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Śląsk będzie miał
regionalne convention
bureau?
W początkach września obradowała Śląska Rada
Turystyki - ciało doradcze ukonstytuowane w
ubiegłym roku przy marszałku woj. śląskiego.
Podczas spotkania poruszono temat powołania
przy
Śląskiej
Organizacji
Turystycznej
Regionalnego Convention Bureau Woj. Śląskiego,
czyli jednostki, która miałaby promować woj.
śląskie jako atrakcyjną destynację dla wydarzeń
biznesowych. Przyczynkiem do rozmowy była
zaprezentowana w czasie spotkania „Koncepcja
działania
Regionalnego
Convention
Bureau
Województwa Śląskiego” opracowana przez jedną z
firm consultingowych wespół z przedstawicielami
lokalnej branży turystycznej i naukowcami. Sam
dokument powstał na bazie analiz funkcjonowania
convention bureau w innych miastach, rozmowami
z
branżą
turystyczną
i
wywiadami
z
przedstawicielami środowiska MICE. Koncepcję
przedstawiona przez ekspertów spotkała się z
pozytywnym przyjęciem Rady, która określiła ją
mianem „pionierskiej i innowacyjnej, ale realnej do
wdrożenia”, rekomendując jej powstanie.
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Polacy znów nie
zawiedli w Chorwacji
Prawie 950 tys. Polaków odwiedziło
Chorwację do początku roku do 15
września, wynika z danych eVisitora.
Tradycyjnie, najwięcej osób wybrało się
do Dalmacji Środkowej.
947,75 tys. turystów z Polski, którzy do
połowy
września
przyjechali
do
Chorwacji, wykupiło w sumie 6,3 mln
noclegów. Jak podkreśla Agnieszka
Puszczewicz,
dyrektor
Przedstawicielstwa
Chorwackiej
Wspólnoty Turystycznej w Polsce,
realnie goście zaczęli podróżować od
maja, po zakończeniu trzeciej fali
pandemii.
Jeśli zestawimy te dane z rokiem 2019,
okaże się, że liczba naszych turystów
wzrosła o 3,34 proc., a wykupionych
noclegów o 7,63 proc.

Branża turystyczna:
podróżowanie jest
bezpieczne

Turystyczne organizacje branżowe w tym Polska Rada Turystyki, Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń i
Oddział Turystyki Przyjazdowej PIT, zainicjowały akcję „Bezpieczna Turystyka”. Badania prowadzone na
świecie, w tym przez niemiecki Instytut Kocha, potwierdzają, że turystyka praktycznie nie przyczynia się do
rozprzestrzeniania się Covid-19, właśnie dzięki temu, że personel obsługujący klientów jest w znacznym
stopniu zaszczepiony. Jak podkreślają inicjatorzy akcji, podróżowanie w odpowiednim rygorze sanitarnym
może być bezpieczne zarówno dla klientów jak i pracowników sektora.
Biura biorące udział w akcji spełniają najwyższe standardy sanitarne oraz dodatkowo cały ich personel jest
zaszczepiony co zwiększa bezpieczeństwo klientów.
Biura te mają odpowiednią wiedzę na temat bezpiecznego podróżowania i wymagań sanitarnych jakie
należy spełnić przy podróżowaniu.

red. Jakub Karasek
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JAK POLUBIĆ SZKOŁĘ?
Pierwszy miesiąc szkoły już za nami. Teraz
więc śmiało możemy powiedzieć wszyscy:
CHCEMY WAKACJE!!! Czasu już nikt z nas
nie cofnie więc zamiast się dołować tym ile
miesięcy szkoły jeszcze trzeba przetrwać
lepiej zmienić podejście do niej. Od czego
zacząć?

CO MOŻE CI POMÓC?
Pozytywne nastawienie do nauki.
Postaraj
się
spojrzeć
z
szerszej
perspektywy. Może nie wszystko, czego się
uczysz, wydaje ci się potrzebne —
przynajmniej w tej chwili. Jednak
zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin
wzbogaci twoje zrozumienie otaczającego
świata. Pomoże ci w kontaktach z ludźmi
wszelkiego pokroju — pochodzącymi z
różnych środowisk. A już na pewno
pomoże ci w rozwijaniu zdolności
myślenia, która bardzo przydaje się w
życiu.

