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WYZWaNIa
Rozmowa z Janem Grzegorzem Prądzyńskim, 
Prezesem Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

1 Panie Prezesie, zbliża się 
okres wyjazdu większości 

Polaków na urlop. wielu z nas 
prawdopodobnie wybierze się 
do ciepłego kurortu za granicą, 
gdzie może zabrać ze sobą 
Europejską kartę ubezpieczenia 
zdrowotnego. Dlatego proszę 
wytłumaczyć, po co nam 
dodatkowo ubezpieczenie 
turystyczne?
Ubezpieczenie turystyczne to naj-
lepsze wyjście dla wszystkich osób, 
które nie chcą się dodatkowo mar-
twić żadnymi, dodatkowymi kosz-
tami m.in. związanymi z leczeniem 
podczas zagranicznego urlopu. Wie-
le osób uważa, że wystarczy Europej-
ska Karta Ubezpieczenia Zdrowot-
nego. EKUZ to oczywiście dobry po-
mysł, jednak niewystarczający. Karta, 
którą na naszą prośbę wystawi nam 
NFZ, zapewnia nam zwrot kosztów 
za świadczenia, które w danym kraju 
są bezpłatne. Natomiast w większości 
krajów UE, za dużą część świadczeń 
medycznych trzeba płacić z własnych 
pieniędzy. Jeśli mamy prywatną po-
lisę turystyczną, wydatki te pokry-
je ubezpieczyciel. Co więcej, polisa 
turystyczna to coś więcej niż tylko 
zapewnienie leczenia za granicą. 

2 no właśnie. Proszę 
powiedzieć co otrzymamy 

wykupując polisę turystyczną? 

Każda polisa może się bardzo różnić 
zakresem ochrony. Dlatego pamię-
tajmy, aby dokładnie się zastanowić, 
co chcemy ubezpieczyć. Możliwo-
ści są szerokie. Nasze ubezpiecze-
nie może zabezpieczyć nas fi nan-
sowo od pomocy prawnej, utraty 
lub zniszczenia bagażu czy sprzę-
tu sportowego, a nawet od odwoła-
nia przez nas noclegu czy przelotu 
w przypadku pojawienia się choro-
by. I oczywiście od kosztów leczenia, 
o czym wspomnieliśmy wyżej. Cena 
ubezpieczenia na dwutygodniowe 
wczasy zaczyna się od kilkudziesię-
ciu złotych i nie powinna przekro-
czyć kilkuset. Pamiętajmy jednak, 
że im wyższa składka, tym szersza 
ochrona i wyższa suma ubezpiecze-
nia, czyli limit do którego odpowia-
da ubezpieczyciel. Dlatego na ubez-
pieczeniu nie warto oszczędzać.

3 Co powinniśmy zrobić, 
aby bez problemów otrzymać 

pomoc od ubezpieczyciela?
Aby maksymalnie szybko i spraw-
nie móc skorzystać z pomocy ubez-
pieczyciela, przed wyjazdem zapo-
znajmy się z procedurą postępo-
wania w razie wypadku. Jest ona 
szczegółowo opisana w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia. Zazwy-
czaj wystarczy pamiętać o nume-
rze naszej polisy i oczywiście nu-
merze telefonu do ubezpieczyciela. 

W przypadku pojawienia się pro-
blemu, uniwersalnym sposobem 
jego zgłoszenia jest kontakt telefo-
niczny z infolinią, a ubezpieczyciel 
postara się zorganizować pomoc – 
umówi wizytę u lekarza czy wska-
że najbliższy posterunek policji. 
W określonych przypadkach, takich 
jak zgubienie bagażu czy uszkodze-
nie naszego sprzętu sportowego, 
możemy szkodę zgłosić nawet po 
powrocie z urlopu. 

4 a gdzie możemy kupić
polisę turystyczną?

Między innymi u agenta ubezpie-
czeniowego, ale także za pomocą te-
lefonu lub internetu. W przypadku 
wyjazdu zorganizowanego, ubezpie-
czenie zapewni nam touroperator, 
natomiast również wtedy koniecz-
ne jest dokładne prześledzenie jej 
warunków. Zazwyczaj taka polisa 
oferowana jest w wariancie podsta-
wowym. Należy zatem sprawdzić 
czy jest dostępna opcja rozszerzona. 
Często warto się na nią zdecydować, 
bo np. obejmuje ryzyka związane 
z uprawianiem sportów. Jeśli cier-
pimy na jakąś chorobę przewlekłą, 
koniecznie trzeba wykupić opcję to 
przewidującą. Ryzykiem jest również 
ubezpieczenie zwrotu zaliczki – je-
żeli zachorujemy przed wyjazdem, 
a wpłaciliśmy wcześniej zaliczkę, to 
jej nie tracimy.

„Szukając 
alternatywy dla 
wakacji all inclusive 
można postawić 
na coś bardziej 
egzotycznego”.

