się tam materac zajmujący właściwe całą podłogę, 
podwieszony telewizor pomagający się relaksować po pracy i niewielkie półeczki na drobiazgi. 
W pobliżu znajdują się dzielone z innymi gośćmi łaźnie i jacuzzi. Zamiast drzwi w kapsułach są 
rolety. Taki klaustrofobiczny hotel to dla obcokrajowców dodatkowa atrakcja turystyczna. 
Hotele kapsułowe znajdują się m.in. 
w Tokio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://info.podroze.gazeta.pl/temat/podroze/hotel
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NOCLEG W TRUMNIE 

 

W Berlinie znajdziemy ekscentryczny hotel 

wzniesiony przez artystę i muzyka Larsa 

Stroschena. Hotel Propeller składa się z 35 
pokoi, z których każdy ma inną konwencję i 
wystrój, a także swoją oryginalną nazwę, 
która odzwierciedla atuty wnętrza. Można 
tam odnaleźć pokoje, w których główną rolę 
odgrywa kolor (jak Chicken Curry), sypialnię 
pełną luster (Mirror Room), a także pokoje, 
w których łóżka zapadły się częściowo pod 
podłogę. Najbardziej intrygujący jest jednak 
pokój "Grobowiec", w którym śpi się 
w...trumnach. Cały hotel przypomina 
gigantyczne dzieło sztuki. 
 

NOCLEG W BETONIE 

 

Das Park Hotel w austriackim Linz to wyjątkowo dziwne miejsce. Oferuje, zdawałoby się bardzo 
niewygodne pokoje, ale jak zapewniają turyści, nocleg w betonowej rurze ściekowej o średnicy 
ok. 2 metrów może być całkiem przyjemny. Dzięki malowidłom ściennym wykonanym przez 
austriackiego artystę i praktycznie 
urządzonym wnętrzu wcale nie jest tu 

ponuro. Ponadto opłatę za 
zakwaterowanie goście wyceniają według 
własnego uznania. Na terenie hotelu 
znajduje się również restauracja, kafeteria 
oraz baza sanitarna. Betonowe kwatery 

czynne są od maja do października.  
 

 

 

 

PIESKIE SPANIE 

      Goście Dog Bark Park Inn śpią w Tobym - gigantycznym psie rasy beagle. Ten motelik 

 w kształcie psa w Cottonwood w Idaho w Stanach Zjednoczonych z pewnością jest 
wyjątkowy. Budynek, a właściwie pies ma około 9 m wysokości, 4 m szerokości i 10 m 
długości. Wewnątrz znajduje się sypialnia, łazienka i schody prowadzące do "głowy", gdzie 
jest jeszcze druga sypialnia. Łącznie w motelu mogą nocować 4 osoby. Śmiesznym 
elementem obiektu są materiałowe uszy, które ruszają się zgodnie z kierunkiem wiatru. 

http://info.podroze.gazeta.pl/temat/podroze/hotel
http://fm.tuba.pl/
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Motel został zaprojektowany i zbudowany przez małżeństwo, które zajmuje się rzeźbieniem 
psich figurek z drewna. Właściciele sprzedają je gościom na pamiątkę. Nietypowe B&B 
istnieje od 1997 roku.  

 

NA WYSOKOŚCIACH 

W Harbour Crane w Harlingen w Holandii mogą spać naraz tylko dwie osoby. Śmiałkowie 
spędzają nocleg w ekskluzywnym dźwigu portowym na wysokości ok. 18 metrów. Oprócz 
zachwycających widoków, można tu liczyć na komfortowe wyposażenie - podwójne łóżko, 
obszerne fotele, minibar, ogrzewanie, klimatyzację a także sprzęt audiowizualny. Cena zawiera 

także śniadanie, które jest dostarczane specjalną wewnętrzną windą.  
 

 

 

 

Agencja Turystyczna ATAS 

Firma Atas Spółka z o.o. 
Agencja turystyczna pracuje w branży Biura podróży w Katowicach. Obszar działalności firmy 
to biura podróży, podróże, turystyka. 
 Firma znajduje się pod adresem Warszawska 3, w miejscowości Katowice (kod pocztowy 40-

009), województwo Ślaskie. 32 255 24 84  
Biuro w Pigułce,czyli troszkę informacji na temat Agencji Turystycznej  
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ATAS : 

specjalizuje się w organizacji wyjazdów na kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest 
przedstawicielem renomowanych szkół językowych za granicą i posiada kilkaset ofert kursów: 
wakacyjnych, całorocznych, standardowych, intensywnych, specjalistycznych oraz wyjazdów 
grupowych , organizuje również wyjazdy językowe połączone z praktykami do Irlandii oraz rok 
szkolny -szkoła średnia w USA, Irlandii i Niemczech. Jako jedyne biuro w Polsce prowadzi  
w okresie wakacji regularne połączenia autokarowe do szkół językowych w Anglii.  

Jest również czołowym organizatorem turystyki młodzieżowej. W ciągu roku wysyła wiele grup 
na zagraniczne wycieczki szkolne (m. in. na bardzo popularne Warsztaty językowe w Londynie). 
 W każdym roku ATAS rozszerza swoją ofertę obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży.  
 

 

Agencja Posiada Certyfikaty oraz Rekomendacje 

 

Agencja Organizuje Warsztaty i Kursy językowe dla 
grup do miejsc takich jak: 

język angielski : Malta,Wielka Brytania  
język niemiecki : Niemcy,Austria. 
 

Przykładowy Program warsztatów języka angielskiego 
w LONDYNIE . 

 

Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość 

poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. 
Oferta ta jest uzupełnieniem programu nauczania 

języka angielskiego, a także geografii 
 i  historii. Korzystamy z rodzin sprawdzonych, 

starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej 

Brytanii. 

 

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży 
uczącej się języka angielskiego. Intensywny  
i ciekawy program zwiedzania współgra 

 z możliwością ćwiczeń językowych, które 
prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia 
językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach. 

Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała 
okazja do wypróbowania swoich umiejętności 
językowych oraz mobilizacja do dalszej nauki. 
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1 DZIEŃ 

Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest 

z grupą, przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej 
Brytanii. 

 

2 DZIEŃ 

Przeprawa promowa Calais (Francja) – Dover 

(W. Brytania). 

Londyn: Tower of London, Tower Bridge, St. Paul’s 

Cathedral, Millennium Bridge. 

Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską. 
 

3 DZIEŃ 

Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. 
Londyn: Spacer po Westminsterze, przejście obok 

Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big 

Ben, Buckingham Palace, St. Jame’s Park, Muzeum   

Historii Naturalnej, Science Museum, przejazd 

obok Harrods’a – najsłynniejszego londyńskiego 

domu towarowego. 

Obiadokolacja, nocleg. 

 

4 DZIEŃ 

Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. 
Londyn: Muzeum Figur Woskowych Madame 

Tussaud’s, British Museum, Oxford Street, Regent 
Street, Piccadilly Circus, Plac Trafalgar.  

Obiadokolacja, nocleg. 

 

5 DZIEŃ 

Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. 
Londyn: London Eye, rejs statkiem po Tamizie, 

spacer po Greenwich, Południk „0”. 
Wyjazd z Londynu około godziny 16.00. 
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją 
miejską 

Przeprawa promowa Dover (W. Brytania) – Calais 

(Francja). 

 

6 DZIEŃ 

Przyjazd do Polski 

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim. 

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu.  


