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Wprowadzenie 

 
W drugiej części elektronicznej publikacji pt. „Ogólnoświatowy Ranking 
Dostępności dla wózków” — w skład której wchodzą publikowane na 
naszym blogu artykuły — zagłębimy się jeszcze bardziej w świat podróży 
i dostępności dla wózków. Od Niemiec po Kenię, będziemy odkrywali 
odcienie świata i tego, jak przyjazny jest on wózkom. Wakacje i relaks to 
słowa, które zawsze powinny pojawiać się w parze, ale niestety 
rzeczywistość bywa bardziej rozczarowująca, zwłaszcza jeśli w grę 
wchodzi dostępność dla wózków. Wiele walorów turystycznych różnych 
regionów na całym świecie traci w zderzeniu z nieprzyjazną wózkom 
rzeczywistością. Kiedy manewrujesz po mieście, którego niebezpiecznie 
pełne dziur chodniki zaprzątają Ci myśli, trudno się zrelaksować i cieszyć 
atmosferą miejsca w którym przebywasz. Zdecydowałem się stworzyć 
„Wielki Ranking Dostępności”, aby podzielić się z Wami szczerą recenzję 
miejsc, które być może będą następnymi celami Waszych podróży. Od 
zawsze uwielbiałam przygody i nic się nie zmieniło od czasu, kiedy stałem 
się wózkowiczem. Z moim wózkiem Blumil mogę swobodnie włóczyć się po 
świecie i próbować wszystkiego, co życie ma do zaoferowania. Głęboko 
wierzę w wolność i możliwości i chciałbym Wam pokazać, że podróżować 
każdy może. Podzielę się z Wami moim podróżniczym doświadczeniem — 
może pomoże Wam uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek! Wszakże 
świat jest piękniejszy, kiedy sobie nawzajem pomagamy! Jakie czynniki 
wziąłem pod uwagę podczas oceny dostępności miejsc, które 
odwiedziłem? Dostępność hoteli, chodników, sklepów i restauracji oraz 
atrakcji turystycznych. Maksymalna liczba punktów, które dane miejsce 
może osiągnąć w poszczególnych kategoriach/parametrach wynosi 10. 
Liczba wózków na grafie pokazuje liczbę punktów, jakie otrzymało dane 
miejsce w danej kategorii. Wózki zacienione na szaro to utracone punkty, 
wózki pogrubione na czarno to punkty przyznane. Dla każdej miejscowości 
wyliczona jest punktacja podsumowująca, na którą składa się średnia 
wyliczona z poszczególnych 4 kategorii podstawowych. Poniżej możecie 
odkryć wiele miejsc, które zwiedziłem wraz z przyznaną im oceną 
dostępności. Pamiętajcie, że posiadana wiedza to nasza siła! 
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 Ocena dostępności według Miłosza 

 
Dzisiaj chciałbym wam przedstawić w jaki sposób oceniam dostępność 
miejsc, które miałem okazję odwiedzić. Podróżowanie zawsze było moja 
pasją, lubię wyzwania ale lepiej jest zdecydowanie lepiej rozeznać 
kwestie dotyczące dostępności przed podróżą i uniknąć przykrych 
niespodzianek. Szczególnie jeśli chodzi o wypoczynek wakacyjny. 
Dlatego chciałabym podzielić się z wami moimi doświadczeniami 
i zapoznać z zasadami ratingu. 

 

W moim ratingu wziąłem pod uwagę następujące elementy, których 
dostępność oceniłem : hotele, chodniki, sklepy i restauracje oraz 
atrakcje turystyczne. Ocena przedstawiona jest w formie infografu, co 
mam nadzieję ułatwia przekaz. 
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Oto przykładowa infografika dotycząca Dominikany, miejscowość Puerto 
Plata. 

Tabela ratingowa zawiera nazwę kraju i miejscowości/miasta, które 
odwiedziłem. Poniżej wymienione są 4 aspekty, które moim zdaniem są 
najistotniejsze jeśli chodzi o dostępność czyli jak już wymieniłem wyżej : 
hotele, chodniki, sklepy i restauracje oraz atrakcje turystyczne. Ocena 
każdego z elementów jest w 10 punktowej skali. 10 to wynik najwyższy, 
1 to wynik najniższy. 

 

➔ Hotele 
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Oceniając hotele wziąłem pod uwagę ogólną dostępność, na którą 
składają się następujące elementy: 

● Łatwość w znalezieniu w danym miejscu przystosowanego hotelu. 
● Czy hotel posiada windy będące w dobrym stanie. 
● Czy jest różnorodność cenowa i możemy wybrać hotel na miarę 

naszych możliwości finansowych. 
● Czy stan hotelu jest adekwatny do tego co pokazywały 

broszury/reklamy. 
● Czy w łazience są dostępne prysznic lub wanna. 
● Czy drzwi do łazienki są wystarczająco szerokie. 
● Czy łatwo jest dostać się do restauracji hotelowej, czy są rampy 

czy jedynie schody. 

W ocenie podsumowującej widać 9 pogrubionych na czarno znaków 
wózka inwalidzkiego, tylko 1 jest szary. Oznacza to, iż dostępność hoteli 
oceniono na 9 punktów na 10 możliwych. 

 

➔ Atrakcje 

Oto elementy, które wziąłem pod uwagę oceniając ich dostępność: 

● Czy są windy lub podjazdy. 
● Czy powierzchnia jest gładka. 
● Czy łatwo jest znaleźć informację o dostępności atrakcji 

turystycznych. 

 

➔ Sklepy i restauracje 
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Oto elementy, na których koncentrowałem się dokonując oceny 
dostępności: 

● Czy wejścia są płaskie, bez progów. 
● Czy w razie potrzeby dysponują pochylniami, które mogą 

podstawić. 
● Czy toalety są na tym samym piętrze. 

 

 

➔ Nawierzchnia 

Chodniki są niezwykle ważne dla osób poruszających się na wózkach – 
albo umożliwiają poruszanie się albo powodują, że dostęp do obiektów 
jest niemożliwy. Dobrze wiemy, że w takiej sytuacji nawet najpiękniejsze 
miejsce nie zapisze się pozytywnie w naszej pamięci. Oto lista 
elementów, które brałem pod uwagę: 

● Czy liczba krawężników jest duża. 
● Czy powierzchnia chodników jest równa. 
● Czy są dziury w nawierzchni. 
● Czy podjazdy są łagodne czy raczej strome. 
● Czy są rampy. 
● Czy napowietrzne przejścia mają windy 

W ocenie podsumowującej widzimy 7 zaznaczonych na czarno znaków 
wózka inwalidzkiego i tylko 3 są szare. Oznacza to, iż dostępność 
nawierzchni oceniono na 7 punktów na 10 możliwych. 

8 



 

Najwyższa nota w każdej kategorii to 10, natomiast najniższa - 1. 

 

 

Ogólna ocena jest średnią arytmetyczną ocen z każdej analizowanej         
kategorii. I tak Puerto Plata dostało 9 punktów dla hoteli, po 7 dla             
chodników oraz sklepów i restauracji oraz 8 za dostępność do atrakcji           
turystycznych co daje nam ocenę ogólną 7, 8. 

Ważna uwaga 

Zauważcie, proszę, że niektóre miejsca odwiedziłem dość dawno i do 
chwili obecnej wiele mogło się zmienić. Ocena jest również subiektywna. 
Jeśli masz świeższe spostrzeżenia podziel się z nami swoja wiedzą. Im 
więcej wiemy tym bardziej jesteśmy chronieni przed niespodziankami, 
których wolelibyśmy uniknąć. 
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Planowanie podróży bez barier 

Planowanie podróży nie jest nawet w połowie tak skomplikowane jak 
mogłoby się wydawać. Wymaga to odrobiny wiedzy o podróżowaniu, 
umiejętności organizacyjnych i gotowe – a później praktyka czyni 
mistrza. 

Często jestem pytany jak skutecznie przygotować plan podróży, 
podczas której nie natkniemy się na utrudnienia i przeszkody a wszelkie 
atrakcje będą dla nas dostępne. I jeszcze – jak bardzo szczegóły 
dotyczące podróży będą zależne od danej lokalizacji? Proponuję jedną 
generalną zasadę – należy uzbroić się w jak najwięcej informacji. Im 
więcej wiesz, tym jesteś bezpieczniejszy. Jeśli weźmiesz pod uwagę 
różne opcje będzie Ci łatwiej zastosować plan awaryjny, jeśli coś pójdzie 
nie tak. To moja rada numer jeden, ale przedstawię Wam więcej 
aspektów, na które należy zwrócić uwagę planując podróż bez barier. 
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Pamiętaj: bezpieczne podróżowanie jest w Twoim zasięgu! 

Jak zaplanować wycieczkę bez barier poruszając się na 
wózku inwalidzkim lub na Blumil? 

Przede wszystkim musimy zaplanować jak długo ma trwać nasza podróż 
i w jakim terminie chcemy ją zrealizować. Osobiście lubię podróżować 
w terminie przypadającym na dni urzędowo wolne od pracy, bo wówczas 
wystarczy wziąć parę dni urlopu i robi się z tego cały tydzień wakacji. 

Kiedy już wiesz ile będzie trwała Twoja podróż, musisz zdecydować się 
na cel podróży. Zawsze lubiłem odkrywać nowe miejsca, zwłaszcza 
odkąd mam Blumil – wybieram się tam, gdzie chcę. 

 

Podróżowanie samochodem ma swoje zalety – po drodze można wiele 
zobaczyć i podejmować decyzję gdzie i na jak długo chcesz pozostać. 
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Ale jazda może być męcząca, więc zawczasu trzeba zaplanować 
przystanki, które pozwolą na wypoczynek. 

 

Trasa wzdłuż stolic europejskich – odległość między miastami jest nie 
większa niż 320 km. 

Kolejną opcją są podróże samolotowe. Często decydujemy się na nie ze 
względu na odległość i czas podróżowania. Dzięki tanim liniom lotniczym 
nie musimy wydawać na lot fortuny, wcześniejsza rezerwacja lotu też 
przynosi czasami oszczędności gwarantuje bowiem zniżki. 

Warto pamiętać, iż osoby na wózkach inwalidzkich mają prawo do 
bezpłatnej pomocy w portach lotniczych. Niemniej jednak warto jest 
uprzedzić linie lotnicze o terminie podróży tak, aby zawczasu mogły 
wszystko przygotować. Podczas lotu personel w miarę swoich 
możliwości może pomóc w przemieszczaniu się, ale nie jest zobligowany 
do żadnej innej pomocy. Podczas niektórych lotów personel może być 
bardzo zajęty, więc nie należy liczyć na dalej idącą pomoc. 
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Należy pamiętać, iż nie każda samolotowa toaleta będzie dostępna, 
lepiej z góry zapytać o to linie lotnicze. Jak wiecie przezorny zawsze 
ubezpieczony! 

Pożyteczne narzędzie do szukania najlepszych cen! 

Podróż pociągiem lub autobusem 

Jeżeli podróżujesz pociągiem masz prawo do bezpłatnej pomocy. Jak to 
wygląda w praktyce? Ktoś powinien pomóc ci przy wsiadaniu 
i wysiadaniu z pociągu. Nie mogą odmówić zabrania na pokład, chyba 
że są przeciwwskazania zdrowotne lub natury prawnej i nie będzie 
możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa podróży. 
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Pociąg to świetny i ekologiczny środek transportu 

Podobnie w autobusie – przysługuje prawo do pomocy przy wsiadaniu 
i wysiadaniu. Jeśli niezbędny jest asystent wspierający osobę 
podróżująca powinien on mieć możliwość podróżowania bezpłatnie. 
Również korzystając z tego środka lokomocji warto wcześniej zasięgnąć 
informacji, gdyż przewoźnicy mogą mieć różne zasady w kwestii 
przewozu osób poruszających się na wózkach, a także samych wózków. 
Z Blumil nie miałem problemu, tak samo jak z wózkiem manualnym, ale 
lepiej to zweryfikować. 

14 



Mam nadzieję, że współczesne autobusy są bardziej dostępne 

Hotel 

Kolejnym krokiem jest wybór hotelu – zależy nam na tym, aby był 
przystosowany. Bardzo ważna jest lokalizacja. Dla poruszających się na 
wózkach elektrycznych najlepsze jest centrum miasta. Ja zawsze 
szukam hotelu niezbyt oddalonego od barów, restauracji i atrakcji 
turystycznych. 
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Poszukując hotelu zawsze sprawdzam dostępność 

Zazwyczaj korzystam z usług booking.com gdzie przeglądam wykaz 
hoteli i czytam o ich dostępności. 

Jednak zanim zdecydujesz się na hotel bądź ostrożny i sprawdź na 
zdjęciach windy i łazienki. 

W pełni dostępna łazienka 

Określenie „dostępne dla osób poruszających się na wózkach” różnie 
jest rozumiane przez różne hotele. Najlepiej wejść na stronę hotelu i jeśli 
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nie znajdziecie tam zdjęć, które przekonają was o dostępności, warto 
skontaktować się z hotelem mailowo i prosić o potwierdzenie, iż hotel 
jest przystosowany. Kto chciałby mieć problem ze zbyt wąskimi drzwiami 
lub „kilkoma” krokami dzielącymi hotel od restauracji? 

