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Niezwykłe Lubuskie –
jesienna, podróżnicza inspiracja:

Dlaczego lubuskie?
 
Ponieważ jest Winobranie, pogoda jest idealna na zwiedzanie, a kolory  jesieni
w Lubuskiem są przepiękne, nie wspominając o grzybobraniu (jeśli dopisze pogoda).
 
Co oferuje lubuskie jesienią?:
 
Winobranie
Mówi się, że jest to największe święto wina w Polsce. Pewnie jest w tym dużo racji.  Ogromny
jarmark winobraniowy, dużo jedzenia, imprezowania, degustowania i...picia :)
Dodatkowo prawie wszystkie lubuskie winnice otwierają swoje wrota dla zwiedzających.
Polecam wybrać się właśnie w tym terminie do Zielonej Góry i skorzystać z atrakcji oraz imprez,
które odbywają się tylko podczas Winobrania.
 
Łagów „Perła Ziemi Lubuskiej”  jezioro, piękny, gotycki zamek joanitów, z wysoką wieżą.
 
Winnica - Winny Dworek w Górzykowie -
warto zadzwonić i zapytać, czy można przyjechać np. na kawę lub zarezerwować stolik, żeby zjeść 
posiłek. Piękny dworek oraz  niezwykle położona winnica. Tutaj możesz zorganizować  
spotkanie, uroczystość lub degustację lokalnego wina i serów.
Więcej informacji:
www.winnydworek.pl
 
MRU
Jeśli lubisz historię, koniecznie wybierz się do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. To system u
mocnień stworzony przez Niemców w latach 1934–1944 dla ochrony wschodniej granicy III Rzeszy.
Więcej informacji:
www.bunkry24.pl
 
Opactwo Cystersów w Gościkowie-Paradyżu
Unikatowy kompleks zabytków: kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny, budynki klasztorne, teren dawnych ogrodów wraz z siedemnastowiecznym murem. Obecnie
 siedzibę w nim ma Wyższe Seminarium
Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Więcej informacji:
www.paradisus.pl
 
 



Niezwykłe Lubuskie –
jesienna, podróżnicza inspiracja:

 
Park Mużakowski
Rozciąga się na terenie Polski i Niemiec. Jest największym parkiem krajobrazowym w stylu angielski
m (zarówno w Polsce jak i w Niemczech). Polecam wypożyczyć rower i zwiedzać w ten sposób Park.
Więcej informacji:
www.park-muzakowski.pl
 
Geopark Łuk Mużakowa – ścieżka „Dawna Kopalnia Babina” 
Niezwykle barwne zbiorniki wodne powstały po zapadnięciu i zalaniu pokładów odkrywkowej 
kopalni węgla brunatnego i iłów ceramicznych BABINA.  Również polecam objazd rowerem.
Więcej informacji:
www.wrotalubuskie.eu/PL/obiekt_turystyczny/szczegoly/524/237/Geopark_Luk_Muzakowa/
 
Figura Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie
Najwyższa na świecie rzeźba przedstawiającą Jezusa Chrystusa.
 
Park Krasnala -  słynie z największej figury krasnala na świecie. Krasnal Soluś 
ma 541cm wysokości i został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Fantastyczne miejsce dla 
rodzin z dziećmi.
Więcej informacji:
www.park-krasnala.pl
 
Zakwaterowanie:
 
Lubuskie niestety nie jest aż tak dobrze przygotowane turystycznie, żeby bez problemu znaleźć
nocleg. Przyznam, że nie mamy za dużego wyboru. Jednak znam parę miejsc, które polecam, w
większości z nich byłam:
 
Willa Ważka - https://www.facebook.com/pages/category/Hotel---Lodging/Willa-
Wa%C5%BCka-103734771133969/
 
For Rest - http://for-rest.pl/
 
Bukowy Dworek - http://geovita.pl/hotel-bukowy-dworek/
 
Dwór Kolesin - http://dworkolesin.pl/
 
Hotel Woiński - https://www.woinskispa.pl/
 
Dom Zamęt - https://dom-zamet.business.site/
 



Niezwykłe Lubuskie –
jesienna, podróżnicza inspiracja:

Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski – dwa najważniejsze miasta województwa lubuskiego.
 