POLECAMY

Mediaplanet jest wiodącym domem 
wydawniczym na rynku europejskim. 
Specjalizujemy się w tworzeniu wysokiej 
jakości publikacji tematycznych w prasie 
codziennej, online oraz broadcast. 
Mediaplanet nie ponosi 
odpowiedzialności za treść reklam.
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Ubezpieczenie 
turystyczne niesie 
spokój podczas urlopu

„Nasze ubezpieczenie 
może zabezpieczyć 
nas fi nansowo od po-
mocy prawnej, utraty 
lub zniszczenia baga-
żu czy sprzętu spor-
towego,a nawet od 
odwołania przez nas 
noclegu czy przelotu 
w przypadku poja-
wienia się choroby”.

jan grzegorz Prądzyński 
Prezes Zarządu Polskiej Izby 
Ubezpieczeń

Spokój kosztuje niewiele
Przed wyjazdem warto pomyśleć o ubezpieczeniu turystycznym i wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do naszych wakacyjnych planów.  
Na co zwrócić szczególną uwagę radzi Anna Materny – Ekspert z Gothaer TU S.A.

anna Materny
Ekspert z Gothaer TU S.A

Wybór właściwego wariantu ubezpieczenia pozwoli wyeliminować lub 
przynajmniej w znaczny sposób ograniczyć ryzyko związane z uszczuple-
niem majątku w związku z koniecznością poniesienia wydatków na skutek 
choroby, wypadku lub innych zdarzeń, które mogą się wydarzyć podczas 
wakacyjnej podróży.

Warto przy wyborze ubezpieczenia uwzględnić dokąd i na jak długo 
jedziemy, czy będziemy leżeć na plaży, zwiedzać, czy może planujemy 
nurkowanie, wspinaczkę górską lub szalone skoki na spadochronie. Jeśli 
na stałe przyjmujemy jakieś leki – nie zapomnijmy sprawdzić czy ubez-
pieczenie obejmuje pomoc w razie choroby przewlekłej. Odpowiedzi na 
te pytania pozwolą dokonać właściwego wyboru. 

Najważniejszym elementem polisy turystycznej jest 
ubezpieczenie kosztów leczenia  nagłego zachorowania 
i nieszczęśliwego wypadku. 
Ważną częścią pakietu turystycznego jest ubezpieczenie assistance 
gwarantujące organizację pomocy medycznej, transportu medyczne-
go i wszelką pomoc w trudnych sytuacjach. Nie zapomnijmy również

o ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej – niezbędnym, gdy wyrzą-
dzimy szkodę innej osobie i będziemy musieli ponieść koszty leczenia 
tej osoby lub zapłacić za uszkodzone mienie. 

Jeżeli jedziemy dalej i na dłużej wybierajmy możliwe najwyższe 
sumy ubezpieczenia kosztów leczenia. 
To z tego ubezpieczenia pokrywane są koszty wizyt lekarskich, leczenia ambu-
latoryjnego i szpitalnego – a leczenie wszędzie jest drogie. Wizyta u lekarza 
to koszt co najmniej 50 euro, dzień pobytu w szpitalu 300 -1000 euro (bez 
badań), transport sanitarny do kraju: od kilku do kilkudziesięciu tys. euro.

A gdy zachorujemy lub ulegniemy wypadkowi? 
Wystarczy telefon do Centrum Alarmowego, którego numer telefonu poda-
ny jest na polisie. Pracownicy Centrum 24 godziny na dobę przez cały rok 
pełnią telefoniczny dyżur i organizują wizyty u lekarza, transport sanitarny, 
pomagają w przypadku kradzieży dokumentów i w wielu innych trudnych 
sytuacjach. Kontaktując się z Centrum Alarmowym możemy otrzymać gwa-
rancję pokrycia kosztów leczenia bez konieczności wydawania własnych 

pieniędzy. Korespondencja pomiędzy szpitalem a Ubezpieczycielem od-
bywa się najczęściej bez angażowania Ubezpieczonego, który 
jest poddawany leczeniu. W mniejszych miejscowościach, 
gdzie jest jeden niewielki gabinet lekarski może się oka-
zać, że lekarz oczekuje zapłaty za pomoc medyczną na-
tychmiast w gotówce – Ubezpieczyciele niestety nie ma-
ją na to wpływu. W takiej sytuacji należy zadzwonić do 
Centrum Alarmowego, poinformować o zaistniałej sytu-
acji, a po powrocie z wakacji nastąpi zwrot środków wy-
danych na leczenia. 

Ile kosztuje takie ubezpieczenie?
Ubezpieczenia turystyczne nie są drogie. Każdego 
stać na takie ubezpieczenie!
7-dniowy pobyt jednej osoby we Włoszech 
– około 1.800 złotych 
7-dniowa polisa turystyczna w Gothaer – około 
30 złotych (przy SU kosztów leczenia 60 tys. euro).

pieniędzy. Korespondencja pomiędzy szpitalem a Ubezpieczycielem od-
bywa się najczęściej bez angażowania Ubezpieczonego, który 
jest poddawany leczeniu. W mniejszych miejscowościach, 
gdzie jest jeden niewielki gabinet lekarski może się oka-
zać, że lekarz oczekuje zapłaty za pomoc medyczną na-
tychmiast w gotówce – Ubezpieczyciele niestety nie ma-
ją na to wpływu. W takiej sytuacji należy zadzwonić do 
Centrum Alarmowego, poinformować o zaistniałej sytu-
acji, a po powrocie z wakacji nastąpi zwrot środków wy-

Ubezpieczenia turystyczne nie są drogie. Każdego 

wienia się choroby”.
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„Marzymy o odpoczynku,
świetnej zabawie 

i chcemy, by wszystko 
odbyło się jak należy.”

Wakacje to idealny czas na podróże. 
Każdy z nas cały rok marzy, by 
w końcu gdzieś się wyrwać. Ciepłe 
kraje, słońce, lazurowe morze, plaża 
pod palmami… to najczęściej kusi tu-
rystów i przyciąga ich do zagranicz-
nych kurortów. Co zrobić by długo 
oczekiwany urlop nie pozostał 
tylko w sferze marzeń? Jak skutecznie 
wybrać touroperatora?

