
 
 

 
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY  

https://www.traveliada.pl/przewodnik/ 
 
 

 

Filmowe przewodniki 

https://www.youtube.com/watch?v=bpkWFfLlqDg&list=PLOEIfInxycdPwN2Juq3_j2-

L_VSihpfab 

 

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO KRAJACH 

Izrael przewodnik turystyczny 
https://www.youtube.com/watch?v=uHRJI8AjEP0&list=RDQM3aZkhP4tTxg&start_radio=1 

Wietnam przewodnik turystyczny 
Izrael przewodnik turystyczny 

Portugalia przewodnik turystyczny 

Sardynia przewodnik turystyczny 

Andaluzja przewodnik turystyczny 

Litwa, Łotwa, Estonia przewodnik turystyczny 

Szwecja przewodnik turystyczny 
 

Chorwacja przewodnik turystyczny 

https://www.chorwacja.pl/chorwacja-przewodnik-turystyczny.xml 

https://www.youtube.com/watch?v=HSsqzzuGTPo 

Ranking plaż https://www.youtube.com/watch?v=n_833ZuBn8E 

 
Bretania przewodnik turystyczny 

Wiedeń przewodnik turystyczny 

Sycylia przewodnik turystyczny 

Hiszpania przewodnik turystyczny 

Portugalia przewodnik turystyczny 

Australia - zabytki, atrakcje, przewodnik turystyczny dokument 

Rzym przewodnik turystyczny 

Szkocja przewodnik turystyczny 

Niezwykly Swiat - Izrael - HD - Lektor PL - 64 min 

Dokument Śladami Jezusa Biblijne Krajobrazy Izraela Chrystus z Nazaretu 

Zbawiciel Lektor PL 

Węgierska randka #20 - Budapeszt w weekend, czyli najważniejsze atrakcje 

https://www.traveliada.pl/przewodnik/
https://www.youtube.com/watch?v=bpkWFfLlqDg&list=PLOEIfInxycdPwN2Juq3_j2-L_VSihpfab
https://www.youtube.com/watch?v=bpkWFfLlqDg&list=PLOEIfInxycdPwN2Juq3_j2-L_VSihpfab
https://www.youtube.com/watch?v=uHRJI8AjEP0&list=RDQM3aZkhP4tTxg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=i3pQqhnuwEo
https://www.youtube.com/watch?v=uHRJI8AjEP0&list=RDQM3aZkhP4tTxg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=CBTtnmAC0UQ&list=RDQM3aZkhP4tTxg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=yy-MwKinAHg
https://www.youtube.com/watch?v=feVVGC4aG5A
https://www.youtube.com/watch?v=WmSkGDeYCZ0
https://www.youtube.com/watch?v=4vsTsceoOtk
https://www.youtube.com/watch?v=OKu4r8BrVTA
https://www.chorwacja.pl/chorwacja-przewodnik-turystyczny.xml
https://www.youtube.com/watch?v=n_833ZuBn8E
https://www.youtube.com/watch?v=Bv4P7Ob6tV8
https://www.youtube.com/watch?v=JAs7fkiHaWk
https://www.youtube.com/watch?v=9-hAORplqK0
https://www.youtube.com/watch?v=KTAtcYrjbA4
https://www.youtube.com/watch?v=CBTtnmAC0UQ
https://www.youtube.com/watch?v=wad2WVmCMfk
https://www.youtube.com/watch?v=6Zddda84hL0
https://www.youtube.com/watch?v=H57qp3jMNHA
https://www.youtube.com/watch?v=H57qp3jMNHA
https://www.youtube.com/watch?v=5XolX2DHrEQ
https://www.youtube.com/watch?v=5XolX2DHrEQ
https://www.youtube.com/watch?v=bRJetM26xaw
https://www.youtube.com/watch?v=bRJetM26xaw
https://www.youtube.com/watch?v=JOxtF0LrwAQ


Zjednoczone Emiraty Arabskie 

Chiny. Triumf i chaos: Supermocarstwo 

Rosja przewodnik turystyczny 

Sardynia przewodnik turystyczny 

Zaginione Królestwa Afryki - Nubia 

Wenecja przewodnik turystyczny 

Niezwykly Swiat - Jordania - HD - Lektor PL - 79 min 

Turcja przewodnik turystyczny 

Werona i jezioro Garda 

Wiedeń przewodnik turystyczny 

Wyspy karaibskie 

WIETNAM TAM GDZIE BUDZI SIĘ SMOK - Odkrywaj Świat przewodniki 

Portugalia przewodnik turystyczny 

Toskania przewodnik turystyczny 

Szwecja przewodnik turystyczny 

Jerozolima - miasto trzech religii 

Dookoła świata Kanada Wschodnia 

Moskwa przewodnik turystyczny 

Węgry przewodnik turystyczny 

Niezwykly Swiat - Wegry - HD - Lektor PL - 32 min 

NIEZWYKŁE MIEJSCA NA ZIEMI - seria Imax, cały film 

 

 
 

Grecja czy Bułgaria? Co wybrać? 

https://www.youtube.com/watch?v=utY8vu

xkXtM 

 

Afryka 

 

