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Przenieś się z nami na cudowny Zanzibar i
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Fly.pl z nagrodą za stronę internetową
Biuro podróży Fly.pl dostało nagrodę za najbardziej estetyczną,
przejrzystą, funkcjonalną i przyjazną dla klienta stronę www
(kategoria design & usability) w konkursie e-Commerce Polska
awards 2020 organizowanym przez Izbę Gospodarki
Elektronicznej. – Postawiliśmy na minimalistyczny wygląd, jasną
kolorystykę, łatwość i szybkość nawigacji oraz maksymalne
uproszczenie. Zadbaliśmy, by klient znalazł w serwisie wszystko,
co potrzebne do podjęcia decyzji zakupowej, m.in. unikatowy
content z mnóstwem wartościowych treści i praktycznych
informacji czy wiarygodne opinie i oceny z portalu TripAdvisor mówi dyrektor marketingu i e-commerce Fly.pl Kacper Daszke.

Chorwacja została „Preferowanym kierunkiem” ECTAA
na 2021 rok
ECTAA będzie promować Chorwację jako
„Preferowany Kierunek” na 2021 rok.
Porozumienie w tej sprawie organizacja
podpisała z Chorwacką Wspólnotą
Turystyczną.
Tegoroczne
wiosenne
spotkanie ECTAA odbędzie się w
Chorwacji.
W ciągu najbliższych 12 miesięcy,

już przed 10 laty, co zaowocowało lepszą
współpracą między chorwackimi biurami i
członkami organizacji. W najbliższym czasie
w Chorwacji zostanie wprowadzony nowy
program certyfikacji zgodnie z którym
podmiotom z całej branży turystycznej
będzie przyznawana specjalna odznaka
bezpieczeństwa. Program będzie spójny z

poprzez
wzmocnienie
współpracy obecnymi
protokołami
bezpieczeństwa
europejskich
biur
podróży
z zdrowotnego
ustanowionymi
przez
touroperatorami i innymi partnerami w Chorwacki Instytut Zdrowia Publicznego.
Chorwacji, ECTAA stanie się kluczowym
międzynarodowym partnerem w promocji
chorwackiej turystyki. W planach znajdują
się
działania,
które
pozwolą
wypozycjonować kraj jako bezpieczny i
atrakcyjny.
Jak
mówi
Paweł
Niewiadomski, prezes ECTAA, Chorwacja
była już przed 10 laty wybraną destynacją
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Zmęczenie pandemią – jak sobie z tym radzić?
Czy masz już dość pandemii COVID-19? Jeśli tak, to nie jesteś sam.
Do objawów zmęczenia pandemią należą:
- brak motywacji,
- zmiana nawyków związanych jedzeniem i snem,
- rozdrażnienie,
- stres związany z codziennymi czynnościami,
- problemy z koncentracją,
- poczucie beznadziejności;
Zasady, które mogą Ci pomóc:
-UTRZYMUJ DYSTANS FIZYCZNY, ALE NIE TOWARZYSKI
Utrzymuj kontakt z przyjaciółmi przez komunikatory internetowe, rozmowy telefoniczne,
maile i SMS-y. Zwróć się do nich, jeśli masz zły dzień.
-JAK NAJLEPIEJ WYKORZYSTUJ SWOJE OBECNE WARUNKI
Zamiast skupiać się na tym czego nie możesz zrobić, zastanów się, jak wykorzystać
swoje obecne warunki. Poszukaj hobby, na które nigdy nie miałeś czasu.
-TRZYMAJ SI Ę USTALONEGO PLANU
Stwórz sobie plan dostosowany do obecnej sytuacji. Wyznacz sobie czas na obowiązki
szkolne, zawodowe i na różne prace w domu.
-PRZYGOTUJ SIĘ NA ZMIENIAJĄCE PORY ROKU
Kiedy zbliża się zima, postaraj się, żeby w miejscu, gdzie
pracujesz albo spędzasz dużo czasu było jak najwięcej
światła słonecznego. Nawet w chłodniejsze dni planuj
aktywność na świeżym powietrzu.
-CAŁY CZAS STOSUJ SIĘ DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
Regularnie sprawdzaj oficjalne zalecenia podawane
przez lokalne instytucje. Upewniaj się, że się do nich
stosujesz.
PAMIĘTAJ!!!
Twoje zachowanie ma wpływ nie tylko na ciebie ale
również na twoją rodzinę i inne osoby.
red. Wiktoria Soballa
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ROZWÓJ BRANŻY GASTRONOMICZNEJ
W CZASIE PANDEMII
Pandemia to trudny okres dla restauracjijuż po raz drugi mogą działać jedynie w
modelu na wynos i dowóz. Zdarzają się
jednak przypadki kiedy przedsiębiorstwa
utrzymują się na rynku a nawet przez dużą
liczbę zamówień są zmuszone otworzyć
drugi lokal. Przykładem na to jest na lokal
Gorący Pies w Warszawie otwarty na nowo
w styczniu 2020 roku.
Gorący Pies to istniejąca od 5 lat restauracja z amerykańską kuchnią. W grudniu 2020 zmieniła się
właścicielka lokalu. Po poprzednim właścicielu pozostawiła nazwę i design lokalu, zmieniło się menu,
mięso do burgerów, sosy i bułki. Na początku działalności lokalu dowóz stanowił jedyne 5%
świadczonych zamówień. Zaraz po pierwszym lockdownie restauracja znowu się otworzyła ,
momentalnie zapełniła się gośćmi.
- Obecnie liczba zamówień jest tak duża, że dostawców jest więcej niż kucharzy- mówi
współwłaścicielka Katarzyna Bogoryja-Zakrzewska.
Pomimo tego, że restauracja ma wyższe ceny niż inne podobne lokale, to za ceną idzie jakość potraw
oraz dostawy.
- Nie przeskoczymy lockdownu, jesteśmy
zmuszeni do działania na wynos.
Odpowiednie opakowanie jedzenia,
trzymające ciepło i struktura to
podstawa-mówi
współwłaścicielka
Gorącego Psa.
Przykład ten pokazuje, że pomimo
pandemii da się pewne przeszkody
obejść, wystarczy być sumiennym,
dokładnym i kreatywnym.
red. Wiktoria Soballa
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Bienvenue en Zanzibar

