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Nie ma rzeczy gorszej niz slrach bezprzedmiotowy. 
strach przed nieznanym. przed grozną ta1emnicą. 
która zdaje się czaić wszędzie 

Gus!dw Herhnq Grudzmski. Inny swial 

Strach. który Jest rnczym innym jak tylko impresją. 
zatriumfował nad tobą Trudno to wyrazi · słowami 
Bo prawdziwy strach to laki. który wstrząśnie tobą 

o głębi, do konca. lęgnie 1ę w rwe1 pamięci jak 
gangrena Jego zgnilizna ataku1e wszystko. nawet 
slowa. które o nim móWJq. Musisz zatem stosować 
ciężką walkę. żeby dać mu wyraz Musisz walczyc. 
zeby rzucić nan Swiatło słów Bo jesh nie podeimiesz 
walki. 1eslt twój strach stanie się niemą c1emnoscią. 
której staras7 się urukac. o które1 być moze uda ci 
się nawet zapomnieć . otwierasz się na kolejne ataki 
strachu. gdyż tak naprawdę nigdy nie podjąłeś walki 
z tym przeciwnikiem_ 



Wyspa okazuje się nie rajem, ale wprost przeciwnie - piekłem, przez które 
trzeba przejść, ponieważ od pewnego momentu· nie ma dla turystów innej 
drogi, jak przejście przez doświadczenie katastrofy. Stawką jest wolność 
- zarówno ta wewnętrzna jak i zewnętrzna. W zam kniętym kurorcie 
materializują s ię wszystkie lęki i obsesje współczesnego , chaotycznego 
człowie k a. Jego nie ufn ość i uprzedzenia, jego strach przed Obcym, jego 
niezadowolona, arogancka, wieczn ie roszczeniowa postawa - wszystko to 

składa się na dość przygnęb iający rysunek świata, który wypadł z orbity, 
ponieważ w nieskończonosć chce mnożyć swoje bogactwo. 

Każda wojna, konflikt na domową czy światową skalę, n ieszczęś cie, które nas 
dotyka, ma swoje zarzewie w strachu. Czy jest to strach przed utra tą, bólem, 
chorobą, brakiem spełnienia , strach przed Innym, Obcym czy też str.Ich przed 
własnym szefem - chyba zawsze u jego podłoża leży lęk przed śmi ercią, 

pustką czy unicestwieniem. 

W naszym spektaklu programujemy jeden moment,wla.Sciwie ułamki seku nd, 
w których tytułow i turyśc i nie boją si ę siebie nawzajem tylko komunikują 

i dopuszczają możliwość innej, głębszej - nieobciążonej strachem relacji. 
Wspólnie z aktorami chcie li byśmy postawi ć pytan ie widzowi i sobie samym 
- jak mogłoby wyglądać nasze życie, gdyby tak często nie gośc ił w nim lęk. 

Lena Frankiewicz 



Francuski socjolog Alain Ehrenberg znakomicie uchwycił esencję tej 
epidemii, czyli zmęczenie sobą, tym, kim się jest. Podczas gdy Roudinesco 
definiuje depresję jako śmierć podmiotu Uaźń już s ię nie rodzi w wyniku 
konfliktu sił wewnętrznyc h i zewnętnnych), Erenberg konstatu je, 
że depresja zyskuje dodatkowe bodźce w społeczeństwach, w których 
zanikają sto re wyobrażenia o tym, czym jest obowiązek , poczucie winy 
i dyscyplina. Nasze współczesne normy mocniej akcentują indywidualną 

in icjatywę i odpowiedz.i alność za własne szczęście i nieszczęście. Sukces 
depresj i opiera się na klęsce konfliktu. Chętnie postrzegamy cierpienie 
psychiczne w kategoriach braku i niewystarczalności niż jako wyraz 
wewnętrznych konfliktów. · 

Francuski lekarz i psycholog Pierre Janet jeden z najbardziej znanych rywali 
Freuda, upatrywat p rzyczynę chorób psychicznych w osłabieniu uktadu 
nerwowego (psychastenia, neurasten ia) . Sto lat później zachodni eksperci 
od stylów życia reanimowali tę od dawna za rzuconą diagnozę. 

Nie czuję się dobrze -więc jestem 

{ ... ) Zarazą naszych czasów jest utrata podmiotowości. Koncepcje j aźni 
pozostającej w permanentnym konflikcie z podśw iadomością wyrugowała 

ze współczesnego świata pojęć idą oso bowości depresyjnej. Ten, kto nie 
jest w stanie wyobrazić sobie czegoś innego, równie dobrze może nie żyć. 
Tak więc zachęca się człowieka do życia wspomaganego narkotykami, 
New Age'm, re l i g ią, zdrowiem i kultem ciała. 

(„.) Spoteczer\stwo depresyjne pozna1e się po niejasnym uczuciu 
zniech ęcen ia. Człowiek jest nie tylko nieszczęs liwy, ale przede m zystkim 
nie jest szczęśliwy. I za tym niezadowoleniem kryje się równie niejasne 
przeczucie, że społeue ństwo składa się z wygranych i przegranych. 

