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Wprowadzenie 

 
W tej publikacji elektronicznej, która jest zbiorem wiadomości 
publikowanych na naszym blogu, chciałbym przestawić Wam moją 
ocenę dostępności różnych miejsc, które odwiedzałem podczas moich 
wojaży turystycznych. Musicie wiedzieć, że nie należę do osób, którym 
wystarczały same obietnice przygody. Podróżowanie zawsze było 
 i nadal jest moim hobby i nic nie jest w stanie tego zmienić. Nie wierzę 
w ograniczenia, za to głęboko wierzę w wyzwania. Wyzwania powodują, 
że nasz życie jest pełniejsze i wspanialsze. Potrzebujemy wyzwań! 
Szczególnie jeśli chodzi o wyjazdy wakacyjne. Dlatego postanowiłem 
podzielić się z wami doświadczeniami z podróży. Cały świat pełen jest 
cudownych miejsc wartych zwiedzania, ale ich dostępność jest 
zróżnicowana. Jeśli biuro podróży zapewnia was, że niemal każde 
miejsce będzie istnym rajem, zapewne nie będzie to zgodne z prawdą. 
Niektóre miejsca są dobrze przystosowane jedynie na reklamowych 
ulotkach biur podróży. Wiele podróżowałem od momentu mojego 
wypadku i wierzcie mi, miałem okazję poznać wszystkie ciemne strony, 
tego co bywa nazywane “przystosowaniem”. Zdarzały się miejsca 
fantastycznie przystosowane, ale trafiałem również na takie, które 
okazały się być całkowicie poza moim zasięgiem. Dlatego 
zdecydowałem się dokonać oceny dostępności miejsc, które 
odwiedziłem używając stworzonej przeze mnie graficznej tabeli 
dostępności. Składa się ona z 4 podstawowych ocenianych parametrów 
takich jak: hotele, chodniki, sklepy i restauracje oraz atrakcje 
turystyczne. Są to podstawowe parametry, które biorę pod uwagę 
oceniając ogólną dostępność danego miejsca. 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 
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 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! 
 
 
 

 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. 
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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, 
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których wolelibyśmy uniknąć. 
 

 

Twoje prawa podczas podróżowania 
 

Jeśli chcesz, aby twoje prawa były respektowane, musisz je dobrze 
znać. Ta wiedza będzie twoja siłą: może zmienić Twoje życie i pozwolić 
Ci na podróżowanie. Jakie prawa przysługują niepełnosprawnej osobie 
podczas podróżowania? 
 

Samoloty 
  

 
 
1. Masz prawo do uzyskania pomocy w portach lotniczych 
 
Linie lotnicze mają obowiązek zapewnienia Państwu bezpłatnej pomocy. 
Dotyczy ona wsiadania i wysiadania z samolotu, poruszania się po 
lotnisku przed rozpoczęciem i po zakończeniu lotu oraz wsparcia przy 
odprawie oraz nadaniu i odbioru bagażu. Warto też uprzedzić linie, iż 
poruszacie się na wózku, chociaż nie jest to obowiązkowe. 
Wcześniejsze przekazanie takiej informacji pozwoli im lepiej się 
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przygotować, a Wam uniknąć zbyt długiego oczekiwania. 
 
Informowanie linii jest obowiązkowe w przypadku, gdy podróżujecie z 
wózkiem posiadającym specjalne wewnętrzne baterie. Kontaktując się 
na 48 godzin wcześniej dajesz obsłudze lotniska oraz liniom lotniczym 
wystarczająco dużo czasu, aby mogli wszystko przed lotem 
zorganizować. Należy również upewnić się czy w samolocie znajdują się 
toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych – niestety nie jest to 
regułą. 
 
2.  Masz zapewnioną pomoc na lotnisku, ale linie lotnicze nie 
zapewniają ci pomocy w postaci asystenta lotu. 
 
W niektórych przypadkach, jak na przykład ciężkiego uszkodzenia 
słuchu lub wzroku, które uniemożliwiają dostosowanie się do instrukcji 
bezpieczeństwa linie lotnicze mogą wymagać obecności asystenta lotu. 
Nawet w tej sytuacji linie nie zapewniają jakiejś szczególnej pomocy. 
Oczywiście personel pokładowy pomoże ci przenieść się na miejsce, ale 
asystowanie w drodze do toalety już nie jest takie oczywiste, konieczny 
jest wąski wózek, którym można się poruszać po pokładzie. Można 
oczywiście poprosić o pomoc współpasażerów lub członków załogi, 
którzy są na pokładzie i już skończyli pracę. 
 
3. Linie nie są zobligowane do udzielania Wam pomocy medycznej 
 
O ile załoga wie jak udzielić pierwszej pomocy, o tyle nie są zobligowani 
do używania specjalistycznego sprzętu medycznego zastrzeżonego dla 
lekarzy. Jeśli na pokładzie jest lekarz i będzie chętny do udzielenia 
pomocy będzie to szczęśliwy przypadek. 
 
4. Nie jesteś zobligowany do przedstawiania jakichkolwiek 
zaświadczeń dotyczących twojego stanu zdrowia. 
 
Nie musisz okazywać tego typu dokumentów, chyba, że potrzebujesz 
podawania tlenu podczas lotu. 
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5. Linie lotnicze nie mogą odmówić przyjęcia wózka na pokład 
 
Jedyną sytuacją, w której linie mogą odmówić zabrania wózka na pokład 
jest zbyt mały samolot lub kiedy istnieją obawy związane z 
bezpieczeństwem lotu. 
 
6. Masz prawo do prywatnej kontroli bezpieczeństwa 
 
Ponieważ kontrola bezpieczeństwa odbywa się między innymi za 
pomocą czujników metalu, przejście przez bramkę na wózku zawsze 
wywoła reakcję – każdy wózek ma metalowe elementy. Dlatego też, ze 
względów bezpieczeństwa może być konieczna kontrola osobista. 
Możesz  domagać się, aby to było zrobione na osobności, przy 
zachowaniu Twojej prywatności. 
 
 
Jak widać jest parę ważnych rzeczy, o których należy wiedzieć, jeśli 
zdecydujesz się na podróż samolotem. Szczegóły dotyczące regulacji 
zależą od kraju, w którym mieszkasz i od polityki konkretnych  linii 
lotniczych. Dobrze jest zapoznać się z tym wymogami na własną rękę. 
Jedno jest pewne: masz prawo do podróżowania samolotem jak 
wszyscy, masz swoje przywileje, które powinny być respektowane i to 
jest najważniejsze.  
 

Pociągi 
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1. Masz prawo do pomocy na stacjach kolejowych 
 
Podobnie jak w samolotach masz prawo oczekiwać pomocy przy 
wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu, oraz przy zmianie pociągów. Usługa 
powinna być świadczona bezpłatnie. 
 
2. Kiedy mogą odmówić zabrania wózka na pokład: 
 
Jesteście uprawnieni jak wszyscy podróżni do korzystania z tych usług. 
Odmowa może mieć miejsce jedynie w sytuacji, kiedy nie będą 
spełnione wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Tylko wówczas 
mogą Ci odmówić miejsca w pociągu. 
 
3. Nie jesteś zobligowany do kontaktowania się z firma przewoźnika 
przed podróżą, ale będzie dla Ciebie lepiej jeśli to zrobisz 
 
Uprzedzając firmę zapewnisz sobie wyższy standard obsługi. Zmobilizuj 
firmę do świadczenia wysokiego poziomu usług! 
 
 Warto pamiętać, iż każda firma może mieć własną politykę w kwestii 
wózkowiczów. Zapoznanie się z nią z pewnością zaoszczędzi nam kłopotów. 
 

Statki 
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1. Masz prawo do pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu 

Można również poprosić o pomoc na pokładzie – usługa powinna być 
bezpłatna. 

2.Jeśli potrzebujesz ze względów bezpieczeństwa osoby 
towarzyszącej, twój asystent powinien podróżować bezpłatnie. 

 
Pamiętaj: Większość opisanych tutaj praw to regulacje międzynarodowe, 
ale mogą się nieznacznie różnić w poszczególnych krajach. Aby 
upewnić się jak wygląda sytuacja w twoim kraju musisz odwiedzić strony 
internetowe krajowych przewoźników. Twoje prawa są regulowane przez 
organizacje międzynarodowe. Organizacje te stoją na ich straży, dlatego 
zawsze można je powiadomić jeśli jesteście źle traktowani. Masz prawo 
do komfortowego podróżowania. A zatem bądź poinformowany o 
przysługujących Ci prawach ponieważ jesteś najważniejszą osobą 
stojącą na ich straży 

 

Wszystko co powinieneś wiedzieć aby wybrać 

odpowiedni hotel   

 
 

Podróżowanie może być spełnieniem marzeń, ale może się również 
zamienić w koszmar jeśli trafimy na niewłaściwy hotel. Wydaje się, że w 
tej materii występuje znaczna poprawa, ale nadal zdarzają się przypadki, 
że hotel reklamuje się jako przystosowany, a w rzeczywistości nie 
spełnia wymogów. 
 
Dużo podróżowałem i miałem okazję zatrzymywać się w różnych 
hotelach. Jedne spełniały moje wszelkie oczekiwania, inne okazywały 
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się w mniejszym lub większym stopniu nieprzystosowane. 
 
Hotel nie spełniający podstawowych wymogów może zamienić  
w koszmar nawet najwspanialszą wycieczkę. 
 
Wybór właściwego hotelu odpowiadającego naszym potrzebom jest 
zapowiedzią dobrego pobytu. Co należy wiedzieć aby wybrać właściwe 
miejsce? Poniżej możesz przeczytać na co należy zwracać szczególną 
uwagę dokonując wyboru hotelu. Wiedza będzie tutaj działać na naszą 
korzyść. Przezorny zawsze ubezpieczony, a więc uzbrójmy się 
 w cierpliwość i zbierzmy starannie wszystkie informacje. 
 
 

 
Na początek 

 
Najczęściej dowiadujemy się na temat hotelu czytając informacje on-line, 
ale nie zaszkodzi nawiązać bezpośredni kontakt z hotelem i wysłać 
dodatkowe pytania lub przeprowadzić rozmowę telefoniczną. Zdarza się, 
iż hotele nie aktualizują swojej strony internetowej (niestety takie 
przypadki mają miejsce) lub po prostu nie zamieszczają potrzebnych 
informacji. Aby znaleźć właściwy hotel dostosowany do twoich potrzeb 
możesz posłużyć się wyszukiwarką Trip Advisor lub Trivago. 
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Zanim wybierzesz hotel – pytaj! 

 
Dobrze jest upewnić się na ile dany hotel jest przystosowany do potrzeb 
osób poruszających się na wózkach. Oto pytania, które powinno się 
zadać: 
 

 
 

Czy w hotelu jest winda? 
 
 
Lepiej się upewnić czy w hotelu znajduje się działająca winda, czy był 
robiony jej przegląd techniczny oraz ile osób jest w stanie ta winda 
pomieścić. Wierzcie mi, to nie są bezpodstawne pytania. Chyba nie 
chcecie dostać się do windy, która pamięta czasy jej wynalazcy – był 
nim Elisha Graves Otis, który pierwszą windę oddał do użytku w 1857 
roku. Lepiej takie windy oglądać w muzeum, przynajmniej z punktu 
widzenia bezpieczeństwa i zdrowia! 
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Czy pokoje posiadają wyłączniki światła umieszczone na 
wysokości ramienia osoby siedzącej na wózku inwalidzkim? 
 
Nisko umieszczone wyłączniki są bardzo istotne. 
 
Czy łóżko i inne meble mogą zostać łatwo przeniesione? 
 
