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WITAJCIE
Pora na wakacje! Zima długo trzymała, a wiosna skradała się nieśmiało. Tym bardziej 

tęskniliśmy za latem i wakacjami. Czas na wypoczynek, tam gdzie lubisz – nad jezio-

rem, morzem lub w górach. Dlatego podpowiadamy w tym numerze YouGO! Magazi-

ne, gdzie można pojechać w Polskę lub polecieć do innych państw.

Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły – gromadzimy je cały czas na www.yougo.pl

Najciekawsze z nich nagrodzimy oraz opublikujemy w kolejnym numerze magazynu.

Zapraszam do lektury i pozostaję do dyspozycji pod kontakt@yougo.pl

— Grzegorz Pękała, YouGO!

http://www.yougo.pl
mailto:kontakt%40yougo.pl?subject=


Wakacje 
na 

wyspach



majorka
Valldemossa to najwyżej położone mia-

sto Majorki. Niegdyś gościło Fryderyka 
Chopina oraz George Sand. Dzięki tej 

wizycie dzisiaj możemy zwiedzać tam 
muzeum oraz brać udział w festiwalu ku 
czci kompozytora. Palma de Mallorca to 

główne miasto wyspy, w którym imprezu-
ją Niemcy i Anglicy. Warto udać się z niej 

w podróż do Soller zabytkowym pocią-
giem. Z Polski dolecimy na główne lotni-

sko tanimi liniami.

Przeczytaj o Majorce 
na naszym portalu.

mailto:http://www.yougo.pl/wakacje/44/wakacje-w-palma-de-mallorca-majorka-zachodnia%20?subject=
mailto:http://www.yougo.pl/wakacje/44/wakacje-w-palma-de-mallorca-majorka-zachodnia%20?subject=


malta
Błękitna Laguna (Blue Lagoon) 
znajdująca się przy wyspie Comino 
jest jedną z najczęściej odwiedza-
nych atrakcji Malty. Zachwyca wi-
dokami i urzeka turkusowymi bar-
wami wody. 

Przeczytaj o Malcie 
na naszym portalu.

mailto:http://www.yougo.pl/wakacje/10/wakacje-z-yougo-malta?subject=
mailto:http://www.yougo.pl/wakacje/10/wakacje-z-yougo-malta?subject=


gran canaria
Playa de Maspalomas i Playa del Ingles zajmują połu-

dniową część wyspy Gran Canaria. Pierwsza z nich jest 
nieco bardziej dzika od plaży Ingles. Ta druga oblega-

na jest głównie przez rodziny z dziećmi. Wyspa oferuje 
mnóstwo atrakcji – dla aktywnych i dla spokojnych. 

Więcej przeczytacie o niej w portalu yougo.pl

mailto:http://www.yougo.pl/wakacje/21/pomysl-na-wakacje-gran-canaria%20?subject=


Fuerteventura
Fuerteventura to najstarsza, licząca 22 miliony lat, naj-
dłuższa i druga co do wielkości wyspa archipelagu Wysp 
Kanaryjskich. Słynie ze swoich bajecznie piaszczystych 
plaż, na które piasek nawiewany jest wprost z Sahary.

Więcej informacji znajdziesz na YouGo.pl

http://


Zakynthos 
Grecka wyspa należąca do archipelagu 

Wysp Jońskich, nazwana przez Wenecjan 
kwiatem Wschodu. Słynie z rajskich plaż, 

a przede wszystkim z fantastycznej Zatoki 
Wraku, którą podziwiać można z punktu wi-

dokowego, umiejscowionego nad zatoką.

Więcej informacji znajdziesz 
na YouGo.pl

http://www.yougo.pl/przewodnik/30/zakynthos%20
http://www.yougo.pl/przewodnik/30/zakynthos%20


Teneryfa
Często nazywana „ziemią obiecaną” turystów z całego świa-
ta. Tutaj panuje wieczna fiesta, zawsze jest czas na dobrą 
zabawę i relaks, a wyjątkowy wyspiarski klimat pozwala 
w pełni korzystać z atrakcji wyspy.
 
Więcej informacji znajdziesz na naszym portalu.

http://www.yougo.pl/wakacje/63/wyspy-kanaryjskie


Sycylia 
San Vito lo Capo przez wielu uznawana jest za najpięk-
niejszą plażę Włoch. Rozciąga się na północnym zacho-
dzie wyspy Sycylia. Dotrzeć można tutaj autobusem  
AST, na przykład z Trapani. A do Trapani dolecimy 
niskokosztowymi lotami.