Turystyka

Zanzibar (znany także jako Unguja) – wyspa na Oceanie Indyjskim. Jest największą
wyspą Archipelagu Zanzibar. Należy w całości do Tanzanii i wchodzi w skład jej
autonomicznej części, Zanzibaru. Powierzchnia wyspy wynosi 1658 km², co czyni ją
największą wyspą tanzańską. Największym miastem na wyspie jest Zanzibar. Ale
Zanzibar nie kończy się tylko na odpoczynku przy plaży czy basenie, znajduje się tam
wiele atrakcji tj.
- Farma przypraw - Jeśli planujecie tylko jedną wycieczkę, to koniecznie pojedźcie na
farmę przypraw. Jakąkolwiek, bo tak naprawdę tą nazwą określane są mniejsze i większe
plantacje, na których zgromadzono odpowiednią ilość egzotycznych roślin. Każdy,
niezależnie od wieku, bawi się wspaniale. Już na zawsze będziecie pamiętać, jak rośnie
cynamon, kurkuma czy goździki. A także jak wygląda drzewo szminkowe, do czego
można zastosować trawę cytrynową albo aloes.
- Stone Town/Prison Island - Prison Island, potocznie nazywana wyspą żółwi, znajduje się
niedaleko stolicy wyspy – Stone Town. Wystarczy w porcie wskoczyć na jedną z łodzi,
która w pół godziny zabierze nas na przepięknie położoną wyspę. Wybudowano na niej
więzienie, ale los bywa przewrotny i miejscówka nigdy nie została otwarta. Za to stała się
domem dla żółwi przywiezionych jeszcze w XIX w. z Seszeli. Żółwi na wyspie jest ponad
50, niektóre z nich bardzo wiekowe – chociaż trudno w to uwierzyć, najstarszy ma… 190
lat! Jest też sporo młodzieniaszków – takich powiedzmy w wieku 100 czy 120 lat. Można
je karmić, pogłaskać i robić sobie z nimi zdjęcia.
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Hotelarstwo
Szukacie miejsca na nocleg w Nungwi? Trafiliście na Makofi Guest House, przyjazny dla rodzin
pensjonat b&b, który pokaże Wam Nungwi od jak najlepszej strony. W pokojach obiektu Makofi
Guest House znajduje się moskitiera, a bezpłatna sieć wi-fi umożliwia gościom pozostanie na
łączach. Podczas pobytu w obiekcie Makofi Guest House gościom oferuje się również
śniadanie w cenie. Potrzebujecie miejsca na zaparkowanie samochodu? W obiekcie Makofi
Guest House dostępny jest parking na ulicy. Gdy poczujecie się głodni, koniecznie odwiedźcie
lokale Mama Mia, Baraka Beach Resturant i The Jetty, popularne wśród miejscowych oraz
przyjezdnych gości restauracje z owocami morza. Supermarket World Wide oddalony jest od
obiektu o 200 metrów, a słynny baobab – o 300 metrów. Najbliższe lotnisko to oddalony o 55 km
międzynarodowy port lotniczy Zanzibar.

