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Dni wolne od pracy w 2023 roku:

W 2023 roku czeka nas do przepracowania 250 dni oraz 115 dni

wolnych od pracy. Ponadto w 2023 roku przypada 13 świąt

ustawowo wolnych od pracy.

1 stycznia (niedziela) - Nowy Rok

6 stycznia (piątek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

09 kwietnia (niedziel) - Wielkanoc

10 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (poniedziałek) - Święto Pracy

3 maja (środa) - Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (wtorek) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie

Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (środa) - Wszystkich Świętych

11 listopada (sobota) - Święto Niepodległości

25 grudnia (poniedziałek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia (wtorek)- Boże Narodzenie (drugi dzień)

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 
z 2 października 2012 r., w przypadku kiedy święto

przypada w sobotę, pracownik ma prawo do
dodatkowego dnia wolnego. Termin dodatkowego

dnia wolnego wyznacza pracodawca.



Terminy ferii zimowych w 2023 
roku:

Terminy ferii zimowych: 

16 - 29 stycznia 2023 r. województwo: lubelskie, łódzkie, 

podkarpackie, pomorskie, śląskie 

23 stycznia – 5 lutego 2023 r. województwo: podlaskie, 

warmińsko-mazurskie • 

30 stycznia – 12 lutego 2023 r. województwo: kujawsko- 

pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, 

wielkopolskie • 

13 – 26 lutego 2023 r. województwo: dolnośląskie, 

mazowieckie, opolskie, • zachodniopomorski



Długie weekendy w 2023 roku:

Święto Wielkanocne

 

09 kwietnia (niedziela) 10 kwietnia (poniedziałek)

08.04.2023 - 10.04.2023

 

Święto pracy, Święto Konstytucji 3 maja

1 Maja (poniedziałek) 3 Maja (środa)

29.04.2023 - 03.05.2023

Boże Ciało

08 czerwca (czwartek)

08.06.2023 - 11.06.2023

Boże Narodzenie (dwa dni)

25 grudnia (poniedziałek) 26 grudnia (wtorek)

23.12.2023 - 26.05.2023

Boże Narodzenie (dwa dni) i Nowy Rok

25 grudnia (poniedziałek) 26 grudnia (wtorek), Nowy Rok (poniedziałek)

23.12.2023 - 01.01.2024



Dobre terminy na urlop w 2023 
roku.

Kwiecień

08.04.2023 - 10.04.2023 - wyjazd 3-dniowy -  0 dni urlopu

 

Maj

01.05.2023 - 03.05.2023 - wyjazd 3- dniowy - 1 dzień urlopu

29.04.2023 - 03.05.2023 - wyjazd 5-dniowy    - 1 dzień urlopu

29.04.2023 - 03.05.2023 - wyjazd 9-dniowy    - 3 dni urlopu

 

Czerwiec

08.06.2023 - 11.06.2023  - wyjazd 4-dniowy -  1 dzień urlopu

08.06.2023- 18.06.2023 - wyjazd 11-dniowy - 6 dni urlopu

 Sierpień

12.08.2023 - 15.08.2023 - wyjazd 4- dniowy - 1 dzień urlopu

12.08.2023 - 20.08.2023 - wyjazd 9- dniowy - 4 dni urlopu

Listopad

01.11.2023 - 05.11.2023 - wyjazd 5- dniowy - 1 dzień urlopu

Grudzień

23.12.2023 – 26.12.2023 - wyjazd 4-dniowy -  0 dni urlopu

23.12.2023  - 01.01.2024  - wyjazd 10-dniowy -  3 dni urlopu

23.12.2023 - 07.01.2023 -wyjazd 16 - dniowy - 8 dni urlopu



Moje, europejskie 
inspiracje podróżnicze 

na każdy 
miesiąc 2023 roku



Inspiracje:

STYCZEŃ

TENERYFA - kiedy u nas jest środek zimy, a Ty szukasz cieplejszego miejsca, Teneryfa jest 

idealna dla Ciebie. Słońce na Teneryfie świeci przez cały rok. Wspaniałe plaże, dość krótki 

jak na tą odległość lot (mniej niż 6 godzin). Teneryfa oferuje nieskończoną ilość atrakcji dla 

rodzin i dzieci. Nie wiem czy wiesz, ale na Teneryfie odbywa się drugi największy na 

świecie Karnawał (luty). Teneryfa oferuje również mnóstwo sportowych atrakcji. Piękno 

natury również przyciąga wiele podróżników na tą wyspę kanaryjską.