Być może przeglądając strony traficie na swój dobry dzień  i znajdziecie 
promocyjne ceny lub lepszą ofertę hotelową? Warto szukać! 

  

Pytania jakie warto zadać przed wyborem idealnego hotelu 

● Czy działają rampy/podnośniki ? 
● Czy wyłączniki światła w pokojach umieszczone są na 

odpowiedniej, dostępnej wysokości ? 
● Czy można łatwo przestawić łóżko czy inne meble ? 
● Na którym piętrze usytuowane są pokoje dla osób 

niepełnosprawnych ? 
● Czy są przystosowane toalety ? 
● Czy prysznic jest zaopatrzony w krzesło dla osób poruszających 

się na wózkach ? 
● Czy są stosowne miejsca parkingowe ? 
● Czy są rampy przy wejściu ? 
● Czy hotel zapewnia wszelkie niezbędne dla tych osób 

udogodnienia, które pozwolą w pełni korzystać z pobytu w hotelu? 

Uzasadnienie dla każdej z poruszonych kwestii znajdziecie w poście 
„Wszystko co trzeba wiedzieć, aby wybrać właściwy hotel”. Polecam 
lekturę, znajdziecie tam dużo przydatnych informacji. 

Atrakcje turystyczne 

Osobiście zawsze sprawdzam atrakcje turystyczne w miejscu, do 
którego się wybieram. Niektóre z nich są oczywiste, jak można być w 
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Barcelonie i nie zobaczyć architektonicznych dzieł Gaudiego? Wiemy 
jednak, iż niektórzy potrzebują w tym temacie podpowiedzi. 

Jeśli chodzi o dobrą kuchnię należy szukać miejsc popularnych wśród 
lokalnych mieszkańców – uczęszczane przez nich restauracje są 
zazwyczaj najlepsze zarówno jeśli chodzi o jakość, jak i cenę. 

Nigdy nie robię jednak szczegółowych planów – jak dobrze wiemy – 
nasze działania, podobnie jak pogoda nie są zazwyczaj do końca 
przewidywalne. Podczas wakacji przyda się również nieco 
spontaniczności. 

I jeszcze jedno – pamiętajmy, iż niektóre atrakcje turystyczne są bardzo 
popularne i lepiej wcześniej zarezerwować sobie bilety wstępu aby nie 
stać potem w długiej kolejce do kasy. 

Koniec końców podróż będzie udana jeśli będziecie pamiętać o trzech 
zasadach: planowaniu z wyprzedzeniem, posiadaniu opcji awaryjnej 
i zadawaniu pytań odnośnie podróży przed jej rozpoczęciem. 
Planowanie a także porady przyjaciół pomogą zorganizować dobrze 
czas. Reszta to nasze dobre nastawienie do wyjazdu oraz odpowiedni 
sprzęt – ja polecam Blumil. Na pewno wyjazd będzie udany! 
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Latanie w stylu Blumil 

Latanie w stylu Blumil to doświadczanie wolności i pokonywanie granic. 
Dla wielu osób latanie jest niczym innym jak pięknym marzeniem – 
cudownym w teorii lecz niemożliwym do zrealizowania. Oczywiście, nie 
do każdego miejsca na świecie podróż jest możliwa. Ale podróż do 
miejsc dostępnych na pewno ułatwi Blumil! Przez te wszystkie lata 
odwiedzałem liczne miejsca chociażby takie jak: Południowa Afryka, 
Szanghaj, USA, Hiszpania i Kenia poruszając się na wózku i wierzcie mi 
– to były wspaniałe i niezapomniane wrażenia! Odkąd stałem się 
posiadaczem Blumil podróżowanie stało się o wiele łatwiejsze. Czasami 
muszę być bardzo ostrożny, czasami jazda po wyboistym chodniku 
powoduje u mnie ból głowy, ale obfitość cudów, na które natknąłem się 
podczas podróżowania wynagrodzą mi po wielokroć wszelkie 
niedogodności. 

Ponieważ podróże lotnicze to czasami najdogodniejsza opcja 
podróżowania chciałbym podzielić się z wami moimi doświadczeniami z 
latania w stylu Blumil. Co należy wiedzieć, jakie są procedury, porady 
ułatwiające życie – o wszystkim przeczytacie poniżej. 
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5 rzeczy, które warto wiedzieć o lataniu z wózkiem 
elektrycznym 

  

● Blumil można bezpiecznie transportować samolotem 

Przede wszystkim elementem gwarantującym bezpieczeństwo wózka 
elektrycznego Blumil jest jego bateria. Podczas gdy niektóre baterie 
mogą stanowić zagrożenie (prawdopodobieństwo wybuchów) Blumil nie 
stwarza takich problemów. Bateria litowo–jonowa zasilająca Blumil 
została stworzona w oparciu o najnowsze technologie i nie powoduje 
zwarcia. Możesz odłączyć ją od wózka przy pomocy klucza, co jest 
bardzo prostą czynnością. Nagle podróżowanie samolotem z wózkiem 
elektrycznym staje się proste i jak najbardziej możliwe do zrealizowania. 
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● Możesz wziąć Blumil na pokład każdych linii lotniczych 

Wzięcie na pokład wózka elektrycznego Blumil nie powinno powodować 
żadnych dodatkowych kosztów. Czasami można przewozić bezpłatnie 
dwa wózki inwalidzkie, ale to jest opcjonalne. Oczywiście konieczne jest 
informowanie linii lotniczych o zamiarze podróżowania, tak aby byli 
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gotowi udzielić Ci pomocy. Przede wszystkim musisz znać swoje prawa 
i być uprzejmym – linie lotnicze mogą być Ci przyjazne jeśli grasz fair! 

● Twój pies asystujący może podróżować z tobą za darmo 

Twój pies jeśli jest certyfikowanym psem asystującym może latać z Tobą 
za darmo. Twój zwierzak powinien być w samolocie obok ciebie, 
siedzenia obok Ciebie powinny być wolne. To co muszę podkreślić – 
twój pies musi mieć stosowny certyfikat. 

 

 

Coco – mój kochany podróżnik 
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● Wchodzisz do samolotu pierwszy lub ostatni 

Kolejność wejścia zależy od polityki realizowanej przez daną linie 
lotniczą i ich procedur. 

● Załoga samolotu jest najczęściej życzliwa i gotowa przynieść 
dodatkowy koc lub udzielić innej pomocy 

Załoga jest najczęściej bardzo zajęta, ale zawsze można liczyć na 
pomoc – dodatkowy koc czy poduszkę. Czasami dostępna jest żywność 
dla psa lub miska wody, ale tanie linie mogą tego nie oferować. Jeśli nie 
zapytasz – nigdy się nie dowiesz! 

Procedury na lotnisku 

Podczas odprawy zabiorą nasz bagaż i zapytają nas czy będziemy 
potrzebowali pomocy i w jakim momencie. W zależności od naszych 
preferencji możemy pozostać na swoim wózku lub zdać nasz wózek 
inwalidzki wraz z bagażem i poruszać się na wózku, którym dysponuje 
lotnisko. Po sprawdzeniu i oddaniu bagażu udajemy się do stosownego 
wejścia (gate) skąd bezpośrednio rękawem lub podwożeni specjalnym 
samochodem zaopatrzonym w hydrauliczny podnośnik dostajemy się do 
samolotu. Po wejściu do samolotu przesiadamy się na specjalnie 
podstawiony wąski, wózek inwalidzki przy pomocy którego docieramy do 
naszego miejsca. 

Tak wygląda w dużym skrócie latanie z wózkiem inwalidzkim. Może się 
wydawać skomplikowane, ale jak raz spróbujesz, przekonasz się, że są 
to proste czynności rutynowe. 
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Gotowi do startu! 

Lataj przekraczając granice 

Latanie to już nie marzenia, ale wizja realizowana przez tysiące ludzi na 
wózkach. Coraz więcej ludzi na wózkach widać na lotniskach               i 
w samolotach – coraz powszechniejsze staje się dla nich podróżowanie 
samolotami. Z każdym rokiem coraz łatwiej jest zwiedzać świat i bardzo 
się cieszę widząc jak rozwija się kultura latania. Każdy może już dotrzeć 
do zakątka świata gdzie docierają linie lotnicze! Nawet niebo nie stanowi 
już granicy i możliwe jest doświadczania wolności, zwłaszcza z 
elektrycznym wózkiem inwalidzkim jakim jest Blumil. 

Nadchodząca przyszłość jest o wiele łatwiejsza… 
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Berlin, Niemcy 
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Co zwiedzać w Berlinie? 

● Brama Brandenburska 

Została zbudowana w XVIII stuleciu i stała się na długie lata ikoną 
Berlina. Postanowiłem sprawdzić czy takie właśnie robi wrażenie. Jest to 
definitywnie ładny monument, może nie oszałamiający, ale za to 
stanowiący nieodłączny element zdjęć z Berlina. Wskazówka – 
odwiedźcie Bramę Brandenburską nocą – zobaczycie jak pięknie 
wygląda jej oświetlenie na tle rozgwieżdżonego nieba. 

Pod Bramą Brandenburską 
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● Pozostałości Muru Berlińskiego 

Mur Berliński jest przypomnieniem współczesnej historii dotyczącej 
powojennego podziału Niemiec – warto go obejrzeć. Nie jest ani piękny 
ani imponujący, ale stanowi wyraz upadku komunizmu. 

● Pomnik Pamięci o Holokauście 

Jest to pomnik utworzony ku czci żydowskich ofiar Holokaustu. 
W podziemiu umieszczono 3 miliony nazwisk pomordowanych. 
Monument powstał w 2004 roku. Jest to na pewno jedno z miejsc, 
których w Berlinie nie można pominąć. Gdy przed Twoimi oczami 
przesuwa się ta niekończąca się rzeka nazwisk nie sposób nie myśleć 
o grozie tego co się stało – uderza w Ciebie z całą mocą. To miejsce 
należy zobaczyć… 

● Berlińska Katedra 

Katedra ta zwana także Berlińskim Domem stanowi jedną 
z najciekawszych atrakcji. Jest piękna, malownicza i nie przywołuje 
bolesnych historycznych wspomnień. Jeśli chodzi o atrakcyjność obiekt 
dostaje ode mnie duże „TAK”. Pamiętajcie o konieczności dokonania 
wcześniejszej rejestracji jeśli chcecie zwiedzać Katedrę. 
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Imponująca budowla 

● Tiergarten 

W tłumaczeniu to Park Zwierząt. Jest to jeden z największych 
i najbardziej popularnych parków w Berlinie. Rozkoszowałem się każdą 
chwilą spędzoną w tej oazie świeżości i zieleni. W Parku można było 
zapomnieć, iż jest się w jednej z najbardziej ruchliwych stolic 
europejskich. Park nazywany jest zielonymi płucami Berlina i w pełni na 
tę nazwę zasługuje. Naprawdę warto się w tym miejscu zatrzymać. 

● Kolumna Zwycięstwa 

Kolumna nie zrobiła na mnie wielkiego wrażenia. Berlin ma do 
zaoferowania ciekawsze obiekty. 
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Na szczęście na zdjęciu z Kolumną znalazł się również piękny żółty 
autobus powodując, iż zrobiło się z tego zdjęcie grupowe! 

 

Kolumna zwycięstwa ozdobiona autobusem! 

Mam z Berlina miłe wspomnienie obiadu spędzonego w restauracji w 
pobliżu Katedry, gdzie podczas posiłku mogłem podziwiać wspaniały 
widok i chłonąć Berlin we własnym rytmie. Czy może być coś 
przyjemniejszego? 
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Dostępność w Berlinie 

Przystosowany pokój hotelowy można znaleźć w Berlinie bez trudu nie 
nadwyrężając jednocześnie budżetu. Hotele dysponują dostateczną 
liczbą przystosowanych pokoi. Windy i rampy stanowią tu standard. 
Oczywiście jak zwykle mogłoby być jeszcze lepiej, ale wszystko idzie w 
dobrym kierunku – daję 8 punktów na możliwych 10. 

Chodniki/Nawierzchnie 

Są to najlepsze nawierzchnie z jakimi się spotkałem – gładkie a 
krawężniki występują w nielicznych miejscach. Znacznie łatwiej jest 
poruszać się na wózku w Berlinie niż w innych miastach europejskich 
np. w Pradze. 

Sklepy i restauracje 

Rampy i windy są tu oczywistością. Niewiele jest miejsc niedostępnych. 
Sklepy i restauracje są absolutnie przystosowane do potrzeb osób 
poruszających się na wózkach. Berlin może być z tego faktu dumny. 