Możliwość ustawienia mebli zgodnie z naszymi potrzebami zwiększa 
nasz komfort, zapewnia swobodę i sprawia, iż czujemy się bardziej jak 
 u siebie w domu. 
 
Na którym piętrze znajduje się przystosowany pokój? 
 
Im niższe piętro tym lepiej. Wybierając pokój na pierwszym piętrze 
zapewniamy sobie możliwość dotarcia na parter w przypadku 
ewentualnej awarii windy czy też możliwość uzyskania pomocy od 
obsługi hotelowej w jakichś nagłych wypadkach. 
 
Czy toalety są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na 
wózkach? 
 
Toalety powinny być obszerniejsze od normalnych, tak aby wózek mógł 
się w nich zmieścić. Ten warunek musi być absolutnie spełniony. 
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Czy prysznic jest zaopatrzony wewnątrz w krzesło, na którym można 
usiąść? 

 
To krzesło jest również ważne. Należy upewnić się czy w hotelu jest 
prysznic czy wanna. Ludzie mają różne preferencje – dobrze wiedzieć, 
co zastaniemy. 

 
 

 
 
Czy hotel dysponuje miejscami parkingowymi? 
 
Musisz to wiedzieć jeśli zamierzasz poruszać się po mieście swoim 
samochodem. 
 
Czy są w hotelu rampy? 
 
To jest niby oczywiste, ale zdarza się, iż do restauracji jest wejście 
jedynie po schodach. A zatem lepiej się upewnić. 
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Czy hotel zapewnia swoim gościom wszystkie udogodniania, o których 
mówiliśmy? 
 
Tylko taki hotel może pretendować do hotelu przystosowanego do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Na szczęście w branży hotelarskiej 
rośnie konkurencja co oznacza, że nasze potrzeby będą brane pod 
uwagę. 
 

 
 
 
Jeśli będziecie wybierać się z rodziną lub przyjaciółmi na kolejne 
wakacje zapytajcie czy hotel dysponuje wózkiem, który umożliwi wam 
poruszanie się nie tylko wewnątrz hotelu, ale i na zewnątrz. 
 
Świadomy i społecznie odpowiedzialny hotel powinien być w stanie 
zapewnić osobom poruszającym się na wózku taki pojazd jak Blumil – 
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oznaczałoby to znaczącą przewagę nad konkurencją, a gościom 
poruszającym się na wózkach dawałoby absolutny komfort. 
 
Podsumowując: te wszystkie pytania są niezwykle ważne jeśli 
dokonujemy wyboru hotelu. Ważna jest również lokalizacja hotelu – 
bliskość centrum zapewnia oczywiście większą mobilność – bierzmy to 
również pod uwagę. Pozostałe aspekty to szerokie ościeżnice, poręcze 
w łazienkach, niższe umywalki, krany posiadające dźwignie, niższe 
łóżka i drzwi otwierające się na zewnątrz. Drzwi muszą być szerokie, tak 
aby zmieścił się wózek. Zdarzyło mi się, iż drzwi łazienki były tak wąskie, 
że nie można było dostać się do środka. Niektóre łazienki zaopatrzone 
są w alarmy umożliwiające poinformowanie obsługi hotelowej w razie 
mogących wystąpić problemów. Zdarza się, iż pokoje posiadają więcej 
przestrzeni wokół łóżka – warto o to wszystko zapytać. 
 
 

 
 

Poproś o zdjęcia 
 
Aby przekonać się czy uzyskane informacje są wiążące poproś o 
zdjęcia, jeśli to możliwe. I one mogą być czasami niewiarygodne, ale 
mamy więcej materiału pozwalającego na dokonanie ostatecznego 
wyboru hotelu. Warto zauważyć, że sieci hotelowe są zazwyczaj lepiej 
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych niż reszta hoteli. 
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Bądź ostrożny jeśli hotelarze obiecują ci rajskie warunki, sprawdź 
szczegóły, dopytaj o wszystko – wiedza to klucz do sukcesu! Masz 
wówczas szansę, iż wybrany hotel spełni twoje oczekiwania. 
 

Floryda, USA 
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Miejsca, które trzeba odwiedzić 

Fort Mayers 

Miasto palm, jak często jest nazywane Fort Myers było pierwszym 
przystankiem na naszej trasie. Tam zaczęła się nasza przygoda i 
dlatego miasto to zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Fort Myers 
słynie ze wspaniałych plaż i licznych centrów handlowych, ale może się 
również poszczycić wspaniałą historią. 
 
Swoje letnie domy mieli tu Thomas Edison i Henry Ford, co czyni to 
miasto jeszcze bardziej interesującym. Jeśli szukasz wrażeń na pewno 
znajdziesz je w Fort Myers. 
 
Poniżej propozycje spędzenia czasu! 

Ciesz się słońcem na plażach Fort Myers 

Plaże to jedna z największych atrakcji jakie oferuje Fort Myers. Są 
piaszczyste, pełne atrakcji i absolutnie piękne. To wymarzone miejsce 
jeśli kochasz morze i lubisz relaksować się nad wodą. 
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Odwiedź Lakes Regional Park 

Fort Myers znane jest nie tylko z pięknych plaż lecz również z jezior. W 
parku znajdują się dwa urokliwe jeziora i świetne stoły piknikowe. Jest to 
wspaniałe miejsce na relaks. Tu można wspaniale odpocząć i 
naładować baterie do dalszego działania. Z mojej strony pełna 
akceptacja! 
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Poznaj lokalną historię 
 

Muzeum Południowej Florydy i zimowa posiadłość Forda to dwie 
pozycje, które mogą Cię zaciekawić jeśli lubisz historię. 

 

Przejedź przez Bulwar McGregor 

Ten ciągnący się przez 23,5 kilometrów bulwar jest otoczony rzędami 
wysokich palm. Jest to niesamowity widok i naprawdę warto to zobaczyć 
– robi niezwykłe wrażenie! 
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St. Augustin 

Jest to najstarsze miasto kontynentalnych Stanów Zjednoczonych 
pochodzące z 1565 roku. Co ciekawe, miasto zostało założone przez 
hiszpańskich osadników i było hiszpańską stolicą Florydy przez ponad 
200 lat. Lata największej chwały już przeminęły, ale miejsce jest warte 
obejrzenia. Biorąc pod uwagę jak wielkie są Stany Zjednoczone dobrze 
jest wiedzieć jak wyglądały początki ich historii. Odwiedźcie to miejsce 
jeśli będziecie na Florydzie. 

Co zwiedzać: 

 
Zanurz się głęboko w historii miasta 

St. Augustin to miasto , które epatuje historią. Duch dawnych czasów unosi się tu w 
powietrzu i obleka każdy budynek jak kurz. Warto tu zobaczyć hiszpańskie Muzeum 
Szpitali Wojskowych, Firmę St. Augustine Distillery, greckie sanktuarium St. Photios 
Greek Shrine czy Dom Pena Peck. 

Sarasota 

Po zwiedzeniu miasto na długo pozostaje w pamięci. Posiada niezwykły 
urok i na pewno odwiedzę je ponownie jeśli będę na Florydzie. 

Co warto zobaczyć? 

 
Visit The Unconditional Surrender Installation 

To seria rzeźb, których inspirację stanowiły autentyczne fotografie. 
Zdjęcie, o którym mówimy zostało zrobione przez Wiktora Jorgensena i 
pokazuje mężczyznę i kobietę całujących się na ulicy Nowego Jorku. 
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Wyglądałoby to na zupełnie normalną sytuację, gdyby nie fakt, iż są to 
dwie zupełnie obce dla siebie osoby. Żołnierz amerykańskiej marynarki 
wojennej całuje namiętnie nieznaną mu, spotkaną przypadkowo na ulicy 
dziewczynę w stroju pielęgniarki. Radość i uniesienie spowodowane są 
zwycięstwem, które odniosły Stany nad Japonią. To zdjęcie obiegło 
chyba cały świat i stało się symbolem zakończenia straszliwej wojny, 
dlatego tak bardzo interesująca jest ta rzeźba! To jedna z najfajniejszych 
rzeczy jakie widziałem na Florydzie. 
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Odwiedź ogrody botaniczne Marie Selby 

Ogrody są wyjątkowe ponieważ pełno w nich storczyków i roślin 
bromeliowatych (ananasowate, jednoliścienne rośliny występujące w 
Ameryce Północnej i Południowej). To jedyny taki ogród na świecie, więc 
jeżeli interesuje cię to co unikalne – ta wizyta sprawi Ci radość. 

 
Daytona Beach 

Daytona Beach to piękne miasto słynące ze wspaniałych plaż oraz 
wyścigów samochodowych – dwóch rzeczy, które uwielbiam. Jest to 
miasto oferujące rozrywkę, gdzie nie sposób się nudzić. 

Co warto zobaczyć? 

Ciesz się słońcem na plaży 

Daytona Beach może poszczycić się wspaniałymi piaszczystymi plażami 
ciągnącymi się 23 mile! To już jest super, w dodatku po niektórych 
odcinkach plaż można poruszać się samochodem. Tak, to niesamowite, 
szczególnie ważne jeśli podróżujesz i samochód staje się jakby twoim 
drugim domem. 
 
Jadąc wzdłuż wybrzeża możesz zatrzymywać się w uroczych 
kawiarniach i barach, których na trasach nie brakuje. Wieczorami zaś 
można posłuchać muzyki na żywo w Dayton Beach Bandshell. Widok 
wieczornego nieba w odcieniach pomarańczy i czerwieni jaki roztacza 
się z tego uroczego amfiteatru jest absolutnie niepowtarzalny. 
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Wyścigi samochodowe w „Daytona International Speedway” 

Musicie wiedzieć, że kocham samochody i mam bzika na punkcie 
motoryzacji. Nic wie dziwnego, że musiałem zwiedzić Daytona 
International Speedway. Ten tor słynie z organizacji jednego z 
najbardziej znanych i prestiżowych wyścigów na świecie „Daytona 500”. 
Wyścig odbywa się w lutym, ja byłem na Florydzie w sierpniu, ale wizyta 
w muzeum i fakt, że mogłem ten tor wyścigowy zobaczyć było i tak 
wspaniałym doświadczeniem. Jeśli i ty kochasz samochody wiesz jakie 
to emocje! 
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Orlando 

Ponieważ Orlando to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc na 
świecie myślę, że nie trzeba go zbyt długo reklamować. Orlando słynie z 
licznych parków rozrywek i jest to doskonałe miejsce do zwiedzania 
zarówno dla ludzi młodych jak i starszych. Oferta jest bogata: Walt 
Disney World Resort, Universal Studios i Sea World. Bez względu na 
wiek każdy znajdzie tu coś dla siebie, nikomu nie grozi nuda. 

 

Co warto zobaczyć? 

 
Wizyta w Universal Studios na Florydzie 
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Jest to szósty z najczęściej odwiedzanych parków rozrywki w USA. 
Każdego roku przewija się tu prawie 9 milionów turystów z całego świata 
żądnych rozrywki. Park koncentruje się na przemyśle filmowym i 
telewizyjnym i oferuje zwiedzającym mnóstwo atrakcji. Ponieważ świat 
Disneya nie był dla nas najlepszą rozrywka skoncentrowaliśmy się na 
zwiedzaniu Universal Studios, co okazało się wspaniałym wyborem. 
Rozrywek jest mnóstwo, ludzi również. Jeśli jesteście fanami filmu i 
telewizji i jednocześnie jesteście w stanie zaakceptować tłumy turystów 
–  dobra zabawa was nie ominie. 
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Podziwianie podwodnego życia w Sea World 

Sea World Orlando to niesamowite miejsce gdzie możecie obejrzeć 
życie jakie toczy się w podwodnych głębinach i poznać różnorodność 
wodnej fauny i flory naszej planety. Było coś porywającego w oglądaniu 
życia orki największego ssaka z rodziny delfinów. Polecam! 
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Tampa 

Jest miastem położonym na zachodnim wybrzeżu Florydy, nieco 
zdominowanym przez znane miasta jak Orlando czy Miami, lecz wartym 
przedstawienia. Odwiedziłem Tampa i zachwyciłem się jego urocza 
atmosferą. Miasto jest często zachmurzone ze względu na fakt, iż 
położone jest nad wodą. 
 