Algieria  |   

Angola  |   

Benin  |   

Botswana  |   

Burkina Faso  |   

Burundi  |   

Czad  |   

https://www.youtube.com/watch?v=p44ZRi5ibdA
https://www.youtube.com/watch?v=p44ZRi5ibdA
https://www.youtube.com/watch?v=ZljpjGeCaKY
https://www.youtube.com/watch?v=ZljpjGeCaKY
https://www.youtube.com/watch?v=bCMcsuTn6i0
https://www.youtube.com/watch?v=bCMcsuTn6i0
https://www.youtube.com/watch?v=yy-MwKinAHg
https://www.youtube.com/watch?v=yy-MwKinAHg
https://www.youtube.com/watch?v=uw-lObIW_uo
https://www.youtube.com/watch?v=uw-lObIW_uo
https://www.youtube.com/watch?v=jJoEDBYJ2E0
https://www.youtube.com/watch?v=jJoEDBYJ2E0
https://www.youtube.com/watch?v=k7ZjjaMqlKU
https://www.youtube.com/watch?v=k7ZjjaMqlKU
https://www.youtube.com/watch?v=IGato-xSB3I
https://www.youtube.com/watch?v=IGato-xSB3I
https://www.youtube.com/watch?v=CUOPgZWToF8
https://www.youtube.com/watch?v=CUOPgZWToF8
https://www.youtube.com/watch?v=JAs7fkiHaWk
https://www.youtube.com/watch?v=JAs7fkiHaWk
https://www.youtube.com/watch?v=FKnwOiBXHLI
https://www.youtube.com/watch?v=FKnwOiBXHLI
https://www.youtube.com/watch?v=CLzTKJ8rDxw
https://www.youtube.com/watch?v=CLzTKJ8rDxw
https://www.youtube.com/watch?v=CBTtnmAC0UQ
https://www.youtube.com/watch?v=CBTtnmAC0UQ
https://www.youtube.com/watch?v=nR7iXdFj-AE
https://www.youtube.com/watch?v=nR7iXdFj-AE
https://www.youtube.com/watch?v=4vsTsceoOtk
https://www.youtube.com/watch?v=4vsTsceoOtk
https://www.youtube.com/watch?v=S8QtayGvcKo
https://www.youtube.com/watch?v=S8QtayGvcKo
https://www.youtube.com/watch?v=GQ4q3Jbwa3o
https://www.youtube.com/watch?v=GQ4q3Jbwa3o
https://www.youtube.com/watch?v=ijoByGrvo4I
https://www.youtube.com/watch?v=ijoByGrvo4I
https://www.youtube.com/watch?v=ZphmCEzRS_k
https://www.youtube.com/watch?v=ZphmCEzRS_k
https://www.youtube.com/watch?v=2Om6gm-6Qck
https://www.youtube.com/watch?v=2Om6gm-6Qck
https://www.youtube.com/watch?v=2US4mU75TPM
https://www.youtube.com/watch?v=2US4mU75TPM
https://www.youtube.com/watch?v=utY8vuxkXtM
https://www.youtube.com/watch?v=utY8vuxkXtM
https://www.traveliada.pl/przewodnik/algieria/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/angola/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/benin/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/botswana/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/burkina_faso/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/burundi/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/czad/


Demokratyczna Republika Konga   |   

Dżibuti  |   

 

Egipt  |   

Dahab Nuweiba  |   

https://www.youtube.com/watch?v=hb0YyZOS2DA 

https://www.youtube.com/watch?v=F0YmMlZQj54 

 

Hurghada  |   

https://www.youtube.com/watch?v=9W99ofm0n6M 

https://www.youtube.com/watch?v=coW6r4oOHI0 

 

Marsa El Alam  |   

https://www.youtube.com/watch?v=iFMMpaVrpY8 

https://www.youtube.com/watch?v=B0560lGk3n4 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9wyRmPZ3lQ 

 

Sharm El Sheikh  |   

https://www.youtube.com/watch?v=zVNh_aN_cSg 

https://www.youtube.com/watch?v=GZyVrlJdQjk 

 

 

Taba 

https://www.youtube.com/watch?v=w9U8MsujYGU&list=PLObflaAE2oCwjLfPPuf4NyeBD50-LJb3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=9yaFo4noliE 

 

 

Erytrea  |   

Etiopia  |   

Gabon  |   

Gambia  |   

https://www.traveliada.pl/przewodnik/demokratyczna_republika_konga/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/dzibuti/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/egipt/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/dahab_nuweiba/
https://www.youtube.com/watch?v=hb0YyZOS2DA
https://www.youtube.com/watch?v=F0YmMlZQj54
https://www.traveliada.pl/przewodnik/hurghada/
https://www.youtube.com/watch?v=9W99ofm0n6M
https://www.youtube.com/watch?v=coW6r4oOHI0
https://www.traveliada.pl/przewodnik/marsa_el_alam/
https://www.youtube.com/watch?v=iFMMpaVrpY8
https://www.youtube.com/watch?v=B0560lGk3n4
https://www.youtube.com/watch?v=Q9wyRmPZ3lQ
https://www.traveliada.pl/przewodnik/sharm_el_sheikh/
https://www.youtube.com/watch?v=zVNh_aN_cSg
https://www.youtube.com/watch?v=GZyVrlJdQjk
https://www.traveliada.pl/przewodnik/taba/
https://www.youtube.com/watch?v=w9U8MsujYGU&list=PLObflaAE2oCwjLfPPuf4NyeBD50-LJb3Q
https://www.youtube.com/watch?v=9yaFo4noliE
https://www.traveliada.pl/przewodnik/erytrea/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/etiopia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/gabon/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/gambia/


Ghana  |   

Gwinea  |   

Gwinea Bissau  |   

Gwinea Równikowa  |   

Kamerun  |   

 

Kenia  |   

https://www.youtube.com/watch?v=wteoO0yJXEw 

https://www.youtube.com/watch?v=rCIWBeZ9cog 

https://www.youtube.com/watch?v=tDkyN-TnXJI 

Lamu  |   

https://www.youtube.com/watch?v=4xgc9Sefpx0 

Malindi  |   

Mombasa 

 

Komory  |   

Kongo  |   

Lesotho  |   

Liberia  |   

Libia  |   

Madagaskar  |   

Malawi  |   

Mali  |   

Maroko  |   

Mauretania  |   

Mauritius  |   

Mozambik  |   

Namibia  |   

Niger  |   

Nigeria  |   

https://www.traveliada.pl/przewodnik/ghana/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/gwinea/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/gwinea_bissau/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/gwinea_rownikowa/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/kamerun/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/kenia/
https://www.youtube.com/watch?v=wteoO0yJXEw
https://www.youtube.com/watch?v=rCIWBeZ9cog
https://www.traveliada.pl/przewodnik/lamu/
https://www.youtube.com/watch?v=4xgc9Sefpx0
https://www.traveliada.pl/przewodnik/malindi/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/mombasa/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/komory/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/kongo/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/lesotho/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/liberia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/libia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/madagaskar/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/malawi/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/mali/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/maroko/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/mauretania/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/mauritius/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/mozambik/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/namibia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/niger/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/nigeria/