Atrakcje 

Zdecydowana większość miejsc jest dostępna. Oczywiście są jeszcze 
takie miejsca, którym musiałbym przydzielić 0 punktów jeśli chodzi o 
dostępność. Miasto musi nad tym popracować, tym bardziej, iż jest krok 
od doskonałości. 
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Podsumowując: Berlin to tętniące życiem, zmieniającej się ciągle 
miasto, w którym momenty historyczne przeplatają się ze 
współczesnością. Po długich latach podziału Niemiec Berlin stał się 
zjednoczony i jest gotów podbijać serca turystów. Może kiedyś 
podbije również moje serce; póki co jest jednym z miast na 
europejskiej liście, które można zwiedzić. 

Jeśli jednak głównym kryterium byłaby dostępność, Berlin 
znajdowałby się na samym szczycie miast przyjaznych dla osób 
poruszających się na wózkach. 
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Bangkok, Tajlandia 
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Co warto zobaczyć w Tajlandii? 

Bangkok 

Bangkok to niezwykłe miasto, w którym przeszłość i przyszłość 
przenikają się podobnie jak Taipei. Wieżowce i stare świątynie 
współistnieją ze sobą tworząc niepowtarzalny miejski krajobraz. 

Nocny widok na Bangkok 

Ponieważ jestem zarówno miłośnikiem przyrody jak i imprezowiczem 
czułem, że znalazłem się we właściwym miejscu. Dlaczego? Bangkok 
oferuje te dwa światy i po wspaniałej nocnej zabawie w klubie można 
zregenerować siły w spokojnym parku miejskim. Tak, impreza i relaks są 
tu jak najbardziej możliwe! 
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Relaks po imprezie 

Wózkami elektrycznymi lub na Blumil dostaniesz się wszędzie. 
Poruszanie się na wózkach manualnych jest trudniejsze, ale również 
możliwe. Byłem pod wielkim wrażeniem jak przyjazne jest to miasto dla 
wózkowiczów. Jestem pozytywnie zaskoczony bo dostępność nie jest 
niestety standardem w większości miast na świecie. 
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Wspaniałe miasta ożywają nocą 

 Co warto zobaczyć w Bangkoku? 

● Grand Palace 

Wspaniały i złoty – to pierwsze słowa, które przychodzą na myśl kiedy 
chce opisać Grand Palace. 

Został zbudowany w 18 wieku i jest to kompleks wielu wspaniałych 
budynków wraz z zachwycającą Szmaragdową Świątynią Buddy. 
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Grand Palace 

Pałac bardzo mi się podobał, polecam każdemu aby go odwiedził. To 
piękny obiekt historii i kultury tajskiej. Trzeba mieć jednak świadomość, 
że jest to duży obiekt do zwiedzania więc rekomendowany jest Blumil 
lub inny wózek elektryczny. 
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Odwiedzając świątynie 
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Jak spędzać czas w Bangkoku? 

● Imprezy 

Pełen życia i dynamiczny Bangkok jest idealny do imprezowania. Bary i 
kluby są wszędzie a miasto nigdy nie śpi. Co zaskakuje w Bangkoku? 
Amsterdam ma swoją ulicę czerwonych latarni, tutaj rozrywki tego typu 
oferowane są w wielu zakątkach miasta. W związku z tym imprezowanie 
budzi wątpliwości wśród wielu turystów, ale bez obaw – same kluby są 
bezpieczne i przyjemne. Większość klubów jest dostępna dla osób na 
wózkach. 

Zawsze jest dobry czas na imprezę w Bangkoku 
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Hotele w Bangkoku 

W Bangkoku zatrzymałem się w Lebua at State Tower – jest to 
luksusowy hotel, możecie go znać ze scen filmu Kac Vegas II, ponieważ 
niektóre sceny były tam kręcone. Jednak to co zachwycające w tym 
hotelu to bar usytuowany na dachu na 67 piętrze tego budynku. 
Roztacza się stamtąd wspaniały widok na miasto – to warto zobaczyć! 

W pełni dostępna łazienka w hotelu 

Ko Phi Phi 

Czy są wśród was fani filmu „Plaża” z Leonardo DiCaprio? Jeśli tak, to 
nazwa Ko Phi Phi może brzmieć znajomo – tu gdzieś były kręcone 
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sceny filmowe. Od tego filmowego debiutu plaża stała się bardzo 
popularna wśród turystów i nic dziwnego, gdyż jest zachwycająca. 

 

Plaża na Ko Phi Phi  

Znalazłem zdjęcia zrobione na tej plaży. Niestety nie są w stanie oddać 
uroku plaży, wody i niesamowitej linii brzegowej. 
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Co za wspaniały widok! 

To co chciałbym wam doradzić to planujcie wcześniej wizyty w hotelach. 
Nasz wyjazd do Ko Phi Phi był spontaniczny byliśmy przekonani, że nie 
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będzie problemów z wynajęciem hotelu. Niestety nie było wolnych pokoi 
i zapłaciliśmy słono za hotel, w którym nie było bieżącej wody. Może to 
jeszcze nie koniec świata, ale za ta cenę mogliśmy się zatrzymać 
w luksusowym hotelu, to nie była najlepsza oferta jaką otrzymaliśmy! 

Dostępność w Tajlandii 

Hotele 

Hotele są dostępne, poruszanie się po hotelu jest bezproblemowe 
ponieważ wszędzie są windy i   pochylnie, progi pojawiają się bardzo 
rzadko. Łazienki są dostępne i poruszanie się na wózku ręcznym lub 
elektrycznym jest proste. Byłem pozytywnie zaskoczony jak dostępne są 
tajskie hotele. Mając Blumil nie napotkałbym żadnego problemu. 

Restauracje i sklepy 

Restauracje i sklepy są przystosowane do potrzeb osób poruszających 
się na wózkach. Toalety znajdują się najczęściej na pierwszym piętrze. 
Windy są w dobrym stanie, pochylnie łatwe do znalezienia, progi nie 
stanowią problemu. Podsumowując: sytuacja jest super, Tajlandia może 
być tu wzorem. 

Nawierzchnie 

Podobnie jak sklepy i restauracje chodniki są dostępne. Nie mają dziur 
i nie są wyboiste. Tak więc można spokojnie się po nich poruszać, nie 
ma żadnego niebezpieczeństwa. 
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Atrakcje turystyczne 

Atrakcje turystyczne są dostępne. O ile dobrze pamiętam, mogłem 
zobaczyć co chciałem i do wszystkich obiektów był dostęp. Jest to 
relatywnie łatwe przy użyciu wózka elektrycznego i jeszcze łatwiejsze 
przy użyciu wózka elektrycznego. Ta dostępność to wspaniała rzecz. 
Tajlandia dba o swoich turystów. Inne kraje powinny brać z Tajlandii 
przykład! 

3 zaskakujące rzeczy jakie odkryłem w Tajlandii, podróżując bez 
Blumil 

 

Picie z „wiaderka” 
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1. Wiele barów sprzedaje napoje w „wiaderkach” 
2. Masaże są bardzo tanie i dobre 

3. W Ko Phi Phi jest zawsze mgliście 

 

W sumie, Tajlandia to turystyczny raj dla każdego. Jeśli jesteś 
imprezowiczem, Bangkok serdecznie zaprasza. Jeśli jesteś 
miłośnikiem natury, Ko Phi Phi jest dla Ciebie. Wszędzie spotkasz 
przyjaznych ludzi, lokalna kuchnia jest bardzo dobra i do 
zaakceptowania jak na europejski gust. Czy to już nie brzmi 
cudownie? Dodatkowo, Blumil pomoże ci poruszać się po 
piaszczystych plażach. Biorąc pod uwagę dostępność, Tajlandia 
jest jednym z najważniejszych punktów na mojej liście podróży. 
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Paryż, Francja 
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Co należy zobaczyć w Paryżu? 

Paryż w stylu Blumil 

● Wieża Eiffla 

Nie można jej nie doceniać. Jest w niej coś szczególnego. Ta olbrzymia 
konstrukcja z XIX wieku stała się ikoną Francji i należy ją koniecznie 
zobaczyć! Marzyłem o tym aby ujrzeć ją na żywo i kiedy to nastąpiło nie 
byłem rozczarowany. Wieża w rzeczywistości może wyglądać nieco 
inaczej niż na cukierkowych pocztówkach, ale jest warta obejrzenia. 
Trzeba to zrobić przynajmniej raz w życiu! 
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Wieża Eiffla wieczorem 
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● Muzeum d’Orsay 

Jest to jedno z najważniejszych muzeów w Paryżu, w którym 
zgromadzono najwięcej dzieł impresjonistów na świecie. Dzieła Moneta, 
Van Gogha – dostępne dla zwiedzających każdego dnia! Samo muzeum 
to również piękna budowla. Nie można go ominąć będąc w Paryżu! 

Imponujący budynek Muzeum d’Orsay 

  

● Muzeum Louvre 

Louvre jest prawdopodobnie największym muzeum sztuki na świecie 
i bez względu na to czy jesteś miłośnikiem sztuki czy nie należy je 
zwiedzić. Zobaczysz tam słynny obraz Leonarda da Vinci Mona Lisa 
i setki innych wspaniałych dzieł sztuki. Byłem pod ogromnym wrażeniem 
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nieograniczonej ludzkiej wyobraźni i kreatywności jaką ukazują zebrane 
tu dzieła! 

 

Luwr 
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● Opera Narodowa w Paryżu 

Paryż jest pełen bogatej architektury, ale gmach Opery zaliczam do 10 
najwspanialszych. Odbywają się tu występy baletu, opery i spektakle 
muzyczne. Chciałbym kiedyś obejrzeć taki spektakl. Spójrzcie tylko… 

Opera Paryska 

● Bazylika Sacre-Coeur de Montmartre 

Kopuła pochodzi z XIX wieku. Bazylika jest jednym z najpiękniejszych 
budynków w całym Paryżu. Ponadto zapewnia wspaniały widok na całe 
miasto! 
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● Katedra Notre Dame 

Być w Paryżu i nie zobaczyć Katedry Notre Dame? To nigdy nie 
powinno się zdarzyć! Katedra pochodzi z XII wieku i zdecydowanie 
stanowi serce Paryża. Cudowna zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. 
Godna zwiedzenia! 

  

 

Katedra Notre Dame 
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● Most Aleksandra II 

Według mnie jest najpiękniejszym mostem Paryża. Zachwycił mnie kiedy 
tylko go ujrzałem! Leniwy spacer po tym moście na wózku elektrycznym 
Blumil to doskonały pomysł na rozpoczęcia dnia! 

  

Most Aleksandra II 
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● Łuk Triumfalny 

  

Jest ważnym symbolem nie tylko we Francji ale również na całym 
świecie. Symbolizuje zwycięstwo. 

  

Łuk Triumfalny 

 

 

  

53 



● Galeria Lafayette 

 To miejsce na wspaniałe zakupy. Niestety miejsce to jest dość drogie. 
Ale warto odwiedzić je dla jego wyglądu. To najpiękniejsze centrum 
handlowe, w którym miałem okazję być! 

  

Galeria Lafayette 

Co robić w Paryżu? 

● Wstąp na filiżankę kawy do jednej z czarujących kawiarenek 

Paryż słynie z uroczych kawiarenek. Czasami najlepszym sposobem na 
spędzanie czasu jest relaksowanie się w kawiarni, obserwowanie ruchu 
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ulicznego i chłonięcie paryskiej atmosfery tętniącej życiem! Zrobiłem to, 
polecam! 

 

Paryska kafejka 
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Dostępność w Paryżu  

 Hotele 

 Hotele w Paryżu są dostępne. Czasami trzeba zapłacić za tę 
dostępność dość wysoką cenę. Należy zatem szukać tańszego lokum 
poza centrum miasta. Windy i podjazdy są prawie wszędzie.  

Chodniki 

Większość chodników jest przyjazna dla wózkowiczów. Ale nie zawsze – 
im miejsce jest bardziej historyczne tym nawierzchnie mogą być gorsze, 
wyboiste. Generalnie zalecana jest ostrożność w poruszaniu się po 
mieście. Szkoda, że nie miałem jeszcze wtedy wózka elektrycznego 
Blumil. 

Sklepy i restauracje 

Większość sklepów i restauracji jest dostępna. Paryż gości zbyt wielu 
turystów, aby zapominać o tych poruszających się na wózkach. Im dalej 
od centrum tym trudniej o znalezienie dostępnych miejsc, ale niestety 
tak jest w większości dużych miast. 

Atrakcje turystyczne 

Dostęp do najbardziej popularnych dla turystów miejsc nie jest 
problemem. Być może nie byłem w stanie dojechać wszędzie, ale 
ogólnie rzecz biorąc miasto jest dostępne. 
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Czy Paryż jest przereklamowany ? Może… Ale Paryż jest absolutnie 
cudowny! To jedno z miast, które musisz odwiedzić aby 
doświadczyć niebywałej magii! Jeśli posiadasz elektryczny wózek 
inwalidzki zwiedzanie będzie proste a pokonywanie dużych 
odległości nie przysporzy kłopotów. W zatłoczonych ulicach, 
wspaniałych muzeach, parkach, placach i cudach architektury 
znajdziesz miasto pulsujące życiem, miasto, które można 
pokochać! 
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Republika Południowej Afryki 
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Portret Afryki Południowej 

W moich wspomnieniach RPA jawi się w wielu kolorach i odcieniach. 
Wspominam sosnowe lasy, zielone dżungle i safari. Zielony, brązowy, 
niebieski, żółty, pomarańczowy – tymi kolorami epatuje Afryka 
Południowa. Uderzyło mnie piękno wszystkiego, co widziałem i byłem 
zaskoczony różnorodnością krajobrazów. Pogoda jest łagodna i widoki 
wspaniałe, więc przychodzi mi do głowy pytanie, czy to właśnie nie jest 
raj? 