Przeczytaj więcej o Sycyli na YouGo.pl

http://www.yougo.pl/film/2418/najpiekniejsza-plaza-wloch-san-vito-lo-capo-sycylia


wakacje 
w Europie



BARCELONA 
Stolica Katalonii, która przyciąga architekturą Gaudiego, 

magiczną atmosferą barów oraz długimi plażami. Z Polski 
dolecimy tam tanimi liniami. Dobra na wakacje i na krót-

kie city breaki. W pobliżu plażowy kurort Sitges.

Przeczytaj przewodnik po Barcelonie YouGo.pl

http://www.yougo.pl/przewodnik/22/przewodnik-po-barcelonie-wideo


BOLONIA 
Stolica włoskiego regionu Emilia Roma-
nia. Blisko stąd także do innych miast, 
takich jak Florencja, Parma, Modena czy 
Ferrara. Po przybyciu tutaj tanimi liniami 
lotniczymi możemy też pojechać na wa-
kacje w Rimini.

Przeczytaj więcej na naszym portalu.

http://wlochy.praktycznyprzewodnik.eu/regiony-wloch/emilia-romania/bolonia/


BRUGIA 
Belgijskie miasteczko zaliczane do tych najbardziej romantycz-

nych miast, obok Paryża i Wenecji. Starówka tego miasta od 
2000 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNE-

SCO. Można dolecieć z Polski tanimi liniami do lotniska Charle-
roi (Bruksela), po czym jedziemy dwie godziny pociągiem.



 
Stolica Węgier słynąca z olśniewającej secesyjnej architektury, 
kojących kąpieli w basenach termalnych i wyjątkowej atmosfery 
tętniącego życiem miasta. Do Budapesztu dolecimy tanimi linia-
mi, warto wybrać się także samochodem lub autobusem, zwie-
dzając po drodze urocze zakątki.

Dowiedz się jak zwiedzić Budapeszt w trzy dni!

BUDAPESZT

http://www.yougo.pl/relacja/33/budapeszt-w-trzy-dni


FLORENCJA 
Stolica włoskiej Toskanii, przepełniona duchem 

Renesansu. Wraz z każdym pobytem w tym mie-
ście, odkrywa się go na nowo.

Przeczytaj praktyczny 
przewodnik po Florencji.

http://wlochy.praktycznyprzewodnik.eu/regiony-wloch/toskania/florencja/
http://wlochy.praktycznyprzewodnik.eu/regiony-wloch/toskania/florencja/


LONDYN 
Największe centrum finansowe 
świata obfituje nie tylko w biu-
rowce, ale też we wspaniałe zabyt-
ki i atrakcje. W samym Londynie 
znajduje się około 3 800 pubów, 
6 100 restauracji i ponad 
40 000 sklepów.

Poznaj największe atrakcje 
Londynu!

http://www.yougo.pl/film/3122/najwieksze-atrakcje-turystyczne-londynu
http://www.yougo.pl/film/3122/najwieksze-atrakcje-turystyczne-londynu


LUKSEMBURG 
Państwo graniczące z Francją, Niemcami i Belgią. Choć 

oficjalna nazwa to Wielkie Księstwo, tak naprawdę jest to 
niewielki, ale gościnny kraj. W weekendy stolica pustosze-

je, bowiem pracownicy międzynarodowych firm wracają 
do swoich rodzinnych stron.

Przeczytaj więcej o Luksemburgu na YouGo.pl

http://www.yougo.pl/miejsce/1245/twierdza-luksemburg


MADRYT 
Park Retiro to zielone serce Madrytu, po-
łożone wzdłuż ulicy Alfonso XII na prze-
strzeni 118 hektarów. Już od 1935 roku 
jest uznawany za ogród zabytkowy i ar-
tystyczny. Park jest otwarty w okresie let-
nim w godzinach 6:00–24:00 i w okresie 
zimowym 6:00–22:00. W Madrycie warto 
zajrzeć też na plac Puerta del Sol, stadion 
Santiago Bernabeu oraz zwiedzić ciekawe 
muzea z Prado 
na czele.

Przeczytaj więcej na naszym portalu

http://www.yougo.pl/przewodnik/55/madryt


Zlokalizowana nad brzegiem Morza Śródziemnego w Hiszpanii. Zwie-
dzanie Walencji polecamy w marcu, kiedy jest już w miarę ciepło 
i organizowany jest wielki festiwal Las Fallas. Latem miasto bywa 

najgorętszym w całym kraju. Blisko stąd na Ibizę i Formenterę. Tanie 
linie lotnicze latają też stąd na Wyspy Kanaryjskie, Majorkę, Minorkę 

i głównych miast Półwyspu Iberyjskiego.