Szczególnie nocą wygląda bardzo pięknie, odnajdziesz tu spokój po 
wizycie w tak dużym i gwarnym mieście jak Orlando. 

 

 

Jak spędzić czas w Tampie? 
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Doświadcz emocji z Sheikra 

Sheikra to nazwa roller coaster w parku rozrywki Bush Garden Tampa 
Bay. To było zdecydowanie jedno z moich najfajniejszych doświadczeń 
na Florydzie. Nietrudno o dreszcz emocji , gdyż Sheikra pędzi z 
prędkością do 110 km na godzinę. Bez dwóch zdań, to jedna z 
najbardziej ekscytujących i pamiętnych rzeczy jakie robiłem na 
Florydzie. 

 

 

Odwiedź Kennedy Space Center 

Miejsce to położone niemalże rzut kamieniem od Orlando jest 
zdecydowanie jednym z najbardziej niezwykłych miejsc na Florydzie. 
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Stąd od końca lat 60-tych startowały w przestrzeń kosmiczną rakiety. 
Miejsce nazywane jest często „bramą do przestrzeni kosmicznej”. 
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Możliwość poznania historii dokonań kosmicznych oraz obejrzenia na 
własne oczy tych wszystkich rakiet była jedną z najciekawszych rzeczy 
jakie przeżyłem na Florydzie. Byłem bardzo pod wrażeniem tej 
futurystycznej wycieczki! 

 

Poczuj smak zabawy na plaży w West Palm Beach 

West Palm Beach jest jednym z głównych miast na południowej 
Florydzie. Piękne plaże i widoki, bogate życie nocne, wspaniałe koktajle 
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to przepis na dobrą zabawę. Miejsce, które idealnie nadawałoby się do 
nakręcenia kolejnego filmu muzycznego. 

 
 

Oddychaj pięknem Key West 

Key West to nazwa zarówno miasta jak i wyspy położone jest jedynie 
140 km od Kuby. Miejsce obfituje w przepiękne widoki. Blisko Key West, 
w archipelagu Florida Keys miałem okazję zobaczyć niezwykły most 
Seven Mile Bridge. W czasie kiedy był budowany należał do 
najdłuższych mostów. Właściwie są tam dwa mosty – jeden dla 
samochodów a drugi dla pieszych i rowerzystów. Na moście jest 
wspaniała informacja – drogowskazy i tablice pokazują dokładnie gdzie 
się znajdujesz co bardzo ułatwia poruszanie się. Key West to taki mały 
raj na Florydzie. Bogata oferta dotycząca spędzania czasu powoduje, że 
nie można się tu nudzić. 
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Zaprzyjaźnij się z krokodylami w Everglades National Park 

Everglades National Park jest jednym z parków narodowych w USA 
utworzonym w celu ochrony terenów podmokłych i lasów Południowej 
Florydy. Pak daje schronienie wielu zagrożonym gatunkom, w tym 
krokodylom. Stąd często Floryda nazywana jest stanem krokodyli. Byłem 
bardzo podekscytowany i chciałem zobaczyć jak te zwierzęta, urodzeni 
mordercy, żyją. Miejsce dostarcza niezapomnianych wrażeń. 

 
 
 

Mała uwaga: Drogi w parku są straszne. Cóż zrobić; miejsce to należy 
do natury a nie do ludzi.  Żałuję, iż nie zdołałem skorzystać z AirBoat 
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Swamp Tour. Słyszałem, iż jest to wspaniałe przeżycie, niestety 
zabrakło czasu, może następnym razem? 

 
 

Odkryj Miami 

Nie mogę na mojej liście pominąć Miami, chociaż to nie oblicze Florydy 
w którym się zakochałem. Uwielbiam te wieżowce pnące się do nieba 
i plaże, ale nic nie może się równać z Key West, gdzie można podziwiać 
wspaniałe domy należące do bogatych ludzi. Patrząc na te domy jak z 
teledysków  można sobie wyobrażać jak żyją ich mieszkańcy. 
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Natknąłem się również na Małą Havanę – piękną kubańską dzielnicę. 
Jest to miejsce tętniące energią, piękne i pełne kolorów. Warto je 
zobaczyć jeśli jesteś w Miami. 
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Dostępność na Florydzie 

Hotele 

Przystosowane hotele można znaleźć we wszystkich przedziałach 
cenowych. Pochylnie i windy są absolutną normą, ponadto ludzie są 
bardzo pomocni. Pokoje są przystosowane do potrzeb ludzi 
poruszających się na wózkach. Nawigacja wewnątrz jest prosta 
i intuicyjna. Warunki są dokładnie takie jak reklamowane na ulotkach. 
Floryda świetnie wie co oznacza termin dostępność! 

Sklepy i restauracje 

Wszędzie są windy, pochylnie i niskie progi, więc dostęp do sklepów 
i restauracji nie jest problemem. 

Chodniki 

Byłem pod wrażeniem chodników na Florydzie. Są bardzo równe i mój 
wózek mógł poruszać się bez wysiłku. 

Atrakcje turystyczne 

Wszystkie atrakcje turystyczne są dostępne. Tak więc mogłem korzystać 
ze wszystkiego co Floryda ma do zaoferowania turystom. 

 

W skrócie: Jeśli planujecie wycieczkę do USA, zdecydowanie 
polecam umieszczenie Florydy na liście miejsc do odwiedzenia . 
Niektórzy twierdzą, że temperatura na Florydzie jest zbyt wysoka: 
idealna na wakacje, nieznośna do codziennego życia. Nieprawda! 
Oprócz ośrodków wypoczynkowych Floryda ma dużo do 
zaoferowania od strony historycznej. Znajdziecie tam również 
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miejsca doskonałe do relaksu i zachwycające widokami. 
 
To dynamiczne miejsce pełne przyjaznych ludzi, kuszące turystów 
bogatą ofertą wakacyjnych aktywności i co najważniejsze... 
dostępne dla osób poruszających się na wózkach! 
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Barcelona, Hiszpania 
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Co trzeba koniecznie zrobić w Barcelonie? 
 

Poczuj atmosferę Barcelony na wzgórzu Montjuic 
 

To wzgórze to jeden z najlepszych punktów widokowych w Barcelonie. 
Nazwa wzgórza pochodzi od cmentarza żydowskiego, w języku 
katalońskim - oficjalnym języku Katalonii - brzmi Medieral Catalau. 
Uwielbiam to miejsce ze względu na wspaniałe widoki. 
 
Punktem wartym obejrzenia jest monumentalny Pałac Narodowy. Dla 
miłośników sztuki mam doskonałą wiadomość – w pałacu mieści się 
Muzeum Sztuki Katalońskiej zawierające zbiory zaliczane do najlepszej 
na świecie kolekcji sztuki romańskiej. Pałac przepiękny zarówno 
z zewnątrz jak i wewnątrz. 
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Zanurz się w zieleni Ogrodów Botanicznych 

 
Liczne ogrody ulokowane na wzgórzu Montejuic to wspaniałe miejsce – 
musicie je umieścić na waszej liście obiektów do zwiedzania. W ich 
przepastnej śródziemnomorskiej zieleni odpoczniecie od 
wielkomiejskiego zgiełku. Byłem tam wielokrotnie i zawsze było to dla 
mnie ekscytujące przeżycie. 
 
Jestem pod wrażeniem przystosowania ogrodów do potrzeb 
wózkowiczów - wielkie brawa dla architektów i wykonawców projektu! 

 
 

Poznaj świat wizji Gaudiego 
 

Wspaniała nieukończona przez Antoniego Gaudiego świątynia Sagrada 
Familia przyprawia o zawrót głowy. To miejsce, podobnie jak budynki 
prywatne Casa Mila i Casa Batilo oraz Park Guell zaprojektowane przez 
Gaudiego należy chociaż raz w życiu zobaczyć. Stanowią bowiem 
największą atrakcję turystyczna, wręcz serce Barcelony. Prace nad 
rozbudowa Sagrada Familia ciągle trwają – można przypatrywać się im 
na bieżąco – ich ukończenie przewiduje się za około 20-25 lat ! 
 
Na wesoło – podczas zwiedzania świątyni ja na Blumil i Coco 
stanowiliśmy atrakcję turystyczną wzbudzając duże zainteresowanie 
wśród zwiedzających, porównywalną niemalże z witrażami  
umieszczonymi na ścianach świątyni. Mamy, jak sądzę, wiele zdjęć ze 
zwiedzania wnętrza – niestety nie są one na moim telefonie. 
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Relaks na plaży 
 

Złote piaski wybrzeża Barcelony i ciągnąca się wzdłuż plaży promenada 
pełna jest biegaczy, wrotkarzy, rowerzystów i spacerowiczów. 
Barceloneta to ulubione miejsce spacerów moich i Coco, które weszły na 
stałe do rytuału moich wizyt w Barcelonie. 
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Kolejka linowa – zobacz Barcelonę z lotu ptaka 

Wycieczka ta jest cudownym i ekscytującym przeżyciem. Skorzystałem z 
okazji aby zobaczyć Barcelonę z nowej perspektywy. Musicie tego 
spróbować – widoki z góry zapierają dech w piersiach! 
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Wesołe Miasteczko – Tibidabo 
 

To miejsce pełne atrakcji gdzie nie można się nudzić. Jeden z 
najstarszych parków na świecie z kolejką linową, starym tramwajem, 
budynkami o różnych stylach i Muzeum mechanicznych zabawek. 
Znudzeni tradycyjnym zwiedzaniem znajdą tam nowe alternatywy. 
Wbrew powszechnym opiniom Tibidabo stanowi rozrywkę dla osób bez 
względu na wiek. Optuję za zwiedzaniem Tibidabo! 
 

Spacer po uliczkach Barcelony 
 

Namawiam Was na spacer po małych, położonych z dala od zgiełku 
uroczych uliczkach Barcelony. Zaskoczą Was oryginalnymi sklepikami, 
kafejkami i barami tak innymi od tych komercyjnych sklepów czy lokali w 
centrum miasta. Na stromych czasami uliczkach poradzicie sobie 
z nawigacją – szczególnie na wózku Blumil. 
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Plac d’Espanya 

Jeden z największych i najbardziej majestatycznych placów Barcelony. 
Z tego centralnego punktu możecie rozpocząć zwiedzanie miasta. Nie 
jest to jednak moje ulubione miejsce. 

 

Park Ciutadella 

Jest jednym z największych i najpiękniejszych parków w Barcelonie. To 
jedno z miejsc gdzie możesz odpocząć po trudach zwiedzania, z dala od 
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miejskiego zgiełku. Tu można popływać łódką po jeziorze, obejrzeć 
majestatyczne fontanny a nawet zwiedzić zoo z jego atrakcyjnymi 
zwierzętami (delfiny, uchatki, słonie, hipopotamy, małpy). Ja i Coco 
bardzo lubimy to miejsce. 