Wspaniały widok 
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Co warto zobaczyć w RPA, nawet bez Blumil 

● Cape Town 

Ponieważ Cape Town słynie z pięknych widoków musiałem je zobaczyć. 

Co za widok! 

Zadawałem sobie pytanie czy te wszystkie opinie nie są przesadzone. 
Miasto okazało się przepiękne i zasługujące na zachwyty. Rozumiem 
ludzi zakochanych w tym mieście. Jest tam co zwiedzać. Miasto leży 
nad oceanem, w panoramie widać góry – piękne widoki dla turystów! 
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Wybrzeże przy Cape Town 

Spędziłem tydzień na zwiedzaniu miasta i okolic. Jest to wspaniałe 
miejsce! Z pewnością mając do dyspozycji Blumil, mógłbym zwiedzić 
jeszcze więcej. 

  

● Kirstenbosch Narodowy Ogród Botaniczny 

Nie tylko Cape Town jest niezwykle interesujące, również obszary z nim 
sąsiadujące. Wspaniałym miejscem do odwiedzenia jest Kirstenbosch 
Narodowy Ogród Botaniczny. Wypełniony pięknymi okazami flory ogród 
jest rozkoszą dla oka. Wiele osób twierdzi, iż jest to jeden z 
najpiękniejszych ogrodów botanicznych na świecie. Można tam znaleźć 
wiele rzadkich i niespotykanych, zagrożonych wyginięciem gatunków. 
Zdecydowanie polecam go odwiedzić – zwłaszcza jeśli kochasz naturę. 
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Piękno natury! 

● Robben Island 

To miejsce jest sławne ponieważ w Robben Island był więziony Nelson 
Mandela. Musiałem odwiedzić to miejsce chociaż bardziej jestem 
zainteresowany przyrodą czy sportem, niż kwestiami historycznymi. 
Wielkiego wpływu Mandeli nie można jednak pominąć i dlatego Robben 
Island znalazł się na mojej liście miejsc do zwiedzenia. Mandela był tam 
więziony przez 18 lat – chcieliśmy się dowiedzieć czegoś więcej o jego 
historii. Z tym miejscem zdecydowanie należy się zapoznać. 
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Fale wokół Robben Island 

● Boulders Beach – Plaża Głazów 

Na tej plaży w Cape Town można zobaczyć pingwiny! Zaskakujące 
prawda ? Kto by spodziewał się pingwinów w Afryce? To jedno z 
niewielu miejsc gdzie można je zobaczyć z tak bliskiej odległości! Byłem 
zaskoczony, ale tylko przez chwilę – one naprawdę należą do tego 
miejsca, to jest ich królestwo a my tylko je odwiedzamy! Czy może być 
coś bardziej niesamowitego niż pingwiny w Afryce? Wątpię… 
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Pingwiny się relaksują! 

Garden Route 

Garden Route cieszy się w Afryce Południowej zasłużoną popularnością. 
Zaczyna się w Western Cape – Mossel Bay, a kończy się w Eastern 
Cape w Storms River. To niby tylko 300 km, ale obfitość cudów, które 
można zobaczyć po drodze jest niebywała. Błękitne laguny, piękne 
jeziora, piaszczyste plaże, góry i wzgórza – znajdziecie tam wszystko. 
Czasami wydaje się, że to nie jeden kraj a wiele różnych! 
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Co trzeba zobaczyć w RPA? 

● L’Agulhas 

Najdalej położone miasto w Afryce to L’Agulhas. 

Brama miejska 

To miejsce gdzie spotykają się wody Atlantyku i Oceanu Indyjskiego. 
Absolutnie wspaniałe miejsce! Miejsce to należy zdecydowanie 
zamieścić na liście do zwiedzania. 
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Spotkanie Oceanów! 

Jedną z rzeczy, o której warto wspomnieć: żółwie są szybsze niż można 
by się spodziewać. Jeden z nich chciał mnie zaatakować, chciałem go 
spokojnie ominąć, ale wykazywał wolę walki! Wreszcie mój przyjaciel 
mnie wyratował. Zapewne na moim wózku elektrycznym Blumil 
wygrałbym starcie z żółwiem. Przyjacielska rada: Uważaj na żółwie! 
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Uwaga na żółwie 

● Safari 

Safari jest specjalnie stworzone dla turystów, ale uczestnicząc w nim 
można się czuć jak w prawdziwym królestwie zwierząt. 
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Żyrafa w naturze 

Gdy znajdujesz się na tym obszarze widzisz, że jest to królestwo 
należące do tych majestatycznych stworzeń, które masz zaszczyt 
obserwować. 
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Kolekcjonuję takie chwile! 

 

Uczestnicząc w safari zostałem zaskoczony pięknem jakie roztaczało się 
przed moimi oczami. Po raz kolejny natura okazała się najlepszym 
reżyserem oferującym wspaniałe widowisko. 
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Świetna przygoda 

● Ekstremalne wyzwania 

Ponieważ lubię ekstremalne wyzwania spróbowałem po raz pierwszy 
skoku na bungee! 
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Gotowy do skoku! 

 

 

Ktoś skacze ze mną? 
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● Góry Outenigua 

Te góry są częścią Garden Route. Często zasnute mgłą stanowią 
wspaniały widok! 

Typowy afrykański pejzaż 

  

● Kraina małp 

I oto jedyne miejsce na liście wycieczek, którego nie polecam. Miałem 
zamiar je obejrzeć, gdyż jest bardzo popularne, niestety jest absolutnie 
niedostępne. Obiecano mi, że będę się mógł tam poruszać – niestety 
była to misja niemożliwa! I cóż – nie stałem się fanem małp. 
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 Nawet z Blumil nie byłoby możliwe zwiedzenie tego miejsca. 

Kraina małp 

● Most Bloukrans Bungy 

Jest to najwyższy na świecie punkt skoków na bungee. Myślałem o 
skokach, ale w końcu zrezygnowałem. Trochę szkoda, ale może będzie 
to jeszcze jeden powód, aby ponownie odwiedzić ten piękny kraj! 
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Piękny most 

 

Co zaskoczyło mnie w RPA? 

 
RPA ma wiele niespodzianek, ale muszę napisać o paru rzeczach, które zaskoczyły 
mnie w szczególności. A mianowicie: 

1. Żółwie są szybkie! Przekonałem się o tym kiedy jeden z nich usiłował 
mnie dogonić! Co za straszne doświadczenie! Gdybym miał Blumil 
mógłbym uciekać szybciej! 

2. Węże  są zaskakująco ciepłe i miłe w dotyku! Nigdy bym nie 
przypuszczał!! 

3. Pingwiny…no nie spodziewałem się znaleźć ich w RPA! 
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4. Zróżnicowane krajobrazy – w RPA czujesz jakbyś był w 99 różnych 
krajach, a nie w jednym! 

 

Dostępność w RPA 

Hotele 

Zatrzymywaliśmy się w hotelach typu B&B w różnych miejscach, tak 
więc kwestia dostępności wyglądała różnie. Ogólnie rzecz biorąc 
sytuacja była powyżej średniej i nie było szczególnych utrudnień. 
Poruszanie się przy pomocy wózka elektrycznego Blumil byłoby 
oczywiście łatwiejsze niż przy pomocy wózka manualnego. 

Jedno z miejsc, w których nocowaliśmy. 
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Atrakcje turystyczne 

Większość atrakcji była dostępna. Jednak niektóre z nich były 
niedostępne. Generalnie rzecz biorąc nie miałem zbyt wielu problemów 
ze zwiedzaniem. Ponownie chciałbym zauważyć, iż z Blumil byłoby to 
znacznie łatwiejsze. Ten wózek został stworzony z myślą o możliwości 
zwiedzania i poruszania się po zróżnicowanym terenie. 

Nawierzchnie – do pokonania bez Blumil 

Niektóre chodniki były bardzo wyboiste i musiałem być bardzo ostrożny, 
ale generalnie sytuacja była dobra. 

Sklepy i restauracje 

Mogłem dostać się do większości sklepów i restauracji bez trudności. 
Progi nie były wysokie, były podjazdy. W sumie: sklepy i restauracje są 
łatwo dostępne, zarówno dla wózków sterowanych ręcznie jak i dla 
elektrycznych. 

 

W sumie RPA jest jednym z najlepszych miejsc na świecie. Oferuje 
wszystko co najlepsze: piękne widoki, przyjaznych ludzi, 
zapierająca dech w piersiach przyrodę, smaczne wina i wiele 
różnorodnych wrażeń. Zakochałem się w RPA od pierwszego 
wejrzenia i mam nadzieję, że odwiedzę jeszcze ten kraj! Są 
wspomnienia, które zajmują szczególne miejsce w naszych sercach 
i do nich należy RPA. 

Jeśli to możliwe, należy odwiedzić ten kraj – wszystko co lubisz 
znajdziesz w RPA! 
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Florencja, Włochy 
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Co warto zobaczyć we Włoszech? 

 
● Florencja 

Pełna średniowiecznej architektury Florencja jest urokliwym miastem 
położonym w słonecznej Toskanii. W średniowieczu stanowiła centrum 
europejskiego handlu. Spacerując po mieście dokonujesz podróży 
w czasie cofając się do XIV wieku, kiedy renesans rodził się w obrębie 
murów miejskich. Po części brukowanych chodników najlepiej poruszać 
się wózkiem elektrycznym lub Blumil. 

Florencja jest niezwykle popularna wśród turystów, którzy tłumnie ją 
odwiedzają. Zatem nie jest to miejsce dla osób, które lubią zwiedzać 
w samotności i w ciszy. Wszystko tu tętni życiem i wibruje kolorami. 
Przeszłość przeplata się z teraźniejszością na tysiące sposobów – 
naprawdę trudno się tam nudzić! To co podoba mi się tam najbardziej to 
Ponte Vecchio – Stary Most Złotników. Jest to średniowieczny kamienny 
most wygięty nad rzeką Arno. Jest absolutnie piękny. 

 

Romantyczny widok na Ponte Vecchio 
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● Mediolan 

Spędziłem w Mediolanie trzy dni. Bardzo chciałem znaleźć się pod 
urokiem tego miasta, niestety rzeczywistość mnie rozczarowała. To było 
piękne miasto, ale niestety zabrakło tej magii, o której tak często 
słyszałem. 

Urokliwy, ale nie magiczny 

Może miasto inaczej by wyglądało gdybym trafił na Tydzień Mody? 
Wiele osób mówiło mi, iż Mediolan zamienia się wówczas w pełen 
przepychu raj. Wszyscy cesarze świata mody zwracają swe spojrzenia 
na to miasto, którego ruchliwe ulice pełne są modeli różnych 
projektantów. Tak to prawda, w rzeczywistości ulice są niezwykle 
ruchliwe, dlatego w pełni polecam poruszanie się na elektrycznym 
wózku inwalidzkim zwłaszcza na takim jak Blumil. 

79 



Może rzeczywiście nie odwiedziłem Mediolanu w odpowiednim 
momencie ? Co by jednak nie mówić, Duomo – gotycka katedra to jeden 
z najładniejszych budynków jakie widziałem we Włoszech. 

 

Duomo zapiera dech w piersiach 
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Z ponad 3000 rzeźb w elewacji, katedra robi imponujące wrażenie. Ta 
obfitość szczegółów sprawia, że budowla tak bardzo się wyróżnia. 

 

Detale przykuwają uwagę 

 

81 



Jak wiele drobnych elementów jesteście w stanie zauważyć ? Zliczenie 
ich trwałoby wieczność! 

Najbardziej spektakularny jest widok dachu. Ze swoimi złotymi 
elementami wygląda jak wzięty z bajki! Zdecydowanie stanowi główną 
atrakcję miasta! 

Imponujące sklepienie! 
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● Piza 

Kto nie słyszał o Krzywej Wieży w Pizie? Jest znana od lat dzięki swemu 
wychyleniu. Wygląda jakby miała upaść i to sprawia, że jest taka 
malownicza. Budowana przez dwa stulecia stanowi pomnik włoskiej 
historii. Podczas II wojny światowej była bazą wojskową i sam Mussolini 
próbował postawić ją do pionu, jak widać – bezskutecznie. Nic 
dziwnego, iż posiadając tak ciekawą historię Krzywa Wieża w Pizie od 
lat stanowi niesamowitą atrakcję turystyczną. Nie jest to moja ulubiona 
budowla, ale trzeba przyznać, że jestem pod jej urokiem. Zyskała sławę 
nie bez powodu i jest warta obejrzenia. 