LUTY

MALAGA – ze względu na łatwe połączenie określana jest bramą Andaluzji, pięknej części 

Hiszpanii. Luty to bardzo dobry czas na wizytę w Maladze. Jest zielono, słonecznie, dzień 

jest dość długi i temperatura o kilkanaście stopni wyższa niż w Polsce. Nie jest to sezon 

więc i turystów jest o wiele mniej.

Weekend w Maladze to wspaniały sposób na doładowanie baterii w czasie naszej, ostatnio 

dość ponurej, zimy.

Można zaplanować weekend tylko w Maladze, lub dodatkowo wyjechać np. na Gibraltar 

czy do Grenady.

Malaga to miasto Picassa i Banderasa.

Lecąc do Malagi można nastawić się na relaks, wypoczynek, słońce i dobre jedzenie.

MARZEC

LONDYN – bardzo wiele połączeń z dużych miast w Polsce. Londyn tak naprawdę dobry 

jest na każdą porę roku. Można zwiedzać go standardowo idąc szlakiem: Must See lub 

Top… 

Londyn jest dobry na krótki wypad, na kilkudniowe lub kilkutygodniowe zwiedzanie.

Można do niego wracać kilka razy, myślę, że zauroczy każdą osobę, która go odwiedzi i po 

każdej wizycie będzie się miało wielki niedosyt tego multikulturowego miasta.

W Londynie możesz poznawać bogatą historię tego miasta, zwiedzać bezpłatne muzea, 

wybrać się do kina, teatru, możesz odbyć też podróż kulinarną, śladami Harrego Pottera, 

Sherlocka Holmesa,  możesz odkryć Londyn etniczny, industrialny, muzyczny tip. Tematów 

na zwiedzanie Londynu tak naprawdę jest mnóstwo. Wybierz jeden i zorganizuj sobie 

wspaniały wyjazd!

 

http://www.lemonandlime.pl/harry-potter-tour/


Inspiracje:

KWIECIEŃ

TOSKANIA – któż o niej nie marzy? Jeden z piękniejszych regionów Włoch. W kwietniu

Toskania nabiera cudownych kolorów i pachnie rozkwitającą roślinnością. Kwiecień to 

dobry czas żeby zwiedzić Toskanię, bez wielkich tłumów turystów. Pogoda jest przyjemna, 

należy jedynie pamiętać, że w nocy może być jeszcze chłodno. Idealny czas na zwiedzanie 

jej największych perełek: Florencji, Pizy, Sieny, San Gimignano, Voltery czy na relaks wśród 

gajów oliwnych i winnic.

 

MAJ

 KORNWALIA -  Legendarny zamek króla Artura, kultura celtycka, klify i ocean. 

Romantyczne, niezapomniane widoki, miejsca, które warto odwiedzić, zapierające dech w 

piersiach krajobrazy. Spacer po historycznych ruinach zamku Tintagel, który znajduje się 

na wzgórzu zewsząd otoczonym falami. Niezwykły The Minac Theatre, umiejscowiony na 

samym krańcu klifu. Przed Tobą, kamienne siedzenia, a za Twoimi plecami Atlantyk. 

Niezwykły Eden Project. Wszechobecne krajobraz jak z bajki: klify i dzikie plaże na każdym 

kroku. Prywatne, piękne plaże. Brak tłumów turystów.

 

Jeśli masz ochotę na zorganizowany wyjazd do Londynu zapraszam na wycieczkę z moim 

biurem podróży:

 

http://www.lemonandlime.pl/harry-potter-tour/


Inspiracje:

CZERWIEC

WĘGRY – LAWENDOWE POLA – lawendowe pola kojarzą nam się głównie  z Prowansją.

