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O letnim wypoczynku pomyl ju¿ teraz

Wakacyjne szaleñstwo
Tañsze wczasy

Biura podróży mają już bogate oferty wypoczynku zarówno
dla osób dorosłych, jak i młodzieży.
Agencja Turystyczna MATU
w Kielcach oferuje młodym podróżnikom dwutygodniowy wypoczynek w Świnoujściu (cena 1160
zł). Na brak atrakcji uczestnicy na
pewno nie będą się uskarżać, ponieważ rozrywek czeka tu na nich
bardzo wiele. Zaplanowano, m.in.:
zwiedzane Wolińskiego Parku Narodowego, rezerwatu żubrów, wycieczkę statkiem po morzu,
a także wyjazd do Berlina, Ahlbecku i Heringsdorfu w Niemczech.
Doskonale bawić będą się też
dzieci na kolonii w Ustce (cena
1160 zł). W programie imprezy
jest całodniowa wycieczka autokarowa do skansenu w Klukach, muzeum w Smołdzinie i spacer po ruchomych wydmach w Czołpinie.
Młodzież dysponująca paszportami może wybrać się na dwutygodniowy obóz na Słowację
(cena 1260 zł). W trakcie wypoczynku będzie również okazja, by
zwiedzić Wiedeń, Budapeszt i Bratysławę.
- Wszystkie wycieczki, które
są organizowane w trakcie trwania obozu, wliczone zostały w
koszty imprezy - zapewnia Marian
Tusznio, właściciel agencji MATU.

Fot. D. Gacek

O wakacjach marzy ka¿dy, bo to
doskona³a okazja do wyruszenia
na podbój wiata i do wytêsknionego
relaksu.

Wypoczynek nad wod¹ to jeden z najpopularniejszych sposobów spêdzania wolnego czasu
arą i całodniową zabawę w najDo Eurodisneylandu
większym europejskim parku rozRównież Biuro Usług Tury- rywki Eurodisneylandzie.
Z „J&B” można też wyjechać
stycznych „J&B” ma sporo propozycji dla młodych turystów. Bardzo na dwutygodniowe obozy do Hajinteresująco zapowiada się 11- duszoboszlo na Węgrzech (1150
dniowy wyjazd do Danii (cena zł), Bańskiej Bystrzycy na Słowa1420 zł), podczas którego posza- cji (980 zł) lub na dziewięć dni do
leć będzie można na zjeżdżalniach Bułgarii (1390 zł), Grecji (1550
w jeziorkach wodnych, a potem zł) i Hiszpanii (1580 zł.).
Biuro dysponuje także oferpobawić się w krainie LEGO. Kolejnego dnia odbędzie się wyciecz- tami wypoczynku na terenie Polka do Parku Lwów, gdzie spotkać ski. Zwolennicy jazdy na rowerze
można około tysiąca gatunków doskonale warunki do relaksu
dzikich zwierząt. Nie mniej wra- znajdą na obozie w Szklarskiej Pożeń przyniesie młodzieży 11-dnio- rębie (13 dni, cena 1160 zł), a luwy pobyt w Paryżu (cena 1540 zł). biący morskie kąpiele mogą pojeW programie, m.in.: przewidziano chać do Mrzeżyna (14 dni, cena
wjazd na wieżę Eiffla, zwiedzanie 1100zł) lub Łeby (13 dni, cena
Wersalu, Luwru, zamków nad Lo- 1085 zł).

Decydując się na wyjazd
poza sezonem, czyli w czerwcu lub
w ostatnich dniach sierpnia możemy zaoszczędzić nawet kilkaset
złotych. Ceny zwykle są niższe
o 20-30 procent niż w pełni lata.
Biuro Turystyczne Abex proponuje klientom w połowie czerwca wyjazd do Chorwacji na 10 dni za 995
zł. Zapewniony jest pobyt w hotelu z trzema gwiazdkami, autokar
i wyżywienie dwa razy dziennie.
Za takie same wczasy w lipcu lub
sierpniu zapłacimy ok. 1200 zł. 13dniowy wypoczynek Bułgarii poza
sezonem będzie nas kosztował 995
zł, a w okresie wakacji - 1395 zł.
Wyjątkowo atrakcyjnie zapowiada
się również pobyt w Tunezji. Jeżeli wsiądziemy do samolotu 2, 9 lub
16 czerwca, to za 1432 złotych spędzimy bajeczny tydzień w hotelu
z czterema gwiazdkami. Dla osób,
które chcą wyjechać w lipcu lub
sierpniu znaleźliśmy niewygórowaną cenowo ofertę pobytu na Riwierze Olimpijskiej w Grecji.
Za 10 dni wypoczynku zapłacimy
tylko 899 zł. Na miejsce dowiezie
nas autokar, zakwaterowani zostaniemy w apartamentach, a wieczorem zjemy smaczną obiadokolację.