Jeśli więc wybierasz się do Florencji, Piza jest o rzut kamieniem i warto 
się tam zatrzymać. Absolutnie was na to namawiam. 
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Krzywa Wieża naprawdę robi wrażenie! 

Jak spędzać we Włoszech czas? 

● Baw się w muzeum Lamborghini 

Legenda głosi, że marka Lamborghini została stworzona po to , aby być 
tym czym Ferrari nie zdołało być. Według niektórych Ferruccio 
Lamborghini nie był zadowolony z Ferrari i kiedy zaproponował Enzo 
Ferrari dokonanie poprawek w stworzonym przez niego samochodzie, 
ten tylko się roześmiał. Urażony Lamborghini postanowił stworzyć 
własna markę samochodu i tak wszystko się zaczęło… Bez względu na 
to jakie były początki, Lamborghini to już światowa marka i co ciekawe, 
choć na świecie znana jest głównie z samochodów sportowych jest 
drugim najbardziej znanym producentem ciągników we Włoszech.  
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A zatem Lamborghini króluje nie tylko na drogach ale i na polach. Ta 
marka jest wspaniała! 

Co za eksponat! 

Muzeum Lamborghini znajduje się w Santa Agata Bolognese, 25 
kilometrów od Bolonii i 17 kilometrów od Modeny i jest absolutnie godne 
polecenia. Muzeum jest niezwykle interesujące i pozwala poznać od 
podszewki proces montażu samochodów Lamborghini. Zachował się 
oryginalny wygląd fabryki tak więc można tu podziwiać mieszankę 
oryginalnej dawnej szkoły i nowoczesności. Można było obejrzeć hale 
produkcyjne i modele 4 drzwiowe, które nigdy nie ukazały się na rynku. 
Zwiedzanie było niezwykle ekscytujące, ponieważ eksponaty w muzeum 
były wspaniałe i każdy z fanów motoryzacji mógł znaleźć dla siebie wiele 
fascynujących szczegółów. Polecam to muzeum każdemu kto kocha 
samochody. 
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Świetne miejsce! 

● Odkryj świat Ferrari 

Założona w 1939 roku często uważana jest za jedną z najpotężniejszych 
na świecie marek. Ferrari kojarzy się z szybkością i luksusem. Nie 
mogłem przegapić wizyty w Muzeum Ferrari. 
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Muzeum Ferrari robi wrażenie 

Byłem bardziej niż podekscytowany, aby zobaczyć to muzeum. Niestety 
rzeczywistość nie sprostała moim oczekiwaniom. Teren był znacznie 
większy niż Muzeum Lamborghini, ale całość wyglądała bardziej jak park 
rozrywki niż muzeum motoryzacji. Wszystko miało charakter komercyjny, 
przesadzony i mało autentyczny. Nie mogłem zobaczyć jak aktualnie 
wygląda fabryka, można było tylko popatrzeć na jej mury z zewnątrz. Te 
odczucia nie wpłynęły jednak negatywnie na moją miłość do tej marki. 
Ferrari jest niesamowite i budzące zachwyt, czego nie można 
powiedzieć o muzeum… 
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Ekspozycja nie oszałamia 

 

● Zachwyć się Jeziorem Garda 

Jest to największe jezioro we Włoszech i prawdopodobnie 
najpiękniejsze. Jego piękno jest po prostu nie z tego świata! 
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Spektakularne piękno natury 

Oniemiałem pod jego urokiem i zapatrzyłem się w jego niekończący się 
błękit. 
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Po prostu zachwyt... 

Byłem w Sirmione – małej miejscowości nad jeziorem. Jest to miejsce 
absolutnie wspaniałe o kilkusetletniej historii. Poczułem się jakbym 
przeniósł się w czasy kiedy smartfony, samochody i telefony były 
całkowitą abstrakcją. Jest coś uroczego w miejscach, w których czas 
zdaje się stanąć w miejscu. 
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Spacer po Sirmione 

Jedno z moich ulubionych wspomnień jest związane z tamtejszą 
kuchnią. Raj kulinarny odkryłem w restauracji „Ristorante Esplanade” 
nagrodzonej gwiazdką Michelin, na którą jak najbardziej zasługuje. 
Zamówiłem krewetki w cieście baklawa i zostałem uraczony eksplozją 
smaków. To było absolutnie niesamowite! Polecam te restaurację. To 
doświadczenie jedyne w swoim rodzaju, którego się nie zapomina! 

Dostępność 

Przystosowane hotele we Włoszech są łatwo dostępne, ale jakość hoteli 
nie zawsze jest na najwyższym poziomie. Ponieważ takich hoteli dla 
wózkowiczów nie ma zbyt wiele ceny niestety są mało elastyczne. 
Generalnie sytuacja jest w porządku, choć daleka od doskonałości. 
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Windy i podjazdy nie stanowią przeważnie problemu. 

Chodniki 

Tu sytuacja zależy od miejsca, które odwiedzasz. Starsze części miasta 
mogą być mniej dostępne: nierówne i wyboiste. Bardziej nowoczesne 
miejsca są już przystosowywane do potrzeb osób poruszających się na 
wózkach. Przemieszczanie się nie powinno stanowić dużego wyzwania. 

Sklepy i restauracje 

Jestem szczęśliwy, że większość sklepów i restauracji jest dostępna 
nawet bez wózka elektrycznego lub takiego jak Blumil. Albo są podjazdy, 
albo płaskie progi. 

Atrakcje turystyczne 

Tak jak pisałem w części pierwszej dotyczącej Włoch atrakcje 
turystyczne są dostępne. Brak jest barier uniemożliwiających 
zwiedzanie. Oczywiście jeśli chcesz bardziej zaangażować się w 
zwiedzanie polecany jest wózek terenowy lub Blumil. 

 

Włochy pełne kolorów i smaków to wspaniałe miejsce do 
odwiedzenia. Jest to unikalna mieszanka historii, wspaniałej 
przyrody i zabawy – trudno się tam nudzić. Cokolwiek lubisz 
znajdziesz pod włoskim niebem! 
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Keukenhof, Holandia 
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Keukenhof 

Jeśli szukasz kwiatowego raju znajdziesz go w Keukenhof. Jest to jeden 
z największych na świecie ogrodów kwiatowych. Ogród usytuowany jest 
w pobliżu małego miasteczka Lisse i stanowi jedną z największych 
atrakcji turystycznych Holandii. Każdego roku sadzi się tam około 7 
milionów cebulek kwiatowych więc liczba kwitnących kwiatów jest 
naprawdę imponująca. Najbardziej zachwycające są pola kolorowych 
tulipanów, które tworzą wspaniałe różnobarwne dywany podziwiane 
przez rzesze turystów. Ogród czynny jest co roku przez około dwa 
miesiące od połowy marca do połowy maja. W roku moich odwiedzin był 
otwarty od 23 marca do 21 maja. Muszę przyznać , że ogród zauroczył 
mnie od pierwszego wejrzenia – zrozumiałem dlaczego nazywają go 
„ogrodem Europy”. Widok zapierał dech w piersiach i muszę przyznać, 
że ta wizyta była doskonałą decyzją. Do dzisiaj odczuwam radość 
wspominając te wspaniałe dary natury jakimi są kwiaty i przywołuję 
obraz tych czarujących dywanów z kolorowych tulipanów. Polecam Ci 
zatrzymać się w Keukenhof, jeśli będziesz wiosną w Holandii. Na pewno 
nie pożałujesz tej decyzji. 
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Kwiatowe pole w Keukenhof 

Wskazówki dla podróżnych 

1. Bądź cierpliwy! To miejsce jest bardzo popularne więc kolejka 
oczekujących na wejście do ogrodu może być długa. 

2. Zdecyduj się na poranną wizytę – unikniesz tłumów i będziesz 
mógł w spokoju delektować się wspaniałymi widokami. 
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Wspaniałe widoki 
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Scheveningen 

Zawsze uwielbiałem morze więc kiedy zorientowałem się, że 
Scheveningen położone jest w odległości pasującej na weekendowy 
wypad, szybko zdecydowałem się na podróż. Scheveningen jest 
dzielnicą Hagi i nowoczesnym kurortem plażowym z długą piaszczystą 
plażą. 

Nadmorska promenada 

Miałem wrażenie, że jestem w jakimś innym kraju – może ze względu na 
wręcz śródziemnomorski błękit morza i spokój, który jakby wisiał w 
powietrzu. Miejsce jest pełne kawiarenek i restauracji. Można usiąść, w 
którejś z nich i napawać się widokiem morza. Jeśli chcesz się 
zrelaksować i odnaleźć wewnętrzny spokój to miejsce jest dla Ciebie. 
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Wspaniała atlantycka plaża 

Oostende 

W momencie kiedy znalazłem się w Luksemburgu wiedziałem, że 
odwiedzę Belgię, która graniczy z Luksemburgiem. Nie ma problemu z 
przekroczeniem granicy, waluta jest oczywiście taka sama. Miałem już 
okazję zwiedzić stolicę Belgii – Brukselę więc postanowiłem zobaczyć 
jakieś odmienne miasto i wybór padł na Oostende. Miasto leży na 
wybrzeżu Morza Północnego i posiada ciekawe miejsca historyczne co 
jest dobrą zapowiedzią na krótki wypad. Miasto jest pełne pięknych, 
małych uliczek, pomników i ciekawych miejsc historycznych. Oblężenie 
w XVII wieku przez Hiszpanów, austriacka polityka kolonialna 
prowadzona w XVII – XIX wieku, w końcu okupacja nazistowska 
podczas II wojny światowej miały wpływ na miasto i ich ślady można 
znaleźć w całym Oostende. Oprócz bardzo ładnego molo można 
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zwiedzić fortyfikacje, muzea i piękny neogotycki kościół Świętego Piotra i 
Pawła. 

Jest to piękne miejsce, które warto odwiedzić. 

Urocze kamieniczki w Ostendzie 

Dostępność 

Hotele 

Przystosowanie hoteli w omówionych powyżej miejscach oceniam jako 
powyżej średniej. Może nie wszystko było idealne, ale ogólnie rzecz 
biorąc byłem zadowolony. Windy były w dobrym stanie, były rampy  
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a pokoje były dostosowane do potrzeb osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. 

Chodniki 

Szczerze mówiąc byłem naprawdę zaskoczony jakością chodników. Nie 
było żadnych dziur, powierzchnia była równa i poruszanie się było 
proste. Zauważcie, że wtedy używałem jeszcze manualnego wózka 
inwalidzkiego. Jeśli te miejsca odwiedzili by teraz użytkownicy Blumil nie 
mieliby absolutnie żadnych problemów. 

Sklepy i restauracje 

Rampy i windy są na ogół standardem. Istnieją jednak pewne miejsca 
trudniej dostępne, ale ogólnie rzecz biorąc sytuacja jest dobra. 

Atrakcje turystyczne 

Większość atrakcji w miejscach takich jak Keukenhof, Scheveningen i 
Oostende jest jak najbardziej dostępna. 

 

Podsumowując: Jeśli szukasz ciekawych miejsc, niekoniecznie 
będących stolicami europejskimi te miasta są dla ciebie idealne. Są 
ciche, spokojnej jednocześnie pełne niespodzianek – idealne na 
krótkie weekendowe wyjazdy. Podróże te oceniam bardzo 
pozytywnie – zostało mi po nich wiele pięknych wspomnień. Te 
miasta jeśli zdecydujesz się je odwiedzić, zaskoczą cię swoja oferta 
turystyczną. 
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Szanghaj, Chiny 
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Szanghaj 

Pierwsze co przykuwa w Szanghaju uwagę to jego futurystyczny klimat. 
Wszędzie widać strzeliste drapacze chmur. Miasto powitało nas 
deszczem, w powietrzu unosił się wszechobecny smog. Smog nad 
miastem nie jest okazjonalny, jest stałym i nieodłącznym elementem. W 
plątaninie wieżowców, ulicznych świateł, zgiełku można zapomnieć, że 
istnieje powietrze. W tej jednej z największych metropolii chińskich 
zderza się nowoczesność z ubóstwem, splendor i blask z 
beznadziejnością, ale to co jest najbardziej widoczne to niezwykły pęd 
ku przyszłości i nowoczesności. 

 

Co zwiedzać w Szanghaju? 