Więcej informacji:
 
www.cit.zielona-gora.pl/ – Zielona Góra
 
Rejsy po Odrze Statkami Laguna i Zefir:
www.odra2014.pl/
 
Lubuski Szlak Wina i Miodu: www.winiarze.zgora.pl
 
Poniższy link to kopalnia wiedzy na temat lubuskich atrakcji:
 
www.atrakcjelubuskie.pl
 
A tutaj możesz pobrać darmowe przewodniki:
 
http://atrakcjelubuskie.pl/foldery-lubuskie-po-drodze.html
 
 
 
 
 
Dlaczego polecam moje rodzinne strony?
 
Przede wszystkim dlatego, że mało osób wie, jak dużo niezwykłych atrakcji Lubuskie ma do 
zaoferowania, a co za tym idzie, nie jest to jeszcze region bardzo turystyczny. Niejednokrotnie 
przekonałam się, że nawet w długie weekendy można znaleźć wiele atrakcyjnych i zacisznych 
miejsc.
Mówi się też, że Lubuskie to kraina tysiąca jezior. Oczywiście nie ma tysiąca jezior, ale jest ich ponad 
500!!! Wiedzieliście??? Mamy się więc czym pochwalić, zwłaszcza że wiele z nich kusi czystością 
wody. Świetne ośrodki żeglarskie stają się rajem dla kajakarzy.
Połowa województwa lubuskiego to wspaniałe lasy, raj dla grzybiarzy, miłośników sportów takich 
jak: nordic walking, rowery, bieganie itp.
 
Mam nadzieję, że choć troszeczkę zainspirowałam Cię do nowej podróży!
Zatem zaplanuj wycieczkę w Lubuskie!!!



GOZO - Wyspa Radości

Szukam niezwykłych i klimatycznych miejsc.Tam, gdzie nie ma dużo turystów,  ale jest lokalna
społeczność.Gdzie można zobaczyć jak żyją i na co dzień funkcjonują mieszkańcy danego
miejsca.Kiedy kilka  lat temu pierwszy raz usłyszałam o Gozo, nie wiedziałam dokładnie gdzie
leży ta maleńka wysepka.Koleżanka, która mi o niej opowiadała była nią tak zauroczona, że
prawie od razu chciałam tam polecieć.Kiedy wróciłam ze spotkania, wyszukałam wszystkich
informacji o Gozo. Po jakimś czasie już na niej lądowałam, z niezwykłą grupą moich wspaniałych
uczestników.W ten sposób zaczęłam się moja przygoda z Gozo.
 
W maju 2016 roku byłam pierwszy raz na Gozo z kameralną grupą 10 osób. Do tej pory ponad 130
osób uczestniczyło w organizowanych przeze mnie wyprawach na wyspę radości, a w tamtym roku
razem z córeczką, spędziłyśmy na niej prawie miesiąc przyjmując różne wspaniałe grupy
uczestników.Mam swoje ukochane miejsca w Europie, tam gdzie czuję się jak w domu.Na tej liście
na pierwszym miejscu jest Szkocja, a tuż za nią właśnie ta maleńka wyspa radości – Gozo.
 
Dlaczego tak ją pokochałam i za co ją najbardziej lubię?
 