Wiara we własne umiejętności. Szkoła pomoże ci
dostrzec drzemiące w tobie talenty. Żeby jednak
nie zmarnować daru, musimy go pielęgnować.
Bez
wątpienia
wyróżniasz
się
jakimiś
zdolnościami. Szkoła pomoże ci odkryć i
rozwinąć umiejętności, o których mogłeś nawet
nie mieć pojęcia.
Chodzenie do szkoły może przypominać
przedzieranie się przez gęstą dżunglę — ale
poradzisz
sobie,
jeśli
skorzystasz
z
odpowiednich narzędzI.

Pozytywne nastawienie do nauczyciela.
Jeżeli uważasz, że nauczyciel jest nudny,
nie skupiaj się na nim, ale na temacie.
Pamiętaj,
że
twój
nauczyciel
prawdopodobnie wyjaśniał te same
zagadnienia dziesiątki, a nawet setki razy.
Może więc trudno mu mówić o nich z taką
samą pasją jak na początku.
Wskazówka: Rób notatki, dopytuj o
szczegóły, z entuzjazmem angażuj się w
lekcję. Pamiętaj, że zapał jest zaraźliwy.

red. Wiktoria Soballa
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Bienvenue au Portugal
Turystyka

Portugalia, Republika Portugalska – państwo europejskie położone w zachodniej części Europy
Południowej na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego. Jest najdalej wysuniętym na zachód
państwem Europy, od północy i wschodu graniczy z Hiszpanią, a od zachodu i południa Portugalię
oblewają wody Oceanu Atlantyckiego. Dodatkowo w skład Portugalii wchodzą dwa archipelagi wysp
położonych na Oceanie Atlantyckim – Azory i Madera. Jest członkiem Unii Europejskiej oraz NATO.
Najważniejsze atrakcje:
- Lizbona - to stolica Portugalii i jedno z najbardziej urzekających miast Europy, a także tętniący
życiem port atlantycki położony na brzegu rzeki Tag. Zwiedzanie historycznego centrum miasta to
podróż w jego fascynującą przeszłość – dziedzictwo, którego przykładem są słynne atrakcje
turystyczne, takie jak potężny Castelo de São Jorge oraz Alfama, najstarsza część Lizbony. Kolekcja
światowej klasy muzeów rozszerza doświadczenia kulturalne. W Lizbonie znajduje się wiele
światowej klasy muzeów, zatem, każda osoba lubiąca podziwiać zabytki i chcąca nieco przenieść
się w czasie powinna odwiedzić takie miejsca jak Muzeum Calouste Gulbenkiana czy Muzeum
Carmo Archaeological.
- Porto to miasto położone u ujścia rzeki Douro i usytuowane przy nadbrzeżu Ribeira uznanym za
Światowe Dziedzictwo UNESCO. Dzięki swojej solidnej granitowej architekturze i handlowemu
usposobieniu, miasto to znacznie różni się od stolicy Portugalii. Jest to miejsce, w którym można
zobaczyć wiele dobrze zachowanych barokowych kościołów i neoklasycznych budynków. Na
szczególną uwagę zasługuje przypominająca igły Torre dos Clérigos i imponująca miejsca katedra
Sé.
- Madera, którą spokojnie można określić jako europejskie Hawaje, to wyspa położona na Oceanie
Atlantyckim pomiędzy Portugalią a Afryką Północną. Jest to jedna z najpiękniejszych europejskich
destynacji turystycznych, która zyskała popularność ze względu na swoje bujne zielone krajobrazy,
ogrody kwiatowe, wina i coroczne obchody Nowego Roku, podczas których odbywa się jeden z
największych na świecie pokazów sztucznych ogni.
- Park Naturalny Arrábidapołożony jest zaledwie 40 km na południe od Lizbony, gdzie można
odpocząć od zgiełku miasta. Park ten jest miejscem, w którym można zobaczyć niespotykaną dziką
przyrodę i zarazem jest to idealne miejsce do jazdy na rowerze, odbywania pieszych wędrówek czy
innych aktywności na świeżym powietrzu. Tymczasem prawdziwi poszukiwacze przygód, którzy
lubią adrenalinę mogą oddać się coasteeringowi – wspinaczce, spacerom, skokom oraz pływaniu po
skalistym wybrzeżu Arrábidy.
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Corpo Santo Lisbon Historical Hotel, położony obok obszaru nad rzeką,
w jednej z najlepszych części centrum Lizbony, bardzo blisko
kosmopolitycznej dzielnicy Bairro Alto i Chiado, oferuje 75 pokoi, w tym
8 apartamentów. Hotel Corpo Santo to pięciogwiazdkowy hotel o
podwyższonym standardzie, który oferuje doskonałą obsługę w
wyrafinowanym, ale komfortowym otoczeniu, w którym stare i
historyczne łączą się z nowoczesnością i kosmopolityzmem. Na piętrze
-1 hotelu znajduje się centrum muzealne o dużej wartości historycznej,
pełne pradawnych fragmentów odnalezionych w rekonstrukcji budynku,
właściwie zidentyfikowanych i wyróżniających się fragmentem muru
Fernandiny z XIV wieku. Hotel znajduje się 2 kroki od rzeki Tag, Praça do
Comercio, Rossio i Avenida da Liberdade, gdzie znajdują się główne
sklepy, restauracje, bary, teatry i muzea miasta. Struktura budynku,
typowa dla Baixa Pombalina, nadaje jednostkom różne wymiary, cechy i
widoki.