● Wjedź na wieżowiec 

Widok na miasto z 339 piętra jest wspaniały. Uwierz mi, to bardzo dobry 
pomysł obejrzeć wszystko co znajduje się w tym mieście drapaczy 
chmur z takiej wysokości. Szanghaj najpiękniej wygląda w nocy 
oświetlony milionami świateł. Ze swoimi 150 tysiącami wieżowców 
Szanghaj jest jednym z najbardziej futurystycznych miejsc na świecie. 
Odwiedzając miejsca widokowe zapewniamy sobie niezapomniane 
wrażenia. 
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Widok na wieżowce zza chmur 

● Życie nocne 

Szanghaj wibruje życiem nie tylko w dzień, ale i w nocy. Życie w tym 
mieście nie zamiera ani na chwilę w przeciwieństwie do wielu innych 
dużych miast na świecie. Początkowo byłem zdziwiony tak dużą liczbą 
ludzi, którzy przewijali się po ulicach nocą, ale szybko uzmysłowiłem 
sobie, że to jedna z największych metropolii świata. Liczba barów 
i klubów otwartych w nocy była imponującą i to było miasto jedyne pod 
tym względem. Wspaniałe miejsce jeśli podczas swoich podróży lubisz 
prowadzić życie nocne. Mnie to się również bardzo podobało. 
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Nocne życie w Szanghaju 

● Poznaj ulice 

Ulice Szanghaju są niezwykle interesujące. 20 milionowe miasto cechuje 
duża różnorodność, pulsuje ono niesamowitą kreatywnością. Na każdym 
kroku można znaleźć ulice z żywnością, które warto zobaczyć na własne 
oczy. Ulice maja bardzo ciekawa architekturę, wypełniają je tłumy 
przechodniów. 
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Stare miasto w Szanghaju 

 

Odkrywanie starych ulic i malowniczych budynków często ukrytych w 
gąszczu nowoczesnych drapaczy chmur jest fascynujące. Jak widać, 
przeszłość w tym futurystycznym mieście nie pozwala jednak o sobie 
zapomnieć. 
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Widok na drapacze chmur 

Wskazówki dotyczące podróżowania 

1. Pociągi w Szanghaju są nadzwyczaj szybkie i komfortowe – warto 
skorzystać z tego środka transportu. 

2. Taksówki nie są bardzo drogie można z nich skorzystać w drodze 
do hotelu czy na lotnisko. 

Dostępność 

Hotele 

Znalezienie w Szanghaju przystosowanego hotelu nie jest niemożliwe, 
aczkolwiek trudno o hotel przystosowany o dobrym standardzie. Nie są 
one również przyjazne jeśli chodzi o poruszanie się– wymaga to 
ostrożności. Posiadanie Blumil podczas takiej podróży byłoby dobrym 
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rozwiązaniem. No cóż – przyznaję średnia ocenę jeśli chodzi o 
dostępność hoteli. 

Chodniki 

Muszę stwierdzić, iż byłem zaskoczony – chodniki w Szanghaju są 
bliskie ideału! Gładka powierzchnia, brak krawężników – w porównaniu 
np. do Pragi Szanghaj można okrzyknąć chodnikowym rajem. 

Sklepy i restauracje 

Sklepy i restauracje są na ogół dostępne, oczywiście jak zwykle poza 
pewnymi wyjątkami. Windy i podjazdy są standardem. Moja ocena – 
znacznie powyżej średniej. 

Atrakcje 

Wieżowce są łatwo dostępne – przyznaję 10 na 10 możliwych punktów. 

Niestety jeśli chodzi o stara architekturę – nie zawsze jest dostępna dla 
osób poruszających się na wózkach – przyznaję zatem 7 punktów. 

  

Dzięki tętniącemu tu życiu nocnemu i futurystycznemu klimatowi 
Szanghaj zasługuje na miasto godne polecenia. 
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Trójmiasto, Polska 
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Trójmiasto składające się z Gdańska, Sopotu i Gdyni jest jedną z 
największych aglomeracji w Polsce. Zamieszkiwane jest przez 700 
tysięcy mieszkańców. Każdego lata tłumy turystów wypełniają ulice 
Trójmiasta i to nie bez powodu. 

Trójmiasto z Blumil! 

Ładne plaże oraz wspaniała architektura kuszą obietnicą udanych 
wakacji. Jeśli odwiedzicie stolicę Polski – Warszawę, to wizyta w 
Trójmieście jest niezwykle prosta. Szybka kolej Pendolino zapewnia 
wiele połączeń pomiędzy Warszawą a Gdańskiem. Ponadto Gdańsk 
jako największy z trójki tych miast posiada własne lotnisko, do którego 
łatwo dotrzeć bez względu na to czy podróżujesz z zagranicy czy z 
Polski. Obydwa te środki transportu mogą przewozić Blumil oraz inne 
wózki elektryczne. Ponieważ każde z tych miast posiada własny urok 
i charakter, opiszę każde po kolei. Poniżej Trójmiasto pod mikroskopem. 

Gdańsk jest prawdopodobnie jednym z najbardziej interesujących miast 
w Polsce. Jest miejscem kojarzonym głównie z wakacjami i 
wypoczynkiem, ale posiada również bardzo bogatą historię. 
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Widok na gdańskie Stare Miasto 

Gdańsk przez lata znajdował się pod panowaniem pruskim i niemieckim 
i wpływy te widoczne są w architekturze miasta. Lubię jeździć na Blumil 
po piaszczystych plażach Gdańska , ale gdańska Starówka to dopiero 
prawdziwy skarb! 

Gdańska Starówka została zniszczona podczas II wojny światowej 
i odbudowana po wojnie. Tam właśnie znajduje się najwięcej zabytków 
historycznych takich jak piękne gotyckie kościoły. Miłośnicy architektury 
będą zachwyceni zwiedzając tę część miasta. 
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4 rzeczy, które musisz zrobić będąc w Gdańsku 

● Zwiedź Stare Miasto – najlepiej na Blumil 

Stare Miasto jest absolutnie piękne. Bogata architektura przenosi nas w 
inne czasy i powoduje, że spacery mają niepowtarzalny urok. Ta część 
miasta nie jest zbyt dostępna dla osób poruszających się na wózkach , 
gdyż przedzieranie się przez zatłoczone ulice stanowi nie lada 
wyzwanie. Dzięki Blumil poruszanie się jest łatwiejsze – stary bruk nie 
utrudnia poruszania się, a wysokie siedzisko pozwala być dostrzeżonym 
przez spacerowiczów 

  

● Odwiedź molo na wózku inwalidzkim lub Blumil 

Molo w Gdańsku nie jest tak imponujące jak w Sopocie ( sopockie 
należy do moich ulubionych), ale warto je odwiedzić. 
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Wspaniały widok z molo 

  

●  Spaceruj ulicą Długą 

Ulica Długa jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych 
w Polsce. Ta piękna ulica jest pełna interesującej architektury 
i niesamowitych sklepów i restauracji. To miejsce, którego nie można 
przegapić! 
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Ulica Długa 

Sopot – wakacyjne miejsce do poznania na Blumil 

Sopot jest jednym z najbardziej znanych polskich kurortów. Czemu 
zawdzięcza swoją popularność? To wspaniałe miejsce odnowy 
biologicznej i ma najdłuższe i pewnie najładniejsze drewniane molo 
w Europie. Sopot i wakacje – to jest to! 
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Coco kocha Sopot tak mocno, jak ja! 

Gdynia 

Gdynia jest stosunkowo młodym miastem zupełnie odmiennym od 
Gdańska. Co ma do zaoferowania? Rekreacyjne molo i statki muzealne. 
Statki i łodzie to wizytówka Gdyni. Nie jest to moja ulubiona część 
Trójmiasta, ale warto ją zobaczyć jeśli jesteście w okolicy. 
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Gdyńska marina 

Wskazówka dla podróżnych 

Znalezienie dostępnego miejsca na pobyt w Gdańsku nie jest łatwe. 
Ceny w centrum miasta są wyższe, ale nie przekłada się to na 
dostępność. Z własnego doświadczenia radzę wam nie szukać 
mieszkania w centrum, co pozwoli zaoszczędzić pieniądze i zdrowie. 
Dostępność dla zwykłych wózków oraz Blumil to sprawa najważniejsza 
i decyduje o komforcie wakacji. 

W Trójmieście możesz skorzystać z wycieczki statkiem. Dobrze poznać 
swoje prawa bo przysługuje ci prawo do uzyskania pomocy. Pamiętaj, 
aby poinformować personel wcześniej o planowanej przez ciebie 
podróży. 
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Dostępność dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich lub Blumil 

Hotele 

Hotele w Trójmieście są dość dostępne, zarówno dla tradycyjnych 
wózków inwalidzkich, jak i dla Blumil. Często tańsze i lepiej 
przystosowane kwatery znajdziesz poza centrum. Znalezienie dobrego 
zakwaterowania nie powinno być problemem, ale pamiętaj zawsze 
dopytaj o szczegóły takie jak wyposażenie w rampy czy windy. 

Sklepy i restauracje 

Niektóre sklepy i restauracje mogą mieć wysokie progi,  ale zaopatrzone 
są w rampy i większość z nich jest przystosowana dla wózków 
inwalidzkich. Nie jest źle ze znalezieniem miejsca gdzie można zjeść. 

Atrakcje turystyczne 

Gdańsk jest najbardziej dostępny jeśli chodzi o Trójmiasto, ale 
zwiedzanie nie jest zbyt łatwe i może nastręczać trudności. Niestety 
tylko niektóre plaże są przystosowane dla wózków inwalidzkich i te mają 
wspaniałe chodniki. Blumil S5i X2 radzą sobie z każda plażą! Przecież 
dla elektrycznego wózka takiego jak Blumil nie ma granic! 
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Chodniki 

Podczas gdy chodniki w Gdańsku stale pozostawiają wiele do życzenia, 
Sopot robi wspaniałą robotę! Chodniki są gładkie, molo po prostu 
wspaniałe. Ogólnie rzecz biorąc chodniki w Trójmieście nie są złe, ale 
mogłoby być lepiej. 

 

Trójmiasto to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. 
Łączy w sobie bogatą historię z cudownymi piaszczystymi plażami, 
tętniącymi życiem klubami nocnymi i relaksującymi centrami spa. 
Cokolwiek szukasz … znajdziesz tutaj. Jedno z najlepszych miejsc 
turystycznych – magia trzech pięknych miast – Trójmiasto czyli 
wszystko czego potrzebujesz na wielkie letnie wakacje! 
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Lizbona, Portugalia 
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Co można zobaczyć w Lizbonie? 

● Terreiro do Paco 

Jest to jeden z największych placów w Europie i wspaniałe miejsce 
spacerów. Dzieła sztuki i piękne rzeźby wyłaniają się z każdego rogu, 
aby oczarować turystów. Miejsce godne odwiedzenia. 

 

Co za piękne miejsce! 
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● Alfama 

Alfama jest piękną dzielnicą Lizbony, z której roztacza się widok na całe 
miasto. To miejsce jest pełne uroczych uliczek i pięknych domów, a 
bogata historia miasta widoczna jest w jego zabytkach. To miejsce 
niezwykle mi się podobało i zdecydowanie polecam tam pojechać, 
zwłaszcza jeśli jesteś fanem pięknej architektury. Teren jest nierówny 
więc najlepszym rozwiązaniem jest Blumil. 
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Spektakularny widok! 

 

● Winda Santa Justa 

To jedna z czterech zabytkowych wind w Lizbonie. Została 
zaprojektowana prze Raula Mesnier de Ponsarda – ucznia słynnego 
Gustawa Eiffla. Wyciąg pochodzi z 1902 roku i stanowi malowniczy 
punkt na mapie Lizbony. 
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Winda Santa Justa 

● Most Abrila 

Most wiszący nad rzeką Tagus przypomina most Golden Gate w San 
Francisco i pięknie się prezentuje w krajobrazie Lizbony. 
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Wspaniały most! 

Jak spędzać czas w Lizbonie? 

● Spróbuj lokalnego jedzenia 

Lokalne jedzenie jest wyśmienite – świeże i pełne kolorów i smaków. 
Dodaj do tego lokalne wino i uczta gotowa! 
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Ucztowanie w portugalskim stylu! 

Portugalska przyroda 

Lizbona jest piękna, ale portugalska przyroda wręcz zachwyca! Sceneria 
jest tak piękna, że mogę porównać ją do wspaniałej Republiki 
Południowej Afryki – i to jest najlepszy komplement jakim mogę się tutaj 
posłużyć. Muszę przyznać, iż byłem zahipnotyzowany pięknem tego co 
znajdowało się wokół mnie nie dalej niż 50 km od Lizbony. Jeśli 
zwiedzasz portugalską stolicę musisz te miejsca zobaczyć! 

  

● Cabo Espichel 

Położone mniej niż godzinę drogi od Lizbony, Cabo Espichel stanowi 
wspaniały cel podróży. To piękne miejsce gdzie klif spotyka się 
z Oceanem Atlantyckim. Surowe, czyste piękno natury – bardzo mi się 
podobało. 
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Przylądek Espichel 

● Sesimbra – wymarzona plaża dla użytkowników Blumil 

Sesimbra to piękne nadmorskie miasto ze wspaniałymi plażami. Można 
tam wspaniale odpocząć. Zaletą jest to, iż nie jest tam zbyt tłoczno. 
Byłem szczęśliwy przemierzając plażę na moim elektrycznym wózku 
Blumil. 
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Co za plaża 

● Park Przyrodniczy Arrabida 

Ten park jest być może jednym z najpiękniejszych parków przyrody jakie 
miałem okazję zwiedzać. Piękne plaże i klify położone w bliskiej 
odległości gór obfitujących w śródziemnomorskie zwierzęta i rośliny. 
Czegóż można chcieć więcej? Polecam to miejsce! 
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Piękno natury 

● Costa del Caparica 

Kolejny ośrodek nadmorski z piaszczystymi plażami ciągnącymi się 
wzdłuż wybrzeża. Niesamowita sceneria w odległości tylko 20 km od 
Lizbony co jest wielką zaletą dla osób odwiedzających stolicę. Jeśli 
chcesz spędzić dzień na plaży polecam tę okolicę! 
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Kolejna wspaniała plaża 

● Setubal 

To miasto portowe położone bardzo blisko Parku Przyrody Arrabida. 
Wspaniała sceneria – to było to co tam znalazłem. 
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Piękny czas 

Dostępność w Lizbonie 

Hotele 

Hotele w Portugalii są dość dostępne. Natomiast zakres cen nie jest zbyt 
elastyczny. Często spotykane są podjazdy i windy. Ogólnie jest dobrze, 
ale nie zachwycająco. 