Zobaczcie 11 powodów dla których z wielką radością wracam na Gozo i pokazuję ją innym:
 
mnóstwo wspaniałej natury, niezwykłe plaże, formacje skalne i zatoki
niezwykła historia – sięgającą 5800 lat wstecz
jedyne w swoim rodzaju, unikatowe  miejsca
wspaniała kuchnia, owoce morza, świeże ryby, lokalne produkty takie jak: sery, wino, słodycze,
ciasta, pizza
niezwykli i przyjaźni mieszkańcy, radośni, pozytywnie nastawieni do życia, otwarci
nieduże rozmiary, dobra komunikacja, w większość miejsc można dostać się lokalnymi busami
przepiękne plaże  – takie jak Ramla Bay lub bardziej dzika San Blas Beach
zapierające dech w piersiach widoki
lokalne, małe manufaktury oferujące różnorodne produkty, od rzemiosła po smaczne lokalne
przetwory
spokojne i leniwe życie, tutaj jest czas na lenistwo, nieśpieszne zwiedzanie i nudę
mnóstwo słońca i dobrej pogody – mówi się, że na wyspie jest 300 słonecznych dni w ciągu roku,
wieczna wiosna i łagodny klimat.
 
 
Poniżej zamieszczam garść praktycznych informacji o tym jak zorganizować wyjazd na Gozo.



GOZO - Wyspa Radości

Jak dostać się na Gozo?
 
Trzeba najpierw dolecieć na Maltę.
 
Z Polski latają linie Ryanair i Wizzair.
 
Ryanair lata z Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Poznania.
 
Wizzair lata z Katowic i Warszawy - Lotniska im. F. Chopina
 
Żeby dostać się na Gozo najpierw musisz dojechać do Portu w Cirkewwa, później płynąć promem
około 25 minut do Portu na Gozo w miejscowości Mgarr, a później taksówką lub komunikacją
miejską jechać do wybranego punktu na Gozo.
 
Z lotniska do Portu w Cirkewwa możesz dostać się w następujący sposób:
 
1. Taksówką - koszt taksówki z Lotniska do Portu Cirkewwa  wynosi około 40 Euro, czas przejazdu
40 minut.
2. Komunikacją miejską - z lotniska do Portu w Cirkewwa kursuje autobus np X1. Tutaj znajduje się
trasa i godziny odjazdy autobusu: https://www.publictransport.com.mt/en/route/X1.  
 
Jeśli planujesz poruszać się po Gozo i Malcie tylko komunikacją miejską warto zakupić kartę na cały
tydzień. Koszt karty to  21 Euro dla osoby dorosłej. Przez 7 dni można jeździć do woli zarówno po
Gozo jak i po Malcie używając tej karty Więcej informacji o biletach znajdziesz tutaj:
 
Tutaj znajdziesz godziny kursowania promu:
 
https://www.gozochannel.com/ferry/schedule/
Pamiętaj, że jadąc na Gozo nic nie płacisz za bilet, płaci się dopiero w drodze powrotnej.
Koszt przeprawy: 4,65 Euro osoba dorosła, 1,15 Euro Dziecko. Więcej informacji o kosztach
przeprawy znajdziesz tutaj:
 
https://www.gozochannel.com/ferry/fares/
 
Moim zdaniem po Gozo warto podróżować komunikacją miejską. My wiele razy tak robiliśmy nawet
z grupami 12 osobowymi. Pamiętaj tylko o kupnie karty na 7 dni.Jeśli nie zrobisz tego od razu na
lotnisku możesz ją kupić na Gozo w Victorii przy terminalu autobusowym. 
Autobusy na Gozo kursują co  45-60 minut. Prawie wszystkie autobusy startują z Victorii oznacza to,
że jeśli chcesz jechać w jakieś miejsce, najpierw musisz dojechać do Victorii, a później musisz się
przesiąść na inny, interesujący Cię autobus. 
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Gdzie spać?
 
Jeśli podróżujesz z grupą 6 - 10 osób lub więcej warto zastanowić się nad wynajmem tradycyjnego
domu tzw. farmhouse
 
Takie domy możesz znaleźć np. tutaj:
 
http://www.gozofarmhousevacations.com/
 
lub na: booking.com
 
Jeśli podróżujesz z 1 lub 2 osobami polecam sprawdzać oferty na:
 
airbnb.pl
 
Polecam szczególnie ten dom: Kavarna Guest House, Ix-Xagħra - spałam tam ponad tydzień z moją
córeczką.  
 