 

 

Łuk Triumfalny 

Ta imponująca ceglana budowla prowadząca do Parku Ciutadella 
nawiązuje do Łuku Triumfalnego w Paryżu, ale projekt doskonale oddaje 
ducha Barcelony. 
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Port Olimpijski 

Miasto zawdzięcza ten port Igrzyskom Olimpijskim zorganizowanym w 
1992 r. – wówczas jako dziecko po raz pierwszy odwiedziłem Barcelonę. 
Widok stąd jest wspaniały, szczególnie nocą. To miejsce 
zapoczątkowało nową, wspaniałą erę dla Barcelony – przemysłową 
przeszłość zastąpiło miejsce stworzone z myślą o odpoczynku. Z licznie 
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rozmieszczonych tu restauracji można obserwować odbijające z 
nabrzeży jachty i łodzie. 

 

 
 

Dostępność w Barcelonie 

 
Hotele 

 
W Barcelonie jest duży wybór dostępnych hoteli przystosowanych dla 
osób poruszających się na wózkach. Do wyboru pozostaje standard 
i cena hotelu. Hotele dysponują rampami, windami oraz pochylniami. 
 

 
Sklepy i restauracje 

 
Większość posiada rampy. Spotkałem niewiele takich, do których nie 
mogłem się dostać. Większość z nich była osiągalna dla Blumil. Należy 
zauważyć, iż windy w tych miejscach są standardem. 
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Chodniki 
 
Niestety są takie części miasta gdzie występują wzniesienia. Blumil 
radził sobie z nimi dość dobrze. Niewiele jest miejsc w Barcelonie 
niedostępnych dla mojego wózka. 

 
Atrakcje 

 
Dostęp do atrakcyjnych miejsc nie stanowi w Barcelonie problemu. Rada 
miasta pracuje nad jego dostępnością dla osób poruszających się na 
wózkach . Plaża Barceloneta wspiera użytkowników wózków oferując im 
nieodpłatnie usługi asysty przy poruszaniu się wózkami. Chciałbym, aby 
tego typu działalność podjęły wzorem Barcelony pozostałe europejskie 
stolice. 
 
Barcelona należy do najbardziej dostępnych miejsc jakie 
zwiedzałem-  a to ma ogromne znaczenie. Nie wspominając nawet 
o niezwykłej urodzie tego miasta!  Zwiedzanie Barcelony na wózku 
nie jest niebezpieczną misją - w przeciwieństwie do zwiedzania np. 
Pragi. Standard hoteli jest satysfakcjonujący, atrakcje z najwyższej 
półki jak najbardziej dostępne a uliczne chodniki nie są 
śmiertelnymi wrogami dla wózków. 
 
W Barcelonie jest ciągle coś nowego do odkrycia. Miasto bezustannie 
się zmienia i ulega rewitalizacji nie tracąc przy tym swojego czaru. 
Chociaż wydaje mi się, że znam je na pamięć, Barcelona ciągle 
zaskakuje nowymi ulicami, restauracjami lub smakami. To miejsce pełne 
jest niespodzianek i zamierzam tam wracać, aby odkryć je wszystkie. 
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Londyn, Anglia 
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Jak spędzać czas w Londynie? 

 
Odwiedź Budynki Parlamentu 

Budynki Parlamentu zwane także Pałacem Westminster pochodzą z 
1016 roku. Z tego co pamiętam zostały odbudowane w XIX wieku po 
pożarze. To setki lat angielskiej historii i do dnia dzisiejszego jedno z 
najciekawszych miejsc w Londynie. Pałac został zbudowany nad rzeka 
Tamizą co powoduje , iż widok jest jeszcze bardziej angielski i miły, 
autentycznie wspaniały. To nie jest moje ulubione miejsce w Londynie, 
ale naprawdę warto je zobaczyć. Nie mówiąc już o Big Benie – wieży 
zegarowej, która jest ikoną Londynu i najbardziej chyba znanym 
elementem Pałacu Westminster. 
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Zobacz London Eye 

London Eye nazywane również „Millennium Wheel” to koło 
obserwacyjne zbudowane na południowym brzegu Tamizy. Jest słynne – 
nie możesz go przegapić. Widok z London Eye zapiera dech w piersiach 
– pokazuje panoramę całego Londynu. W końcu… wszystko przecież 
wygląda bardziej interesująco gdy patrzy się na to z góry! 

 

Zagubić się na placu Trafalgar 

Trafalgar Square jest największym placem w Londynie 
i niekwestionowanym sercem miasta. Jeśli chcesz poczuć puls Londynu, 
pooddychać historią, podziwiać sztukę w National Gallery bądź tylko 
cieszyć się widokiem – to Plac Trafalgar jest miejscem dla ciebie. Lubię 
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ten plac, ale olbrzymie tłumy turystów odwiedzające to miejsce 
powodują, iż mój entuzjazm nieco gaśnie. 

 

 

Odkryj raj w świecie M&M 

Jestem fanem drażetek M&M'S, więc kiedy dowiedziałem się, iż 
otworzyli pierwszy w świecie sklep tylko z M&M byłem szczęśliwy. 
Wiedziałem, że będąc w Londynie skuszę się aby odwiedzić ten 
cukierkowy raj. Nie przepadam szczególnie za słodyczami, ale M&M 
zajmują w moim sercu szczególne miejsce. 
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Olbrzymia ściana M&M cieszyła wzrok i rozkoszowałem się każdą 
minutą tam spędzona. Było to dla mnie jedno z najfajniejszych 
doświadczeń w Londynie, ale jeśli nie jesteś fanem M&M możesz być 
rozczarowany, bo nie ma tam nic, co samo w sobie miałoby potencjał 
turystyczny.  
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Poznaj świat sztuki z Damienem Hirstem 

Damien Hirst jest współczesnym awangardowym artystą, którego dzieła 
są często kontrowersyjne i szokujące. W 2012 roku widziałem jego 
pracę zatytułowaną „Fizyczna niemożliwość śmierci w umyśle istoty 
żyjącej” z 1991 roku. Jest to instalacja składająca się z martwego, ponad 
4 metrowego rekina żarłacza zatopionego w dużym akwarium 
wypełnionym formaliną. Naprawdę warto zobaczyć tę ekspozycję. 
Sztuka Damiena Hirsta jest niezwykle ekspresyjna. Wystawa była 
prowokująca i trudna do zignorowania – cieszę się, że ją obejrzałem. 
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Odwiedź królową w Pałacu Buckingham 

Oczywiście królowej Elżbiety raczej nie da się spotkać, ale możesz 
zwiedzić pałac. Budynek jest wspaniały, warto też zobaczyć o godzinie 
11 zmianę warty Gwardii Królewskiej. 

Zobacz wszystko z góry z liniami lotniczymi Emirates Airlines 

Jest to londyńska kolejka linowa nad Tamizą, która dostarczy Ci 
niesamowitych wrażeń. Naprawdę bardzo lubię podziwiać miejsca 
z takiej perspektywy gdy unosisz się do nieba – daje to niesamowite 
emocje. Musicie spróbować! 
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Atrakcje, o których wspomniałem to tylko nieliczne z tysiąca rzeczy, 
które Londyn ma do zaoferowania. Tower of London, Hyde Park, 
Harrods czy Muzeum Sztuki Naturalnej to dopiero początek bardzo 
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długiej listy miejsc do zwiedzania – jak mówiłem w Londynie nie ma 
miejsca na nudę. 

Podróżnicze porady 

Szukaj bezpłatnych atrakcji. Możesz nie nadwyrężyć swojego budżetu 
jeśli zorientujesz się co możesz zwiedzać za darmo. Istnieje wiele miejsc 
gdzie nie zapłacisz ani grosza za wejście. Muzeum Historii Naturalnej, 
Muzeum Londynu, artystyczna dzielnica Londynu – Covent Garden, to 
przykłady tylko kilku z nich! 

Dostępność 

 Hotele 

Hotele w Londynie są bardzo dostępne i dostosowane do potrzeb osób 
poruszających się na wózkach. Mają rampy i windy. Niestety hotele są 
bardzo drogie. Wiele miast ma zróżnicowaną ofertę cenową, ale niestety 
Londyn nie należy do tej grupy. Jest dostępność, niestety ceny są 
zaporowe. 

Sklepy i restauracje  

Sklepy i restauracje są dostępne, tak więc nie ma problemu ze 
znalezieniem miejsce gdzie chcielibyście coś zjeść. Zdarza się czasami, 
iż progi są wysokie, a windy nie są w doskonałym stanie, ale generalnie 
sytuacja jest bardzo dobra. 

Chodniki 

Chodniki w Londynie byłyby doskonałe gdyby nie krawężniki, które są 
zbyt wysokie. Transport publiczny jest dość dostępny, ale tutaj znowu 
problem – wjazdy do autobusów są zbyt wysokie. 
 
Niektóre stacje metra nie posiadają wind – na tym polu jest jeszcze wiele 
do zrobienia, ale ogólnie rzecz biorąc sytuacja jest dobra. 
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Atrakcje 

Dostępność atrakcji turystycznych jest w Londynie na topie. I tak należy 
trzymać! 

Byłoby kłamstwem powiedzieć, że zakochałem się w Londynie. 
Lubię to miasto, ale nie myślę, aby wracać tam ciągle tak jak w 
przypadku Barcelony. Londyn to bogate, pełne potencjału miasto , 
które jest w stanie dostarczyć niezapomnianych wrażeń. Jest 
odpowiednie dla każdego budżetu, ale jest też idealne do 
wydawania pieniędzy. W Londynie można znaleźć  tysiące 
sposobów aby portfel stał się lżejszy a zapach luksusu, licznych 
możliwości i nowoczesności unosi się tu w powietrzu. Jeśli 
szukasz różnorodności Londyn Ci ją zaoferuje – ma szerszą ofertę 
niż byłem w stanie przedstawić! 
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Malaga, Hiszpania 
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Jak spędzać czas w Maladze?  
 
 

Baw się w Maladze 
 

 
Malaga jest drugim po Sewilli miastem Andaluzji jeśli chodzi o liczbę 
ludności. Miasto jest na wskroś andaluzyjskie. Co należy przez to 
rozumieć? Otóż Andaluzja ma bardzo bogatą spuściznę. W VII wieku 
przed naszą erą, osiedlili się tam Fenicjanie, potem Rzymianie, w końcu 
w VIII wieku Andaluzja została przejęta przez Maurów, którzy byli 
muzułmanami i pozostawili niezatarty wpływ. Orientalne arabskie 
wibracje są nadal żywe w architekturze ulic, domów i wszystkich budowli 
małych miasteczek. Zróżnicowany charakter miasta stanowi o jego 
atrakcyjności. Możemy tu obejrzeć dwa mauretańskie zamki, rzymski 
teatr, Katedrę a także.. muzeum Picassa. Tak, słynny malarz urodził się 
właśnie w Maladze. Oprócz zabytków Malaga oferuje również wspaniałe 
piaszczyste plaże a także liczne rozrywki; kluby i restauracje. Malaga to 
idealne rozwiązanie – zakosztujecie tu wszystkiego po trochu, czyli w 
odpowiedniej dawce: słońca, plaż, zwiedzania czy zabawy w licznych 
klubach. 
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Oddychaj pięknem Marbelli 
 
Mógłbym dużo mówić o urokach Malagi, ale to Marbella uważana jest za 
najpiękniejsze miasto tego regionu. Położone nad Morzem 
Śródziemnym wygląda jak z przereklamowanej turystycznej ulotki 
i w rzeczy samej takie jest – jak z obrazka! Jest to miejsce pełne 
luksusowych turystycznych ośrodków i prywatnych willi. Na unikalność 
tego miejsca składa się mieszanka historii i stylów: Maurów, Rzymian, 
Fenicjan i Hiszpanów. Do tego wspaniałe piaszczyste plaże i 
przepiękna, wręcz nie z tego świata linia brzegowa. Miasto może się 
również poszczycić tętniącymi życiem klubami nocnymi i rozwiniętą 
infrastrukturą turystyczną. Marbella jest mniejsza od Malagi, więc jest tu 
zaciszniej i spokojniej. Jedną z najpiękniejszych rzeczy jest nadmorska 
promenada. To była wielka przyjemność korzystać z tych spacerów i 
chłonąć otaczające nas piękno. W dodatku promenada posiadała 
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wspaniałe chodniki, po których poruszałem się jakbym płynął. To były 
najlepsze chodniki z jakimi spotkałem się podczas moich podróży. 
 