Chodniki 

Nawierzchnie zaliczam do 10 najgorszych z jakimi się zetknąłem. Są 
wyboiste i trudne do pokonania wózkiem. Z elektrycznym wózkiem 
Blumil mogłem cieszyć się urokami miasta, ale obawiam się, że z 
wózkiem manualnym zwiedzanie Lizbony byłoby bardzo trudne. Taka 
jest prawda, miasto położone jest na wzgórzu – takie jest ukształtowanie 
geograficzne a jego forma nie jest dostosowana do wózków 
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inwalidzkich. Tak jak powiedziałem wcześniej, dobry elektryczny wózek 
podoła wyzwaniu – a Blumil z pewnością wspaniale sobie poradzi! 

Sklepy i restauracje 

Miałem dostęp do większości sklepów i restauracji w Lizbonie 
i okolicach. Było kilka wyjątków, ale sytuacja była dobra. 

Atrakcje turystyczne 

Atrakcje turystyczne są w większości dostępne dla wózkowiczów. 
Bywają jednak miejsca niedostępne. Przyczyną jest, wspomniane już, 
pagórkowate położenie miasta. Wózek elektryczny taki jak Blumil 
poradzi sobie w tym terenie bez problemu. 

 

Jeśli szukasz świetnej kombinacji- niesamowitej architektury, 
świetnej scenerii i wspaniałej kuchni Portugalia powinna znaleźć 
się na liście twoich podróży. Będziesz pod urokiem Portugalii gdy 
spróbujesz dobrego wina, pospacerujesz po zabytkowych 
miejscach i posłuchasz piosenek Fado granych na ulicach. Ode 
mnie Lizbona dostaje zdecydowane „Sim!” 
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Makau, Chiny 
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Makau 

Kłamstwem byłoby mówić, iż Szanghaj i Makau są do siebie podobne. 
Obydwa miasta są wibrujące życiem, pełne wieżowców, ale Makau 
posiada swoja odrębność – tu w bardzo wyraźny sposób łączy się 
przeszłość z przyszłością. Kiedyś była to kolonia portugalska i do dzisiaj 
widać tu niemalże na każdym kroku wpływy portugalskie. 
Niejednokrotnie podczas zwiedzania zatrzymywałem się na ulicy 
zadając sobie pytanie gdzie się znajduję w Portugalii czy w Chinach? 
Żeby było ciekawiej – Makau jest jak chińskie Las Vegas, znane z 
niezliczonych kasyn i barów. Możesz mi wierzyć w Makau nie ma nudy! 

Co zwiedzać? 

● Odkryj portugalskie oblicze miasta 

O ile wieżowce Makau wspaniale prezentują się w nocy, o tyle 
portugalska architektura przykuwa uwagę w ciągu dnia. Chwilami 
czułem się jakbym był na południu Europy i spacerował po Lizbonie, 
a za moment już widziałem typowe chińskie jedzenie, które oferują na 
ulicach i przypominałem sobie, że właśnie znajduję się w Chinach. To 
jedno z przyjemniejszych wrażeń jakiego doznawałem w Makau – 
podróżowanie w czasie! 
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Stare portugalskie budynki w Macau 

Kasyna 

Jeśli lubisz kasyna nie będziesz się nudził w Makau. W całym mieście 
jest ich ponad 30 – poczujesz się jak w Las Vegas! 

Hydroplan 

Jeśli lubisz poruszanie się po wodzie przejażdżka tym turboodrzutowym 
hydroplanem będzie dla ciebie niesamowitym przeżyciem. Umożliwia również 
oglądania wspaniałych widoków. To była wspaniała podróż, równie ekscytująca jak 
zwiedzanie kanałów Amsterdamu z pokładu łodzi. 
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Jeden z moich ulubionych środków transportu 

Dostępność 

Hotele 

Hotele zasługują na średnia ocenę. W większości są dostępne, ale nie 
ma zróżnicowanej oferty cenowej. Windy są przeważnie w dobrym 
stanie, ale lepiej obejrzeć pokój zanim zdecydujemy się go wynająć – 
unikniemy w ten sposób niemiłej niespodzianki. 

Chodniki 

Chodniki są niestety nierówne i pełne dziur. Poruszanie się po mieście 
wymaga ostrożności. 
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Atrakcje 

Postkolonialne obiekty są mało dostępne. Nowoczesne wieżowce są 
oczywiście dostępne. 

 

W skrócie: Szanghaj i Makau to centra kultury chińskiej. Miasta są 
zupełnie odmienne. Szanghaj pędzi ku przyszłości z prędkością 
światła, podczas gdy Makau dąży do zmian bez pośpiechu. Cieszę 
się, iż byłem w obydwu tych miastach. Każde z nich dostarczyło mi 
innych wrażeń. Obydwa miasta warto obejrzeć. 
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Luksemburg  
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Luksemburg 

Luksemburg znany jest jako najpotężniejsze centrum finansowe 
w Europie, ale reprezentuje sobą znacznie więcej. Historia miasta sięga 
czasów imperium rzymskiego a to dopiero początek jego historii. 

Na jednej z ulic Luksemburga 

Miasto z jego ponad stutysięczną ludnością nie tworzy dużej metropolii, 
ale posiada swoisty czar małych miast. Wielkość miasta nie ma wpływu 
na jego urok – jest tam wiele wspaniałych miejsc do zwiedzania, które 
cię zainteresują. Ja zdecydowanie lubię to miasto. 
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Co zwiedzać w Luksemburgu? 

Poznaj ulice 

Ulice Luksemburga, podobnie jak w większości europejskich stolic są 
pełne historii i tylko czekają na jej odkrycie! Jak na małe miasto 
Luksemburg posiada dużą liczbę restauracji i kawiarni. Miasto ma 
wspaniałą kulturę jeśli chodzi o wina, tak więc zamówienie lampki 
wspaniałego trunku i pogrążenie się w obserwacji przechodniów na ulicy 
należy do popularnych i ulubionych tutaj aktywności. 

Wizyta w Katedrze Notre Dame 
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Katedra Notre Dame w Luksemburgu nie jest tak duża ani tak popularna 
jak Notre Dame de Paris, ale jest to wspaniałe miejsce, które należy 
zobaczyć. Był to kościół jezuitów, który nie wyglądał imponująco 
z zewnątrz, natomiast zapewniał duże przeżycia estetyczne wewnątrz – 
znajdujące się tam barwione szkło jest naprawdę przepiękne. 

Dodatkowy szczegół – to miejsce nie jest zatłoczone jak Katedra Notre 
Dame w Paryżu więc nie trzeba oczekiwać na zwiedzanie stojąc w 
kolejce. 

Esch-sur-Sure 

Drugie co do wielkości miasto w Luksemburgu jest dumne z 
Narodowego Muzeum Oporu poświęconego w walce z niemiecką 
okupacją. Szanuję tego rodzaju miejsca. 

Ważnym punktem w mieście jest Upper – Sure Natural Park, którego 
serce stanowi jezioro. Jest to jedno z najbardziej malowniczych miejsc 
jakie widziałem w Europie. Niebo i jezioro mieniły się wszystkimi 
odcieniami błękitu. Jeśli będziecie mieli szczęście znaleźć się 
w Luksemburgu polecam to miejsce waszej uwadze. 

Remich 

Jest to małe miasteczko leżące nad Moselą, znane z licznych winnic. 
Można skorzystać z przewodnika, skosztować wina i posłuchać o historii 
tych miejsc. Osobiście bardziej podobała mi się Fabryka Guinnessa w 
Dublinie, ale dla zwolenników wina właśnie Remich może okazać się 
rajem. 
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Mondorf 

Mondorf jest interesujący z dwóch powodów – posiada jedyne kasyno w 
Luksemburgu oraz wspaniałe centrum spa. Mondorf Domaine Thermal 
jest dumą miasta. Wody termalne posiadają dużo minerałów co jest 
ważne dla zdrowia. Spa oferuje saunę, kryty i zewnętrzny basen, łaźnie 
tureckie, jacuzzi i zabiegi odnowy biologicznej. Prawdziwym 
zaskoczeniem jest park. Pełen zieleni, posiada również galerię sztuki 
z rzeźbami. To relaksujące miejsce jest otwarte dla zwiedzających. 

Podobał mi się mój pobyt tam i polecam jak najbardziej to miejsce jeśli 
bylibyście w pobliżu i mieli ochotę na relaks. 
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W parku Mondorf 

Dostępność w Luksemburgu (kraj) 

Hotele 
 

Jeśli chodzi o dostępność i przystosowanie hoteli jest ona powyżej 
średniej – nie ma problemu ze znalezieniem odpowiedniego hotelu. 
Pokoje są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na 
wózkach, są windy oraz rampy, pokoje mają dobry standard. 
Zdecydowanie trzeba pochwalić przemysł hotelarski w Luksemburgu 
jeśli chodzi o dostępność. 
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Sklepy i restauracje 

W przeciwieństwie do hoteli sklepy i restauracje są niedostępne. Często 
nie są zaopatrzone w podjazdy i występują progi. W tym obszarze jest 
wiele do poprawy. 

Chodniki 

Brukowane chodniki nie są przyjazne – ich powierzchnia nie jest gładka i 
często występują dziury. Gdybym miał Blumil w okresie kiedy 
mieszkałem w Luksemburgu nie musiałbym być ciągle tak czujny i 
ostrożny jeśli chodzi o poruszanie się po mieście. Mimo to, wszędzie 
należy zachować należytą ostrożność. 

Atrakcje turystyczne 

Generalnie rzecz ujmując atrakcje turystyczne są dostępne – chociaż nie 
wszystkie obiekty są dostosowane potrzeb osób poruszających się na 
wózkach. 

 

Podsumowując: Luksemburg jest krajem ciekawym do zwiedzania. 
Dzięki bliskości Francji, Niemiec i Belgii ma tam miejsce kulturowa 
fuzja, mieszają się różnorodne wpływy. Nie jest to dla mnie 
najbardziej ulubione miejsce w Europie, ale godne zwiedzenia – 
może je polubisz? 
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Budapeszt, Węgry 
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O Budapeszcie w pigułce 

Budapeszt może poszczycić się długą, sięgającą czasów imperium 
rzymskiego historią. Miasto było również jakiś czas pod wpływem 
imperium osmańskiego (pozostałością są wspaniałe łaźnie tureckie), 
a także pod rządami Austro – Węgier. Po II wojnie światowej miała 
miejsce, jak we wszystkich państwach socjalistycznych, dominacja 
radziecka. 

 

Odkrywając Budapeszt 
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Przeszłość nadaje miastu specyficzny charakter. Położona na dwóch 
brzegach Dunaju stolica Węgier daje świadectwo przeszłości, ale 
jednocześnie żyje chwilą bieżąca. Bary i restauracje są pełne ludzi, 
a ulice tętnią życiem. Z Budapesztem jest tak jak z winem – im starszy 
tym lepszy i piękniejszy. Nie zapominajmy, że Węgry są jednym 
z największych producentów wina w Europie z tradycja sięgającą 2000 
lat! 

Gdyby tylko dostępność tego miasta dla wózkowiczów poprawiła się 
z czasem i zaczęła mieć własną historię… 

Jak spędzać czas w Budapeszcie? 

● Wybierz się na wycieczkę Segwayem 

Wycieczki Segwayem to świetny pomysł jeśli chcecie zwiedzić dokładnie 
miasto. 
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Wspaniała przejażdżka 

 

Nareszcie ktoś może być równie szybki jak ja! Miło jest zwiedzać miasto 
w towarzystwie znajomych poruszając się w jednym tempie i nie 
zostawiać ich w tyle. Wierzcie mi, kiedy jestem na Blumil poruszam się 
najszybciej i często muszę zwalniać, aby znajomi mogli za mną 
nadążyć. 

146 



Blumil i Segway ... radość wspólnego zwiedzania 
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● Odkrywanie nieznanych miejsc 

Tym razem wszyscy mogliśmy doświadczyć magii Segwaya i swobodnie 
przemieszczać się po mieście. To była wielka frajda no i oczywiście 
mogliśmy zobaczyć bardzo wiele w krótkim czasie. Polecam wycieczki 
Segwayem! 