Doświadczenie 
i solidny kapitał
 Na organizatora swoich wakacji 

należy wybrać doświadczonego 
i zaufanego tourope-
ratora. Należy spraw-

dzić jak 
długo ist-
nieje na 

rynku oraz
czy posia-

da wszystkie potrzebne certyfi katy. Nie-
jednokrotnie na letni wjazd odkładamy 
cały rok. Marzymy o odpoczynku, świetnej 
zabawie i chcemy, by wszystko odbyło się 
jak należy. A spełnianie takich marzeń, to 
dla nas ogromna odpowiedzialność i duże 
wyzwanie – mówi Tomasz Wrześniewski, 
Dyrektor Zarządzający Exim Tours. Firma 
posiada 21 lat doświadczenia. Działalność 
rozpoczęła w Czechach w 1993, a na rynku 
polskim istnieje od 1996 roku. Swoim za-
sięgiem obejmuje także Słowację i Węgry. 
Potencjał Exim Tours dostrzegła niemiecka 
grupa kapitałowa REWE Group, na rynku 
znana głównie z sieci marketów Billa oraz 
Penny, która w 2011 roku wykupiła 51% 
udziałów. REWE Group to także właściciel 

licznych znanych marek turystycznych, 
które zostały zespolone pod nową wspól-
ną nazwą DER Touristik Köln GmbH, w 
skład której obok Exim Holding A.S., we-
szły: ITS, Jahn Reisen, Tjaereborg, Dertour, 
Meier‘s Weltreisen i ADAC Reisen. 

Na rynku niemieckim to druga (zaraz 
po TUI) najbardziej popularna fi rma wa-

kacyjna. Współpraca z REWE to dla nas 
ogromna szansa – podkreśla Tomas Hu-
sar, Dyrektor Zarządzający Exim Tours 
– możemy wykorzystać ogromny poten-
cjał niemieckiej grupy. To dla nas nowe 
kierunki, nowe rynki, nowe możliwości, 
a dla naszych klientów – nowe, ciekawe 
oferty i przede wszystkim gwarancja so-
lidności i bezpieczeństwa.

Bogata oferta
 Polacy coraz chętniej zamiast kla-

sycznych wyjazdów wypoczynko-
wych, wybierają wycieczki objazdowe. 
Spowodowane jest to chęcią lepszego 
poznania danej destynacji turystycznej, 
w której spędza się wakacje. Idealnym 
rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty 
„zwiedzanie + wypoczynek”, która łączy 
w sobie możliwość poznania najważniej-
szych zabytków kraju, a także tygodnio-
wego wypoczynku w hotelu. Exim Tours 
posiada bardzo bogatą ofertę i stale po-
szerzana ją, aby sprostać wymaganiom 
najbardziej wymagających klientów. Obok 
wspomnianych wcześniej klasycznych 
wyjazdów wypoczynkowych, wycieczek 
objazdowych oraz imprez łączonych, Exim 
Tours posiada w swojej ofercie także au-
tokarowe wycieczki objazdowe po Euro-
pie, a zimą wyjazdy na narty oraz podró-
że do dalekich egzotycznych krajów. Do-
datkowo polscy klienci mogą korzystać 

z oferty wylotów z czeskiej Pragi, a klien-
ci z Czech z wylotów z Polski. To dotyczy 
również Słowacji, Węgier i Niemiec. Dla 
przykładu – Czechom z okolic Ostra-
wy wygodniej jest dojechać na lotnisko 
w Katowicach, więc korzystają z polskich 
wycieczek. Z kolei w zimie, Polacy jadą 
na narty z czeskim Exim. Staramy się 
w pełni wykorzystać potencjał i możliwo-
ści Exim i REWE , bo rynek środkowoeu-
ropejski jest wymagający – wyjaśnia To-
mas Husar. Nasi klienci wyjeżdżając na 
wakacje głównie korzystają z lotów czar-
terowych, Niemcy prawie wyłącznie z lo-
tów rejsowych. Do tego wg. naszych sza-

cunków, ponad 10% rocznie to turyści, 
którzy pierwszy raz korzystają z organi-
zowanych przez biura wakacji. To duża 
odpowiedzialność.

jakość to nie jest 
last minute
 Exim Tours prezentuje nieco od-

mienną strategię od większości 

touroperatorów. Zamiast stale obniżać 
ceny i sprzedawać wycieczki poniżej 
kosztów, postawili na stabilną cenę 
i wysoką jakość usług. To nietypowa 
strategia, ale z perspektywy lat okazała 
się bardzo trafna – podkreśla Tomas 
Husar. Wiele fi rm turystycznych upadło, 
często słyszy się o kolejnych klientach, 
którzy stracili wakacje. Nam to nie grozi. 
Nie prześcigamy się w ofertach last mi-
nute. U nas ceny nagle nie podskakują 
wraz ze zbliżającym się wyjazdem. Klient 
wie co dostaje i za ile, a są to uczciwe, 
rzetelne ceny adekwatne do jakości – do-
daje Tomasz Wrześniewski. 

tomas Husar
Dyrektor Zarządzający Exim Tours

tomasz wrześniewski
Dyrektor Zarządzający Exim Tours

Marzenia o wakacjach 
– spełnimy

„Wiele fi rm turystycznych 
upadło, często słyszy 
się o kolejnych klientach, 
którzy stracili wakacje. 
Nam to nie grozi.”
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NOWOŚCI