Republika Środkowej Afryki  |   

Reunion  |   

RPA  |   

Rwanda  |   

Sahara Zachodnia  |   

Senegal  |   

Seszele  |   

Sierra Leone  |   

Somalia  |   

Suazi  |   

Sudan  |   

Tanzania  |   

Togo  |  

 

Tunezja  |   

https://www.youtube.com/watch?v=bovY6RMZNyA 

https://www.youtube.com/watch?v=8hkS4qmRh5g&frags=wn 

Djerba  |   

https://www.youtube.com/watch?v=QyuDmy3-Ttc 

https://www.youtube.com/watch?v=gWE_LKVRghQ 

https://www.youtube.com/watch?v=oGsGxX34xCk 

 

Hammamet  |   

https://www.youtube.com/watch?v=5zgv_ywOZB4 

https://www.youtube.com/watch?v=dDDgUx72BLU 

 

Mahdia  |   

Monastir  |   

Port el Kantaoui  |   

 

Sousse 

https://www.traveliada.pl/przewodnik/republika_srodkowej_afryki/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/reunion/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/rpa/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/rwanda/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/sahara_zachodnia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/senegal/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/seszele/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/sierra_leone/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/somalia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/suazi/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/sudan/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/tanzania/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/togo/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/tunezja/
https://www.youtube.com/watch?v=bovY6RMZNyA
https://www.traveliada.pl/przewodnik/djerba/
https://www.youtube.com/watch?v=QyuDmy3-Ttc
https://www.youtube.com/watch?v=gWE_LKVRghQ
https://www.youtube.com/watch?v=oGsGxX34xCk
https://www.traveliada.pl/przewodnik/hammamet/
https://www.youtube.com/watch?v=5zgv_ywOZB4
https://www.youtube.com/watch?v=dDDgUx72BLU
https://www.traveliada.pl/przewodnik/mahdia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/monastir/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/port_el_kantaoui/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/sousse/


https://www.youtube.com/watch?v=3nEJAXoB4Mo 

 

 

Uganda  |   

Wybrzeże Kości Słoniowej  |   

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca  |   

Wyspy Zielonego Przylądka  |   

Zambia  |   

Zanzibar  |   

Zimbabwe 

 

Ameryka Południowa 

 

Argentyna  |   

Boliwia  |   

Brazylia   

|  Chile  |   

Ekwador  |  

 Gujana  |   

Gujana Francuska  |   

Kolumbia  |   

Paragwaj  |   

Peru  |   

Surinam  |   

Urugwaj  |   

Wenezuela 

 

Ameryka Północna 

 

Bahama  |   

Barbados  |  Bermudy  |   

Grenada  |  Honduras  |  Kanada  |   

https://www.youtube.com/watch?v=3nEJAXoB4Mo
https://www.traveliada.pl/przewodnik/uganda/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/wybrzeze_kosci_sloniowej/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/wyspy_swietego_tomasza_i_ksiazeca/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/wyspy_zielonego_przyladka/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/zambia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/zanzibar/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/zimbabwe/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/argentyna/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/boliwia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/brazylia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/chile/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/ekwador/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/gujana/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/gujana_francuska/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/kolumbia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/paragwaj/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/peru/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/surinam/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/urugwaj/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/wenezuela/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/bahama/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/barbados/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/bermudy/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/grenada/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/honduras/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/kanada/


Kostaryka  |  Meksyk  |   

Nikaragua  |   

Panama  |   

Stany Zjednoczone 

 

Ameryka Środkowa 

 

Antigua i Barbuda  |   

Antyle Holenderskie  |   

Aruba  |   

Belize  |   

Bonaire  |   

Curacao  |   

Dominika  |   

Dominikana  |   

Gwadelupa  |   

Gwatemala  |   

Haiti  |   

Hawaje  |   

Jamajka  |   

Kajmany  |   

Kuba  |  Martynika  |   

Portoryko  |   

Saint Lucia  |  Salwador  |   

Sint Maarten  |   

Trynidad i Tobago  |   

Wyspy Karaibskie 

 

Antarktyda 
Antarktyda 

 

Australia i Oceania 

https://www.traveliada.pl/przewodnik/kostaryka/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/meksyk/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/nikaragua/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/panama/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/stany_zjednoczone/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/antigua_i_barbuda/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/antyle_holenderskie/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/aruba/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/belize/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/bonaire/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/curacao/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/dominika/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/dominikana/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/gwadelupa/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/gwatemala/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/haiti/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/hawaje/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/jamajka/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/kajmany/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/kuba/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/martynika/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/portoryko/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/saint_lucia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/salwador/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/sint_maarten/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/trynidad_i_tobago/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/wyspy_karaibskie/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/antarktyda/


 

Australia  |   

Fidżi  |   

Mikronezja  |   

Nowa Kaledonia  |   

Nowa Zelandia  |   

Palau  |   

Papua Nowa Gwinea  |   

Polinezja Francuska  |   

Samoa  |   

Tonga  |   

Vanuatu  |   

Wyspy Marshalla  |   

Wyspy Salomona 

 

Europa 

 

Albania  |   

https://www.youtube.com/watch?v=m8C8ZY_u8PE 

https://www.youtube.com/watch?v=g612OmSopJ0 

Riwiera Albańska  |   

https://www.youtube.com/watch?v=OKtNcWewQsU 

 

Wybrzeże Jońskie 

 

