ENGLISH CORNER
Idea for a holiday
Camper is a great idea for a holiday. You can go where
you want, when you want. The advantage of such travel
is that, if you don’t like to be there you can go
somewhere else. You don’t have to worry about
reservations and other stuff. Here are my suggestions
for holiday adventures.
About Greece:
This beautiful and sunny country is the best place for a
people who love freedom on holiday.Although it is legally
prohibited sleeping in a camper "in the wild".Greeks do
not mind, but you must follow certain rules:
1. Do not dispose of waste into the sea
2. You can not litter on the beach
3. Can not be fished seafood etc. octopus or shrimp

Worth a visit in Greece:
The first place that you need see is Athens. The city has
more than 15 ancient buildings. The most popular is the
Acropolis which includes:
-

Propyl
Erechtheum
Temple of Nike
The Parthenon
Acropolis Museum

The second place is Meteors. On the Meteors we can
see beautiful Monastery, which was built by monks.
Everybody can see 6 monasteries:
- Ajos Nikolaos
- Ajos Stefanos
- Ajias Triados

- Megalo Meteoro
- Rusanu
- Warlaam
To visit monasteries you must have a proper clothing:
-Long trousers for men
-Covering the knee skirt and covering shoulders for
women.

The third is Delphi. Ancient Greek city and temple at the
foot of Parnassus.One of the best preserved monuments
of ancient Greece was placed on UNESCO’s World
Heritage List. Visiting Delphi worth view the exhibits in
the Archaeological Museum of Delphi. The biggest
attraction is the ruins of the Temple of Apollo and the
treasury of Athens.

Beaches in Greece:
Do you like the idea of a beautiful beach with blue sea?
If you do, Lefkada is place for you. Located on the
western coast of Greece. This region is also known as:
Leukada, Leukas or Lefkas.

In a Crete are many amazing beaches. One of them is
Elafonisi. The midwife is on the southwestern shore of
Crete. It is considered the most beautiful beach in
Europe. Unusual pink sand attracts many tourists.

Palm beach is also in Crete. Huge palm trees cover
almost the entire beach. The beach is located on the
northeastern shore of Crete. For tourists Vai beach
discovered hippies in the

1970’s.

Attraction for children:
Every child loves aqua parks. Slides and swimming
pools full of attractions. The largest water park in Greece
is located on the island of Rhodes. The Water Park has
a large car parking area. Toilets and telephones are
located throughout the park. Life vests for children are
available at no charge. Prohibition of animals to the
Aqua Park.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd
ed&v=l0lUOEDtK6s  oto film na którym są pokazane
tylko niektóre atrakcje Aqua Parku na Rodos.

Twój słowniczek:
Advantage of such travel – Zaletą takiej podróŜy
Somewhereelse – Gdzieś indziej
Stuff– Rzeczy
Suggestions – Propozycje
Freedom– Wolność
Although– ChociaŜ
Prohibited– Zabronione jest
„in the wild” – „na dziko”
Greeks do not mind– Grekom to nie przeszkadza
Follow certain rules– Przestrzegać pewnych zasad
Dispose of waste – Wyrzucać odpady
Litter– Śmieci
Fished– Łowili
Shripms– Krewetki
Ancient buildings –StaroŜytne budowle
Includes– Obejmuje
Monks– Mnisi
Monasteries – Klasztory
Knee – Kolano

Shoulders – Ramiona
Temple at the foot of Parnassus – Świątynia u stóp
Parnassus (pasmo górskie w Grecji)
Preserved monuments – zachowany zabytek
Heritage– Dziedzictwo
Exhibits– Eksponaty
Treasury– Skarbiec
Located on the western coast– PołoŜona na zachodnim
wybrzeŜu
Midwife– PołoŜona
Shore– WybrzeŜe
Considered– UwaŜany jest
Unusual – Niezwykły
Attracts – Przyciąga
Almost – Prawie
Entire – Całą
Discovered – Odkryta została
Slides – ZjeŜdzalnie
Throughout the park – W całym parku
Life vests – Kamizelki ratunkowe
Available at no charge – Dostępne bezpłatnie

Władysławowo

Piękne miasteczko, leŜące nad Morzem Bałtyckim, jest idealnym miejscem na spędzenie wakacji.
Bogate walory przyrodnicze i turystyczne - słońce,
szerokie, czyste plaŜe, cudowny, morski klimat a takŜe
nadmorskie kafejki, pachnące, smaŜone rybki i pełne uroków Ŝycie nocne - sprawiają, Ŝe właśnie tutaj
moŜna przeŜyć najwspanialsze wakacje swojego Ŝycia.