Okazuje się, że nie tylko tam pachnie lawendą.

Tihany na Węgrzech to miasto pachnące lawendą i papryką. Co roku organizowany jest

festiwal lawendy  - warto się na niego wybrać.

Tihany jest doskonałym miejscem dla tych którzy lubią piesze wędrówki, ciszę, przyrodę i

piękne krajobrazy. Co roku również organizowana jest akcja, w której sam możesz nabierać

sobie lawendy i oczywiście wziąć ją do domu ze sobą :).

 

LIPIEC

KATALONIA – Costa Dorada – Złote Wybrzeże. Idealne miejsce na wakacje z dziećmi.

Szerokie piaszczyste plaże i malownicze zatoczki, błękit morza i przejrzyste niebo – tego

będziesz doświadczać podczas wakacji nad Złotym Wybrzeżem. Costa Dorada jest

świetną alternatywą dla zatłoczonych kurortów takich jak Costa Brava. Nawet w sezonie

możesz znaleźć miejsca spokojne i zaciszne, oddalone od miejskiego zgiełku i tłumów

turystów.  Dodatkowo możesz zwiedzić małe, przyklejone do zboczy gór kamienne wioski.

Malownicza dolina rzeki Ebro to doskonała propozycja na całodzienną wycieczkę.

Tarragona natomiast pozwoli Tobie zapoznać się z niezwykłą rzymską historią tej krainy.

Szczególnie polecam tą część katalońskiego wybrzeża ze względu na małe ilości

wakacyjnych turystów.

http://www.lemonandlime.pl/harry-potter-tour/


Inspiracje:

SIERPIEŃ

BORNHOLM - raj dla rowerzystów, Perła Bałtyku, Majorka Północy oraz Słoneczna Wyspa 

– tak często nazywany jest Bornholm. Świat pełen bajkowych widoków i niezwykłych 

miejsc. Piękne piaszczyste plaże, skaliste urwiska. Najcieplejsza wyspę Danii, która przede 

wszystkim kusi trasami rowerowymi, wioskami, które są nienaruszone od ponad dwóch 

tysięcy lat, bezpretensjonalnym urokiem i smaczną kuchnią. Na Bornholmie nie ma 

całodobowych sklepów, nie zobaczysz  też wielkoformatowych reklam, są natomiast 

kilkusetletnie wiatraki i niezwykłe wędzarnie. Tutaj poziom stresu spada do minimum. Ta 

urokliwa wyspa umożliwia odetchnąć świeżym powietrzem i odpocząć od 

wielkomiejskiego zgiełku i nudy. Bardzo polecam wakacje na Bornholmie tym, którzy lubią 

jeździć rowerem, uwielbiają naturę, świeże powietrze i relaks.

 

 

 WRZESIEŃ

SYCYLIA – sycylijskie wakacje to piękne widoki, sztuka na wyciągnięcie ręki, cudowne 

zapachy, słońce, morze, góry, wspaniali ludzie i … aromatyczna kuchnia.

Niezwykła historia i ogromne bogactwo kulturowe widoczne są na każdym kroku.

Każdy przyzna, że smaki to jedne z najdroższych wspomnień jakie przywozimy z 

sycylijskich wakacji, do tego niezwykłe zdjęcia, które zrobisz podczas wyjazdu sprawią, że 

przywieziesz ze sobą kawałek Sycylii do domu....

Nawet podczas Twoich krótkich wakacji nie powinno zabraknąć czasu na relaks, spacery 

nad morzem.

Możesz wybrać się tam sam/a, z grupą przyjaciół lub z  mężem/partnerem na 

romantyczną wyprawę. Polecam Palermo i okolice są  dla każdego!

 

 

http://www.lemonandlime.pl/harry-potter-tour/


Inspiracje:

PAŹDZIERNIK

GOZO - Urocza, leniwa i spokojna. Wolna od tłumu turystów. Posiadająca urozmaicone

klifowe wybrzeże, niesamowite zatoki, zapierające dech w piersiach widoki. Pomimo swoich

niewielkich rozmiarów ma mnóstwo pięknych i ciekawych miejsc, którymi mogłaby

obdarować niejedno państwo. Wspaniałe krajobrazy,  wielowiekowa, głównie sakralna

architektura, krystalicznie czysta woda. Ale to nie wszystkie zalety tej niewielkiej wyspy.