Andora  |   

Austria  |   

Belgia  |   

Białoruś  |   

Bośnia i Hercegowina  |   

Bułgaria  |   

Borovec  |   

https://www.traveliada.pl/przewodnik/australia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/fidzi/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/mikronezja/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/nowa_kaledonia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/nowa_zelandia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/palau/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/papua_nowa_gwinea/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/polinezja_francuska/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/samoa/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/tonga/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/vanuatu/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/wyspy_marshalla/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/wyspy_salomona/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/albania/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/riwiera_albanska/
https://www.youtube.com/watch?v=OKtNcWewQsU
https://www.traveliada.pl/przewodnik/wybrzeze_jonskie/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/andora/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/austria/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/belgia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/bialorus/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/bosnia_i_hercegowina/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/bulgaria/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/borovec/


Masyw Rodopski  |   

wybrzeże Słoneczny Brzeg  |   

wybrzeże Złote Piaski 

 

Chorwacja  |   

https://www.youtube.com/watch?v=Y4WQDEZOFWQ 

Brać  |   

Dalmacja  |   

Dubrownik  |   

Dugi  |   

Hvar  |   

Istria  |   

Korcula  |   

Kornati  |   

Krk  |   

Kvarner  |   

Murter  |   

Pag  |   

Półwysep Peljesac  |   

Rab  |   

Riwiera Makarska  |   

Ugljan  |   

Vis  |   

Wyspa Cres 

 

Cypr  |   

https://www.youtube.com/watch?v=y8vABHVEy7A 

Ayia Napa  |   

Cypr Północny  |   

Larnaka  |   

Paphos 

https://www.traveliada.pl/przewodnik/masyw_rodopski/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/wybrzeze_sloneczny_brzeg/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/wybrzeze_zlote_piaski/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/chorwacja/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/brac/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/dalmacja/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/dubrownik/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/dugi/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/hvar/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/istria/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/korcula/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/kornati/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/krk/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/kvarner/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/murter/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/pag/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/polwysep_peljesac/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/rab/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/riwiera_makarska/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/ugljan/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/vis/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/wyspa_cres/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/cypr/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/ayia_napa/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/cypr_polnocny/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/larnaka/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/paphos/


Czarnogóra  |   

Czechy  |   

Dania  |   

Estonia  |   

Finlandia  |   

Francja  |   

Alpe d'Huez  |   

Alpy Francuskie  |   

Alpy Południowe  |   

Aussois  |   

Chamonix Mont Blanc  |   

Chamrousse  |   

Górna Sabaudia  |   

Isere  |   

Isola 2000  |   

Korsyka  |   

La Norma  |   

Langwedocja  |   

Lazurowe Wybrzeże  |   

Les 2 Alpes  |   

Les Orres   |   

Les Sybelles  |   

Majotta  |   

Orcieres Marlette  |   

Paradiski  |   

Paryż  |   

Pireneje Francuskie  |   

Portes du Soleil  |   

Pra Loup  |   

Puy Saint Vincent  |   

Sabaudia  |   

https://www.traveliada.pl/przewodnik/czarnogora/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/czechy/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/dania/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/estonia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/finlandia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/francja/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/alpe_dhuez/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/alpy_francuskie/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/alpy_poludniowe/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/aussois/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/chamonix_mont_blanc/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/chamrousse/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/gorna_sabaudia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/isere/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/isola_2000/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/korsyka/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/la_norma/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/langwedocja/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/lazurowe_wybrzeze/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/les_2_alpes/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/les_orres_/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/les_sybelles/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/majotta/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/orcieres_marlette/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/paradiski/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/paryz/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/pireneje_francuskie/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/portes_du_soleil/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/pra_loup/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/puy_saint_vincent/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/sabaudia/


Superdevoluy  |   

Trzy Doliny  |   

Val Cenis  |   

Val d'Isere Tignes  |   

Valfrejus  |   

Valloire Valmeinier  |   

Vars Risoul  |   

wybrzeże Atlantyckie  |   

Wysokie Alpy 

 

Grecja  |   

Wyspy top 10 https://www.youtube.com/watch?v=btq_qoa5cfg 

Alonnisos  |   

Ateny  |   

Attyka  |   

Chalkidiki  |   

Chios  |   

Epirus  |   

Evia  |   

Grecja Macedońska   |   

Ios  |   

Itaka  |   

Kalimnos  |   

Karpathos  |   

Kefalonia  |   

Korfu  |   

Kos  |   

Kreta  |   

https://www.youtube.com/watch?v=IGAy-T6iD3A 

Lefkada  |   

Leros  |   

https://www.traveliada.pl/przewodnik/superdevoluy/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/trzy_doliny/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/val_cenis/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/val_disere_tignes/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/valfrejus/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/valloire_valmeinier/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/vars_risoul/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/wybrzeze_atlantyckie/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/wysokie_alpy/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/grecja/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/alonnisos/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/ateny/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/attyka/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/chalkidiki/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/chios/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/epirus/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/evia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/grecja_macedonska_/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/ios/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/itaka/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/kalimnos/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/karpathos/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/kefalonia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/korfu/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/kos/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/kreta/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/lefkada/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/leros/


Lesbos  |   

Limnos  |   

Mykonos  |   

Peloponez  |   

Riwiera Olimpijska  |   

Rodos  |   

Samos  |   

Santorini  |   

Skiathos  |   

Skopelos  |   

Tesalia   |   

Thassos  |   

Tinos  |   

Zakynthos 

https://www.youtube.com/watch?v=sJS4CmtrIBQ 

 

Hiszpania  |   

Andaluzja  |   

Barcelona  |   

Costa Almeria  |   

Costa Blanca  |   

Costa Brava  |   

https://www.youtube.com/watch?v=zrT3bLr4Sm0 

 

Costa Calida  |   

Costa de la Luz  |   

https://www.youtube.com/watch?v=Aq0bNVAkFos 

 