A zatem jeśli chodzi o chodniki to Marbella dostaje najwyższą punktację! 
 

 
Poczuj smak luksusu w Puerto Banus 

 
Puerto Banus jest synonimem luksusu. Jest to jedno z najbardziej 
popularnych miejsc na wybrzeżu Costa del Sol – to tu zjeżdżają bogaci 
i sławni. Hiszpańscy i międzynarodowi celebryci kochają to miejsce – tu 
można obejrzeć najwyższej klasy jachty i samochody sportowe. Miejsce 
jest pełne najlepszych restauracji i sklepów. Postanowiłem to wszystko 
obejrzeć. Wierzcie mi to miejsce pełne było najnowszych modeli marek 
takich jak Lexus, Ferrari i Lamborghini – była to dla mnie duża frajda 
jako, że jestem fanem motoryzacji. 
 

68 



 

 
 
 
 
 

Dostępność 
 
 

Hotele 
 
Są tu oczywiście hotele spełniające wymogi wózkowiczów, nie ma 
problemów z windami czy pochylniami. Jedynym problemem są wysokie 
ceny. Trudno znaleźć tutaj dostosowany hotel o dostępnej cenie. A 
szkoda! Dostępność nie zawsze musi kosztować fortunę. Przykładem 
jest chociażby Berlin. 
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Chodniki 
 
Jak już wspomniałem wcześniej chodniki są absolutnie cudowne – 
równe i gładkie. To prawdziwa przyjemność poruszać się po takich 
miejscach. Naprawdę można się w tych chodnikach zakochać. 
Cudownie byłoby gdyby inne miasta brały przykład z Marbelli i Malagi. 
 

 
Sklepy i restauracje 

 
Podobnie jak chodniki, sklepy i restauracje są dostępne. Wszędzie są 
pochylnie lub windy. Bez trudu dostawałem się do wybranych przeze 
mnie miejsc. 

 
 

Atrakcje 
 
Atrakcje turystyczne są dostępne, poza drobnymi wyjątkami. A zatem 
jest jeszcze trochę do zrobienia, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. 
 
 
 
Powiedzieć, że Costa del Sol to tylko słońce, plaża i zabawy byłoby 
wielkim niedopowiedzeniem. Oczywiście jest to wybrzeże słońca, 
pięknych plaż, nocnych klubów, ale jest to również miejsce pełne 
wspaniałej historii, przyjaznych ludzi i wyśmienitej kuchni. 
Towarzyszy temu wyluzowana, śródziemnomorska, wakacyjna 
atmosfera – tu wszyscy się bawią bez względu na wiek! 
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Hong Kong, Hong Kong 
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Co zwiedzać w Hong Kongu? 
 
 

Nocne iluminacje miasta 
 
Hong Kong jest miastem światła, nigdy nie spowijają go ciemności. 
Efekt, który zrobił na mnie wrażenie to zsynchronizowane oświetlenie 
brzegów rzeki połączone ze stosownymi rytmami muzyki. Oślepiające 
światła są dosłownie wszędzie – czujesz dynamikę metropolii i chłoniesz 
wszystko wokół. Daję 10 punktów dla świateł miasta! 
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Odwiedź największego na świecie Buddę 
 
Kiedy jesteś zmęczony oślepiającą iluminacją świetlną i żyjącymi 
w pośpiechu ludźmi, zaznaj małej dawki spokoju z dala od miejskiego 
zgiełku. 34 metrowej wysokości Wielki Budda Hong Kongu zrobiony jest 
z brązu. Można by się spodziewać, że to wiekowy posąg, ale pochodzi 
on tylko  z 1993 roku. Aby przyjrzeć się posągowi z bliska trzeba 
pokonać 268 schodów wspinając się do góry. Nie było to proste do 
pokonania dla wózka, niestety nie było też windy. Już miałem 
zrezygnować z osobistego kontaktu z Buddą kiedy super przyjaźni 
Rosjanie pomogli mi taszcząc mój wózek na sama górę! To był 
wspaniały akt przyjaźni pomiędzy podróżującymi i fakt ten zaliczam do 
najprzyjemniejszych wspomnień z Hong Kongu. A ponieważ życie lubi 
płatać figle – po drugiej stronie znalazłem potem stromą ale gładką 
drogę na szczyt! Nie żałuję jednak doświadczeń z przyjaznymi 
obcokrajowcami. Niemniej jednak rada dla Was – szukajcie zawsze 
alternatywnego rozwiązania, gdyż nigdy nie wiadomo gdzie się kryje! 
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Hong Kong jest pełen wspaniałych parków, w których w mistrzowski 
sposób połączony jest naturalny krajobraz z otaczającą go nowoczesną 
architekturą. Te oazy zieleni pełne są pięknych roślin, różnych gatunków 
ptaków i stawów z liliami. Zwiedziłem parę takich parków, aby odpocząć 
po intensywnym, nocnym zwiedzaniu miasta. Spokój tych miejsc 
pozwala zapomnieć, iż znajdujesz się w wielkiej metropolii jaką jest 
Hong Kong. A widoki – należy dodać, iż były absolutnie wspaniałe. 
 
Ciekawostką jest, iż niektóre z tych parków cechuje specjalna tematyka 
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i odgrywają one również rolę edukacyjną. Tak więc parki, jeśli 
zdecydujesz się na ich zwiedzanie, oferują ci wypoczynek i dostarczają 
wiedzy. 
 

 
Kolejka linowa Ngong Ping 36 

 
Długość trasy to 5,7 km! Daje możliwość obejrzenia Hong Kongu z 
wysokości. Jest to jedna z najciekawszych form zwiedzania miasta jaką 
miałem okazje poznać. Zwiedzanie Amsterdamu płynąc łodzią to było 
coś, ale kolejka linowa w Hong Kongu to inny rodzaj doznań. Sposób w 
jaki poznajesz miasto zapiera dech w piersiach – widzisz panoramę 
całego miasta z lotu ptaka – takie widoki można oglądać jedynie na 
pocztówkach. Polecam, pod warunkiem oczywiście, iż nie macie lęku 
wysokości. Jest to wspaniały początek przygody! 
 
Jeśli chodzi o atrakcje turystycznej Hong Kong przoduje w tym temacie. 
A jak przedstawia się dostępność obiektów, czy miasto jest przyjazne 
dla osób poruszających się na wózkach – więcej o tym poniżej. 
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Dostępność w Hong Kongu 
 

Hotele 
 
W roku 2008 było dość łatwo znaleźć w Hong Kongu przystosowany 
hotel i mam nadzieję, iż aktualnie sytuacja jeszcze się poprawiła. 
Windy i podjazdy są raczej standardem i znajdują się w dobrym stanie 
nie przypominającym ubiegłego stulecia. Ceny przystosowanych hoteli 
mogłyby być co prawda bardziej zróżnicowane, ale ogólnie rzecz biorąc 
nie można narzekać. Jakość nie jest co prawda zachwycająca, ale też 
nie byłem rozczarowany. 

 
 

Chodniki 
 
Chodniki nie stanowią w Hong Kongu problemu. Zdarzają się czasami 
większe nierówności, ale poruszanie się po mieście na wózku nie jest 
tak trudne jak w Rio czy w Pradze. Definitywnie chodniki można określić 
jako dostępne. 

 
Sklepy i restauracje 

 
Rampy są standardem tak, że mogłem się dostać do większości sklepów 
i restauracji. Często w budynkach znajdują się windy a progi są niskie. 
Zdecydowanie dostępne! 
 

 
Atrakcje 

 
Atrakcje turystyczne w Hong Kongu są zdecydowanie bardziej dostępne 
niż się spodziewałem. Nawet sam Budda wita osobiście turystów 
poruszających się na wózkach, jeśli tylko zauważą podjazd znajdujący 
się po drugiej stronie schodów. Podsumowując – możecie z łatwością 
zwiedzać Hong Kong i korzystać ze wszystkich jego uroków. 
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Hong Kong to nowoczesna metropolia, która nie zapomina 
jednocześnie o znaczeniu duchowości. Pomiędzy rozświetlonymi 
wieżowcami i pełnymi spokoju parkami istnieje harmonia jaką 
wyczuwa się pomiędzy naturą a ludzką inwencją. Hong Kong ma 
swój smak, którym cię zaskoczy. Mnie się podobał, może spodoba 
się i tobie. Mój ostateczny werdykt – duże TAK dla Hong Kongu. 
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Puerto Plata, Republika Dominikany 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 

http://blog.blumil.pl/2017/02/03/zabawa-w-puerto-plata-na-dominikanie/


 

Sposoby spędzania czasu na Dominikanie 
 
 

Relaks na plaży 
 
Gorące plaże na Karaibach wyglądają sielankowo. Czy jest coś 
przyjemniejszego niż sączenie pysznego koktajlu z orzecha 
kokosowego? Nie chcę zabrzmieć jak agent biura podróży, ale relaks na 
Karaibach jest naprawdę bajkowy. 
 

 
 
 

 
Zwiedzanie miasta i okolic 

 
Lista atrakcji w Puerto Plata jest dość długa. W fabryce rumu Brugal, 
która jest największym producentem tradycyjnego lokalnego rumu 
będziecie mieli okazję spróbować tego trunku. Miasto pełne jest budowli 
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w stylu neoklasycznym i wiktoriańskim. Można również obejrzeć ruiny 
osady założonej przez samego Krzysztofa Kolumba. Wszystko 
wyglądało wspaniale, ale to co najbardziej zachwyca to sam charakter 
miasta – wszystko jest niezwykle żywe i kolorowe. 
 
 

 
 
 

 
 

Degustacja lokalnych smakołyków 
 
Nie jestem w stanie spamiętać nazw potraw, które jadłem, ale doskonale 
pamiętam, iż były wspaniałe. Kuchnia Dominikany była niewiarygodna! 
Do dzisiaj pamiętam smak porannej kawy, popularnej Cafe Santo 
Domingo, którą piłem słonecznym rankiem. 
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Imprezowanie 

 
Zawsze lubiłem imprezowanie i mogę was zapewnić, że kwitło tu życie 
nocne! Nie brakuje tu dobrych klubów, barów i restauracji. Panuje tu 
międzynarodowa atmosfera ze względu na turystów z całego świata. 
Poznałem przyjaciół z Francji, Jamajki i Szwajcarii. Trzeba stwierdzić 
jedno: nuda nie istnieje w Puerto Plata! 
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Wieczorne koncerty 

 
Każdego wieczoru było mnóstwo występów różnych artystów. Radość 
unosiła się w powietrzu, ludzie byli absolutnie fantastyczni. Wszystko 
było magiczne… 
 
 

Sporty wodne 
 
Sporty wodne są bardzo popularne w Puerto Plata. Polecam wam 
nurkowanie, kajakarstwo, skutery wodne. Byłem tam, próbowałem – 
polecam! 
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Dostępność 
 

Hotele 
 
Hotele są dostępne. Od razu wiadomo czy są przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych Nie ma problemów z windami lub zbyt wąskimi 
drzwiami do łazienek. 

 
 

Atrakcje 
 

Wzdłuż chodników prowadzących na plażę ustawione są łóżka plażowe, 
co jest naprawdę udogodnieniem. Większość atrakcji jest dostępnych 
dla osób na wózkach inwalidzkich. 