Polecam też poszukać apartamentów w Marsalforn-z widokiem na zatokę, albo ten hotel w Xlendi:
 
http://st-patricks.gozo.hotels-mt.com/en/ - wspaniałe położenie, choć trzeba pamiętać, że pod
oknami są restauracje i turyści :).
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Xghara czyta się Siara - to jedna z większych wiosek na Gozo polecam od niej
zacząć:
 
Świątynia Ggantija -  liczący około 5800 lat kompleks świątynny
Ġgantija.  Jedne z  najstarszych na świecie wolno stojących budowli wzniesionych przez ludzi. 
Wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO prehistoryczne świątynie
leżą w centrum wyspy w miejscowości Xaghra. Dziś na
stanowisku archeologicznym możemy podziwiać dochodzące do 6 m mury i
porozrzucane dookoła wapienne bloki.
 
Ta Kola Wid Mill - wzniesiony w 1725 roku został przebudowany 50 lat później - jeden z nielicznych
wiatraków na maltańskich wyspach. Wewnątrz jest kilka pokoi, które rozmieszczone są na dwóch
piętrach. 
 
Możecie kupić łączone bilety do świątyni i do młyna. Spacer ze świątyni do
Młyna - 2 minuty, z Młyna do głównego placu - 5 minut, z placu do Ninu's Cave -
5 minut.  
 
Calipso Cave - punkt widokowy na Ramla Bay. Najsławniejsza grota  Calypso Cave na północy
wyspy, w której według legendy, Odyseusz był więźniem i kochankiem tej pięknej nimfy. Z groty
opisanej przez Homera niestety prawie nic nie zostało. W wyniku trzęsień ziemi, burz i innych
zjawisk atmosferycznych, wejście do niej zostało zasypane. Natomiast widok spod niej na zatokę
Ramla Bay oraz morze jest fantastyczny.
 
Plaża przy Ramla Bay - Jedna z najładniejszych i najbardziej
popularnych plaży na Gozo. Plaża ma nietypową  barwę piasku - czerwoną. 
 
Tas-Salvatur - wzgórze (wysokość około 96 m n.p.m) i nazwa Jezusa  Chrystusa.  W 1904 na
wzgórzu umieszczono drewniany posąg. Został on poświęcony Jezusowi Odkupicielowi. Ponieważ
rzeźba nie była odporna na czynniki atmosferyczne, w latach 60 -tych została zastąpiona inną.
Niestety posąg został uszkodzony w czasie burzy. Ostatnia rzeźba została zbudowana w latach 70
XX wieku. Została zbudowana z betonu i jest odporna na czynniki atmosferyczne. Wysokość
pomnika wynosi 12 metrów.Twarz Jezusa skierowana jest w kierunku centrum wyspy Gozo - Rabatu.
Z miejscem związane są legendy . Pierwsza mówi, że w dawnych czasach nad wzgórzem widziany
był dym co, co spowodowało, że mieszkańcy myśleli, że jest to wulkan.
Druga legenda mówi o tym,  że Pan Bóg ukarała mieszkańców Gozo i pogrążył wyspę w ciemności
na trzy doby. Pierwszy promień światła, który oświetlił okolice wyłonił się właśnie z tej góry.
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 Marsafoln - urokliwe miasteczko rybackie, tutaj możecie zatrzymać się na kawę, wieczorem
zwłaszcza w sezonie przyjeżdża tu wielu turystów na świeżą rybę serwowaną w lokalnych
restauracjach. 
 
Panwie solne Xwejni (Xwejni Salt Pans) - są to baseny, w których odparowuje się sól. Historia ta
sięga czasów Rzymian i przetrwała do dziś. Obecnie już nie produkuje się soli na skalę przemysłową,
jednak mieszkańcy zbierają ją dla siebie jak i dla  turystów, którzy chcą przywieźć pamiątkę z Gozo. 
Jak będziecie przy panwiach zobaczcie po lewej stronie w skale jest taka jakby jaskinia, prowadzą
do niej schodki, jak będzie otwarta idźcie na górę. Tam będzie Pani, której rodzina produkuje sól,
powiedzcie żeby pokazała Wam album. Kupcie u niej sól jest przepyszna. Ona też
opowie Wam historię tego miejsca.
 