Costa del Azahar  |   

Costa del Maresme  |   

Costa del Sol  |   

https://www.traveliada.pl/przewodnik/lesbos/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/limnos/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/mykonos/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/peloponez/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/riwiera_olimpijska/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/rodos/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/samos/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/santorini/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/skiathos/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/skopelos/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/tesalia_/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/thassos/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/tinos/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/zakynthos/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/hiszpania/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/andaluzja/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/barcelona/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/costa_almeria/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/costa_blanca/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/costa_brava/
https://www.youtube.com/watch?v=zrT3bLr4Sm0
https://www.traveliada.pl/przewodnik/costa_calida/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/costa_de_la_luz/
https://www.youtube.com/watch?v=Aq0bNVAkFos
https://www.traveliada.pl/przewodnik/costa_del_azahar/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/costa_del_maresme/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/costa_del_sol/


https://www.youtube.com/watch?v=dRdYl2lpDNg 

 

Costa Dorada  |   

El Hierro  |   

Formentera  |   

https://www.youtube.com/watch?v=IsoGljYUSUE 

 

Fuerteventura  |  

https://www.youtube.com/watch?v=Hiyb8j-P_-8 

https://www.youtube.com/watch?v=j1yuDetxgUY 

 

 Gran Canaria  |   

https://www.youtube.com/watch?v=Toon9VARRIU 

https://www.youtube.com/watch?v=hoS91-fOI3w 

https://www.youtube.com/watch?v=BSC9QuTEd0o 

 

Ibiza  |   

https://www.youtube.com/watch?v=9h9wt-Nrk_Y 

https://www.youtube.com/watch?v=Icr9uyYOiHM 

 

La Gomera  |   

https://www.youtube.com/watch?v=9LP2urgTHPc 

 

La Palma  |   

https://www.youtube.com/watch?v=ki-sqNogLucLanzarote  |   

https://www.youtube.com/watch?v=C4eEzTIPQAo 

 

Madryt  |   

Majorka  |   

https://www.youtube.com/watch?v=BWod-gLr4lQ 

https://www.youtube.com/watch?v=0lmbW6elpxQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dRdYl2lpDNg
https://www.traveliada.pl/przewodnik/costa_dorada/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/el_hierro/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/formentera/
https://www.youtube.com/watch?v=IsoGljYUSUE
https://www.traveliada.pl/przewodnik/fuerteventura/
https://www.youtube.com/watch?v=j1yuDetxgUY
https://www.traveliada.pl/przewodnik/gran_canaria/
https://www.youtube.com/watch?v=hoS91-fOI3w
https://www.youtube.com/watch?v=BSC9QuTEd0o
https://www.traveliada.pl/przewodnik/ibiza/
https://www.youtube.com/watch?v=Icr9uyYOiHM
https://www.traveliada.pl/przewodnik/la_gomera/
https://www.youtube.com/watch?v=9LP2urgTHPc
https://www.traveliada.pl/przewodnik/la_palma/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/lanzarote/
https://www.youtube.com/watch?v=C4eEzTIPQAo
https://www.traveliada.pl/przewodnik/madryt/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/majorka/
https://www.youtube.com/watch?v=BWod-gLr4lQ


Minorka  |   

https://www.youtube.com/watch?v=EYZ226qqtxw 

 

Pireneje  |   

Teneryfa 

https://www.youtube.com/watch?v=bpkWFfLlqDg&list=PLOEIfInxycdPwN2Juq3_j2-L_VSihpfab 

https://www.youtube.com/watch?v=Yf8LXS_fuZA 

https://www.youtube.com/watch?v=SAsyaaX2jiY  

wyspy kanaryjskie którą wybrać 

https://www.youtube.com/watch?v=QLhOU2-MEAw 

 

Holandia  |   

Irlandia  |   

Islandia  |   

Kosowo  |   

Liechtenstein  |  Litwa  |   

Luxemburg  |   

Łotwa  |   

Macedonia  |   

Malta  |   

Mołdawia  |   

Monako  |   

 

Niemcy  |   

Bawaria  |   

Berlin 

 

Norwegia  |   

Polska  |   

Portugalia  |   

Rumunia  |   

https://www.traveliada.pl/przewodnik/minorka/
https://www.youtube.com/watch?v=EYZ226qqtxw
https://www.traveliada.pl/przewodnik/pireneje/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/teneryfa/
https://www.youtube.com/watch?v=bpkWFfLlqDg&list=PLOEIfInxycdPwN2Juq3_j2-L_VSihpfab
https://www.youtube.com/watch?v=Yf8LXS_fuZA
https://www.youtube.com/watch?v=QLhOU2-MEAw
https://www.traveliada.pl/przewodnik/holandia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/irlandia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/islandia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/kosowo/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/liechtenstein/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/litwa/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/luxemburg/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/lotwa/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/macedonia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/malta/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/moldawia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/monako/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/niemcy/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/bawaria/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/berlin/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/norwegia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/polska/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/portugalia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/rumunia/


San Marino  |   

Serbia  |   

Słowacja  |   

Słowenia  |   

Szwajcaria  |   

Szwecja  |   

Ukraina  |   

Watykan  |   

Węgry  |   

 

Wielka Brytania  |   

Anglia  |   

Brytyjskie Wyspy Dziewicze   |   

Edynburg  |   

Irlandia Północna  |   

Londyn  |   

Montserrat  |   

Szkocja  |   

Turks i Caicos 

 

Włochy  |   

Abruzja  |   

Alta Badia  |   

Alta Pusteria  |   

Alta Valle Susa  |   

Aprica Valtelina  |   

Apulia  |   

Arabba Marmolada  |   

Civetta  |   

Cortina d'Ampezzo  |   

Dolina Aosty Cervinia  |   

https://www.traveliada.pl/przewodnik/san_marino/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/serbia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/slowacja/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/slowenia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/szwajcaria/
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https://www.traveliada.pl/przewodnik/watykan/
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https://www.traveliada.pl/przewodnik/wielka_brytania/
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https://www.traveliada.pl/przewodnik/brytyjskie_wyspy_dziewicze_/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/edynburg/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/irlandia_polnocna/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/londyn/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/montserrat/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/szkocja/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/turks_i_caicos/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/wlochy/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/abruzja/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/alta_badia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/alta_pusteria/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/alta_valle_susa/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/aprica_valtelina/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/apulia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/arabba_marmolada/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/civetta/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/cortina_dampezzo/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/dolina_aosty_cervinia/