 
 

Sklepy i restauracje 
 
Ogólnie rzecz biorąc sklepy i restauracje mają podjazdy lub dogodne 
wejścia. Nie miałem problemów z dotarciem do miejsc gdzie chciałem 
się dostać. Może nie zawsze było idealnie, ale generalnie w porządku. 

 
Chodniki 

 
Krawężniki nie stanowią problemu i znowu nie zawsze było idealnie, ale 
generalnie w porządku. 
 
 
 

Podróżnicze wskazówki  
 

1. Można zwiedzać wyspę samochodem, ale jest to niebezpieczne!  
 
2. Terenowy wózek (jak Blumil) jest bardzo przydatny 
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Kiedy wybierałem się na Dominikanę zabrałem ze sobą wózek terenowy 
– okazał się bardzo przydatny. Mogłem dotrzeć do wielu plaż  
i poruszanie się było dość łatwe. 
 
3. Nie wolno tu pić wody nawet jeśli mówią, iż jest to woda pitna 
 
Pijcie tylko wodę butelkowaną. Słyszałem, iż ludzie którzy pili wodę z 
kranu mieli problemy zdrowotne. 

 
 
Pobyt na Dominikanie był dla mnie jak pobyt w raju. Wszystko było 
prawie doskonałe. To jedno z najprzyjemniejszych miejsc jakie 
miałem okazję odwiedzić. 
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Amsterdam, Holandia 
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Co można robić w Amsterdamie? 

 
 

Zwiedzanie kanałów 
 
Jak dowiedziałem się podczas mojego pobytu w Holandii, kanały 
powstały w 17 wieku. Aktualnie jest wiele firm oferujących rejsy po 
kanałach i przyznam, iż jest to wspaniały sposób na zwiedzanie miasta, 
tym bardziej, iż niewiele miast oferuje turystom taką możliwość. 
Korzystając z tej formy transportu przeniosłem się z roku 2006 w wiek 17 
i to uczucie było emocjonujące ! Widoki z poziomu kanałów są 
oczywiście bardzo malownicze. Mam wrażenie, iż na każdej niemal 
pocztówce z Amsterdamu możecie zobaczyć kanały. Możecie je kochać 
bądź nienawidzić, ale bezsprzecznie są ikoną Amsterdamu! 
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Muzeum Madame Tussauds 

 
Słynne muzeum figur woskowych założone przez Madame Tussauds ma 
swoje oddziały na całym świecie, w tym oczywiście w Holandii. Byłem 
zdecydowany na zwiedzanie tego muzeum, ponieważ chciałem 
sprawdzić czy rzeczywiście zasługuje na taką reklamę. Musicie być 
przygotowani na przewijające się tam tłumy turystów. Podobało mi się, 
ale nie byłem zachwycony. 
 

 
 
 
 

Zwiedzanie, zwiedzanie i zwiedzanie… 
 
Spędzałem czas na zwiedzaniu miasta snując się po jego uroczych, 
małych uliczkach patrząc na liczne sklepy i kawiarnie. Nie miałem 
potrzeby spróbowania lokalnej kuchni – mieszkałem tam, więc wszystko 
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było mi znane. Miasto niczym mnie już nie zaskakiwało, ale pamiętam 
dreszcz emocji gdy je ujrzałem po raz pierwszy. Potwierdzam istnienie 
dzielnicy Czerwonych Latarni, najsłynniejszej turystycznej dzielnicy 
słynącej z biznesu erotycznego, o której ktoś kiedyś się wyraził, iż jest w 
całkowitej sprzeczności z purytańskimi mieszkańcami miasta. Patrząc 
jednak na tę popularną, rozrywkową dzielnicę trudno zarzucić 
Amsterdamowi, iż jest nudny czy monotonny. 
 

 
 
 
 

Dostępność w Amsterdamie 
 

Hotele 
 

Hotele w Amsterdamie nie były najlepsze, ale standard był jednak 
powyżej średniej. Hotele oferują opcje do wyboru – w sumie nie można 
narzekać. Przyznałbym hotelom 7 na 10 możliwych punktów. 
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Chodniki 
 
Nawierzchnia chodników nie jest zła. Nie ma zbyt dużo dziur i możliwe 
jest poruszanie się na wózku. Sytuacja jest lepsza niż w większości 
stolic europejskich. 

 
Sklepy i restauracje  

 
Nie ma problemów z dostaniem się do sklepów czy restauracji – w 
większości są to miejsca dostępne. 
 

 
Atrakcje turystyczne 

 
Z przykrością muszę to stwierdzić, ale w 2006 roku wiele atrakcji 
turystycznych w Amsterdamie była niedostępna dla osób poruszających 
się na wózkach. Tak naprawdę dostępne były jedynie muzea. 
Zwiedzanie kanałów łodzią było nie lada logistycznym wyzwaniem. 
Personel nie był zbyt chętny do pomocy. Prawdę mówiąc, podczas 
zwiedzania Amsterdamu nie spotkałem wiele osób poruszających się na 
wózkach. 
 
Podsumowując i biorąc wszystko pod uwagę – Amsterdam jest 
ładnym miastem posiadającym ciekawą historię, urocze sklepy, 
niezwykłe atrakcje 
 i niezapomniane kanały. 
Nie zakochałem się 
jednak w tym mieście. 
Nie mam wątpliwości, że 
wielu z Was może uznać 
to miejsce za wspaniałe. 
Na pewno warto w nim 
spędzić weekend. 
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 Fuerteventura, Wyspy Kanaryjskie 
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Jak spędzać czas na wyspie Fuerteventura? 
 
 

Opalanie na plaży 
 
Ze względu na piękną pogodę i temperaturę, która rzadko spada poniżej 
20 stopni Celsjusza można śmiało stwierdzić, iż opalanie się może być 
uznane za sport narodowy na Wyspach Kanaryjskich. Fuerteventura jest 
nie tylko drugą co do wielkości wyspą tego archipelagu, ale może się 
również poszczycić najdłuższą białą, piaszczystą plażą. To brzmi 
imponująco i uwierz mi – gdy zobaczysz tę linię brzegową na własne 
oczy – powiesz jedno słowo „piękne”. Bawiłem się świetnie 
przemierzając plażę, opalając się i po prostu rozkoszując się pięknem 
chwili. Tutejszy klimat jest podobny do tego na Florydzie lub w Meksyku 
i jest idealny na spędzenie wakacji. 
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Korzystanie z basenów 

 
 
Fuerteventura słynie z basenów – zarówno tych sztucznych hotelowych 
jak i z naturalnych. Nic nie może się równać z cudami stworzonymi przez 
naturę – te baseny są właśnie takimi zamkniętymi przestrzeniami 
ukształtowanymi przez naturę. Spędziłem wiele czasu relaksując się 
w basenach. Jeśli woda jest twoim ulubionym żywiołem zapewne 
pokochasz tę wyspę. 
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Zwiedzanie wyspy samochodem 
 
Biorąc pod uwagę, iż wyspa ma 100 km długości dobrym pomysłem jest 
wynajęcie samochodu. Zdecydowałem się na to i była to dobra decyzja – 
obejrzałem Fuerteventurę nieco inną od tej pokazywanej w 
turystycznych folderach. Może nie wszystko co zobaczyłem było 
wspaniałe, ale liczy się autentyczność. Jeszcze raz chciałabym 
podkreślić, że klejnotami Wysp Kanaryjskich są plaże. Za każdy razem 
kiedy natknąłem się na małą, piękną plażę utwierdzałem się w tym 
mniemaniu. Przez wieki Fuerteventura była domem dla różnych 
narodowości. Na całej wyspie można znaleźć ślady licznych osadników 
z Persji, Portugalii czy Hiszpanii. Nie pasjonuję się specjalnie historią, 
ale robi to wrażenie. 

 
Podróżując nad morzem 

W porównaniu z Dominikaną, Fuerteventura nie oferuje zbyt wielu 
atrakcji wodnych. Dość popularne są wycieczki łodzią, które mogą cię 
zabrać na odległe wyspy. Ludzie chwalą wycieczki statkiem, ale 
osobiście z nich nie korzystałem. 
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Wskazówki przydatne w czasie podróży 

 
#1 Autobusy nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się 
na wózkach. Znacznie lepiej jest wynająć samochód. 
 
#2 Jeśli jesteś miłośnikiem sera musisz spróbować wyrobów lokalnych. 
To zadziwiające, ale sery są tu doskonałe. 
 
#3 Obejrzyj pola aloesu. Wyroby z aloesu są dobre dla zdrowia. Wiele 
osób twierdzi, iż najlepsze wyrobu z aloesu są na Wyspach 
Kanaryjskich. 
 
#4 Niech Cię nie zdziwi duża liczba wiewiórek – to część uroków 
Fuerteventury. 
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Dostępność 
 
 

Hotele 
 
Jakość hoteli jest satysfakcjonująca, powyżej przeciętnych standardów. 
Ceny są zróżnicowane a szczegóły opisane w ofertach, więc 
otrzymujesz to co było obiecane. Dostępne są windy, pochylnie 
i przystosowane meble. Sytuacja jest zatem całkiem dobra. 
 
 

Chodniki 
 
Chodniki zasługują na pochwałę. Poruszanie się na wózku nie sprawia 
trudności. Fuerteventura może być dumna ze swoich chodników – 
wspaniały przykład dostępności. 
 

 
Sklepy i restauracje  

 
Dostęp do sklepów i restauracji nie jest utrudniony. Progi nie są zbyt 
wysokie. Są rampy i windy – można się dostać prawie w każde miejsce. 
 

 
 

Atrakcje turystyczne 
 

Fuerteventura nie słynie z muzeów czy wspaniałych zabytków. To co tu 
najpiękniejsze to natura, a przede wszystkim wspaniałe plaże. 
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Fuerteventura to doskonałe miejsce na wakacyjny wypad. Słońce, 
plaże, błękitne niebo i wody stanowią jej nieodparty urok. Jeśli 
chcesz się poczuć jak nowonarodzony, odzyskać witalność, Wyspy 
Kanaryjskie będą dla ciebie dobrym kierunkiem. Ten wyjazd 
odrodził moją duszę i ciało i dał mi energię do pokonywania 
nowych wyzwań. Ostateczny werdykt – polecam! 
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Dublin, Irlandia 
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Zwiedzanie miasta w Hop-on Hop-off autobusie 

Jedną z najfajniejszych rzeczy w Dublinie jest możliwość zwiedzania 
miasta w Hop-on Hop-off autobusach. Jest to świetne rozwiązanie jeśli 
masz mało czasu a chcesz dużo zwiedzić. Autobusy są dostępne na 
każdym kroku. Mały problem, który się pojawia to dostanie się na górny 
pokład autobusu, skąd widok jest najlepszy. Jeśli nie znajdziesz kogoś 
kto ci pomoże musisz oglądać Dublin z niższego poziomu. Generalnie 
rzec z ujmując, ludzie w Irlandii są bardzo pomocni i przyjaźni można 
więc liczyć na ich wsparcie. 
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Zwiedzanie fabryki Guinnessa 

Jest to bardzo interesujące miejsce dla miłośników piwa. Ale nawet jeśli 
nie przepadasz za piwem warto wiedzieć, że Guinness jest jedną 
z najbardziej znanych marek piwa na świecie a informacje związane z 
cyklem produkcji piwa mogą się okazać bardziej interesujące niż 
przypuszczasz. Produkcja piwa opiera się na czterech elementach : 
wodzie, jęczmieniu, chmielu i drożdżach. Jednym z najprzyjemniejszych 
wspomnień z Dublina było picie piwa na najwyższym piętrze siedziby 
Guinnessa. Siedziba jest tak olbrzymia, że możesz spędzić cały dzień 
na zwiedzaniu jej. 
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Relaks w kampusie uczelni Trinity College 

Kampus położony jest w samym sercu miasta i szczyci się długoletnia 
historią. Jak się okazuje stanowi on część Uniwersytetu Cambridge w 
Anglii. poszliśmy tam, aby odpocząć. Można się wspaniale zrelaksować 
w otoczeniu zieleni i pięknej architektury. 