Przeczytaj więcej o Walencji na YouGo.pl

WALENCJA 

http://www.yougo.pl/przewodnik/51/przewodnik-po-walencji-wideo


SZTOKHOLM 
Położona na 14 wyspach zielona stolica Szwecji. Jedną 
trzecią powierzchni miasta zajmuje zabudowa miejska, 
a na resztę składają się lasy, parki i jeziora. Najlepszy czas 
na zwiedzanie to okres od maja do października. Latem 
dzień wydłuża się do 18 godzin.

Dowiedz się więcej na YouGo.pl

http://www.yougo.pl/wakacje/11/city-break-sztokholm


OSLO 
Stolica i jednocześnie największe miasto Norwegii. Otoczone 

jest wzgórzami i górami, położone nad malowniczym fiordem 
Oslofjord. Z Polski dolecieć tam możemy tanimi liniami. Skan-
dynawia jest uznawana za najtańszą właśnie w lecie, głównie 
w sierpniu, gdy skandynawskie rodziny udają się na wakacje.

Przeczytaj przewodnik po Oslo na naszym portalu

http://www.yougo.pl/przewodnik/58/oslo-idealne-polaczenie-miejskiego-zgielku-i-swobodnego-dostepu-do-natury


PIZA 
Miasteczko położone w Toskanii, którego symbolem sta-
ła się krzywa wieża. Oprócz tej budowli znajdziemy tu-
taj urokliwe kościoły, katedry oraz najpiękniejszy włoski 
cmentarz. Tanie loty na przykład Ryanairem z Warszawy 
i Krakowa.

Przeczytaj o Toskanii na YouGo.pl

http://www.yougo.pl/wakacje/83/toskania


PRAGA 
Stolica Czech znana z romantycznych zakamarków mia-

sta i oczywiście ze swoich zabytków. Kogo nie zachwycą: 
Most Karola, Hradczany, Mala Strana, wyspa Kampa, Stare 

Miasto, wzgórze Petrin oraz liczne ogrody i parki?

Poznaj Pragę dzięki naszemu przewodnikowi

http://www.yougo.pl/przewodnik/23/przewodnik-po-pradze-atrakcje-turystyczne


www.cracovia-travel.pl


wakacje 
w Polsce 



Kalwaria Zebrzydowska  
Miejscowość w południowej Polsce rozsła-
wiona przez Sanktuarium Maryjne, nawiedza-
ne wielokrotnie przez błogosławionego Ojca 
Świętego Jana Pawła II oraz jego następcę 
papieża Benedykta XVI. W 1999 roku zespół 
architektoniczny i krajobrazowy oraz park 
pielgrzymkowy z XVII wieku zostały wpisane 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Przeczytaj więcej na YouGo.pl

http://www.yougo.pl/film/2416/wadowice-kalwaria-zebrzydowska-i-barwald-weekendowa-wycieczka


lublin 
Jedno z większych miast wschodniej Polski. Malowniczo położony 

zamek dominuje nad panoramą miasta. Z tarasu Wieży Trynitar-
skiej podziwiać można piękny widok na Lublin.

Skorzystaj z naszego praktycznego przewodnika

http://praktycznyprzewodnik.blogspot.com/2009/02/lublin.html


SandomiErZ 
Miasteczko malowniczo położone jest na siedmiu wzgó-
rzach, nad rzeką Wisłą. Stąd często nazywane jest „małym 
Rzymem”. Przez miasto przebiegają szlaki turystyczne: 
cysterski, św. Jakuba, Via Jagiellonica, 
Architektury Drewnianej.



Sucha bESKidZKa 
Miasteczko położone na południu Polski, które poszczy-

cić może się manierystycznym zamkiem, zwanym „Małym 
Wawelem”. Niegdyś był on siedzibą Castiglone-Suskich, 

następnie Komorowskich, później Wielopolskich, 
Branickich i Tarnowskich.

Przeczytaj o zamku sucheckim na YouGo.pl

http://www.yougo.pl/miejsce/658/zamek-w-suchej-beskidzkiej


wadowicE 
Na każdym kroku spotkać mo-
żemy symbole i znaki przy-
pominające o tym, że jest to 
miasto rodzinne Jana Pawła II. 
Możemy także wybrać się na 
Szlak Karola Wojtyły prowadzą-
cy po obiektach związanych 
z tą postacią.