Elba  |   

Jezioro Como  |   

Jezioro Garda  |   

Kalabria  |   

Kronplatz  |   

Lacjum  |   

Livigno / Bormio  |   

Lombardia  |   

Madonna di Campiglio  |   

Marche  |   

Mediolan  |   

Monte Bondone  |   

Monte Cimone  |   

Paganella  |   

Pantelleria  |   

Piemont  |   

Południowy Tyrol  |   

Riwiera Adriatycka  |   

Rzym  |   

San Martino di Castrozza  |   

Sardynia  |   

Sycylia  |   

Toskania  |   

Tre Valli  |   

Trentino  |   

Umbria  |   

Val di Fassa  |   

Val di Fiemme  |   

Val di Sole  |   

Val Gardena  |   

Val Senales  |   

https://www.traveliada.pl/przewodnik/elba/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/jezioro_como/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/jezioro_garda/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/kalabria/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/kronplatz/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/lacjum/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/livigno_bormio/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/lombardia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/madonna_di_campiglio/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/marche/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/mediolan/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/monte_bondone/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/monte_cimone/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/paganella/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/pantelleria/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/piemont/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/poludniowy_tyrol/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/riwiera_adriatycka/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/rzym/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/san_martino_di_castrozza/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/sardynia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/sycylia/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/toskania/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/tre_valli/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/trentino/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/umbria/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/val_di_fassa/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/val_di_fiemme/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/val_di_sole/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/val_gardena/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/val_senales/


Valle Isarco  |   

Veneto  |   

Wenecja  |   

Wybrzeże Kampanii  |   

wybrzeże Liguryjskie 

Wyspy Kanaryjskie 

 

Azja 

 

Afganistan  |   

Arabia Saudyjska  |   

Armenia  |   

Azerbejdżan  |   

Bahrajn  |   

Bangladesz  |   

Bhutan  |   

Birma  |   

Brunei  |   

Chiny  |   

Emiraty Arabskie  |   

Abu Dhabi  |   

Ajman  |   

Dubaj  |   

https://www.youtube.com/watch?v=IdejM6wCkxA 

Fujairah  |   

Ras Al Khaimah  |   

Sharjah  |   

Umm Al Quwain  

 

Filipiny  |   

 

Gruzja  |   

https://www.traveliada.pl/przewodnik/valle_isarco/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/veneto/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/wenecja/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/wybrzeze_kampanii/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/wybrzeze_liguryjskie/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/wyspy_kanaryjskie/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/afganistan/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/arabia_saudyjska/
https://www.traveliada.pl/przewodnik/armenia/
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Indie  |   

Indonezja  |   

Irak  |   

Iran  |   

Izrael  |   

Japonia  |   

Jemen  |   

Jordania  |   

Kambodża  |   

Katar  |   

Kazachstan  |   

Kirgistan  |   

Korea  |   

Korea Północna  |   

Kuwejt  |   

Laos  |  

 Liban  |   

Malediwy  |   

https://www.youtube.com/watch?v=pmz7LMHtClE 

Atol Addu  |   

Atol Ari  |   

Atol Baa  |   

Atol Faafu  |   

Atol Gan  |   

Atol Lhaviyani  |   

Atol Male  |   

Atol Nilandhe  |   

Atol Raa  |   

Atol Rasdu 

Malezja  |   
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Mongolia  |   

Nepal  |   

Oman  |   

Pakistan  |   

Rosja  |   

Singapur  |   

Sri Lanka  |   

Syria  |   

Tadżykistan  |   

Tajlandia  |   

Timor Wschodni  |   

Turcja  |   

Alanya  |   

Antalya  |   

Belek  |   

Bodrum  |   

Istambuł  |   

Kemer  |   

Kusadasi  |   

Marmaris  |   

Side  |   

Turcja Egejska 

 

Turkmenistan  |   

Uzbekistan  |   

Wietnam  
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TOP 10 zagranicznych kierunków 

wakacyjnych Polaków 

Choć Polacy coraz chętniej wybierają wakacje w mniej lub bardziej 

egzotycznych krajach, to polskie kurorty nieprzerwania pękają w 

szwach. Jednak wprowadzenie strefy Schengen oraz gwałtowny 

rozwój tanich linii lotniczych sprawiły, że zagraniczne wojaże stały się 

dużo prostsze i przede wszystkim tańsze. Jakie miejsca Polacy 

odwiedzają najczęściej? 

Prym wiedzie Hiszpania - nic dziwnego, to duży i różnorodny kraj, do którego należą 
nie tylko Wyspy Kanaryjskie, ale także Baleary - Majorka, Ibiza, Minorka i 
Formentera. Co więcej, wiele osób odwiedza także stolicę, czyli Madryt oraz 
przepiękną Barcelonę, gdzie znajduje się wiele dzieł Antonio Gaudiego oraz stadion 
klubu piłkarskiego FC Barcelona. 

 

Raport Onetu: najlepsze plaże w Polsce 2017 

ZOBACZ WIĘCEJ 

Na kolejnych miejscach podium znalazły się Chorwacja oraz Włochy. Od lat są 
niezwykle popularne, głównie dzięki temu, że z Polski łatwo dotrzeć tam 
samochodem. Co więcej, ceny nie są nadmiernie wysokie, a baza noclegowa jest 
zróżnicowana. Do tego oprócz pięknych plaż i ciepłej wody, mamy do dyspozycji 
ogromną ilość zabytków. 

W pierwszej dziesiątce są także Grecja, Francja, Bułgaria, Wielka Brytania, Niemcy, 
Egipt i Turcja. Jak widać, Polacy nie zawsze kierują się ceną wyjazdu, bo najbardziej 
popularne kraje wcale nie są najtańsze. Co więcej, nadal podróżujemy do Egiptu i 
Turcji - mimo że polskie MSZ odradza podróże do tych krajów. 

1. Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie 

Od kilku lat niezaprzeczalny hit wśród polskich turystów. Nic dziwnego - 
takiej różnorodności nie znajdziemy w wielu innych europejskich krajach. 
Hiszpania to nie tylko piękne plaże i lazurowe morze słynnego Costa del 
Sol czy Majorki, ale również niesamowita architektura Madrytu i Barcelony, 
majestatyczne pasma górskie takie jak Picos de Europa, rejony 
wspinaczkowe (m.in. Rodellar, El Chorro). Do tego wspaniała kuchnia, 
która jest pełna świeżych ryb i owoców morza oraz idealne warunki do 
uprawiania sportów wodnych, szczególnie surfingu i kitesurfingu. Bez 
względu na to, czego oczekujemy od wakacji, na pewno znajdziemy to 
właśnie w Hiszpanii. 

http://podroze.onet.pl/plaze/najlepsze-plaze-w-polsce-2017-gdzie-jechac-nad-morze-baltyk-ceny/6nrndc


Co więcej, liczna grupa podróżnych stawia na jeszcze dalsze wyjazdy i 
odwiedza archipelag Wysp Kanaryjskich. Najczęściej wybierają oni Gran 
Canarię - nazywaną kontynentem w miniaturze - gdzie opalać można się 
praktycznie przez cały rok, a wydmy Maspalomas przypominają afrykańską 
pustynię. 
 

2. Chorwacja 

Polacy kochają Bałkany, ale zdecydowanie najchętniej odwiedzają 
Chorwację. Gwarancja wspaniałej pogody, piękne -choć nie zawsze 
piaszczyste - plaże i rozbudowana baza noclegowa - to główne atuty tego 
leżącego nad Adriatykiem kraju. Co więcej, łatwo można tutaj dojechać 
samochodem. Warto nie tylko odpocząć nad błękitną wodą, ale również 
odwiedzić urocze miasta i miasteczka z wieloma pozostałościami po 
czasach historycznych. Szczególnie polecamy Dubrownik, Rovinj i Split. 
Kolejnym miejscem, którego nie można ominąć, jest Park Narodowy Jezior 
Plitwickich, gdzie największą atrakcją jest 16 jezior krasowych połączonych 
ze sobą licznymi wodospadami. 
Jeżeli nie chcemy tłoczyć się na plaży, to dobrze jest wybrać jedno z mniej 
popularnych, ale równie pięknych miejsc - wyspy takie jak Proizd czy 
Lastovo są oazami spokoju nawet w szczycie sezonu. Za to wszyscy, 
którzy kochają gwar i nocne imprezy na pewno nie będą zawiedzeni po 
urlopie spędzonym w Makarskiej. 
REKLAMA 
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3. Włochy 

 
Polacy uwielbiają włoską kuchnię więc nic dziwnego, że na wakacje 
wybierają się do Toskanii czy na Sycylię. Dużą zasługę mają tutaj tanie linie 
lotnicze, dzięki którym za niewielkie pieniądze można dolecieć m.in. do 
Rzymu, Wenecji, Pizy czy Mediolanu. Ceny, choć w euro, to nie są bardzo 
wysokie - zresztą trudno odmówić sobie spróbowania neapolitańskiej pizzy 
czy słynnych włoskich gelato z najlepszej lodziarni w uroczym San 
Gimignano. Jeżeli decydujemy się na przyjazd samochodem, to koniecznie 
trzeba przejechać drogą wzdłuż Wybrzeża Amalfitańskiego - 
niezapomniane widoki gwarantowane. Włochy są równie różnorodne, jak 
Hiszpania więc do dyspozycji mamy m.in. górskie wędrówki, piaszczyste 
plaże, wizyty w winnicach i kitesurfing na Sycylii. Co więcej, nieskończona 
ilość zabytków oraz ciekawych muzeów z niepowtarzalnymi eksponatami. 
 

4. Grecja 

Grecja to piękny kraj, który nasycony jest piękną przyrodą, starożytnymi 
zabytkami i cudownym klimatem. Nie sposób poznać go w całości podczas 



jednego wyjazdu, dlatego tak wiele osób wraca tutaj nawet kilka albo 
kilkanaście razy. Miejsca ukochane przez turystów to przede wszystkim 
wyspy - m.in. Kreta, Kos, Santorini czy Zakynthos - które stanowią, aż 
jedną piątą powierzchni całego kraju. Od momentu kryzysu ceny noclegów i 
jedzenia spadły, więc co raz więcej osób decyduje się odwiedzić Grecję, 
dlatego wypoczynek warto zaplanować z wyprzedzeniem - szczególnie 
jeżeli chcemy lecieć samolotem. Oczywiście znajdziemy w Grecji 
niesamowite rajskie plaże, ale warto też oczywiście zwrócić uwagę na 
Ateny, Meteory, Nisyros, Delfy, Mykeny i wąwóz Samara znajdujący się na 
Krecie. 
Jeżeli stawiamy na aktywny wypoczynek lepiej zaplanować urlop na 
początku lub na końcu sezonu, bo w lipcu i sierpniu temperatury są bardzo 
wysokie. Oczywiście wybrzeże Grecji i jej wysp to idealne miejsce do 
uprawnia sportów wodnych, szczególnie popularny jest tutaj windsurfing. 
 

5. Francja 

rancja to nie tylko Paryż i wieża Eiffla, choć to właśnie romantyczna stolica 
przyciąga najwięcej turystów. Jednak kraj ma do zaoferowania wiele 
ciekawych zakątków, które mogą pochwalić się dużą ilością atrakcji dla 
turystów w każdym wieku. Już sam Disneyland, notabene położony tylko 40 
km od serca francuskiej stolicy, zapewni kilka dni dobrej zabawy - także 
dorosłym. Co więcej, we Francji znajdziemy także piękne plaże położone 
na Lazurowym Wybrzeżu oraz na Korsyce, gdzie dociera niewielu turystów 
w porównaniu do innych europejskich wysp. Szczególnie ładnym miastem 
jest nadmorska Nicea - króluje tam prawdziwy wakacyjny klimat, a przy 
okazji możemy podziwiać ciekawą architekturę i muzeum z największą 
kolekcją Chagalla. 
Co, jeśli nie lubimy upałów i opalania na plaży? Miłośnicy śnieżnego 
szaleństwa mogą przez niemal cały rok korzystać z uroków Les2Alpes. 
 