 

 

Zabawa w Temple Bar 

Ta rozrywkowa dzielnica miasta pełna jest niesamowitych miejsc gdzie 
można zjeść, wypić, odpocząć lub potańczyć. Życie nocne tam kwitnie 
bez przerwy. Odwiedziłem to miejsce z moimi przyjaciółmi i spędziliśmy 
tam niezapomniane chwile. 
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Dostępność 

Hotele 

Nie ma problemu z dostępnością przystosowanych hoteli. Jest ich 
znaczny wybór, w różnych cenach. Drzwi do łazienek są szerokie, windy 
znajdują się w dobrym stanie a podjazdy są płaskie. 

Atrakcje 

Większość atrakcji jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się 
na wózkach. Wyjątek stanowią wspomniane przeze mnie autobusy 
Hop-on Hop-out gdzie mogą pojawić się problemy z dostaniem się na 
górny pokład, skąd są wspaniałe widoki na miasto. 
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Restauracje i sklepy 

W restauracjach i sklepach w większości nie ma progów co ułatwia 
dostęp. Podjazdy są standardem. Toalety znajdują się nie wyżej niż na 
pierwszym piętrze. Tak więc, nie można nic zarzucić miastu jeśli chodzi 
o dostępność. 

Chodniki 

Nie ma zbyt wielu dziur i krawężników, ale należy być ostrożnym jeśli 
planuje się zwiedzanie Trinity College. Mogą pojawić się problemy, mnie 
na szczęście udało się ich uniknąć. 

 

W sumie weekendowy wypad do Dublina był niesamowicie 
interesujący. Miasto obfituje w bogatą historię, jest pełne 
wspaniałych ludzi, dobrego piwa co daje niepowtarzalną atmosferę. 
Zważywszy na tanie bilety lotnicze jest to jeden z ciekawszych 
kierunków w Europie. Chociaż spędziłem tam tylko weekend byłem 
pod wrażeniem swobodnej atmosfery jak i dostępności Dublina. 
Przyznaję miastu wysoką ocenę. 
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Bruksela, Belgia 
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Co trzeba zobaczyć w Brukseli? 

Atomium 

Z niepokojem oczekiwałem obejrzenia Atomium. Nie wiedziałem czego 
się spodziewać, tym bardziej,  że wiele osób twierdziło, iż obiekt ten jest 
przereklamowany. Na szczęście Atomium przypadło mi bardzo do gustu. 
Foldery turystyczne głoszące, iż jest to kultowy obiekt w skali światowej 
i należy go zobaczyć, wcale nie kłamią. Obiekt ten został zbudowany 
w 1958 roku na Expo 58. Obiekt przedstawia elementarną komórkę 
kryształu żelaza wielokrotnie powiększoną – do wysokości 102 metrów. 
Muszę przyznać, iż była to jedna z najdziwniejszych rzeczy jaką miałem 
okazję oglądać i byłem pod dużym wrażeniem. Dodatkowym bonusem 
była możliwość zwiedzania olbrzymiego muzeum i wspaniały widok na 
Brukselę. Co ciekawe – w Atomium zabronione było wtedy robienie 
zdjęć. Aktualnie oficjalna strona Atomium informuje o takiej możliwości – 
dozwolone jest robienie zdjęć w celach niekomercyjnych np. 
umieszczania ich w mediach społecznościowych. Kto by pomyślał, że 
uprzednio robienie zdjęć mogło być niebezpiecznym zajęciem… 
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Ratusz w Brukseli 

Brukselski Ratusz, którego historia sięga XV wieku, jest piękną gotycką 
budowlą. Położony jest w samym sercu miasta – Grand Palace. Jest to 
jeden z tych pięknych obiektów, które nas zachwycają jak zamki czy 
kościoły w Pradze. Wart jest obejrzenia, chociaż nie zaliczam go do 
moich faworytów. 

 
 

Muzeum historii w Brukseli 

Jeśli chcesz poznać historię i folklor miasta to Muzeum jest najlepszym 
miejscem. Możesz tam zrobić malownicze zdjęcia – przetestowałem to. 
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Urocze ulice w centrum 

Europejskie miasta mają zazwyczaj takie ładne ulice i Bruksela nie 
stanowi tu wyjątku. W Barcelonie, Dublinie, Amsterdamie czy Pradze 
możesz je łatwo znaleźć. Najlepsze widoki zobaczysz w centrum, jeśli 
jednak jesteś cierpliwy i ciekawy wrażeń warto również zwiedzić inne 
części miasta. 

 

 

Czego spróbować w Brukseli? 

1. Czekolada 

Myślę, że nikt nie zaprzeczy, iż Belgia od wieków słynie z czekolady. 
Wyspecjalizowane sklepy z czekoladą znajdziecie w mieście na każdym 
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kroku. Nie możecie przecież zapomnieć, że jesteście w królestwie 
czekolady. Nie jestem największym fanem słodyczy, ale muszę 
przyznać, iż belgijska czekolada nikogo nie rozczaruje – warto 
spróbować. 

2. Piwo 

Jesteście zaskoczeni tym zestawem czekolada i piwo? To spieszę 
poinformować, iż w Belgii produkuje się więcej rodzajów piwa niż 
znajduje się dni w roku kalendarzowym! Różnorodność szklanych 
naczyń używanych do spożycia piwa jest również niebywała. To nie 
koniec atencji Belgów dla piwa. Wśród mężczyzn najpopularniejsze jest 
piwo Duvel, kobiety preferują Kriek. Czekolada i piwo w Belgii są jak 
para królewska. Można rzec, że jest to interesująca kombinacja! 

 

Dostępność w Brukseli 

Hotele 

Hotele są raczej dostępne. Nie ma problemów z rampami czy windami, 
które są w dobrym stanie. Ceny w hotelach należą do średnich. W 2006 
roku znalezienie przystosowanego hotelu nie było wyzwaniem i sądzę, 
że obecnie sytuacja wygląda jeszcze lepiej. 

Atrakcje 

Atrakcje turystyczne są w większości dostępne dla osób poruszających 
się na wózkach, ale nadal jest sporo miejsc mało przyjaznych. A zatem 
dostępność można określić jako średnią. Mam nadzieje, że rampy 
i windy staną się obowiązkowym elementem w miejscach odwiedzanych 
przez turystów. 
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Sklepy i restauracje 

Większość z nich posiada podjazdy co sprawia, że dostęp do nich nie 
stanowi zagrożenia. W tym zakresie wystawiam pozytywną ocenę. 

 
Chodniki 

Chodniki w Brukseli są trochę lepsze niż przeciętnie w Europie. Stare 
Miasto nie całkiem bezpieczne dla osób na wózkach ponieważ 
powierzchnia jest bardzo nierówna, ale poruszania się po mieście jest 
możliwe. Jednak radzę być ostrożnym. 

 

W skrócie: Bruksela nie skradła mojego serca tak jak Barcelona. 
Czas spędzony w Brukseli należy jednak do interesujących. 
Unikalna kompozycja ciekawej kuchni i ładnej architektury 
pozostawiają przyjemne wspomnienia. W mojej ocenie Bruksela 
jest miastem o średniej dostępności. Jeśli szukasz pięknej 
architektury i najwyższej klasy czekolady – wybierz Brukselę. 
Nie ma nic bardziej słodkiego niż stolica czekolady. 
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Praga, Republika Czech 
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Co warto zobaczyć w Pradze? 

Spacer po Starówce 

Starówka w Pradze jest pełna uroczych i malowniczych budynków oraz 
małych sklepików. Z przyjemnością zwiedzałem cieniste uliczki, chociaż 
fakt, iż były brukowane nie ułatwił mi poruszania się po nich. Piękny 
gotycki kościół – Our Lady before Tyn, hiszpańska synagoga, barokowy 
pałac – te wszystkie zabytki Starego Miasta mógłbym podziwiać i 
cieszyć się nimi gdybym miał bardziej przystosowany wózek – nadal 
jednak twierdzę, iż jest to miasto, które warto zwiedzić. 

 

 
 
 
 
 

 

111 



 

Wypad na piwo 
 

Zanim zaczniecie się śmiać z mojej propozycji, pozwólcie, że powiem o 
niej parę słów. Czechy naprawdę słyną z dobrego piwa. Jeśli tam 
jesteście warto tego specjalnego piwa spróbować. Było bardzo 
przyjemnie testować piwo z moimi przyjaciółmi, więc jeśli jesteście 
fanami tego trunku jedźcie do Pragi. W mieście jest wiele piwiarni, które 
na Was czekają! 

 

 
Most Karola 

Ten piękny most łączy dwa brzegi rzeki Wełtawy. Jego budowę 
rozpoczęto w roku 1357. Pamięta okres panowania królów, czasy 
obydwu wojen. Jest wyjątkowy, przepiękny – szczególnie jeśli zwiedza 
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się go w nocy. Najbardziej widokowy most spośród mostów, które 
widziałem, a wierzcie mi – widziałem ich wiele. 

Zwiedzanie Zamków w Pradze 

Informacja turystyczna w Pradze podaje, iż powierzchnia praskich 
zamków jest największa na świecie To robi wrażenie – tym bardziej, że 
Praga to niewielka europejska stolica. Te budowle wyglądają wspaniale i 
naprawdę są warte obejrzenia. Wierzcie mi, należę do osób, które wolą 
bardziej aktywny sposób spędzania wakacji, niż wizyty w muzeum, ale 
praskie zamki są wyjątkowe – polecam. Jeśli chodzi o zwiedzanie w 
Pradze musiałem dokonać wyboru i wybrać jedno miejsce – 
zdecydowałem się na Stare Miasto. 

Kuchnia w Pradze 

Czeska kuchnia jest różna od kuchni popularnych we Wschodniej 
Europie: dominują zupy, potraw z kaczki i słodkości. Urodziłem się i 
dorastałem w Polsce więc tego rodzaju kuchnia nie jest mi zupełnie 
obca, ale jest to specyficzna jej odmiana. Czeska kuchnia może być 
szczególnie interesująca dla ludzi spoza Europy Wschodniej. Moi 
przyjaciele zachwycali się słodkimi ciastkami Vetrnik z kremem 
waniliowym. W czeskim menu jest mnóstwo interesujących dań – 
namawiam was na kulinarna ucztę. 

 

Dostępność w Pradze 

Obecnie kwestia dostępność wygląda w Pradze zapewne znacznie lepiej 
niż w roku 2006. W tamtym czasie Praga nie należała do miejsc 
przyjaznych dla osób poruszających się na wózkach, ale kładę to na 
karb bruku – kostki, która występuje w miejscach historycznych 
zwiedzanych przez turystów. 
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A jak przystępne są hotele, restauracje, sklepy i inne atrakcyjne miejsca, 
jak w końcu wyglądają chodniki? O tym poniżej. 

 

Hotele 

Hotele w Pradze są w większości przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych na wózkach. Znalezienie odpowiedniego hotelu, za 
godziwą cenę nie jest działaniem typu mission impossible. Windy są w 
dobrym stanie a pochylnie szeroko stosowane. Nie jest to oczywiście 
miasto wzorcowe pod tym względem jak Rio czy Puerto Plata, ale jest w 
miarę nieźle. W skali ocen zasługują na 7 na 10 możliwych punktów. 

