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Niegdyś podzielony
na dwa miasta położone
na brzegach Dunaju
Budapeszt wyrósł
na metropolię
o niepowtarzalnym uroku

Tony Martin wie, jak
postępować z największym
gadem Ameryki
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Archiwum Tony’ego Martina

Buda i Peszt

Marrakesz
Wąskie i kręte uliczki
medyny, arabskiej starówki,
sąsiadują tu ze szkłem
i stalą bogatej i nowoczesnej
marokańskiej metropolii
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Ś W I A T

Kraina Wąwozów kusi wonią
pieprzu, wanilii i kardamonu
Idukki to malowniczy,choć mało jeszcze znanyregion indyjskiego stanu Kerala

POLSKA
NA WEEKEND

Wrocław
Targi turystyczne

Już dziś rozpoczyna się
druga edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych. Tak jak poprzednio,
Targi odbywają się wHali
Stulecia. Zachęceni sukcesem poprzedniej edycji, organizatorzy spodziewają się
obecności 300 wystawców
iponad 12 tysięcy odwiedzających. Poza sprawdzonymi
już atrakcjami druga edycja
to również nowości – targom
będzie towarzyszył Jarmark
Dolnego Śląska, podczas którego będzie można smakować potraw regionalnych.
Wśród imprez towarzyszących warto wymienić zawody
Mini Bolidy Formuły 1,
Mistrzostwa Mind Ball
iEuropejską Grę Terenową.
Gośćmi specjalnymi tagów
będą podróżnicy – Martyna
Wojciechowska, Wojciech
Cejrowski iRyszard
Czajkowski.
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12– 14 lutego
Hala Stulecia,ul.Wysta wowa 1
mttwroclaw.pl

Turbacz
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Alpinus Winter Camp

Szakta jest lokalnym bóstwem Kerali.Kolorowe posągi bogini są doskonale widoczne na tle porośniętych dżunglą gór

Morsy zimą kąpią się wprzeręblu, podobnie zimowe
biwakowanie wgórach jest
możliwe, aprzede wszystkim
– bezpieczne. Podczas 48 godzin spędzonych na ośnieżonym Turbaczu organizatorzy
będą uczyć uczestników spotkania, jak nie zginąć zimą
wgórach. Wprogramie między innymi: szkolenie lawinowe, szkolenie medyczne, testowanie górskiego sprzętu
biwakowego, nocleg pod namiotem na śniegu oraz slajdowisko podróżnika Marcina
Gienieczki. Na spotkanie
zaproszeni są wszyscy miłośnicy gór iturystyki. Organizatorzy gwarantują niezapomniane przeżycia iekstremalną przygodę wprawdziwie zimowych warunkach.
12– 14 lutego
wintercamp.wgl.pl