Bosy luksus,  
czyli raj w zasięgu ręki

Luksusowe wakacje boso?
Luksus od zawsze kojarzony był  
z drogimi samochodami i eksklu-
zywnymi apartamentami.  W tury-
styce ten komfort został przełożony 
na ilość gwiazdek. 5 gwiazdek to już 
wysoki standard świadczonych usług 
zapewniający pełen luksus. Ale czy 
na pewno? Czy pojęcie i idea luksusu 
nie zatraciła się gdzieś miedzy tymi 
gwiazdkami? Czy naprawdę od wy-
marzonych wakacji należy oczeki-
wać jedynie bogactwa i przepychu? 
Tanieją wycieczki do zamurowanych, 
stworzonych na  potrzeby turysty-
ki kurortów, jednak oderwanych 
od przyrody i naturalnego piękna.

Szukając alternatywy dla waka-
cji all inclusive można postawić na 
coś bardziej egzotycznego. W czasie,  
gdy modne staje się obcowanie  

z naturą, tzw. „bosy luksus” (od 
ang. barefoot luxury) zapewni nam  
niezapomniane przeżycia.

Wymagający, zamożni klienci 
pragną dziś czegoś znacznie wię-
cej niż wyidealizowane komplek-
sy hotelowe i urlop nad basenem. 
Wyobraźmy sobie piękną plażę, 
ze złotym piaskiem i z pływający-
mi w oddali delfinami. Czy więk-
szość z nas nie tak wyobraża sobie 
wakacyjny urlop? A do tego willa  
z własną służbą oraz pełna swoboda 
i prywatność? Na zachodzie – feno-
men, dla Polaków to zupełna nowość.

Butikowy hotel
Po latach zachwytu nad sztucznie 
wykreowanymi kurortami, całko-
wicie oderwanymi od otaczającej 
je rzeczywistości, zaczęto zwra-
cać większą uwagę na atmosfe-

rę miejsca. Zamiast zliczać ilość 
obsłużonych klientów kładzie się 
nacisk na jakość obsługi oraz wra-

żenia, z jakimi klienci opuszczają 
wakacyjne miejsca. Tak właśnie 
powstały hotele butikowe. Na po-
czątku powstały w historycznych 
miastach Europy. Dopiero później 
przeniosły się na egzotyczne pla-
że, gdzie stały się ogromną kon-
kurencją dla sieciowych hoteli. 
Twórcom butikowych hoteli przy-
świecała idea połączenia eksklu-
zywności z minimalną ingerencją 
w środowisko naturalne. Zastoso-
wano tu rozwiązania wykorzystu-
jące najnowsze osiągnięcia nauki 
w dziedzinie pozyskiwania ener-
gii odnawialnej, zaś architekci 
stworzyli projekty nie narusza-
jące piękna otaczającej przyrody. 
W myśl tych koncepcji powstały 

 Beata Rolak

redakcja@mediaplanet.com

■■ Pytanie: Jak spędzić  
prawdziwie rajskie wakacje?

■■ Odpowiedź: Odpowiedzią 
jest „bosy luksus”. Jest to  
alternatywa dla tych, którzy  
cenią sobie komfort, prywat-
ność i kontakt z przyrodą.

hotele o niskiej zabudowie i bar-
dzo wysokim standardzie, dopra-
cowane w każdym szczególe. Po-
wstały także prywatne wille do 
wyłącznej dyspozycji klienta, tak, 
aby zapewnić pełną prywatność  
i swobodę każdemu decydujące- 
mu się na taki wypoczynek turyście. 

Wybierając taką opcję klient mo-
że nawet mieć do dyspozycji pry-
watną służbę i kucharza, z którym 
ustala codziennie indywidualne 
menu według własnych preferencji.

Rajskie atrakcje
Bosy luksus to wakacje w rajskich  
i egzotycznych zakątkach świata, 
wcześniej nieodkrytych przez ma-
sową turystykę, takich jak Mauri-
tius, Reunion, Malediwy, Zanzibar, 
Seszele, Madagaskar czy karaib-

„Szukając alternatywy dla wakacji  
all inclusive można postawić  
na coś bardziej egzotycznego”.

skie St. Lucia, Antigua i Grenada. 
Oprócz zapierających dech w pier-
siach widoków, poczucia prywat-
ności i pełnej harmonii z otacza-
jącą przyrodą, miejsca te oferują 
dużo więcej wyszukanych atrak-
cji. Zamiast pływania z delfina-
mi, mamy pływanie z żółwiami  
i warto chociażby dlatego wybrać 
kierunek Seszele.  W Reunion z ko-
lei atrakcje zapewnia helicrating, 
czyli lot helikopterem do wnę- 
trza kraterów czynnych wulkanów. 

Koszt takich wakacji wacha się od 
12 tys. zł za tygodniowy wypoczynek 
z przelotem na Zanzibarze dla dwóch 
osób do prawie 50 tys. zł za dobę  
w prezydenckiej willi na Seszelach.

„Twórcom butikowych hoteli  
przyświecała idea połączenia  
ekskluzywności z minimalną  
ingerencją w środowisko naturalne”.

LuksusOwy 
uRLOP

1
kROk
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dojście do celu mozolne, 
zaczynają doskwierać 
mało komfortowe warunki. 
jest coś, za czym Pani tęskni 
będąc w drodze? 