Z Radomia na Cypr
Radomskie Biura Podróży są
zgodne: wiele ciekawych ofert
można znaleźć w ofertach majowych i czerwcowych.
- Proponuję wyjazd na Cypr
- mówi Krzysztof Strzylak, właści-

ciel Biura Podróży „Alfa Star” w Radomiu przy ul. Niedziałkowskiego.
- Opłata za tygodniowy pobyt
wynosi 799 złotych. Obejmuje ona
przelot, noclegi i wyżywienie
- część w formie szwedzkiego stołu. Wyjazd 16 maja.

Nad morze czy w góry?
Z Biurem Tur ystycznym
„Gromada” możemy wyjechać
nad morze i w góry. Firma dysponuje własnymi ośrodkami w Międzyzdrojach i Krynicy Zdrój. Ceny
za wyjazd na turnus od soboty do
soboty (można także zamówić inne
terminy) ustalono na 380 złotych.
- Pokoje są dwu- i trzyosobowe z łazienkami. Ośrodki w Międzyzdrojach są położone bardzo
blisko morza. Za posiłki trzeba zapłacić osobno - mówi Alicja Ozga
z „Gromady”, mieszczącej się w radomskim hotelu „Gromada” przy
ul. Narutowicza.
Kto znajdzie się przed siedzibą
Biura Podróży „Grand Tour & Travel” przy ul. 25 Czerwca, ten znajdzie wiele ciekawych ofert w gablocie. Pracownicy biura proponują wyjazdy zagraniczne, ale zapewniają też,
że przygotują każdy wyjazd w kraju
- z transportem, posiłkami, ubezpieczeniem i ciekawym programem.
- W dniach od 17 do 26 maja
oraz od 24 maja do 2 czerwca można pojechać z naszym biurem
do Chorwacji - wyliczają pracownicy „Grand Tour & Travel”.
ANNA NOWSKA
ANNA MEKS

Wród jezior Wileñszczyzny
Od dziesiêcioleci Polacy w sezonie
t³umnie wyje¿d¿aj¹ nad Wielkie
Jeziora Mazurskie. Dlaczego jednak
nie poszukaæ takich atrakcji
za granic¹? Równie piêkne, za to
o wiele mniej uczêszczane, s¹
Wielkie Jeziora Bras³awskie.

Fot. M. Orliñski

Położone na Wileńszczyźnie Jeziora Brasławskie znajdują się w dzisiejszych granicach
Białorusi. W tym miejscu wyjaśnienie - przez słowo „Wileńszczyzna” rozumiemy obszar województwa wileńskiego z okresu
II Rzeczypospolitej, który obecnie w 1/3 należy do Litwy,
a w pozostałej części do Białorusi.

Kraina profesora Wilczura
Od kilku lat Wielkie Jeziora
Brasławskie są parkiem narodowym. Nazwę swoją wzięły od miasteczka Brasław, leżącego na przesmyku lądowym między tymi jeziorami. Jest ono jak gdyby stolicą tego
subregionu, zwanego Brasławszczyzną. Nad miastem górują mury
neogotyckiej fary - kościoła parafialnego - z cudownym obrazem
Matki Boskiej Brasławskiej, orędowniczki licznie zamieszkujących te okolice do dziś Polaków.
Jest tu też Góra Zamkowa z pozostałościami średniowiecznego
zamku, z czasów, kiedy tymi zie-
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Wielkie Jeziora Bras³awskie to wymarzone miejsce na letni wypoczynek
miami władała ruska dynastia Rurykowiczów.
Dodatkowego uroku dodają
miastu drewniane domy mieszkalne, charakterystyczne dla kresów
północno-wschodnich. To prawdopodobnie Brasław lub położone
kilkadziesiąt kilometrów na południe Głębokie są pierwowzorami
Radoliszek, fikcyjnej miejscowości, gdzie pracował warszawski profesor chirurgii Rafał Wilczur z dy-

logii T. Dołęgi-Mostowicza „Znachor” i „Profesor Wilczur”.

Ojczyzna trzech narodów
W skład Brasławskiego Parku
Narodowego wchodzi kilkanaście
jezior, z których największymi są:
Drywiaty, Strusto i Snudy. W okolicznych wioskach mieszkają Polacy, z których wielu zajmuje się sztuką ludową. Najbardziej znany jest

ludowy artysta Piotr Zalewski ze Słobódki, którego dom i ogród są istną
galerią rzeźb przedstawiających świętych, pracujących ludzi i zwierzęta.
Oprócz naszych rodaków
okolice Brasławia zamieszkują
także prawosławni Białorusini
i Rosjanie staroobrzędowcy, dlatego obok świątyń katolickich spotykamy cerkwie i molenny.
JAROSŁAW TADEUSZ
LESZCZYŃSKI
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