Atrakcje 

Atrakcje są całkiem dostępne, za wyjątkiem Starego Miasta. Jak już 
wspominałem brukowane ulice charakterystyczne dla Starego Miasta nie 
ułatwiają poruszania się na wózkach. Nie można powiedzieć, że 
zwiedzanie Starówki jest zupełnie niemożliwe, ale wymaga większej 
ostrożności niż normalnie i dlatego trzeba się zastanowić zanim się tam 
wybierzecie. Osobiście twierdzę, że warto – Stare Miasto jest absolutnie 
wspaniałe. Reasumując – daję 7 punktów na możliwych 10. 

Sklepy i restauracje 

Sklepy i restauracje są dostępne dla wózków. Wejście to najczęściej 
jeden schodek do pokonania, jeśli jest ich więcej pojawia się rampa. 
A zatem dostaniecie się do większości miejsc, które was interesują. Daję 
znowu 7 punktów na 10 możliwych. 

Chodniki 

Brukowane ulice dla większości osób nie stanowią problemu, ale dla 
ludzi poruszających się na wózkach są problematyczne. Są w Pradze 
niemal wszędzie więc bądźcie ostrożni i uzbrójcie się w cierpliwość. 
Można oczywiście zwiedzać miasto, ale bądźcie świadomi – brukowane 
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chodniki nie są przyjazne dla wózków. I tak, praskim chodnikom daje 6 
punktów na 10 możliwych. 

Praga to dobry kierunek na weekend, ponieważ jest pełna pięknych 
widoków, miejsc historycznych tętniąca życiem. Jeśli wolisz 
bardziej intensywnie spędzać czas – jak ja, weekend - nie dłużej - 
absolutnie wystarczy Ci na zwiedzanie. 
 
Dostępność miejsc –zadowalająca, ale tchu nie zapiera. 
Podsumowując – to wspaniałe miejsce, jeśli chcesz poczuć smak 
Europy Wschodniej. 
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Tajpej, Tajwan 
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Co kryje w sobie Tajpej? 

 

Najwyższy (w tym czasie) budynek na świecie 

Należy podkreślić, iż rok 2008 był wyjątkowy dla wschodniej Azji. Ze           
względu na letnie Igrzyska Olimpijskie wielu turystów zamierzało        
zwiedzić ten region. Tajpej kusił obietnicą niezwykłych widoków: miasto         
szczyciło się w tym czasie najwyższym budynkiem świata. Tajpej 101          
utrzymał ten tytuł do roku 2010, kiedy to przejął go Burj Khalifa (Emiraty             
Arabskie – Dubaj). Tak więc muszę przyznać, że odwiedziłem Tajpej          
trochę ze względu na ten najwyższy wówczas budynek świata         
stanowiący zwycięstwo myśli ludzkiej nad strachem i ograniczeniami.        
Niesamowite są windy w tym wieżowcu - podróż z parteru na najwyższe            
piętro trwała krócej niż minutę! Chciałbym, aby takie windy         
funkcjonowały wszędzie. 
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Buddyjskie świątynie 

Jest coś bardzo wyciszającego i uspokajającego w tych świątyniach. 

Zwiedzając je masz poczucie własnej kruchości i przemijalności. To 
przedziwne jak takie miejsca, pełne tradycji, mogą sąsiadować z 
drapaczami chmur. A jednak pozostawały w pełnej harmonii – 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość współgrały ze sobą. Po 
dynamicznym zwiedzaniu nowoczesnych obiektów pobyt w świątyniach 
oferował spokój i ciszę. W Tajpej jest dużo takich świątyń. Gdziekolwiek 
się obrócisz w pobliżu na wyciągnięcie ręki znajdziesz mały skrawek raju 
chroniący przed hałasem wielkomiejskiego życie, ukryty pośród 
betonowej dżungli. 

Trochę zieleni w morzu betonu 

Mogłem wspomnieć o tych ogrodach przy okazji opowiadania o 
świątyniach, ale są to tak piękne i pełne spokoju miejsca, że zasługują 
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na oddzielny opis. Są one jak klejnoty Tajpej, jak oddech świeżości w 
tym kosmopolitycznym, ruchliwym mieście. Uśmiecham się na samo 
wspomnienie tych miejsc pełnych wodospadów, kolorowych kwiatów. To 
inna twarz Tajpej – zobacz ją jeśli chcesz się zrelaksować. 

 

 

Pomnik Chiang Kai – sheka 

119 



 

 

Zbudowany dla uczczenia pamięci byłego Prezydenta Chińskiej 
Republiki Ludowej stanowi ważny element lokalnej historii. Pomnik 
prezentuje się bardzo okazale nie tylko na zdjęciu ale i w rzeczywistości. 
Kształt dachu jest połączony z liczbą 8, co zgodnie z chińską tradycją 
oznacza szczęście. Miejsce to budzi emocje, warte odwiedzenia jeśli 
chcesz poznać historię Tajwanu. 

 

 

 

120 



 

Jedzenie na ulicy 

Może miałem pecha, ale nie trafiłem na dobre jedzenie serwowane na           
ulicy. Najczęściej takie jedzenie jest jednym z najbardziej ekscytujących         
przeżyć podczas podróży, niestety w Tajpej tak nie było. Lepszym          
jedzeniem mogą poszczycić się inne miasta azjatyckie, które        
zwiedzałem takie jak Szanghaj, Hongkong czy Makau. 

 

 

Dostępność 

Hotele 

Niestety hotele w Tajpej nie zaliczają się do przystosowanych. 
Znalezienie takiego hotelu stanowiło w 2008 roku trudność. Mam 
nadzieję, że sytuacja w tym względzie uległa poprawie. 
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Chodniki 

Chodniki oceniam jako średnio przystosowane, może nawet lepiej niż 
średnio. Nie ma zbyt wielu dziur. Poruszanie się na wózku nie stanowi 
specjalnego problemu, oczywiście mogłoby być lepiej. 

Sklepy i restauracje 

Większość z nich jest dostępna, posiada płaskie wjazdy lub jest 
zaopatrzona w rampy. 

Atrakcje 

Buddyjskie świątynie i muzea często mają schody, ale większość z nich 
jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. 
Bardzo często nawet obiekty stare posiadają windy. Podsumowując, 
naprawdę można się cieszyć dostępnością większości obiektów. 

 

Kiedy wracam myślą do tej podróży, Tajpej jawi mi się jako miejsce 
gdzie świetnie spędziłem czas. Nie mam wątpliwości, że od czasu 
mojej wizyty miasto stało się jeszcze bardziej nowoczesne i cały 
czas się rozwija. Tajpej ma swój własny klimat i warto go poznać. 
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Hurghada, Egipt 
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Atrakcje turystyczne w Hurghadzie  

 

Nurkowanie z maską i rurką ( po angielsku snorkeling) 

To jedna z zabawniejszych rzeczy, które robiłem w Egipcie. To 
sensacyjne i emocjonujące uczucie być pod wodą i obserwować 
podwodne życie. Obfitość kolorów, liczba pływających różnych ryb i 
żyjątek morskich, tętniące tam życie zapiera po prostu dech w piersiach. 
Cudowne , że można to obserwować. Hurghada ze swoimi turkusowymi 
wodami i ciepłym klimatem była wówczas rajem chętnie odwiedzanym 
przez snorkerów. 
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Łódka 

Zawsze lubiłem pływanie łodzią. Jest coś uspokajającego w morzu a 
odpływanie od brzegu ma swój szczególny urok. Morze i plaże robią 
wspaniałe wrażenie, a zachód słońca oglądany z łodzi jest 
niepowtarzalny! Można było z łatwością rozpocząć swoją przygodę z 
morzem, ponieważ wiele firm turystycznych oferowało tego rodzaju 
przejażdżki. 
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Zwiedzanie 

Prawdę mówiąc nie byłem na zbyt wielu wycieczkach, wolałem 
nurkowanie od zwiedzania muzeów, ale było wiele wycieczek, które 
umożliwiały zwiedzanie i zapoznanie się z długą historia Egiptu. 
W Hurghadzie są dwie ważne budowle –  Wielki Meczet i Kościół 
Koptyjski Świętej Marii. Tu spotykają się dwie religie i jest to miła 
różnorodność. Ponieważ Kair jest położony niezbyt daleko od Hurghady 
można było zdecydować się na wycieczkę i zwiedzić Piramidy w Gizie, 
Sfinksa i muzeum Egiptu w jednym dniu. 

 

Odkrywanie lokalnej kuchni 

Hurghada była miejscem odwiedzanym przez turystów z całego świata 
można więc było natknąć się tam na różne kuchnie. Miejsce to obfituje 
w owoce morza wszelkiego rodzaju więc można było skosztować 
świeżych ryb, małży czy krewetek. Było to coś więcej niż falafel – kulki 
ciecierzycy smażone w głębokim tłuszczu czy znany wszystkim humus. 
Właściwie nie wiem co konkretnego mógłbym wam zarekomendować. 
Słyszeliście zapewne o dolegliwościach żołądkowych, które dopadają 
w Egipcie europejskich turystów – nazywane są zemsta Faraona 
i nikomu ich nie życzę. 

 

Po prostu relaks przy basenie 

Ponieważ Hurghada to miejsce pełne w ówczesnym czasie tętniących 
życiem ośrodków i hoteli turystycznych jednym z ulubionych zajęć było 
po prostu leżenie na basenie i delektowanie się zimnymi koktajlami. 
Ośrodki oferowały bez konieczności wychodzenia z nich wiele innych 
atrakcji jak kasyna, pobyty w spa czy wieczorne występy lokalnych 
artystów z całą ich egzotyką i urokiem. 
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Dostępność w Hurghadzie 

Hotele 

W 2003 roku nie było łatwo znaleźć dostępny hotel. Co więcej nawet 
hotele, które reklamowały się jako dostępne okazywały się w tylko 
w miarę przyjazne. Największym problemem były wąskie drzwi do 
łazienek – to był prawdziwy koszmar. Do tego liczne schody, w których 
się lubowano! Z tego powodu daje jedynie 5 punktów na 10 możliwych. 
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Atrakcje 

Atrakcje turystyczne w Egipcie są wspaniałe, ale w większości 
niedostępne dla osób poruszających się na wózkach. Z tego powodu 
znowu daję jedynie 5 punktów. Wiele o tych atrakcjach czytałem, ale nie 
decydowałem się na ich zwiedzanie ze względu na brak dostępności i 
ogromne rzesze turystów zwiedzających zabytki. 
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Sklepy i restauracje 

Byłem bardzo rozczarowany, ponieważ większość restauracji i sklepów 
było niedostępnych ze względu na schody i brak podjazdów. Ludzie byli 
bardzo mili i skłonni do pomocy, ale trzeba było ich szczegółowo 
instruować jak mają jej udzielać. Daję jedynie 4 punkty. 

 

Chodniki 

Krawężniki są zbyt wysokie a powierzchnia chodników często bardzo 
nierówna. Szczerze mówiąc nie czułem się bezpiecznie poruszając się w 
Egipcie. Każdy ruch na wózku mógł okazać się pechowy ze względu na 
opisane powyżej mankamenty. Nawigacja w Egipcie była prawdziwym 
wyzwaniem. Daję 4 punkty. 

 

Jak widzicie o ile podobał mi się Egipt jako kraj, to dostępność dla 
osób na wózkach pozostawia wiele do życzenia. Niesamowite 
widoki, wspaniałe atrakcje i miła atmosfera zawsze tracą urok jeśli 
towarzyszą im straszliwe chodniki, nieprzystosowane hotele czy 
sklepy i restauracje bez podjazdów. Jest wiele do zrobienia w tym 
temacie. 
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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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