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Wydanie II/2020/2021 Gazetka szkolna z wiadomości
ze świata turystyki i hotelarstwa

Wydanie I/2020/2021

Sezon turystyczny na Kubie
Po prawie ośmiu miesiącach zamknięcia lotnisko w Hawanie
otwiera się na turystów. Na Kubie zaczyna się właśnie sezon
turystyczny, który potrwa do marca. W kubańskim porcie lotniczym
obowiązkowo będziemy musieli zrobić badanie na COVID-19.
Otwarcie lotniska w Hawanie wynika z rozpoczęcia sezonu
turystycznego, który zwykle na Karaibach trwa od listopada do
marca. Kuba dotknięta kryzysem gospodarczym, wynikającym z
amerykańskich sankcji i spotęgowanym przez pandemię, walczy o
"nową normalność".
Minister transportu Kuby Eduardo Rodríguez poinformował, że
wszyscy przylatujący poddawani będą testom na koronawirusa.
Zarówno w samym porcie, jak i w hotelach obowiązują restrykcyjne
przepisy sanitarne.
Kuba nie wymaga od podróżnych poddawania się testowi na
koronawirusa przed podróżą. Ważne, żeby każdy tuż przed
wyjazdem monitorował własne zdrowie i nie wybierał się na
wakacje w stanie, który może zagrażać innym.
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Ferie zimowe w
2021 r. w tym
samym czasie
dla całego kraju
W 2021 r. ferie
zimowe w całej Polsce
będą trwały o 4 do 18
stycznia.
W
ten
sposób rząd chce
zmniejszyć
ruch
turystyczny. Premier
apeluje, by w tym
czasie pozostać w
domu, nie wyjeżdżać,
dotyczy to też podróży
zagranicznych
i
dodaje, że po powrocie
może być konieczna
kwarantanna.

Rafał Czaja na czele Wielkopolskiej Izby Turystycznej.
9 listopada 2020 r., podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
członków Wielkopolskiej Izby Turystycznej, wybrano nowego prezydenta
Izby. Został nim Rafał Czaja, który od września tego roku został
pełniącym obowiązki prezydentem WIT po nagłej śmierci
dotychczasowego prezydenta Włodzimierza Kolata.
Rafał Czaja jest od 12 lat właścicielem biura podróży Wilda Travel w
Poznaniu, także podróżnikiem. Jak można przeczytać na
Facebookowym profilu WIT, nowo wybrany prezydent jest również
wielbicielem wypraw samochodowych i off-roadu, miłośnikiem przyrody i
aktywnego spędzania wolnego czasu.
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Crystal Mountain Resort w Wiśle
W ramach ciekawostek hotelarskich, tym razem
przedstawiony zostanie nowy obiekt hotelarski
powstający w Wiśle, którego otwarcie planowane jest na
pierwszy kwartał 2021r. Crystal Mountain Resort to
wyjątkowy obiekt hotelowy o standardzie 5★. Zaoferuje
on 491 apartamentów, z których każdy będzie posiadał
balkon lub taras z widokiem na góry. Dla gości
przygotowano
także
spa,
basen
z
iluzją
nieskończoności, siłownię, strefę zabaw dla dzieci oraz
restaurację. Goście biznesowi będą mogli skorzystać z
centrum biznesowego, oferującego 900 mkw.
przestrzeni konferencyjnej. Usytuowany jest na
szczycie góry, w otulinie lasów, dzięki czemu zapewnia
ciszę, pokój i niepowtarzalne widoki na panoramę
Beskidów. Jednocześnie lokalizacja blisko centrum
Wisły pozwala na wygodny dostęp do głównego deptaku
oraz licznych wyciągów narciarskich. Obiekt będzie
największym, obok Hotelu Gołębiewski, hotelem w
Wiśle i jednym z największych w Beskidach. Oprócz 500
apartamentów, ma tu powstać m.in. aquapark.

Warszawski hostel a&o
oferuje pokoje gościom
narażonym na kontakt z
Covid-19.