Wspaniała kuchnia śródziemnomorska i smaki, których na próżno szukać gdzie indziej. Tak

właśnie jest Wyspa Gozo – wyspa radości, która sprawi, że podczas naszego pobytu

będziemy mogli zanurzyć się w jej pięknie, poczuć wszystko to co ma dla nas do

zaoferowania. W październiku dodatkowo kusi wspaniałą, słoneczną i ciepłą pogodą.

Jeśli masz ochotę na zorganizowany wyjazd do Londynu zapraszam na wycieczkę z moim

biurem podróży:

 

 

LISTOPAD

CYPR – wyspa miłości, wyspa Afrodyty. Słońce świeci tutaj ponad 300 dni w roku.

Temperatura na początku listopada przekracza 25 stopni. Bajczny urok, cudowny klimat.

Czyste plaże, niezwykła historia, wspaniałe jedzie to nie wszystkie atuty tej niewielkiej

wyspy.

Bardzo dobre, bezpłatne drogi i nieduże odległości pozwalają na swobodne zwiedzanie

wyspy (o ile nie przeraża Cię lewostronny ruch).

Doskonałe miejsce na listopadowy urlop. Temperatura jest o wiele wyższa niż w Polsce,

można korzystać zarówno z kąpieli słonecznych jak i tych w morzu. Nawet w drugiej

połowie listopada temperatura przekracza 20 stopni, jest mało turystów, można korzystać z

przepięknych plaż.

http://www.lemonandlime.pl/harry-potter-tour/


Inspiracje:

GRUDZIEŃ

LANZAROTE - wyjątkowa wyspa, która zachwyca księżycowym krajobrazem, pięknymi

plażami i słońcem, które jest tutaj praktycznie  o każdej porze roku.  Wyprawa na Lanzarote 

to wyprawa do magicznego, innego świata, to tak, jakby wylądować na innej planecie.

 Niezwykłe widoki, doskonała harmonizująca z otoczeniem architektura, całoroczne słońce,

wulkany i inne cuda natury powodują, że jest jedyna w swoim rodzaju. Wulkaniczne

krajobrazy przyciągają zarówno podróżników jak i artystów. Polecam wyjazd na początku

grudnia, a nie podczas Świąt Bożego Narodzenia, ponieważ mnóstwo osób planuje tam

spędzić świąteczny czas, Lanzarote może być zatłoczona.

http://www.lemonandlime.pl/harry-potter-tour/


8 POMYSŁÓW NA NIEBANALNE
WYCIECZKI TEMATYCZNE:

1.        Harry Potter Tour - Londyn – świetna propozycja dla wszystkich fanów

Harrego Pottera.

2.        Ferrari Tour –wspaniały prezent szczególnie dla Panów, wycieczka do

Muzeum Ferrari w Maranello, połączona z przejażdżką Ferrari.

3.        Kraków, Barcelona, Rzym, Lwów, Londyn, Berlin – weekendowy wyjazd

z sesją fotograficzną będzie doskonałym pomysłem dla Kobiet.

4.        Whisky Tour – kolejna propozycja w szczególności dla Panów.

Wycieczka do Szkocji połączona z wizytą w destylarniach i degustacją „wody

życia”

5.        Barcelona, Budapeszt, Londyn, Bolonia – kulinarna wyprawa do jednego

z europejskich miast dla wszystkich, którzy uwielbiają odkrywać smaki danego

miejsca.

6.        Street Photo – fotograficzna wyprawa do Berlina, będzie nie lada gratką

nawet dla początkujących fotografów.

7.        Lazy weekend – to propozycja nic nierobienia, zaszycia się w jakimś 

klimatycznym miejscu i delektowania się ciszą, spokojem i relaksem.

8.        Podróże śladami filmowych bohaterów.

http://www.lemonandlime.pl/harry-potter-tour/
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