Czasem podczas bardzo długiej 
i trudnej wyprawy przez bardzo 

gorące dżungle tęsknię za moim 
biurkiem w domu pod Warszawą, za 
codziennym rytmem pisania nowej 
książki, za polskimi jabłkami. Ale to 
tylko krótka, ulotna myśl. Uwielbiam 
być w podroży tak samo mocno, jak 
uwielbiam moje życie w Polsce. Są 
zupełnie od siebie różne, a najbar-
dziej fascynujące jest to, że mogę wy-
bierać gdzie jestem i co robię. Dzięki 
temu czuję się wolna.

Okazja przebywania 
w miejscach niedostępnych 
dla przeciętnego turysty 
daje również poczucie 
satysfakcji. z czym to 
się wiąże? Istnieje kraj, 
który szczególnie mocno
broni swojego mitu, 
podczas gdy rzeczywistość 
wygląda zupełnie inaczej?

W każdym kraju zwykłe co-
dzienne życie wygląda zupeł-

nie inaczej niż powszechnie się 
uważa. Wszystkie stereotypy są my-
lące i zwykle nie mają nic wspólne-
go z prawdą. Dlatego tak ważne jest, 
żeby wyruszać w podróż bez uprze-
dzeń. Zapomnij o tym, co się powta-
rza o Kolumbii, Nigerii czy Malezji. 
Pojedź i zobacz na własne oczy. Za-
bierz ze sobą ciekawość, otwartość 
i pozytywne nastawienie. I jestem 
pewna, że będziesz zdumiony. Bo nic 
z powszechnych, obiegowych opinii, 
zwykle nie istnieje tam na miejscu. 

Co jeszcze trzeba
ze sobą zabrać na
egzotyczną wyprawę?

Uśmiech i pozytywne nastawie-
nie. Poza tym do najbardziej 

niezbędnego ekwipunku zaliczam 
notatnik i długopis, płaszcz przeciw-
deszczowy, latarkę, aparat fotogra-
fi czny. I odpowiednie ubranie. Ja naj-
chętniej noszę męską koszulę tropi-
kalną z długimi rękawami, krótkie 
spodnie i klapki. 

zdradzi Pani czytelnikom 
pomysł na niedrogą, ale 
niezapomnianą wycieczkę?

Kupiłabym bilet w promocyj-
nej cenie podczas wyprzedaży, 

jakie często organizują duże linie 
lotnicze. Na przykład do Indii za 
dwa tysiące złotych. I tam podró-
żowałabym lokalnym pociągiem 
i autobusem, jedząc w zwykłych 
barach i śpiąc w hotelach dla tubyl-

Ziemia jest naszym 
najpiękniejszym domem
Z Beatą Pawlikowską rozmawia agnieszka Tomczak

ców. To na pewno byłaby niezapo-
mniana wyprawa.

kilkakrotnie przemierzyła 
Pani kulę ziemską, może czas 
na coraz bardziej popularną 
turystykę kosmiczną? 

W
męskiej koszu-
li, z uśmiechem, 
latarką i notatni-
kiem w plecaku 
– tak przemierza 

świat Beata Pawlikowska. I chociaż 
czasem zdarza jej się tęsknić za wy-
godnym biurkiem i polskimi jabł-
kami, jest coś, co nieustannie pcha 
podróżniczkę w bardziej egzotycz-
ne rejony. 

„kosmopolitka” 
czy „obieżyświat” 
– jak Pani o sobie myśli?

Mówię o sobie „podróżnik” 
i to oznacza dla mnie, że staram 

się zrozumieć świat. Podróżuję do 
trudno dostępnych miejsc, poznaję 
miejscowe życie i chcę spojrzeć na 
świat oczami tubylców. Nie intere-
sują mnie zabytki i miejsca tury-
styczne. Szukam prawdy o świecie.
I z wielu różnych prawd, które od-
krywam w różnych zakątkach naszej 
planety, wyciągam wnioski. I o tym 
piszę książki.

Podziwianie przyrody, 
zwiedzanie, czy szansa 
poznania odmiennych 
ludzi i kultur – co sprawia, 
że znaczną część roku 
spędza Pani poza domem?

Ciekawość. Ja tylko chcę po-
znać i zrozumieć. Ale nie spę-

dzam większości roku w podroży. 
Ja sama decyduję dokąd chcę poje-
chać, kiedy i po co. W tym roku przez 
dwa miesiące podróżowałam samot-
nie po Wenezueli i Brazylii. Teraz 
będę przez kilka tygodni w Polsce, 
bo chcę skończyć pisanie książek 
z serii „W dżungli podświadomości”. 

Podróże to nie tylko 
pokonywanie kilometrów, 
ale przede wszystkim 
nowe smaki, zapachy, 
doznania… Pamięta Pani 
najdziwniejszą potrawę, 
jaką zdarzyło się Pani 
jeść w innym kraju?

Jedzenie to jedna z największych 
przyjemności podróżowania! Ja-

dłam mnóstwo bardzo dziwnych rze-
czy. Wiele razy w dżungli amazońskiej, 
kiedy nie było już nic innego, jadłam 
larwy i mrówki. To indiański przy-
smak, ale w pierwszej chwili trudno 
jest przełamać opór przed zjedzeniem 
czegoś, co ucieka z talerza. A talerz jest 
kawałkiem liścia. Poza tym jestem we-
getarianką i nie jem mięsa, chyba że 
nie ma absolutnie żadnego innego 
wyjścia.  Wtedy nie było.

