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WITAJCIE
Zimą koncentrujemy się na dwóch opcjach podróżniczych: albo szykujemy się na stok, 

albo marzymy o ciepłych krajach. Dlatego też ten numer YouGO! Magazine poświę-

camy nartom w Polsce oraz Walencji, która - jak przewidujemy - już wczesną wiosną 

będzie hitem turystycznym wśród polskich turystów.

Stawiamy na region Walencji, ponieważ ma wszystko, czego potrzeba każdemu rodzajowi turysty. 

Ma piękne plaże i temperatury latem są wysokie. Słońca nie brakuje, o czym sam mogłem się przekonać 

w kwietniu, gdy byłem na genialnym festiwalu Las Fallas, a także w sierpniu, gdy rzucałem się pomi-

dorami na La Tomatinie. Po mieście oprowadził mnie Michał Marczyk. Relację wideo możecie obejrzeć 

w naszym portalu.

Zapraszam do lektury magazynu, a także odwiedzin na www.yougo.pl.

W portalu na bieżąco relacjonujemy wyprawy nasze i naszych Czytelników!

PS. Wszystkiego najlepszego w 2013 roku!

— Grzegorz Pękała, YouGO!



1. Polub nas na Facebooku

2. Podaj swoją propozycję, jak tanio podróżować oraz podaj e-mail kontaktowy

KonKuRS!
Mój sposób na tanie podróże
Lubisz podróżować? Masz swój sposób na tanie podróżowanie? 
Zatem weź udział w prostym konkursie, w którym możesz wygrać 
voucher na rezerwację noclegu w Wimdu.com

Najciekawsze propozycjenagrodzimy voucherami na noclegi 
w wimdu.com oraz nagrodami niespodziankami od www.yougo.pl

Sprawdź teraz! Wejdź na profil YouGO! na Facebooku

Wygraj voucher na noclegi
warty 100 euro!

https://www.facebook.com/pages/YouGO/195451643826538
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6% powierzchni Polski zaj-

mują pasma młodych gór 

fałdowych – Karpaty. Wśród 

tych pasm wymienić można 

m.in. Beskid Śląski, Mały, Ma-

kowski, Wyspowy, Żywiecki, 

Sądecki, Niski, Gorce, Pieniny 

i w końcu Tatry. Takie ukształ-

towanie powierzchni oraz 

uwarunkowania klimatyczne 

stwarzają bardzo dobre wa-

runki do uprawiania sportów 

zimowych w Polsce. Atutem 

jest także prężnie rozwijająca 

się infrastruktura narciarska. 

Doliczyć się można ponad 

65 kolei linowych i ponad 

700 wyciągów narciarskich. 

Niezliczone są kilometry tras 

do narciarstwa biegowego. 

Jednak narty w Polsce to nie 

tylko południowa część kraju, 

wyciągi spotkać możemy także 

w Warszawie, a nawet w sa-

mym Szczecinie. 
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Polskie ośrodki sportów zimo-

wych oferują narciarzom zróż-

nicowane trasy pod względem 

stopnia trudności: od tras dla 

początkujących, idealnych dla 

całych rodzin (dobrym przy-

kładem jest Białka Tatrzańska 

lub Zieleniec), poprzez stoki 

dla nieco bardziej zaawan-

sowanych narciarzy, jak np. 

Jaworzyna Krynicka, Czarna 

Góra, Pilsko, po trasy dla wyso-

ko zaawansowanych – Nosal 

czy Kasprowy Wierch w Za-

kopanem lub Stożek w Wiśle.

Położenie polskich tras nar-

ciarskich nie może konku-

rować np. z alpejskimi pod 

względem wysokości, jednak 

fakt, że niemal każdy stok 

narciarski w Polsce umożliwia 

jazdę po zmroku, powoduje, 

że jest to niespotykany ewe-

nement na skalę europejską. 