Hotel a&o na warszawskiej Woli oferuje
pracownikom warszawskich firm i szpitali, którzy
mogą być narażeni na bezpośredni kontakt z
Covid-19, pokoje, w których mogą odbyć izolację
lub zatrzymać się na dłuższy czas, w obawie przed
zarażeniem się w domu lub zarażeniem innych
domowników.
Pokoje mogą być rezerwowane na dowolny okres,
jednak nie krótszy niż 10 dni. Obiekt stosuje szereg
środków sanitarnych, aby zapewnić gościom jak
najwyższy poziom bezpieczeństwa, mający na celu
przestrzeganie zasad higieny i zachowanie dystansu
społecznego. Dodatkowo w obiekcie, do dyspozycji
gości jest specjalista ds. higieny, który czuwa nad
ochroną zdrowia i higieny.
Pokoje dla turystów znajdują się na innym piętrze
budynku.
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Gdzie nie polecimy?
Rząd od środy, 25 listopada do 8 grudnia br. planuje
przedłużyć zakaz międzynarodowych lotów cywilnych
do dziewięciu państw, w tym m.in. do USA, z wyjątkiem
lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork - wynika z projektu
rozporządzenia Rady Ministrów. Zakaz nie dotyczy
krajów UE. Na liście objętych zakazem znalazły się:
Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Jordania,
Armenia, Kosowo, Macedonia Północna, Serbia, USA z
wyjątkiem lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork.
A także LOT wznowił regularne rejsy z Warszawy do
Nowego Jorku i Chicago.

Wyciągi narciarskie
w sezonie 2020/
2021

Wyciągi zimą ruszą, ale
głównie dla mieszkańców lub
turystów
jednodniowych.
Rząd nie zamierza zamykać
wyciągów narciarskich w
sezonie zimowym 2020/2021.
Z ich usług będą mogły jednak
skorzystać głównie osoby
mieszkające w pobliżu takich
ośrodków. Dlaczego? Nie
otworzą się bowiem ani
hotele, ani kwatery prywatne.

Polska
atrakcja
doceniona
przez
Brytyjczyków.
Na brytyjskim portalu "Daily Mail" ukazał się artykuł na
temat Kanału Elbląskiego. Autorzy są zachwyceni naszą
nietypową drogą wodną. "Nic dziwnego, że został uznany
za jeden z siedmiu cudów Polski"
Kanał Elbląski ma 84,2 km długości, a jego całkowita
długość wraz z odgałęzieniami wynosi 151,7 km. Łączy
Ostródę z Zalewem Wiślanym, a różnica wysokości na
trasie wynosi aż 100 m. Problem rozwiązano
niestandardowo - transport możliwy jest dzięki 5
pochylniom, które są osobliwością w skali europejskiej.
Szyny kolejowe umożliwiają przetoczenie statków na
specjalnych wagonach.
Jest to jedna z największych atrakcji województwa
warmińsko-mazurskiego. Można wybrać się w rejs po
różnych odcinkach kanału, np. rejs Elbląg-Buczyniec
kosztuje 110 zł za osobę dorosłą (4,5 godz.), a rejs
Ostróda-Miłomłyn 52 zł (2 godz. 20 min).
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Świąteczne pierniki
Składniki:
- 1,5 kg mąki
- 0,5 kg cukru
- 6 jajek
- 0,5 kostki margaryny
- 0,6 kg miodu
- 3 łyżeczki sody
oczyszczonej
- 3-4 opakowania
przyprawy do piernika
- 2-3 łyżki kakao
- 1 łyżeczka cynamonu,
- 0,5 łyżeczki zmielonych
goździków i gałki
muszkatołowej