Poznawanie świata czasem 
robi się niebezpieczne, 

Co by Pani najchętniej 
zobaczyła, gdyby nie istniały 
obecne ograniczenia?

Lubię Ziemię. Lubię wszyst-
kie cudowne poranki w maju 

i w listopadzie, lubię zapach drzew 
i szemranie potoku, uwielbiam 

śpiew ptaków, szelest wiatru, słońce 
i deszcz. Kosmos wcale mnie nie po-
ciąga. Ziemia jest najpiękniejszym 
domem, jaki można sobie wyobra-
zić i chętnie na niej zostanę. 

Dziękuję za rozmowę.
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Wakacje inne niż wszystkie
p

oczątek kalendarzowe-
go lata zbiega się z po-
czątkiem okresu urlopo-
wego. Polacy coraz czę-
ściej szukają pomysłów 

na niecodzienne spędzenie urlopu.

 Powiew egzotyki
Podróże do Azji stają cieszą 

się z roku na rok coraz większym 
powodzeniem. Do najpopularniej-
szych destynacji, zaraz po Europie, 
należą kraje azjatyckie. Polscy tu-
ryści, mimo kryzysu gospodarcze-
go, coraz chętniej zapuszczają się  
w oddalone zakątki globu. Specja-
liści z branży turystycznej twier-
dzą, że to zainteresowanie jest spo-
wodowane dostępnością większej 
liczby połączeń lotniczych między 
Europą, a Azją oraz niskim cenami 
na miejscu. 

Ze względu na długi czas podróży 
i konieczność przesiadek, wyjazdy 
do krajów azjatyckich trwają zwykle 
od 9-10 dni do nawet miesiąca. Opcja 
wypoczynku zorganizowanego przez 

biuro podróży zdejmuje z nas ciężar 
poszukiwania biletów lotniczych. 
Nie trzeba się martwić noclegami, 
organizacją lokalnych przejazdów 

czy podstawowymi posiłkami. Cena 
wycieczki zwykle też obejmuje bilety 
wstępu do obiektów wymienionych  
w programie, opiekę polskiego pilota 
oraz ubezpieczenie.  

 Chiny na topie
Wśród miejsc, najchętniej od-

wiedzanych przez polskich podróżni-
ków, znajdują się Chiny. Sporo osób 
korzysta z oferty wycieczek zorga-
nizowanych. Jeżeli decydujemy się 
na wyjazd z biurem podróży to na-
leży zwrócić uwagę na jego renomę 
i stabilność finansową. Warto porów-
nać też programy pobytu u różnych  
tur operatorów.

W przypadku wyjazdów do Pań-
stwa Środka ważna jest znajomość 
tamtejszej realiów. Najlepiej więc gdy 
agencja turystyczna specjalizuje się  

w organizowaniu wypraw w konkret-
ne rejony globu. Podczas nawet naj-
krótszej wycieczki do Chin nie może 
zabraknąć pobytu w Pekinie, a w nim 
wizyty na placu Tienanmen, zwie-
dzania symbolu Pekinu – Świątyni  

Nieba oraz Wielkiego Muru. Obowiąz-
kowa jest także wizyta w XI’AN i mu-
zeum Armii Terakotowej oraz Szan-
ghaju, najludniejszym mieście Chin.

 wakcje na wodzie
Wolny czas można spędzić du-

żo ciekawiej i aktywniej niż tylko 
leżąc bezczynnie na plaży. Ostat-
nio popularny jest yachting czy-
li wakacje na jachcie w ciepłych 
krajach. W pakiecie dostajemy za-
równo zwiedzanie, jak i relaks. Nie 
grozi nam monotonia, ponieważ 
każdego dnia dopływamy do inne-
go miejsca. Amatorzy wody, słońca 
i wiatru będą uszczęsliwieni taką 
podróżą. Delikatne kołysanie działa 
odstresowująco, a możliwość kąpie-
li w mijanej zatoczce daje poczucie 
prawdziwie wakacyjnego klimatu. 

Płynąc jachtem możemy dotrzeć 
do miejsc, których nigdy nie zo-
baczylibyśmy jadąc samochodem. 
Dzika przyroda, dziewicze wysypy 

 agnieszka gRzechowiak

redakcja@mediaplanet.com

EgzOtyCznE 
wakaCjE

2
kROk

i brak tłumów to niewątpliwe atu-
ty yachtingu.

Oferty letnich rejsów są sprofilo-
wane pod ludzi młodych, studentów, 
rodzin z dziećmi, a nawet emerytów. 
Tego typu imprezy odbywają się naj-
częściej w rejonie Adriatyku i Morza 
Śródziemnego czyli w Chorwacji, 
Włoszech, Czarnogórze, czy Grecji. 
Aby wziąć udział w takiej przygo-
dzie nie potrzeba doświadczenia że-
glarskiego. Doświadczeni skipperzy 
opiekują się załogą łódek, a samo że-
glowanie po wodach Adriatyku nie 
stwarza niebezpieczeństw. Organi-
zatorzy rejsów prześcigają się też 
w ofercie jachtów, które oddają do 
dyspozycji klientów. Niektóre z nich 
zaskakują komfortem wyposażenia, 
które nie odbiega standardem od 
apartamentów w dobrych hotelach. 
Znaletą tego rodzaju wypraw jest 
ich niewygórowana cena. Niektóre 
wyjazdy kosztują już od 1500 PLN.