Z powodu braku oświetlenia 

tras alpejskich, białe szaleń-

stwo zazwyczaj kończy się po 

godzinie 16:00. 
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Do najpopularniejszych ośrod-

ków narciarskich w Polsce zali-

cza się głównie Karpacz, który 

jest wymarzonym miejscem 

dla narciarzy. Panujące tutaj 

warunki klimatyczne powodu-

ją, że pokrywa śnieżna utrzy-

muje się nawet do 95 dni. Ilość 

wyciągów oraz różnorodność 

ich stopnia trudności sprawia, 

że każdy znajdzie tutaj coś dla 

siebie.

Na uwagę zasługuję także 

Szklarska Poręba o typowo 

górskim klimacie. Można 

poczuć się tutaj niemalże jak 

w Alpach. Pokrywa śnieżna 

utrzymuje się przez około 

110 dni, wypoczynkowi sprzyja 

duże nasłonecznienie. W Wier-

chomli znajduje się najdłuższa 

kolej krzesełkowa w Polsce, 

a stacja narciarska Dwie Do-

liny Muszyna – Wierchomla 

jest nie lada gratką nawet dla 

doświadczonych narciarzy.
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 Wśród zimowych miejscowo-

ści nie może zabraknąć na-

szej zimowej stolicy, jaką jest 

oczywiście Zakopane. Jest to 

największy w Polsce ośrodek 

turystyki górskiej i sportów zi-

mowych. Śnieg pojawia się już 

w listopadzie i utrzymuje się 

aż do maja. Zaprawieni nar-

ciarze nie odpuszczą zapewne 

szusom z Kasprowego Wier-

chu, natomiast ci mniej za-

awansowani mogą korzystać 

z szerokiego wachlarza mniej-

szych stoków narciarskich. 

W obrębie Podhala znajduje 

się mnóstwo wyciągów ideal-

nie przygotowanych do jaz-

dy, regularnie ratrakowanych 

i dośnieżanych sztucznym 

śniegiem. By zaspokoić wyma-

gania turystów nie wystarczy 

już tylko dbać o dobre warunki 

na stoku, ceni się teraz także 

dobrą, regionalną kuchnię, wy-

sokiej klasy zaplecze noclego-

we oraz szereg innych atrakcji 

towarzyszących – Białka Ta-

trzańska. Nie trudno odna-

leźć takie miejsca na zimowej 

mapie Polski.
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Również Beskidy ze swoją zi-

mową stolicą, jaką jest Szczyrk 

może pochwalić się bogatą in-

frastrukturą narciarską. Łączna 

długość tutejszych wyciągów 

to 7800 m, a tras narciarskich 

22 km. Oprócz licznych wycią-

gów i kolei znajdują się tutaj 

4 skocznie narciarskie oraz 

liczne trasy biegowe. Naj-

bardziej wybredni narciarze 

zaspokoją tutaj swoje wyma-

gania.

W większych polskich mia-

stach również można zaznać 

uroków narciarskiej zimy, 

w okolicy Krakowa w Paczół-

towicach znajdują się trasy 

narciarskie o długości 750 m, 

w Warszawie pojeździć może-

my na całorocznym stoku nar-

ciarskim „Szczęśliwice”, gdzie 

znajdują się wyciąg krzesełko-

wy oraz orczykowy, a nawet 

w dalekim Szczecinie zjechać 

możemy z Gubałówki, gdzie 

najdłuższa trasa liczy 360 m.
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http://bezdroza.pl/view/8150w
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wćalencjććća
Walencja leży w Hiszpanii, nad brzegiem Morza Śródziemnego. Liczy oko-

ło 800 tysięcy mieszkańców, którzy używają głównie języka hiszpańskiego 

(kastylijskiego) oraz walencyjskiego (valenciano), podobnego do kataloń-

skiego.

Zwiedzanie Walencji najwięcej przyjemności sprawia w marcu, kiedy jest 

już w miarę ciepło i organizowany jest wielki festiwal Las Fallas. W sierp-

niu warto przyjechać na La Tomatina, czyli bitwę na pomidory w pobliskiej 

miejscowości Buñol.



wćalencjććća
Jak dotrzeć do 
Walencji?

Brak jest bezpośrednich lotów 

z Polski do Walencji. Można le-

cieć np. do Barcelony lub Alican-

te i stamtąd dotrzeć pociągiem, 

autobusem lub wynajętym sa-

mochodem. Samolotem możemy 

dolecieć na przykład z Krakowa 

przez Palma de Mallorca.