Sposób przygotowania:
Margarynę rozpuścić, dodać miód, zagrzać
na małym ogniu, następnie wsypać cukier i
mieszać
do
rozpuszczenia,
Wsypać
przyprawę do piernika, kakao, cynamon,
goździki i gałkę muszkatołową, zagotować na
małym ogniu. Przelać do miski i wystudzić.
Dodać jajka i wymieszać. Wsypać przesianą
mąkę wymieszaną z sodą i zarobić ciasto.
Powinno odchodzić od rąk. Gdy wydaje się za
rzadkie dodać mąki. Na stolnicę nasypać
niewielką ilość mąki, rozwałkować niewielką
ilość ciasta. Ciasto nie powinno być zbyt
cienkie. Wykrawać pierniki foremkami i
układać
na
blaszce
wysmarowanej
tłuszczem. Piec przez ok. 6 – 10 min. W temp.
180 - 200 ºC. Udekorować.
Uwaga!!! Z podanej receptury wychodzi dużo
pierników.
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Lukier do dekoracji
Składniki:
- 30 g białka (ok. 1 białko z jajka M)
- 150 g cukru pudru
- 6 kropli soku z cytryny

Sposób przygotowania:
1. Cukier puder przesiać.
2. Do
miski wlać białko. Dodać
sok z cytryny i cukier puder.
Miksować mikserem
ręcznym
ok. 10 minut na niskich obrotach,
używając mieszadeł (nie ubijaków
to piany), aby niepotrzebnie nie
napowietrzać
lukru*.
Lukier
powinien być gładki i lśniący.
3. Konsystencję
lukru
można
zmieniać w zależności od potrzeb.
Można
zagęścić go, dodając
cukier puder lub rozrzedzić,
dodając
więcej białka, soku z
cytryny lub wody po kropelce.
4. Można
wmieszać
troszkę
barwnika
spożywczego,
jeśli
chcemy kolorowy lukier.

Bonjour ZSGH

Wydanie II/2020/2021

Czas na kalendarz
adwentowy.
Grudzień

to

czas

wielkich

przygotowań do długo oczekiwanych
Świąt Bożego Narodzenia. Polecamy
przygotowanie
zrobionego

własnoręcznie
kalendarza

adwentowego.

Oto kilka propozycji zadań, które mogą
znaleźć się którymś z 24 wyjątkowych
dni:
- pieczenie i dekorowanie pierników
(przepis na stronie ...)
- napisanie listu do Świętego Mikołaja
- przygotowanie listy prezentów
świątecznych dla najbliższych
- wielkie sprzątanie domu
- kompletowanie prezentów
- wysyłanie życzeń świątecznych
- przedświąteczny relaks, zrób sobie
maseczkę, zaparz herbatę, zawiń się
pod ciepły kocyk i poczytaj książkę
- robienie dekoracji z pomarańczy i
goździków- niech Wasz dom pachnie
świętami.

To od Was zależy co znajdzie się w
Waszych kalendarzach.
Zainspirujcie
się
kilkoma
przykładowymi
kalendarzami
i
pochwalcie się nam swoją realizacją.
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Bienvenue au Norvege
Turystyka

Norwegia położona jest w północnej części
kontynentu europejskiego nad Morzem Północnym i
północnym Morzem Atlantyckim, na zachód od
Szwecji. Niemal 2/3 powierzchni kraju zajmują góry,
charakterystycznym elementem krajobrazu jest też
niezwykłe bogactwo fiordów oraz około 50 000 wysp
położonych wzdłuż bardzo rozwiniętego wybrzeża.
Strategiczne położenie w sąsiedztwie ważnych linii
morskich i lotniczych na północnym Atlantyku.
Norwegia jest najsłabiej, po Islandii, zaludnionym
krajem europejskim. Stolicą kraju jest Oslo. Na
szczególną uwagę zasługują takie atrakcje jak:
Fiordy zachodniej Norwegii – Geirangerfjord i
Nærøroyfjord – Oba należą do najdłuższych i
najgłębszych na świecie i tworzą jeden z najbardziej
niezwykłych krajobrazów na Ziemi. Strome,
ściśnięte krystaliczne ściany wznoszą się na
wysokość 1400 m powyżej poziomu morza i
zanurzają pół kilometra pod wodą. Z niemal
pionowych ścian spływają liczne wodospady, a
swobodnie
płynące
strumienie
przecinają
przepiękne, prawie nie skażone działalnością
człowieka lasy w kierunku lodowcowych jezior i
przepięknych gór.