Wied Il-Mielaħ - nowy punkt widokowy.  Jak zawaliło się Azurre Window znaleziono alternatywny
punk, z którego roztaczają się piękne widoki na morze. Warto tam pojechać. 
 
Dwejra - tutaj kiedyś było Azure Window ale trzy  lata temu 8 marca przez sztorm na morzu się
zawaliło. Warto pojechać do tego miejsca, jest kilka fajnych rzeczy.
W szczególności zejście na dół ( Inland Sea)  tam są łódki, jak jest fajna pogoda to pływają - cena 4
euro, 
Azure Window było jednym z najbardziej malowniczy miejsc na Malcie. Bardzo popularnym wśród
fotografów. Łuk powstał na skutek erozji wapienia i zawalenia się dwóch jaskiń. Przez lata erodował
przez słoną wodę morską, która opływała jego podstawę. 8 marca 2017 roku niestety cała formacja
skalna się zwalił i wylądowała w wodzie. Azure Window służyło jako scenografia także przy kręceniu
filmów, m.in.: Zmierzch tytanów, Hrabia Monte Christo, Gra o tron.
 
Dwejra Tower — jedna wież  obserwacyjnych, która zbudowana została za czasów  wielkiego
mistrza kawalerów maltańskich. Wieże obserwacyjne były budowane w takiej odległości od siebie
by każda była w zasięgu wzroku innej. Wieże miały również funkcję komunikacyjną pomiędzy Gozo
a Wielkim Portem.
 
 Tutaj również można zauważyć Fungus Rock  - skałę, która swoją nazwę zawdzięcza maltańskiemu  
grzybowi, który ją porastał. Grzyb, obecnie znany pod nazwą  cynomorium szkarłatne (Cynomorium
coccineum),był skarbem zakonu, używanym jako składnik wielu cennych
lekarstw. Jeśli ktoś chciałby jego ukraść trafiał do więzienia  oraz był zesłany na galery, kradzież
jego karana była śmiercią. Wielki Mistrz  Manuel Pinto de Fonseca  w 1744 roku nakazał wygładzenie
brzegów skały, żeby utrudnić dostanie się na skałę.
 Niedawno odkryto, że nie dość że to nie jest żaden grzyb, to na dodatek nie ma żadnych
właściwości leczniczych...
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CZYM DOLECIEĆ DO LONDYNU? 
 
Najtaniej można dolecieć do Londynu tanimi liniami lotniczymi: 
 
Ryanair
 - www.ryanair.com - (Londyn Stansted – Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków,  Olsztyn, Poznań,
Rzeszów, Szczecin, Warszawa Modlin, Wrocław, Londyn Luton – Bydgoszcz, Kraków, Rzeszów)
Wizzair - www.wizzair.com - (Londyn Luton – Gdańsk, Katowice, Kraków,Lublin, Olsztyn, Poznań,
Warszawa, Wrocław) 
 
Easy Jet – www.easyjet.com - ( Londyn Gatwick – Warszawa, Londyn Luton - Kraków)
 
Oczywiście możesz również lecieć naszymi Polskimi liniami LOT, które  latają z Warszawy do
Londynu Heathrow (z Lotniska na Heathrow masz najbliżej do Centrum Londynu).
 
 
Pamiętajmy, że wszystkie
wymienione lotniska leżą w dość sporej odległości od Centrum Londynu: 
 
Londyn Stansted – około 48km 
Londyn Luton – około 50 km 
Londyn Gatwick – około 40 km 
 
Co to dla Ciebie oznacza?
 