Komunikacja 
miejska 
w Walencji

Kursuje metro oraz autobusy. 

Mapy sieci komunikacyjnej są do 

odebrania za darmo w punktach 

informacji turystycznej. Znaj-

dziesz tam także mapę „rowero-

wej” Walencji - Valenbisi. Za kar-

tę uprawniającą do korzystania 

przez tydzień z miejskich rowe-

rów zapłacisz 10 euro.

Gdzie spać?

Hotele Husa (od ok. 60 euro) – 

husa.es

Apartamenty (od 55 euro za 6 osób 

= mniej niż 10 euro na osobę) – 

friendlyrentals.com, waytostay.com

Szukać noclegu można także na 

wimdu.com oraz airbnb.com, 

a na Couchsurfing.org jest sporo 

osób gotowych przenocować nas 

za darmo.

http://husa.es
http://friendlyrentals.com
http://waytostay.com
http://friendlyrentals.com
http://friendlyrentals.com
http://couchsurfing.org


wćalencjććća
Co i gdzie jeść?

Tradycyjną potrawą jest paella, która kosztuje około 17 euro. W barach zjemy obiad w cenach 30 – 70 euro. 

Najlepsze produkty regionalne są na Mercado Central. Obowiązkowo zakup na pamiątkę przysmaki Hiszpa-

nów – turrony. Możesz także przywieźć lokalny napój wysokoprocentowy – Aigua de Valencia. W czasie im-

prezy Las Fallas (19 marca) spróbuj serwowanych z sosem czekoladowym churros (paluszki smażone w głę-

bokim tłuszczu) i bunuelos (smażone kulki ciasta dyniowego). Podczas Tomatiny (ostatnia środa sierpnia) 

w Buñol rozstawianych jest mnóstwo stoisk z sangrią.

Klimat

Mało tu deszczu, a jeśli już to pada w październiku. Najwięcej słońca czeka nas w lipcu. Temperatury przez 

cały rok są zwykle powyżej 10 stopni, a powyżej 20 stopni – od czerwca do października.



Zwiedzając Walencję warto poruszać się metrem. Zachowaj 

kartę do metra, aby mieć tańsze przejazdy.

walencja



Miasto zwiedza się przyjemnie na rowerach. Warto popytać 

miejscowych, czy nie udostępnią Ci swojej karty Valenbici.



Miasteczko Sztuki i Nauki w Walencji (Ciudad de las Artes 

y las Ciencias) to monumentalne budowle z muzeum, salą 

kinową, oceanarium i operą.



El Palau de les Arts Reina Sofía – opera, miejsce grania 

spektakli i koncertów.



L’Hemisferic to budynek przypominający olbrzymie oko – 

w środku znajdują się planetarium i kino IMAX. Organizo-

wane są też spektakle laserowe.



Torres de Serranos – pozostałości średniowiecznych zabu-

dowań wraz z obronnymi wieżami (dzielnica Carmen).



Trunek z Walencji – Aigua de Valencia. Wyrabia się go 

z hiszpańskiego szampana cava, najlepszych pomarańczy 

pod słońcem (czyli lokalnych), wódki oraz ginu.



Bioparc to ogród zoologiczny, w którym nie ma krat. Zwie-

rzęta spacerują wolno po wybiegach i można je oglądać 

w ich naturalnych środowiskach.



Zgromadzono tu rozmaite gatunki zwierząt – w tym lwy, 

nosorożce, hieny, żyrafy, zebry...



Żyrafa na wyciągnięcie ręki w Bioparku.



Horchata de chufa to chłodzący napój z wody, cibory ja-

dalnej oraz cukru. Spożywa się go w specjalnych barach 

zwanych horchateria. Do horchaty dostaniesz słodką bułkę 

zwaną farton.



W Walencji nie trudno o lokalną potrawę – paellę.



Churros to lokalne słodycze. Tłuste, ale warto raz sobie na 

nie pozwolić.



Bunuelos to pączki z ciasta dyniowego. Też tłuste, jednak pyszne.