Lofoty – to połączenie królestwa ptaków morskich,
rybołówstwa z pięknymi plażami i fiordami. Na
Lofoty składa się wygięty szkielet gór, czyli
Lofotenveggen
–
160-kilometrowego
pasmo
górzystych skał, których niedostępne ściany i ostre
szczyty trzymają w sidłach łańcuszek małych
wiosek rybackich oraz archipelag kamienistych
wysepek.
Turystyczny
krajobraz
Lofotów
ukształtowało rybołówstwo, odgrywające integralną
rolę w życiu mieszkańców wysp. Lofoty słyną z
rorbuer, chat rybaków wynajmowanych turystom
zarówno na dłuższy okres, jak i na jedną noc.
Parki Narodowe Jotunheimen i Rondane – dla
piechurów Jotunheimen (czyli „dom gigantów”) to
miejsce pielgrzymek. Park Narodowy w pełni
zasługuje na swoją nazwę – spiczaste wierzchołki i
pofalowane lodowce, wznoszą się wysoko ponad
doliny rzek i płaskowyże urozmaicone taflami jezior.
Atlantic Ocean Road (Atlanterhavsveien) – droga o
długości 8 kilometrów pomiędzy miejscowościami
Vevang, a Karvag, leży na styku Oceanu
Atlantyckiego i Morza Norweskiego.Trasa wyróżnia
się ostrymi zakrętami, licznymi wzniesieniami i
spadkami, a wszystko łączy 8 mostów pomiędzy
wysepkami na wodach zatoki Hustadvika. To jedna
z najbardziej malowniczych dróg na świecie, trasa
została oznaczona jako oficjalny narodowy szlak
turystyczny w Norwegii.
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Hotelarstwo
Wszystkie elementy z zewnątrz i wewnątrz hotelu
Hotel Igloo Sorrisniva zlokalizowany jest tuz nad
brzegiem rzeki, zaledwie 20 minut od centrum
miasta Alta. Swoim gościom zapewni z pewnością
relaksującą i spokojna atmosferę w wiejskim
otoczeniu. Cały hotel zrobiony jest z lodu, a hol
zdobią piękne, dekoracyjne rzeźby lodowe.
Pierwszy raz obiekt został zbudowany w 2000
roku i od tego czasu powstaje od nowa każdej
zimy. Budowanie hotelu trwa około 6 tygodni.

wykonane są z lodu – pokoje, łóżka, nawet szklanki w
barze. Gościom zapewnione są podgrzewane śpiwory,
co sprawia, że na pewno nie zmarzną. Personel hotelu
organizuje dla turystów wiele atrakcji, takich jak: safari
na skuterach śnieżnych, wycieczki na oglądanie zorzy
oraz przejażdżki psimi zaprzęgami. Obiekt zawiera 30
pokoi, bar lodowy i kaplicę, w której często odbywają
się ceremonie ślubne trwające zwykle

około 20-25

minut.

Gastronomia
Lutefisk. Suszony dorsz, moczony w wodzie
alkalicznej, następnie gotowany, a czasami
pieczony.Typowym dodatkiem do tej potrawy
są ziemniaki, wieprzowina, gorczyca i groszek.
Chociaż to tradycyjne danie jest jedną z
najstarszych
tradycyjnych
potraw
bożonarodzeniowych, to dzięki niemu święto
trwa dłużej, ponieważ mieszkańcy rozkoszują
się nim przez dłuższy okres.
Źródło: sorrisniva.no; crystal-mountainresort.pl/opis-obiektu/;
podroze.gazeta.pl;
wiadomosciturystyczne.pl;

Aquavit. Norweski

napój

narodowy.

Jest

to

uzyskiwany z ziemniaków napój spirytusowy,
przyprawiony takimi ziołami, jak kmin, anyż,
koperek,

kolendra.

Świetny

napój

do

dań

bożonarodzeniowych.

Wydanie II/2020/2021 przygotowane przez: Olaf Kolny 1UH;
Weronika Stawska 2U1; Wiktoria Piecka 2UH; Aleksandra
Nowrot 2UH, Tomasz Wyleżałek 2UH;
mgr Anna Halama, mgr Krzysztof Brol