Sezon wakacyjny nabiera rozpędu. Wraz z nim pojawia się konieczność  
zaplanowania wolnych dni. To dobry moment, aby pomyśleć o jakimś nowym, 
egzotycznym kierunku wakacyjnych wojaży. Warto również zastanowić się  
nad aktywną formą wypoczynku, ruch jest w modzie!

„Polscy turyści,mimo kryzysu gos- 
podarczego,coraz chętniej zapusz-
czają się w oddalone zakątki globu”.

„Oferty letnich rejsów są sprofilowane  
pod ludzi młodych, studentów,
rodzin z dziećmi, a nawet emerytów”.
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jak przygotować samochód 
do wakacyjnego wyjazdu?

■■ Pytanie: Planuję podróż samochodem na wakacje. Przygotowania do kilkugodzinnej jazdy
 wydają się dość żmudne. Jak ograniczyć je do minimum, by wszystko poszło szybko i sprawnie?

■■ Odpowiedź: Przygotowując auto do wyjazdu na urlop należy przede wszystkim zwrócić uwagę 
na sprawność elementów zapewniających bezpieczeństwo i komfort jazdy. Nie zapominajmy też 
o wcześniejszym zaplanowaniu podróży i przemyślanym zapakowaniu rzeczy. 

kOMFORt 
na DRODzE

3
kROk

1 sprawdź stan 
techniczny 
samochodu

Jeśli posiadasz auto z du-
żym przebiegiem przed po-
dróżą oceń ryzyko wystąpie-
nia różnych awarii. Kontro-
la kluczowych elementów 
wystarczy, żeby przetrwało 
kolejną długą trasę. 

Istotny wpływ na bezpie-
czeństwo jazdy ma stan opon, 
czyli ich ciśnienie oraz głę-
bokość bieżnika. Pierwszy 
z parametrów najlepiej spraw-
dzić dwa tygodnie przed wy-
jazdem. Można to zrobić sa-
modzielnie korzystając z in-
strukcji obsługi pojazdu. 

Dla pewności warto po-
wtórzyć czynność po tygo-
dniu i porównać wyniki. Je-
śli się różnią, niezbędna oka-
że się pomoc wulkanizatora. 
W przeciwnym razie niedo-
pompowanym oponom może 
grozić przegrzanie i wystrzał, 
zwłaszcza przy dużych pręd-
kościach. Prawidłowe ciśnie-
nie wraz z wymienianym co 
15 tysięcy kilometrów fi ltrem 
powietrza gwarantują też 
niższe zużycie paliwa. 

Samodzielnie można rów-
nież sprawdzić i uzupełnić 
poziom oleju silnikowego, 
sprawność układu wydecho-

wego oraz fi ltru kabinowego, 
który uniemożliwia przedo-
stawanie się zanieczyszczeń 
do wnętrza samochodu po-
przez układ wentylacji.

Sprawdzenie układu ha-
mulcowego to kolejna czyn-
ność, którą należy podjąć. 
Zwłaszcza jeśli zaobserwu-
jemy niepokojące objawy 

takie jak: wydłużenie drogi 
hamowania, zbyt luźny pe-
dał hamulca lub dym wy-
dobywający się z kół, trzeba 
udać się do warsztatu. Tam 
przy okazji można spraw-
dzić skuteczność tłumienia 
amortyzatorów.

2 zaplanuj 
podróż 

Dobre zaplanowanie trasy 
jest ważniejsze, niż wydaje 

się wielu kierowcom. Pozna-
nie przebiegu podróży i wy-
znaczenie miejsce na wypo-
czynek czy tankowanie nie 
tylko pomaga uniknąć zmę-
czenia i stresu, ale znacznie 
skraca czas jazdy. Warto wy-
posażyć się w GPS lub mapę, 

które pokierują nas w razie 
wątpliwości.

3 Odpowiednio 
zapakuj 
samochód

Jeśli wybieramy się na dłu-
żej z kilkoma osobami, w tym
dzieckiem lub psem, trze-
ba racjonalnie przemyśleć 
kwestię pakowania. Najle-
piej układać bagaże tak, aby 
największe i najcięższe rze-
czy znalazły się jak najniżej 
i najbliżej środka samocho-
du. Posiadaczom aut typu 
kombi radzimy, by wyposa-
żyć je w kratkę oddzielającą 
przestrzeń z bagażami, aby 
zminimalizować ryzyko ich 
przemieszczania się podczas 
nagłego hamowania, uszko-
dzenia zawieszenia czy utrud-
nienia w prowadzeniu pojaz-
du. Funkcjonalnym rozwiąza-
niem jest bagażnik dachowy, 
w którym można umieścić 
nieco lżejsze pakunki. 

W ferworze pakowania nie 
należy zapomnieć, żeby w au-
cie znalazło się niezbędne 

wyposażenie – apteczka, trój-
kąt ostrzegawczy i gaśnica. 
A także odrobina… luzu. Do-
słownie i w przenośni. W koń-
cu jedziemy na wakacje.