6. Bułgaria 

Od lat jest jednym z najtańszych kierunków wakacyjnych w Europie. 
Znajdziemy tu kilkanaście kurortów z szerokimi plażami i niezliczoną ilością 
hoteli - w końcu linia brzegowa to niemal 400 kilometrów. Najpopularniejsze 
miejsca to Słoneczny Brzeg i Złote Piaski. Przyciągają one niesamowite 
ilości młodych ludzi - w szczycie sezonu trudno znaleźć pusty skrawek 
plaży, a przejście przez centrum miasta bez przeciskania się przez tłum 
graniczy z cudem. Jest głośno i gwarnie aż do świtu, więc to idealne 
miejsce na naprawdę imprezowe wakacje. 
Jednak Bułgaria ma zdecydowanie więcej do zaoferowania. Dlatego wielu 
turystów zbacza z utartych szlaków, aby poznać naprawdę ciekawe miejsca 
i interesujące zabytki. Warto odwiedzić Warnę, Melnik, Nesebyr, Monastyr 
Rylski, Sozopol i Bełogradczik. 



REKLAMA 

7. Wielka Brytania 

To kierunek, który raczej kojarzy się nam z emigracją zarobkową niż z 
wypoczynkiem. Jednak jak widać, wielu Polaków spędza tutaj urlop, 
zapewne bardzo często odwiedzając przy okazji swoich najbliższych. Dużą 
różnorodność zawdzięczamy temu, że Zjednoczone Królestwo składa się z 
Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej - a różnice dostrzeżemy nie tylko w 
języku i krajobrazie. 
Co więcej, rozbudowana oferta tanich linii lotniczych spowodowała, że 
weekend w Londynie czy Manchesterze nie jest już tak odległym 
marzeniem. Do tego, mimo że pogoda nie rozpieszcza i często pada, to 
można tu naprawdę wiele zobaczyć. Wspaniałe zamki, majestatyczne klify, 
szkockie Highlands, Lake District czy Warner Bros. Studio ze światem 
znanym z Harry’ego Pottera - to niektóre z bardzo ciekawych miejsc. 
 

8. Niemcy 

Kolejny kierunek, który wydaje się mało wakacyjny. Autem Niemiec jest 
przede wszystkim bezpośrednie sąsiedztwo i sieć dobrych bezpłatnych 
autostrad - dlatego najczęściej traktujemy ten kraj jako tranzytowy i 
wybieramy Włochy, Hiszpanie czy Francję. Co prawda, nie mamy co liczyć 
na lepszą pogodę niż w Polsce, ale ilość i jakość atrakcji jest naprawdę 
wysoka. Można spędzić tu ciekawy urlop połączony ze zwiedzaniem oraz 
dobrą zabawą. Do wyboru mamy m.in. park wodny Tropical Island, 
Legoland i masę parków rozrywki z ogromnymi rollercoasterami. 
Niemcy to kraj, który jest także pełen wspaniałych zamków - najpiękniejsze 
to Eltz, Schwerin i Neuschwanstein. Warto podkreślić, że na liście 
światowego dziedzictwa UNESCO znajdziemy kilkadziesiąt obiektów 
znajdujących się w Niemczech - to m.in. Zamek Gutenfels, Termy 
Cesarskie w Trewirze, Kopalnia skamielin w Messel, Morze Wattowe i 
Pałac Lindstedt. 
REKLAMA 

9. Egipt 

Kraj ma naprawdę wiele do zaoferowania - starożytne piramidy, safari na 
wielbłądach z beduińskimi przewodnikami czy rejs po Nilu albo nurkowanie. 
Jedne z najpopularniejszych kurortów to Hurghada, Sharm el-Szejk i Marsa 
Alam. Co więcej, panują tu idealne warunki do uprawiania kitesurfingu 
(szczególnie w okolicach Hurghady i Marsa Alam). Temperatura przez cały 
rok jest wysoka, więc na urlop można wybrać się nawet, wtedy gdy w 
Polsce panuje zima. 
Warto skorzystać z wycieczek i poznać mniej turystyczne oblicze Egiptu - 
wybrać się do Luksoru (dawnej stolicy Egiptu), Kairu, wiosek beduińskich 
na pustyni, grobowców faraonów czy świątyń skalnych w Abu Simbel. 
 



10. Turcja 

Turcja to piękny kraj otoczony aż czterema morzami. Spędzając tam urlop, 
można liczyć na słoneczną pogodę, piękne piaszczyste plaże oraz wiele 
atrakcji i ciekawych zabytków. Miłośnicy nurkowania mogą zanurzyć się w 
lazurowych wodach i obserwować podwodne życie. Dzieci będą 
zachwycone wizytą w delfinarium w Antalyi albo w jednym z licznych 
parków wodnych. Wspaniałą, niemal legendarną krainą Turcji jest 
Kapadocja, gdzie niesamowitym przeżyciem będzie lot balonem o 
wschodzie słońca. Koniecznie trzeba też odwiedzić Pamukkale, czyli piękne 
tarasy wapienne, leżące na zboczu tureckiej góry Cokelez. Zostały one 
wpisane (wraz z utworzonym tu parkiem narodowym) na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO i są jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w 
Turcji. 
Warto również odwiedzić Stambuł - największe i najludniejsze miasto Turcji 
oraz jedna światowa metropolia położona na dwóch kontynentach, gdzie 
znajduje się czwarty co do wielkości kościół na świecie - Hagia Sofia. 

 

 

 

Najpiekniejsze / Najladniejsze plaże na świecie 
https://www.youtube.com/watch?v=-6NJ-AfZtpI 
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