- Musisz jakimś środkiem transportu  przedostać się do Centrum Londynu 
- Podróż z centrum potrwa ponad godzinę (czasami o wiele dłużej)
- W drodze powrotnej musisz pamiętać, żeby wyjechać minimum na 3 godziny przed wylotem
samolotu, żeby na niego zdążyć
- Warto zarezerwować transport do/z lotniska, do/z centrum Londynu wcześniej, cena może być
znacznie niższa, nie będziesz się martwił/a czy autobus Cię zabierze.
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JAK DOJECHAĆ DO CENTRUM LONDYNU Z LOTNISKA? 
 
 GATWICK: 
 Pociąg Gatwick Express (najszybciej)
Koszt przejazdu w jedną stronę:
£17.80  (pamiętaj, żeby zarezerwować bilet dużo wcześniej, przez Internet, w dwie strony jest taniej)
Czas podróży: 30-35min 
Pociąg kursuje 4 razy na
godzinę.
Strona internetowa:
www.gatwickexpress.com 
Stacja końcowa: London Victoria Station
 
Autobusy easyBus 
Koszt przejazdu w jedną stronę: od 4₤ w jedną stronę (pamiętaj, żeby zarezerwować bilet dużo
wcześniej, przez Internet)
Czas podróży: około 1 godzina 35 minut  (w zależności od natężenia ruchu na drodze). 
Autobusy kursują co 30 minut.
Strona internetowa: http://https://www.easybus.com/en/routes/london-gatwick/
Stacja końcowa: London Victoria Station
 
STANSTED 
 
Pociąg Stansted Express (najszybciej)
 
Koszt przejazdu w jedną stronę: od 16₤ (bilet zakupiony wcześniej przez internet)
Czas podróży: 47min 
Kursuje: co 15min 
Strona internetowa: www.stanstedexpress.com
Stacja końcowa: London Liverpool Street
 
Autobusy EasyBus 
Koszt przejazdu w jedną stronę: od £4 (bilet zakupiony wcześniej przez internet)
Czas podróży: około  1 godziny 50minut  (w zależności od natężenia ruchu na drodze)
Kursuje co 20-30 min 
Strona internetowa: http://https://www.easybus.com/en/routes/london-stansted/
Stacja końcowa: London Victoria Station
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LUTON 
 
Autobusy Green Line 
Linia: 757 Koszt przejazdu w
jedną stronę: 11£ , w dwie strony 17£
Czas podróży: 1,5 - 2,5h 
Kursuje: co 12-15min 
Strona www: www.greenline.co.uk
 
 
Autobusy EasyBus 
Koszt przejazdu w jedną
stronę:  od 4£ (bilet zakupiony wcześniej przez Internet)
Czas podróży: około  1 godziny 50minut  (w zależności od natężenia ruchu na drodze)
Kursuje co 20-30 min 
Strona internetowa: http://https://www.easybus.com/en/routes/london-luton/
Stacja końcowa: London Victoria
Station
 
 
 
 
 
Z każdego lotniska w Londynie kursują też autobusy lini Terravision. Poniżej znajdują się wszystkie
informacje:
 
https://www.terravision.eu/airport_services.html
 
 
Pamiętaj, że najtańsza cena jest przy wczesnej rezerwacji biletu on Line.
 
Bilety na poszczególne autobusy  i pociągi można też kupić na lotnisku.



LONDYN - dobry na cały rok

JAK I GDZIE SZUKAĆ NOCLEGU?
 
To pytanie zadaje sobie każdy
planuje wizytę w Londynie. Należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach: 
 
1. Londyn to bardzo duże miasto, stąd pytanie czy chcemy spać tanio = daleko od centrum, czy drożej =
blżej centrum?
 
Co to znaczy daleko?: 
 
Londyn podzielony jest na 6 – 8 stref, pierwsza strefa to ścisłe centrum, a ostania oddalona jest nawet
o 40 – 60 minut jazdy metrem od cetrum.  Daleko oznacza tańszy nocleg, jednak dłuższy dojazd i
droższy bilet na komunikację miejską. Może warto spędzić trochę czasu i znaleźć dobrą ofertę na
nocleg niedaleko centrum.
 