Gastronomia

Specjalnością jest zupa Urojo, o rodowodzie
hinduskim. Znajdziecie ją na ulicznych straganach i w
małych lokalnych restauracjach. To tradycyjna zupa,
robiona z zielonego mango startego na tarce i
gotowanego z limonką oraz przyprawami korzennymi.
Powinna być ostra i kwaśna. Stanowi bazę, do której,
według upodobań, dodajemy różne składniki. Do
typowych należą: kachori – kulki z ziemniaków z chilli
obtoczone w jajku i usmażone na głębokim tłuszczu,
smażone paseczki cassawy czyli manioku, jajko na
twardo, kolendra i czasem mishkaki.
Miejscowi
za
najsmaczniejszą
uważają
bezsprzecznie ośmiornicę. Przepadają za nią w
każdej postaci. Duszona w mleku kokosowym,
grillowana a nawet suszona uchodzi za danie
smakoszy.

Na drugim miejscu jest changu czyli czerwony
snapper i najlepiej żeby był smażony. Do tego
kachumbari – ostra sałatka z pomidorów, cebuli i
ogórków z limonką i chilli. Ja osobiście na
pierwszym miejscu stawiam miejscowe ogromne
kraby. Są absolutnie genialne. Słodkie mięso
rozpływa się w ustach. O ile na wyspie jada się
wszystkie morskie żyjątka co wynika z tradycji
Afrykańskiej to Islam, a wyspa jest muzułmańska,
uważa skorupiaki, w tym oprócz krabów też krewetki
i langusty za istoty nieczyste, podobnie jak świnie.
Więc ci bardziej ortodoksyjni mieszkańcy wyspy
niechętnie jadają skorupiaki a także ślimaki.
red. Tomasz Wyleżałek
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Rozpoczynamy cykl
poznania 10 miejsc, które
trzeba zobaczyć, zanim
przestaną istnieć. W tym
numerze Galapagos i
Malediwy
Świat stał się nieprzewidywalnym miejscem. Wraz z wyczerpywaniem się
zasobów naturalnych Ziemi szaleje pogoda: zabójcze tornada, upały czy
niespotykane zamieci. Zmiany, które zachodziły przez tysiące lat, teraz
zachodzą w znacznie krótszym czasie. Więc kto wie, jak długo będziemy mogli
jeszcze podziwiać niektóre z cudów natury. Zapraszamy do zapoznania się z
infografikami miejsc, które w przyszłości mogą zniknąć z mapy lub na zawsze
zmienią swój wygląd. W tym numerze poznajcie Galapagos i Malediwy.
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Bonjour ZSGH" poszukuje
kreatywnych redaktorów do
tworzenia ambitnej gazety.
Praca ta wymaga sporo pracy i
zgranej załogi. Skontaktuj się z
nami i dołącz do naszego
zespołu!
redakcja.bonjour@zsgh.net.pl

Masz temat?
Napisz do nas!
redakcja.bonjour@zsgh.net.pl
Zespół redakcyjny Bonjour ZSGH:
Tomasz Wyleżałek
Wiktoria Soballa
Pod opieką: mgr Anny Halamy
mgr Krzysztofa Brola
Źródło: moi-mili.pl; pl.tripadvisor.com;
ouichef.pl; wiadomościturystyczne.pl;
tripinsurance.com;
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