● Spacer po słynnych mostach 

Dwa najsłynniejsze mosty w Budapeszcie to most Łańcuchowy 
(Szechenyi Chain Bridge) i most Wolności (Liberty Bridge). Most 
Łańcuchowy jest prawdopodobnie najczęściej fotografowanym obiektem. 
W nocy zapiera dech w piersiach. Ma wspaniałą iluminację – oświetla i 
łączy dwie części miasta: Budę i Peszt. Most został zniszczony przez 
Niemców podczas II wojny światowej i odbudowany w 1949 roku. Mostu 
strzegą lwy pozbawione języków. 

 

Most Łańcuchowy 
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Słynna anegdota głosi, że twórca mostu był tak dumny ze swojego 
dzieła, że obiecał iż skoczy z mostu do rzek jeśli ktokolwiek znajdzie 
błąd w tym co stworzył. Ktoś zauważył, że lwy nie mają języków i to 
spowodowało, iż twórca mostu musiał , tak jak obiecał, skoczyć do rzeki. 
Ciekawa historia, prawda ? Niekoniecznie musi być prawdą, ale lwy 
naprawdę nie mają języków. Sprawdźcie to jeśli będziecie w 
Budapeszcie! 

 

Gdzie ten język? 

Pomijając te historie, spacer po mostach bardzo mnie cieszył. 
Podziwianie miasta z mostu ma w sobie coś uspokajającego, nie 
wspominając o urokach Dunaju pięknego w świetle dziennym i jeszcze 
piękniejszego w nocy! 
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● Obejrzyj gmach Parlamentu 

Gmach tego budynku jest trzecią co wielkości budowlą tego typu 
w Europie. Budowa Parlamentu została ukończona w 1902 roku i jest on 
jednym z najbardziej znanych węgierskich zabytków. Wspaniała 
mieszanka stylów, zachwycająca swoim rozmiarem. 

Budynek wygląda jak wzięty prosto z bajki. Posiada wewnątrz około 700 
pokoi. Szczerze mówiąc to jeden z najpiękniejszych budynków jakie 
widziałem w życiu. Byłem pod jego urokiem trudnym do opisania 
słowami. Czasami lepiej pokazują to zdjęcia niż słowa. Moje zdjęcia 
mówią same za siebie – są warte więcej niż tysiąc słów! 

 

Ten budynek mnie zachwycił 
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Coco jak zawsze czujna 

● Zwiedź zamek 

Zamek znany również jako Pałac Królewski jest kolejnym obok 
Parlamentu rozpoznawalnym obiektem w Budapeszcie. Został 
zbudowany w 13 wieku i przez lata pełnił funkcję rezydencji królewskiej. 
Obecnie mieści się tam Węgierska Galeria Narodowa i Muzeum 
Zamkowe. Zamek jest wspaniały i chociaż Parlament zrobił na mnie 
większe wrażenie muszę przyznać, że Pałac Królewski jest 
zachwycający. Jeśli chcesz obejrzeć coś pięknego – warto to miejsce 
odwiedzić. 
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Urokliwe zakątki 
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● Zanurz się w urokliwych uliczkach 

Budapeszt jest pełen urokliwych uliczek, które warto zwiedzić. Ponieważ 
Segway umożliwia szybkie zwiedzanie miasta odkryłem wiele takich 
czarujących miejsc. Są idealne na spokojne spacery i wdychanie 
atmosfery miasta. Zdecydowanie godne polecenia szczególnie jeśli was 
czas nie goni. 

 

Piękne otoczenie... 
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Dostępność 

Hotele 

Dostępność hoteli jest na bardzo przeciętnym poziomie. Miasto musi 
nad tym poważnie popracować. Mój pokój był przystosowany, ale nie 
zrobił na mnie specjalnego wrażenia. Można podsumować, że był w 
porządku. 

Hotelowa łazienka 

Sklepy i restauracje 

Z przykrością muszę zakomunikować, że sklepy i restauracje są w 100% 
nieprzystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. 
Znalezienie miejsca gdzie można coś zjeść, była nie lada wyzwaniem 
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w tym mieście pełnym restauracji. To niezwykle wymowne… Nigdzie nie 
było podjazdów i zawsze były jakieś schody, a przynajmniej kilka 
uniemożliwiających dostęp. 

To wstyd, żeby takie piękne miasto wykazywało obojętność w tak 
ważnym temacie, jakim jest dostępność dla osób poruszających się 
na wózkach. 

 

Chwila odpoczynku w restauracji 

Jedna z niewielu dostępnych w Budapeszcie restauracji. 
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Atrakcje turystyczne 

Tylko niektóre z nich są dostosowane. Większość z atrakcji 
turystycznych jest nie jest dostępna. Gdyby nie mój Blumil zwiedzanie 
Budapesztu byłoby jeszcze trudniejsze. 

Chodniki 

Z chodników miasto również nie może być dumne. Są pełne dziur 
i wybojów co powoduje, że przejście przez ulice wygląda jak film akcji. 
Musisz być bardzo ostrożnym bo nie wiesz na co za chwilę natrafisz – 
na kolejna dziurę czy może coś jeszcze innego?! 

  

Kiedy już wszystko wam przedstawiłem obawiam się, iż Budapeszt 
nie stanie się ulubionym kierunkiem podróży. Byłem absolutnie 
pod wrażeniem piękna tego miasta, ale aby je pokochać potrzeba 
zaufania, że nie trafimy tam na chodniki pełne dziur i wybojów oraz 
niedostępne miejsca. Zła ogólna ocena dostępności może 
zniechęcić do zwiedzania nawet najpiękniejszych miejsc. Tak więc 
nie zakocham się w Budapeszcie, tak jak byłem zdolny zakochać 
się w Barcelonie. 

Dopóki Węgry nie poprawią kwestii dostępności nie będę miał 
okazji zobaczyć ponownie Mostu Łańcuchowego. Może któregoś 
dnia Budapeszt będzie bardziej przyjazny dla osób poruszających 
się na wózkach! Miejmy taką nadzieję! 
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Kenia 
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Kenia w pigułce 

Usytuowana we wschodniej Afryce Kenia jest bardzo popularnym celem 
podróży turystycznych. Turystów z całego świata przyciągają tu 
piaszczyste plaże, złote sawanny, liczne ośrodki turystyczne 
i organizowane safari. Klimat jest zmienny, ale zasadniczo są dwie pory: 
sucha i deszczowa. Muszę tu zaznaczyć, iż ja trafiłem na porę 
deszczową, podobno niespotykaną w miesiącu, w którym zdecydowałem 
się na wyjazd. Poruszanie się po ośrodku w strugach deszczu dopełniało 
czary goryczy! Kenia słynie ze wspaniałej kawy i doskonałych biegaczy, 
z których kraj jest dumny. Lecz to oczywiście nie wszystko czy może nas 
zadziwić. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w 
Afryce Wschodniej. 

W Kenii natrafiono na najstarsze ślady człowieka – a zatem, może 
wszyscy stąd pochodzimy? 

Jak spędzać czas w Kenii? 

● Kąpiele słoneczne 

Przez czas pobytu przebywałem w ośrodku więc niewiele mogę 
powiedzieć o urokach tego kraju i licznych atrakcjach, jakie ma do 
zaoferowania. Plażowanie było jedną z dostępnych dla mnie 
relaksujących atrakcji, oczywiście jeśli dzień okazywał się pogodny 
i bezdeszczowy. Plaże są tam naprawdę bardzo piękne więc można 
napawać się do woli ich urokiem. 
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Czas na plażowanie 

Baseny hotelowe były wspaniałymi oazami pełnymi zieleni, więc 
spędziłem w wodzie wiele godzin. Jeśli tak jak ja lubisz słońce i wodę, 
kenijskie wybrzeże na pewno ci się spodoba. 

 

Zgrany duet: baseny i ja! 
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Z plażami wiążą się pewne niedogodności – kursują po nich nieustająco 
miejscowi mężczyźni usiłując cię namówić na kupno oferowanych przez 
siebie towarów. Nie ustają w towarzyszeniu ci i namawianiu do zakupu. 
Jest to niestety denerwujące, choć jestem w stanie zrozumieć, że tak 
zarabiają na życie.  

● Odkrywanie lokalnej kultury 

Kenia jest bardzo zróżnicowanym krajem, zamieszkiwanym przez wiele 
grup etnicznych. Kultura, tańce i zwyczaje są niezwykle ciekawe. 
Kenijskie tańce są pełne folkloru, bardzo żywe a stroje niezwykle bogate, 
emanujące mocnymi kolorami. 

Jeśli będziecie w Kenii zachęcam was do odkrywania miejscowej kultury 
– to naprawdę fascynujące. 
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Plemienne tańce 

● Zaprzyjaźnić się ze zwierzętami 

Natura rzeczywiście chce być tutaj blisko ciebie i to całkiem dosłownie. 
Figlarne małpki są wszechobecne w ośrodkach turystycznych i zawsze 
są gotowe do wtargnięcia do twojego pokoju i porwania czegoś 
nadającego się zjedzenia. Obserwują cię w restauracji podczas twoich 
posiłków i są gotowe wypróbować na tobie swoje sztuczki. To zabawne 
do oglądania, ale niestety trochę męczące. Jeśli kochasz zwierzęta 
i kontakt z nimi nie budzi twoich obaw to Kenia jest miejscem dla ciebie. 
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Któż wie, do czego zdolne są małpy? 

Dostępność 

Hotele 

Zdecydowałem się na pobyt w hotelu i otrzymałem informację, że będzie 
dostępny, czyli szykowałem się na raj. Niestety to co zastałem było 
bliższe piekłu… Jeśli chodzi o dostępność nigdy nie byłem w gorszym 
hotelu. Ten „dostępny” hotel posiadał koszmarne prowizoryczne schody 
zbudowane na pagórkowatym terenie, które były absolutnie nie do 
pokonania jeśli chodzi o wózek. Starsze i mniej sprawne osoby też miały 
problem z poruszaniem się po nich. 
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„Dostępne” schody 

Zmiana miejsca wymagała za każdym razem asysty osób trzecich – było 
to bardzo krępujące. 

Restauracja była na górze, baseny i plaża na dole. Byłem rozdarty 
pomiędzy potrzebą jedzenia, a chęcią opalania się i spędzania czasu na 
basenie. Jedynym rozwiązaniem pozostawało spożywanie posiłków w 
pokoju hotelowym, ale jaka to przyjemność? Usiłowałem zmienić hotel 
już na początku pobytu, niestety biuro podróży poinformowało mnie, iż 
w pobliżu nie ma hotelu przystosowanego, a ten w którym się 
znajdowałem nie dysponował przystosowanymi pokojami. Nigdy nie 
byłem tak bardzo rozczarowany i nie zetknąłem się z sytuacją, aby 
reklamy marketingowe tak przekłamywały rzeczywistość. Mam nadzieję, 
iż nie spotka mnie już nigdy taka sytuacja. 
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Sklepy i restauracje 

Ponieważ hotel był koszmarem nie spodziewałem się, że sklepy 
i restauracje będą bardziej dostępne. I miałem rację – dostęp był 
absolutnym wyzwaniem. Nie mogłem się cieszyć perspektywą zakupów 
czy jedzenia poza ośrodkiem. Dostępność i Kenia nie idą jak widać w 
parze. 

 Nawierzchnie 

Poruszanie się po plaży było łatwiejsze i bezpieczniejsze niż poruszanie 
się po chodnikach. Jeśli już w ogóle istniały, były pełne dziur i bardzo 
wyboiste. Zalecana jest dalece idąca ostrożność. Nawierzchnie 
naprawdę nie są w Kenii przyjazne dla wózkowiczów. 

Atrakcje turystyczne 

Nie widziałem ich zbyt wiele jako, że przebywałem głównie na terenie 
ośrodka. Jak już wspominałem, nawet dostęp do plaży nie należał do 
najłatwiejszych. Niestety nic nie było w Kenii nawet umiarkowanie 
dostępne. 

Nurkowanie w nieznane jest zawsze bardzo ekscytujące. Czasami 
jednak nawet największa ekscytacja zostaje unicestwiona przez 
brak dostępności. To właśnie spotkało mnie w Kenii. To jest 
absolutnie cudowny kraj, ale nie mogłem cieszyć się jego urokami 
będąc ograniczony fatalną infrastrukturą nieprzyjazną dla wózka. W 
końcu wolność to największy dar i żadne cuda świata jej nie 
zastąpią. Jedno co pozostaje do życzenia – to nadzieja, iż kwestie 
dostępności w Kenii ulegną z czasem poprawie i będę miał szansę 
poznać wszystkie uroki tego kraju. Do tego czasu – żegnaj Kenio… 
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Końcowa uwaga 

 
 

Zwróćcie, proszę uwagę, iż niektóre oceniane przeze mnie miejsca 
odwiedziłem dość dawno temu i sytuacja mogła się do chwili obecnej 
zmienić. Należy również dodać, iż ocena jest subiektywna – moja 
własna. Jeśli macie jakiekolwiek uwagi lub chcielibyście cokolwiek od 
siebie dodać, podzielicie się z nami swoja wiedzą. Im więcej wiemy tym 
lepiej chronimy się przed niemiłymi niespodziankami, których chcemy 
uniknąć w czasie podróży! 
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