2. Londyn, zresztą jak cała Wielka Brytania, jest bardzo drogim miastem. Znalezienie noclegu poniżej
30₤ za noc w pokoju dwuosobowym jest  trudne, nawet w schroniskach młodzieżowych.
 
 
3. Sprawdzaj, czytaj opinie o hotelach **, *** położonych w centrum Londynu, często pięknie
wyglądające miejsca mogą okazać się malutkimi klitkami, z brudnymi ścianami i niemiłym
personelem. 
 
Gdzie zatem nocować żeby było dla nas dobrze? 
 
www.booking.com – mnóstwo ofert, mnóstwo opinii, często duże  promocje 
www.wimdu.pl – tanie kwatery, nie tylko w Londynie 
WWW.airbnb.com – noclegi oferowane przez lokalsów, czasami śpisz u kogoś w mieszkaniu, czasami
prywatnym apartamencie czy pokoju
www.hostelworld.com – schroniska młodzieżowe, często najtańsza forma zakwaterowania, pamiętać
jednak należy, żeby sprawdzić w jakim pokoju będzie zakwaterowanie, czasami nawet może
to być w 30sto – osobowym pokoju! Łazienki zazwyczaj na zewnątrz! Ale można spotkać dużo
ciekawych ludzi, skorzystać ze wspólnej kuchni. 
 
Koniecznie sprawdzaj gdzie położone będzie Twoje zakwaterowanie, a najważniejszą sprawą jest jak
blisko jest od stacji metra! 
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www.ibis.com/pl/booking/hotels-list.shtml
- Hunslow London, cena od 150 zł pokój nawet dla 3 osób, 40 minut do Centrum –
metrem, blisko stacja metra, czystko , schludnie. Niedaleko lotniska Heathrow –  pokoje wyciszone.
Dosyć spory hotel, zazwyczaj śpią w nim grupy. Polecam jednak ze względu na cenę, blisko do metra,
sklepów i restauracji.
 
www.travelodge.co.uk –
schludnie, czysto, różne lokalizacje, często promocje.
 
www.astorhostels.com – trzeba wybrać hostel o nazwie: Hyde Park,  schronisko w bardzo dobrej
lokalizacji, około 10 minut autobusem od centrum. Osobiście w nim nocowałam. Pokoje zarówno z
łazienkami jak i bez łazienek (łazienki na zewnątrz). Czysto, schludnie. Bardzo proste śniadanie za 1
funta (tost dżemem lub masłem czekoladowym), napoje (niezbyt dobre). Bardzo polecam ze względu
na lokalizację. Jeśli jedziesz z rodziną lub grupą myślę, że to idealne rozwiązanie, żeby być blisko
centrum i nie przepłacać.
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GDZIE JEŚĆ? 
 
Mnóstwo różnego typu kuchni, dużo świetnych restauracji.  Londyn cały pachnie jedzeniem –
niestety często olejem używanym już kilkakrotnie co może doprowadzać do mdłości
 
Ale ja podam miejsca, z których korzystamy będąc w Londynie. Żeby było niedrogo, smacznie, inaczej. 
 
niedrogo&brytyjsko 
www.jdwetherspoon.co.uk - pub&restauracja, sieciówka, mnóstwo w Londynie. Bardzo przystępne
ceny. Dużo promocji. Bardzo brytyjskie jedzenie = na głębokim tłuszczu. Ale tu zawsze jadamy
fish&chips w bardzo dobrej cenie. Prawie każdego dnia są jakieś oferty. Brytyjskie śniadanie już od 3
funtów! A obiad z napojem około 8 funtów. Super ceny na alkohol, napoje. 
 