Władysławowo to dobrze znany kurort nadmorski słynący m.in. z licznych imprez
kulturalnych. Miasto Władysławowo połoŜone jest na samym szczycie mapy Polski.
Doskonała lokalizacja daje nam dostęp do licznych atrakcji oraz miejsc do zwiedzania.
Bliskość miast takich jak Jurata czy Hel daje nam wybór jakiego w Ŝadnym innym
nadmorskim mieście nie będziemy mieli. Władysławowo co roku przygotowuje liczne
imprezy, zabawy na plaŜy oraz doskonałą bazę gastronomiczną - na kaŜdą kieszeń. Miasto
posiada długą, szeroką i przede wszystkim czystą plaŜę, powietrze gęsto nasycone cząstkami
jodu oraz wspaniały mikroklimat. Największą zaletą dla miłośników długich nadmorskich
spacerów jest Nadmorski Park Krajobrazowy, gdzie całkowicie oderwiemy się od
codziennego zgiełku i zrelaksujemy się przed powrotem do miejskiej rzeczywistości. Dzięki
ogromnej bazie noclegowej nikt z nas nie będzie miał problemu z znalezieniem miejsca na
noclegi w Władysławowie. W ciągu dnia popularnością cieszą się zjeŜdŜalnie, przejaŜdŜki
statkiem, zaludniona plaŜa oraz rozgrywki piłki plaŜowej.

LETNIA SCENA MUZYCZNA
Władysławowo, ul. śeromskiego/Dworcowa
13.07 - GRUBSON, RAHIM
21.07 - COMA
04.08 - ENEJ
11.08 - RAGGAFAYA, KAMIL BEDNAREK Z ZESPOŁEM
18.08 - STRACHY NA LACHY
PONADTO:
22.06 - ALEJA GWIAZD SPORTU
23.06 - NOC ŚWIĘTOJAŃSKA - KONCERT NOCNEJ ZMIANY BLUESA, PIOTR MIKS Z ZESPOŁEM
28.07 - VI NADMORSKA NOC KABARET CIACH, LIMO, SZARPANINA, JACEK ZIOBRO
29.07 - KASZUBSKIE ŁODZIE POD śAGLAMI W CHAŁUPACH
KASZUBIANKI, BLIZA, HALS
05.08 - INTEGRACYJNY FESTYN KASZUBSKI
Skład zespołów występujących podczas imprez oraz festynów będzie jeszcze ulegał zmianom.

Aleja Gwiazd Sportu

Herb Władysławowa (województwo pomorskie)

Flaga Władysławowa

plaŜe we Władysławowie są jednymi z najpiękniejszych w Polsce

Wycieczka po Trójmieście
Gdańsk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Katedra Oliwska – bazylika wzniesiona w pięknym stylu romańsko-gotyckim.
Ogród Zoologiczny – poobserwuj jak dzikie zwierzęta żyją i się zachowują.
Ogród botaniczny, Park Oliwski – tutaj możesz zobaczyć różne gatunki rozmaitych roślin.
Gospoda Malinowy Ogród – zasmakuj nadmorskich rarytasów złowionych w Bałtyku.
Budynek Żuraw – obejrzyj starodawny dźwig
Stare Miasto (np.: Deptak - ul. Długa, Fontanna Neptuna.)

Park Oliwski w Gdańsku

Fontanna Neptuna w Gdańsku

Sopot:
1. Molo – chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć co to takiego. ;D
2. Targ – tu kupisz pamiątki, które nie pozwolą zapomnieć ci o tych pięknych chwilach, które
spędziłeś/aś w Sopocie na wakacjach.
3. Plac Solidarności, Pomnik Poległych Stoczniowców – tu możesz oddać hołd ludziom, którzy
zginęli za wolną Polskę, w której obecnie żyjesz.
4. Bulwar Nadmorski - idealne miejsce na popołudniowy spacer i rozkoszowanie się pięknem
krajobrazu.
5. Krzywy Dom – odwiedź budynek charakteryzujący się specyficznym kształtem.

Molo w Sopocie

Krzywy Dom w Sopocie

Gdynia:
1. Port rybacki – obejrzyj motorówki, żaglówki i statki czekające na rejs po Bałtyku.
2. Statek „Dar Pomorza” – zobacz w jakich warunkach niemieccy studenci żyli i uczyli się.
3. Ulica Bohaterów Monte Cassino – ulica ta stanowi główny deptak nadmorskiego uzdrowiska.

Statek „Dar Pomorza”

Ulica Bohaterów Monte Cassino

(A wracając do Warszawy można odwiedzić Malbork.)
Zamek krzyżacki w Malborku to
trzyczęściowa twierdza obronna
w stylu gotyckim. Jest to
największy zachowany zespół
gotyckiej architektury na świecie
– jego powierzchnia to 21
hektarów. Pierwotna nazwa
zamku używana przez zakon
krzyżacki brzmiała Marienburg,
czyli Gród Marii. Od 14 września
1309 do 1457 zamek w
Malborku był siedzibą wielkiego
mistrza krzyżackiego, a miasto
stolicą państwa zakonnego.

Zamek w Malborku

