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YouGO!
w Telewizj i M

Od 1 lipca w krakowskich i łódzkich
tramwajach oraz autobusach, na 388
ekranach LCD emitowany jest nowy
cykl programu Dokoła Świata.
Projekt zakłada szereg reportaży,
przygotowanych we współpracy
z portalem turystycznym YouGO!,
przedstawiających relacje z podróży
w różne zakątki świata, a także liczne
pomysły na oryginalne spędzanie
wakacji .

Premierowy odcinek nowej seri i ,
prezentuje jedną z najpiękniejszych
wysp Europy - Gran Canarię. Autorzy
programu udali się z kamerą zarówno
na plaże, wydmy w Maspalomas,
a także w głąb wyspy, gdzie pośród gór
znajdują się piękne, małe
miejscowości.

Kolejne odsłony "Dokoła świata"
poświęcone będą między innymi
Malcie oraz Hiszpanii .

- Pasażerów komunikacji miejskiej
zabierzemy w okolice Krakowa
i Łodzi, a także do innych atrakcyjnych
turystycznie miejsc w Polsce
- zapowiada Grzegorz Pękała
z portalu www.yougo.pl.
- W reportażach pokazujemy
najładniejsze plaże, obiekty warte
zwiedzenia, regionalną kuchnię oraz
zwyczaje i imprezy.

Program telewizj i M emitowany jest
łącznie na 388 ekranach LCD,
w środkach komunikacji miejskiej na
terenie Krakowa i Łodzi. – Każdego
miesiąca staramy się urozmaicać naszą
ramówkę o ciekawe programy. Poprzez
emisję programu turystycznego
Dookoła Świata chcemy, aby osoby
pokonujące trasę do domu, pracy lub
w inne docelowe miejsca miały
możliwość zobaczyć lub dowiedzieć się

ciekawych rzeczy o odległych zakątkach
świata – mówi Patrycja Piórecka-
Pacholczyk, Dyrektor Oddziału Kraków
Novamedia innovision Sp.zo.o.
właściciela marki telewizja M. – Oprócz
emitowanych programów nasza telewizja
dostarcza podróżującym najnowsze
informacje m. in. z kraju oraz ze świata.
Dzięki podejmowanym inicjatywom, w
krótkim czasie uzyskaliśmy wysoką
rozpoznawalność marki i co
najważniejsze zdobyliśmy zaufanie
wśród pasażerów oraz reklamodawców.

Audycje podróżnicze emitowane są z
napisami w językach polskim i
angielskim. Rozszerzone materiały
publikowane będą równolegle w serwisie
www.yougo.pl. Szczegółowe informacje
na temat programów telewizj i M znaleźć
można na stronie www.telewizjam.pl



Pałac Buckingham
Największy na świecie pałac królewski wciąż
pełniący swą pierwotną funkcję.



Piccadil ly Circus
Piccadil ly Circus to skrzyżowanie głównych ulic
dzielnicy West End w Londynie tworzące plac,
który rozpoznajemy dzięki mrugającym neonom
na jednym z budynków. To miejsce spotkań
miejscowych i turystów oraz atrakcja turystyczna.



Tower Bridge
Most zwodzony otwierany około
tysiąca razy na rok. Ma dwie główne
wieże, które połączone są na górze
kładkami dla pieszych.



Tower of London
Budynek był fortecą, więzieniem i zoo. Dziś
przechowuje się tu klejnoty, insygnia koronacyjne
oraz broń. Legenda mówi, że dopóki na wieżach
Tower są kruki, dopóty istnieć będzie brytyjskie
imperium.



Pałac Westminsterski
Miejsce obrad dwóch izb Parlamentu Zjednoczonego Królestwa. Parlament
składa się z Izby Lordów i Izby Gmin. Tutaj są też dzwon i wieża zegarowa
Big Ben.



Westminster Abbey
Opactwo Westminsterskie to miejsce
l icznych koronacji na króla i królową
Wielkiej Brytanii . Są tu też królewskie
śluby i inne ważne
uroczystości.



Mil lennium Bridge
Most Mileni jny łączy dwie strony rzeki Tamiza.
Prowadzi od katedry Świętego Pawła po galerię
sztuki Tate Modern. Spacer nim obowiązkowy!





Katedra Świętego Pawła
Jest jedną z największych i najpiękniejszych
katedr na świecie. Mieści się w najstarszej części
Londynu - dzielnicy City. Góruje nad całym
miastem, dlatego z pewnością do niej traficie.



London Eye
Słynne obrotowe koło, z którego kapsuł możemy
podziwiać panoramę Londynu.



Trafalgar Square
Główny plac w centralnym Londynie. Powstał
w XIX wieku na miejscu dawnych stajni
królewskich, ku upamiętnieniu zwycięstwa Royal
Navy w bitwie morskiej pod
Trafalgarem w 1 805 roku.



Canary Wharf
Dzielnica wysokich wieżowców,
w których rezydują rekiny finansjery.
Tutaj mają siedzibę duże banki
o zasięgu globalnym. Zdjęcie zrobil iśmy
wieczorem z drugiej strony Tamizy.



30 St Mary Axe
Jeden z najbardziej charakterystycznych
budynków Londynu w dzielnicy City of London.
30 St Mary Axe zwany jest też ogórem
lub korniszonem (the Gherkin).



City Hall
Miejski ratusz, którego podłoga zamieniona
została w mapę Londynu. Warto zajrzeć
po drodze, gdy będziesz spacerować
nad brzegiem Tamizy.



Hyde Park
Od XIX wieku park jest popularnym miejscem
spotkań towarzyskich i wydarzeń kulturalnych.
W niedzielne poranki, ale nie tylko, w Speakers'
Corner każdy chętny może przemówić do tłumu.



Royal Albert Hall
Słynna sala koncertowa.



Soho
Najbardziej rozrywkowa dzielnica miasta.
Za dnia zapraszają sklepy i bary,
a wieczorem najgłośniejsze dyskoteki
miasta. Dla każdego
coś miłego.



Camden
Dzielnica Londynu uznawana za za centrum
alternatywnego stylu życia i ubioru. Kluby
muzyczne w Camden to idealne miejsce
na debiut dla początkujących zespołów.
Może spróbujesz ze swoją ekipą?



Muzeum Histori i Naturalnej
Natural History Museum to jedno z trzech
muzeów przy Exhibition Road w South
Kensington. Wstęp do muzeum jest bezpłatny,
podobnie jak do pozostałych - Science Museum
oraz Muzeum Wiktori i i Alberta.
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