Dowiedz się więcej 
o Wadowicach na YouGo.pl

http://www.yougo.pl/film/2416/wadowice-kalwaria-zebrzydowska-i-barwald-weekendowa-wycieczka
http://www.yougo.pl/film/2416/wadowice-kalwaria-zebrzydowska-i-barwald-weekendowa-wycieczka


KraKów 
Wisła pięknie wpisuje się w krajobraz Krakowa. Bulwary 
Wiślane pod Wawelem to tradycyjne miejsce spacerów 

krakowian i turystów w czasie upałów. W okresach wio-
sennych wały chronią miasto przed ewentualną powo-
dzią. Nad brzegiem Wisły powstało wiele popularnych 

miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych. Dojdziemy nimi na 
Wawel, Salwator, Kazimierz i Podgórze.

Zobacz nasze zestawienie zabytków Krakowa

http://www.yougo.pl/przewodnik/19/top-5-zabytkow-centrum-krakowa%20


ZaKopanE 
Stolica Tatr położona u ich stóp, 
oblegana przez turystów nie tylko 
zimą, ale i latem. Miasto leży na 
wysokości 750–1126 m n.p.m. i jest 
najwyżej położonym w Polsce.

Dowiedz się więcej 
o Zakopanem 
na naszym portalu

http://www.yougo.pl/szukaj%3Fquery%3Dzakopane
http://www.yougo.pl/szukaj%3Fquery%3Dzakopane
http://www.yougo.pl/szukaj%3Fquery%3Dzakopane


www.travelone.pl


wydarzenia



TomaTina –  
bitwa na 

pomidory w 
Buñol

 
Miejscowość położona niedaleko od Walencji, w której co 

roku w ostatnią środę sierpnia organizowana jest La Toma-
tina, czyli bitwa na pomidory. Każdy „wojownik” wychodzi 

z tej imprezy przemoknięty sosem pomidorowym do su-
chej nitki. 

Przeczytaj o La Tomatinie na naszym portalu

http://www.yougo.pl/wydarzenie/122/la-tomatina


Pielgrzymka 
do Santiago de 
ComposTela

Droga św. Jakuba jest jednym z najważniejszych szlaków 
pielgrzymkowych chrześcijan, obok szlaków do Rzymu 
i Jerozolimy. Kult św. Jakuba w Santiago rozpoczął się już 
w IX wieku i miał charakter przede wszystkim religijny. 

Dowiedz się więcej o Santiago de Compostela na YouGo.pl

http://www.yougo.pl/wakacje/120/camino-de-santiago-droga-sw-jakuba


Ciekawe imprezy na wakacje 
KIRKPINAR (Edirne / Turcja) czerwiec

CALCIO STORICO (Florencja / Włochy) przełom czerwca i lipca

SANFERMINES (Pampeluna / Hiszpania) 7–14 lipca

DZIEń ZDOBYCIA BASTYLII (Paryż / Francja) 14 lipca

BITWA POD GRUNWALDEM (Polska) około 15 lipca

PALIO DI SIENA (Siena / Włochy) 2 lipca i 16 sierpnia

OLAVSOKA (Torshavn / Dania) 28–29 lipca

SPEKTAKL ŚREDNIOWIECZNY (Carcassonne / Francja) lipiec–sierpień

GUALTERIANAS (Guimares / Portugalia) początek sierpnia

ASTE NAGUSIA (Bilbao / Hiszpania) połowa sierpnia

NOTTING HILL CARNAVAL (Londyn / Wielka Brytania) ostatni weekend sierpnia

BRAEMAR HIGHLAND GATHERING (Braemar / Wielka Brytania) pierwszy weekend września

REGATA STORICA (Wenecja / Włochy) pierwsza niedziela września

FESTYN ARCHEOLOGICZNY (Biskupin / Polska) trzeci tydzień września

KARTAGIńCZYCY I RZYMIANIE (Kartagena / Hiszpania) druga połowa września

LA MERCE (Barcelona / Hiszpania) około 24 września

Ciekawe imprezy na wakacje Ciekawe imprezy na wakacje 



Dołącz do społeczności podróżników na www.yougo.pl

W następnym numerze: 
Wasze pomysły na wakacje oraz relacja z Ibizy

Skład i opracowanie graficzne: Arnold Kotra

mailto:moodpecking.carbonmade.com?subject=