Gastronomia

Gulasz z ryb i owoców morza – Cataplana de Peixes e Mariscos to wyjątkowa potrawa, która łączy w sobie
różne smaki oceanu. Jest ona gotowana w specjalnym miedzianym naczyniu, które nazywana jest cataplana.
Różne owoce morza (krewetki, małże, krab) są gotowane z kawałkami rozmaitych ryb z dodatkiem warzyw i
wina oraz przypraw. Potrawa ma formę gulaszu z dość dużymi kawałkami poszczególnych składników. Może
czasami być podawana z białym ryżem, jednak najcześciej sama w sobie stanowi całe danie główne. Bardzo
popularna szczególnie na południu Portugalii – w regionie Algarve i wszystkich miejscowościach nad
Atlantykiem.
Portugalskie Wina -Bardzo duży wybór jest portugalskich win stołowych. Wino zielone zachwyci nas swoją
lekkością, nutą owocową oraz musującym smakiem – idealnie sprawdzi się ono w upalne dni lub do
przystawek w restauracji. Portugalskie wino czerwone jest najczęściej wytrawne, bardzo wyraziste w smaku.
Produkowane powszechnie z portugalskich odmian winorośli. Portugalskie wina białe dobrze będą zawsze
smakowały nam z owocami morza i rybami. Dużo win białych produkuje się regionach winiarskich Alentejo,
Douro i Dao. Są to wina delikatne w smaki, wytrwane lub półwytrawne. Portugalskie wina różowe są bardzo
bogate w smaki – cytrusów, suszonych owców. Są to wina lekkie, niezbyt popularne wśród samych
Portugalczyków, ale mające też na świecie stałe i wierne grono fanów.
red. Tomasz Wyleżałek
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PODRÓŻE MAŁE I DUŻE Bonjour ZSGH

Podróże małe i duże to dział poświęcony propozycjom krótkich
wycieczek 1-2 dniowych w okoliczne miejsca. Tym razem
przedstawiamy dalsze kierunki, które można odbyć za niewielkie
pieniądze podróżując samolotem.
Lokalizacja: Mediolan, Włochy
Cena lotu w jedną stronę na dzień 20.09: 120zł/ osoba
Termin: październik
Nocleg: od 82zł/ za dobę
Mediolan to stolica Lombardii, jest również drugim co do wielkości miastem we Włoszech.
Położony u stóp Alp. Kojarzone jest przede wszystkim jako stolica mody. Miasto oferuje wiele
atrakcji i zabytków najwyższej klasy. Zaczynając od śladów starożytnej historii miasta Mediolan,
przez kościoły z wczesnochrześcijańskimi mozaikami, po wypełnione dziełami sztuki muzea.
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Co warto zobaczyć?
Do głównych i najważniejszych atrakcji Mediolanu należą:
• Katedra w Mediolanie
• Galeria Emanuela Wiktora II
• Castello Sforzesco
• Kościół Santa Maria delle Grazie i „Ostatnia Wieczerza” Leonarda DaVinci
• Pinakoteka Brera

Jak zwiedzać Mediolan?
Według opinii wielu turystów Mediolan nie jest najprzyjemniejszym miastem do zwiedzania.
Historyczna część Mediolanu nie zajmuje bardzo rozległego obszaru i możemy zwiedzać ją
nawet pieszo. Jeśli chcemy dostać się gdzieś szybciej lub pojechać trochę dalej najwygodniej
będzie skorzystać z dobrze rozwiniętej siatki komunikacji miejskiej, na którą składają się m.in.:
metro, tramwaje czy autobusy.
red. Jakub Karasek
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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;
Jakub Karasek
Pod opieką: mgr Anny Halamy; mgr Krzysztofa Brola
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