Katedra w Walencji. Warto wspiąć się na szczyt wieży 

Miguelete, aby podziwiać panoramę miasta.



Katedra reprezentuje architekturę gotycką w wersji kata-

lońsko-śródziemnomorskiej, ale można się tam doszukać 

również elementów stylu romańskiego, gotyku francu-

skiego, renesansu oraz neoklasycyzmu. Główna kaplica – 

Capilla Mayor – utrzymana jest w stylu baroku.



Katedra poświęcona jest Matce Bożej i stanowi siedzibę 

diecezji Walencja. Najwięcej emocji wzbudza Święty Graal 

(w bocznej kaplicy). Kielich używany był przez Jezusa pod-

czas Ostatniej Wieczerzy. Święty Graal został podarowany 

katedrze przez króla Alfonas V Aragońskiego w 1436 roku.



Sztuczne ognie podczas Las Fallas zwane castillo. Czegoś 

takiego w Polsce raczej nie widzieliście. Fajerwerki trwają 

kilkanaście minut i rozjaśniają całe niebo nad Walencją.



Meduzy w Oceanografic w Miasteczku Sztuki i Nauki.



Konik morski



Jedną z większych atrakcji są rekiny. Oglądać je można 

w podwodnym tunelu. Jeśli kogoś przerażał film „Szczęki”, 

niech zamknie oczy ;)



Moonfish to wyjątkowa, gigantyczna ryba – zobaczysz ją 

w Oceanografic.



Oceanografic otoczone jest wodą, w której brodzą ptaki. 

Na zewnątrz jest też zbiornik dla pingwinów, które niespo-

dziewanie zaadoptowały się do hiszpańskich temperatur.



Oliwa z oliwek to jeden z pomysłów na pamiątkę z Walencji.



Plaża Las Arenas w Walencji – cisza, spokój, dobry piasek 

i piękne morze.



Fontanna w kształcie łódki z żaglem przy Las Arenas.



Plaża Malvarrosa, a w tle port.



Port Saplaya na skraju plaż w Walencji.



Surferzy upodobali sobie odcinek wybrzeża przy Port Saplaya.



Restauracja LaLola w pobliżu katedry. Organizowane są tu 

wieczory z flamenco.



Serwowane są tu potrawy z certyfikatem zdrowej żywno-

ści, dobrej dla kondycji klienta. Kuchnia jest tradycyjna, 

choć lekko unowocześniona.



Mercado Central to jeden z największych rynków Europy.



Kupimy tu między innymi lokalne szynki jamon, które po-

kroi na naszych oczach pracownik stoiska.



Pełno tu owoców morza i ryb.



Przed oczami mienią się kolory różnych owoców i warzyw.



Na stoiskach z oliwami możemy spróbować ich smaku.



Największy plac miasta. Mieści się przy nim ratusz 

(ayuntamiento). Podczas Las Fallas staje tu najważniejsza 

falla i organizowane są tu największe masclety.

las fallas



Calle Sueca (ulica Szwedzka) podczas Las Fallas zamienia 

się w ulicę światła.



To wówczas najbardziej rozświetlona okolica w Walencji. 

Po drodze znajdziemy sporo stoisk z lokalnymi smakołykami.



Dziecięca falla.



Płonąca rzeźba przy Calle de los Leones.



Mała rzeźba w ogniu przy Calle de los Leones.



Falla orientalna.



Płomienie trawiące rzeźbę unoszą się często nad 

dachy budynków. Dlatego przy każdym spaleniu 

asystuje straż pożarna.



Aby uchwycić płonącą fallę w najlepszym momencie trzeba 

stać w miarę blisko i przygotować się na uderzenia gorąca. 

Uważaj też na spadający popiół!



Tradycją Las Fallas jest pobudka, czyli despierta. Mimo iż 

balowałeś przez całą noc orkiestra nie pozwoli Ci pospać 

zbyt długo.



W despierta maszerują także kobiety z danej dzielnicy. Co 

roku wybierana jest najładniejsza fallera w mieście.



Wyobraź sobie sztuczne ognie, których nie widać, a sły-

chać i czuć. Mascleta to gigantyczne wybuchy fajerwerków 

i petard na ulicach Walencji.