„Funkcjonalnym rozwiązaniem 
jest bagażnik dachowy, 
w którym można umieścić 
nieco lżejsze pakunki”.

 agnieszka toMczak

redakcja@mediaplanet.com
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www.elektrobikes.pl

Nowość! 
Niemieckie rowery elektryczne Kreidler 
Sprzedż hurtowa i detaliczna
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HIT! FreeRide 532

Generalny przedstawiciel w Polsce
firmy THULE i innych

ZPH „TAURUS”
ul. Wieczorka 11
43-190 Mikołów
tel. (32) 322-13-84, 226-07-84

Andrychów, „Goliat”, Krakowska 117A, tel. 875 95 01 • Białystok, „Gres”, Andersa 56, tel. 662 31 39 • Bielsko-Biała, „Grafitti”, Stojałowskiego 41, tel. 
812 58 45 • Bydgoszcz, „Auto Marek Bis”, Marcina Orłowity 25, tel. 373 51 17 oraz Fordońska 239, tel. 506 439 481 • Chorzów, „Sklep”, 3-go Maja 47, 
tel. 0604 911 718 • Częstochowa, „Bax”, Warszawska 81/83, tel. 324 55 54 • Gdańsk, „Wysepka”, Grunwaldzka 135, tel. 345 22 64 • Gdynia, „Auto 
Tour”, Witomińska 32, tel. 620 32 61 • Gorzów, „Sobi”, Racławicka 2, tel. 729 72 55 • Jaworzno, „Sklep”, Wojska Polskiego 15, tel. 616 85 45 • Kalisz, 
„CEKTOF”, Chopina 24, tel. 767 30 30 • Katowice, „Taurus Suport”, Chorzów, Zielony Zaułek 1, tel. 511 001 077  • „Sklep”, Andrzeja 13, tel. 251 51 63 • 
„Voyager”, Poleska 29, tel. 252 68 53 • Kielce, „Sklep”, Sandomierska 192, tel. 344 64 51 • „Hak System”, Wojska Polskiego 105, tel. 362 00 35 • Kędzierzyn, 
„Cardio-Sport”, Wyspiańskiego 19, tel. 307 00 03 • Koszalin, „Franter”, Gnieźnieńska 19, tel. 341 13 33 • Kraków, „T F T”, Przybyszewskiego 2, tel. 638 49 
48 • „Sklep”, Prądnicka 79, tel. 416 20 08 • „AMT”, Krowoderska 67, tel. 634 07 29 • Legnica, „DIK”, Jaworzyńska 118, tel. 862 06 01 • Leszno, „Klinika Aut”, 
Poznańska 12, tel. 500 350 722 • Lubin, „Katpol”, Towarowa 5, tel. 724 95 80 • Lublin, „Remat”, Gęsia 21, tel. 524 05 21 • Łódź, „Cubik”, Milionowa 2, tel. 
684 06 90 oraz Żeligowskiego 43, tel. 501 142 220 • „Boxcars”, Dąbrowskiego 17/21, tel. 664 223 988 • Nowy Sącz, „Polzbyt”, Al. Wolności 10, tel. 443 71 35 
• Nowy Targ, „Bemal”, Waksmundzka 16, tel. 266 86 44 • Olsztyn, „Taurus-Car”, Sielska 12B, tel. 535 33 03 • Opole, „Momi-Car”, Zamiejska 7, tel. 547 44 94 
• „Sport”, Tysiąclecia 6, tel. 455 23 63 • Ostrów Wlkp., „Sklep”, Gorzyce, Ostrowska 73B, tel. 734 71 27 • Poznań, „Taurus Bagażniki”, Głogowska 98, tel. 864 
34 19 • „Bagda”, Wieruszowska 10, tel. 867 89 65 • Pruszków, „Dibag”, Al. Jerozolimskie 451, tel. 728 19 18 • Przemyśl, „Bax-Bis”, Ostrów 245, tel. 671 04 
08 • Pszczyna, „Transa-M”, Bratnia 3, tel. 210 12 10 • Racibórz, „Auto Serwis”, Głubczycka 59, tel. 418 15 71 • Rybnik, „Aktywni”, Jankowicka 9, tel. 733 00 
21 • Rzeszów, „Axel Sport”, Lwowska 61, tel. 857 85 80 • „Max”, Witosa 15A, tel. 859 50 75 • Sanok, „ST Plus”, Krakowska 190, tel. 464 64 44 • Sosnowiec, 
„Box”, Moniuszki 15A tel. 785 51 21 • Szczecin, „Moto Akces”, Jagiellońska 27, tel. 484 15 26 • Szczecinek, „Autobel”, Pilska 4, tel. 660 902 200 • Tarnów, 
„Tarland”, Pracy 9, tel. 621 00 16 • Tomaszów Maz., „Romstom”, Barlickiego 35, tel. 725 09 00 • Warszawa, „Taurus” – filia, Al. Prymasa Tysiąclecia 76 
E, tel. 823 86 36 • „Taurus” – sklep ul. Ogrodowa 3 tel. 526 55 10 • „Otobagażniki”, Kasprzaka 29/31, tel. 389 65 47 • „Hossa”, Miedziana 12, tel. 890 09 86 
• „All Mot”, Korkowa 44, tel. 815 83 33 • Wrocław, „MCM”, Legnicka 62, tel. 351 23 71 • „MCM Mroziński”, Ślężna 146 – obok stacji SHELL, tel. 337 20 73
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www.taurus.info.pl

 agnieszka toMczak

redakcja@mediaplanet.com

„Kontrola kluczowych elemen-
tów wystarczy, żeby przetrwa-
ło kolejną długą trasę”.
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INspIraCje

Morze, jezioro, 
góry i las już czekają!

Zespół Wydawnictwa Mediaplanet 
życzy wszystkim udanych, 
niezapomnianych wakacji!