mieszanka smaków&pod
gołym niebem  Camden Lock Village - przy wiadukcie kolejowym na końcu Camden High str. –
miejsce z wieloma punktami z kuchnią azjatycką i meksykańską. Danie z makaronu czy ryżu w
dowolnym zestawieniu można zjeść za 5-6£. W późnych godzinach ceny trochę spadają. Absolutnie
oszałamiające miejsce. Tutaj koniecznie trzeba przyjechać. Jedzenie z różnych zakątków świata.
Smacznie, oj bardzo smacznie i niedrogo. 
 
klimatycznie&różnie 
Chinetown /Soho 
Wiele różnych knajpek, ofert, smaków. Bardzo klimatyczna atmosfera prawdziwego Londynu. Trzeba
przyjechać, pochodzić, zobaczyć, pozaglądać. Wejść i zjeść tam gdzie nam najbardziej
pasuje.  W Chinetown szczególnie polecam ofertę bufetową. Już za około 12 funtów możesz jeść do
woli. Zamów wodę z kranu, która jest bardzo czysta, nadaje się od picia i jest darmowa!!! Możesz o
nią poprosić, a oni muszą Ci ją podać.
 
Chiński Buffet – bardzo duży wybór 45 różnego rodzaju dań, bardzo dobre jedzenie,  od porcja £12
+ 10% serwis:
 
 
www.mrwugroup.com/mw-buffet.html
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JAK PORUSZAĆ SIĘ PO LONDYNIE? 
 
Dolecieliśmy, dojechaliśmy do Centrum i co dalej? Jak poruszać się po Londynie? 
 
Pamiętajmy, że transport w Londynie jest dość drogi. 
 
Dzienna Travel
Card dla osoby dorosłej kosztuje 12.70£, jeśli poruszamy się do 6 strefy.
 
!!! Koszt Travel Card obowiązuje w tzw. godzinach Off- Peak – czyli poza szczytem. Podróż
musi się odbyć po godzinie 9:30 w ciągu tygodnia, oraz cały dzień w sobotę,
niedzielę oraz święta.
 
Tutaj znajdują się wszelkie potrzebne informacje: 
 
http://www.tfl.gov.uk
 
 
Jeśli podróżujecie w grupie dziesięcioosobowej – tylko trzeba pamiętać, aby się nie rozdzielać-  wtedy
dzienna karta jest tańsza i kosztuje 8.80£ za przejazdy między strefami 1-6 i 9.20£ za przejazdy między
strefami 1-9.
 
Inna możliwość:
 
to kupienie karty Oyster, którą można doładowywać wielokrotnością 5£.
Taką kartę można nabyć w automatach na większych stacjach. Kosztuje ona 5£ ( depozyt za
kartę). Kwota za kartę i niewykorzystaną kwotę, która jest na karcie zostanie zwrócona, jednak karta
musi być aktywna więcej niż 48 godzin (czyli musimy z niej korzystać minimum 2 dni). To jest jedna z
najtańszych opcji podróżowania jeśli poruszacie się w obrębie stref 1-4. 
 
Najwyższa kwota dzienna jaka zostanie pobrana na karcie to:
 
Zone 1–3  - £8.50
Zone 1–4 - £10.40
Zone 1–5 - £12.30
Zone  1–6 - £13.20
 
 
J
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lemon&lime
poleca! 
 
 
Jeśli planujecie dużo zwiedzać, w szczególności płatnych atrakcji Londynu, polecamy kupić kartę
londyńską, różne opcje poniżej: 
 
http://www.londonpass.com/
 
 
Tutaj znajdziecie dużo informacji na temat londyńskich atrakcji:
 
https://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/london-attraction
 
Pod tym linkiem znajdziecie 101 darmowych atrakcji w Londynie:
 
https://www.visitlondon.com/things-to-do/budget-london/101-free-things-to-do-in-london
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mam nadzieję, że ten krótki poradnik zainspiruje Cię do zorganizowania swojej podróży.
 
Życzę powodzenia i miłego podróżowania!
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Biuro Turystyczne

www.lemonandlime.pl
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