Mascleta to prawie świętość. Są nawet specjalne sklepy 

zwane petarderia. Spodziewaj się też wystrzałów petard 

tuż pod Twoimi nogami. Pojawiają się niespodziewanie 

i ogłuszają na długą chwilę. Po tygodniu ma się już huku 

dość na cały rok. Do następnego Las Fallas.



Najpiękniejsze fallery dzielnic pod kwiecistym pomnikiem 

Matki Boskiej.



Fallery chętnie pozują z turystami. Też sobie zrób z nimi 

zdjęcie, aby potem szpanować na Facebooku! ;)



Ofrenda to procesja ku czci Matki Boskiej, która dociera na 

Plaza de la Virgen pod Bazylikę Maryi Dziewicy. Wokół po-

mnika przechodzą delegacje z dzielnic Walencji.



Pod wieczór rzeźba z kwiatów wygląda już całkiem okazale.



Ukończona statua na Plaza de la Virgen.



Arena walk byków, czyli corridy.



W pobliskim Buñol w ostatnią środę sierpnia organizowa-

na jest La Tomatina.

la tomatina



Impreza polega na obrzucaniu się pomidorami (tomatos).



Po godzinie walki na zgniecione pomidory wszystkie bu-

dynki i ulice mają czerwony kolor.



Jeśli udajesz się na Tomatinę, weź stare ubrania, które 

możesz wyrzucić oraz wodoodporny pokrowiec na aparat. 

I baw się dobrze z tysiącami Hiszpanów!



http://www.travelone.pl


Slajdowisko
Gran Canaria
We wtorek 27 listopada spotkaliśmy się z Czytelni-

kami portalu turystycznego YouGO! w pubie Sibro 

w Krakowie i porozmawialiśmy o wyspie Gran Canaria. 

Obejrzeliśmy zdjęcia i film z Gran Canarii oraz porozma-

wialiśmy o tym, jak tanio dolecieć na wyspę oraz gdzie 

spać podczas wakacji.



O Gran Canarii opowiedział 

Grzegorz Pękała z portalu 

yougo.pl

– Doleciałem do wyspy przez 

Maltę i Barcelonę, a w każ-

dym z tych miejsc spędziłem 

po kilka dni. Loty w obrębie 

Hiszpanii są zazwyczaj stosun-

kowo tanie, dlatego najdroż-

szymi lotami w całej podróży 

są te, które pozwalają nam wy-

dostać się z Polski na Półwy-

sep Iberyjski – mówi Grzegorz. 

– Na Gran Canarii znajdziemy 

zarówno ekskluzywne hotele, 

jak i couchsurferów, u któ-

rych przenocujemy za darmo. 

– szczegóły opublikujemy na 

www.yougo.pl oraz naszym 

profilu na Facebooku.

Tymczasem zapraszamy do 

obejrzenia materiałów na 

grancanaria.yougo.pl

Warto nie tylko opalić się na 

plażach w Maspalomas, ale 

także odwiedzić stolicę wyspy 

– Las Palmas de Gran Canaria 

ze starym miastem Veguetą, 

jak również wypożyczyć auto 

(w lokalnej wypożyczalni to 

około 25 euro za dzień) i do-

trzeć do miejscowości w głębi 

lądu – Teror, Arucas, Aguimes 

czy Pozo Izquierdo.

Pub Sibro zapewnił wszyst-

kim sangrię oraz hiszpańską 

muzykę. Portal YouGO! roz-

dał przewodniki i praktyczne 

mapy po Gran Canarii. Ko-

lejne spotkanie już wkrótce 

http://grancanaria.yougo.pl


Mieszkasz w Krakowie lub planujesz go 
odwiedzić?

Kup Kartę na Plus i uzyskaj rabaty 
w restauracjach i pubach!

Poznaj zniżki i zamów kartę przez Internet

http://praktycznyprzewodnik.blogspot.com/2012/12/karta-na-plus-2013.html


Dołącz do społeczności podróżników na www.yougo.pl

W następnym numerze: 
Oslo oraz stoki narciarskie w Polsce

Skład i opracowanie graficzne: Arnold Kotra
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