Utrata jażni to ponury efekt społecze1istwa depresyjnego, odwrotna strona 
pogoni za tożsamofoą. która wzywa nas do samorealizacji za każdą cenę . 
.Tożsamość" stała s i ę hasłem lat dziewięćdziesiątych. Na Bałkanach doszło 
do wojny, kiedy różne grupy etniczne szu kały swoich kofl'.eni w religii, język~. 

narodowości lub kulturze, czyli w przesztoŚ( i. Na.m pogoń za tożsamością 

odnosi się raczej do przyszłości. Wybierz sobie tożsamość - albo jak to się 
mówi - skonstruuj ją " 

Leif Zern, SwieCi/CB ciemnośc 



Aey;ta John Qulgley odtworzyl wizerunek Czlowieka Witruwiańskiego 

L.eaonaroa da Vinci na topniejącym lodowcu. Roztapiający się wraz 
z lodem szkic w ciesninie Fram ma szerzył świadomość zgubnych skutków 
globalnego ocieplenia. Człowiek został zaprojektowany tak, by zatapial się 
w odmętach morza wraz ze zmniejsza1ącą się pokrywą lodową Arktyki 
- miknie prawdopodobnie w ciągu kolejnych kilku miesięcy. 

'' 

.W naturę turystyki wpisana jest potrzeba zachowania równowagi miedzy 
poczuciem bezp1eaeństwa a przygodą. Chcemy przeżyc coś wyjątkowego, 
udać się w podróż, która jest jedyna w swoim rodzaju, szukamy wrażeń, 
ktore różnią się od naszej codzienności , migawek kodaka, które możemy 
obejrzeł z innymi po powrocie do domu Naj lepiej, jeśli towarzyszą nam 
ludzie podobni do nas, szyldy i menu jest w naszym języku , jedzenie jest 
rozpoznawalne, a przewodnicy rozum ieją nasze potrzeb( 

asze sonda.że wykazały, ze 1stn1e1ą trzy rodzaie 
oczekiwań ze strony ·onsumentów pragrneme 
bezpieczenstwa, pragmenie by ;m okazać uczucie, 
i praqrnenie estetyk.i 

Rernmd Gu11.0dud 

.The world is yours· -głoszą biura podróży w swoich katalogach. Mają rację. 
$wiat rzeczywiście należy do nas - przemysl turystyany bije dziś wszelkie 
rekordy. Nigdy wcześniej tak wielu ludzi nie spędzało wakacji za granicą. 
(- ) Świat jest nm. Ty i ja, i nasi koledzy z globalnej klasy wyższej mamy 
do dyspozycji rajski bufet, z którego moiemy brać, gdy tylko najdzie nas na 
to ochota. A nachodzi com częściej. (._) Dla nas to oczywiste, że od czasu 
do aasu możemy oderwać się od codzienności i wyruszyć w świat Caly 
rok marzymy o naszych wyczekiwanym tygodniach wakacji , fantazjujemy, 
robimy plany. Spędlimy aas z dziećmi i przyjaciółm i , nareszcie będziemy 
mieć czas na seks i osiągniemy upragniony spokój - .bo jesteś tego wart". 

Przemysł turystyany sprzedaje nam wypoczynek, wolność I rozkosz, których 
tak bardzo potrzebujemy. Obiecuje nam prostotę i luksus, spokoi i przygodę, 
aU·inclusive i exclusive. Tylko wyb ierać. Z rajskiego bufetu wybieramy 
o. co będzie swiadczyc o naszym statusie. Egzotyczne miejsca i egzotyczne 

spotkania są twardą walutą w naszym ciągłym wyścigu na porównania 
Nikt nie chce być turystą. wszyscy chcą być podróżn ikami . 

Gonimy za nietkniętym rajem. 



'' 

'' 

]dka Jest ózmca między podrózą a wędrówką? 

Podróżując. opuszczamy je no miejsce. by przybyć 
do drugiego i na tym rzec7, się kończy. Wędrówka 

ndlomiasl bliższa jest p1elgrzymki . co oznacza. 
ż porusza1ąc się po wybranym obszarze do czegoś 
dązyrny, szukamy czegoś. aby zaspoko1c marzenie 
lub pragruerue. głód serca lub umysłu Bardzo 
wyraziste rozróżrneme podróży i wędrówki czy 
pielgrzymki zna1du1e się w dwóch włoskich wierszach 
M1ck1eW1cza nasladowanych z Goethego W pierwszym. 
z roku 1827. jeszcze 1sanyrn w duchu Oświecenia . 
mowa o podróznym (Podróżny Z Goethegoi. choć 
tytuł naśladowanego rygina lu brzmi Wędrowiec 
(Der Wandrer) ale w drugim wierszu Wo H*** 
Wezwanie do Neapolu) . pisanym w trzy lala póżnieJ. 1uz 
w streue c1erua. czytdmy .Pielgrzymie nasz. I Ach. co 
się z tobą stało! " W istocie. cz!owiek Jest wędrowcem . 
pielgrzymem Przecież mówimy o wędrówce ziemskiej . 
Stąd po1ęcie homo viator, człowiek wędrujący. tak 
samo nas okresla1ące 1ak homo sdpiens czy homo laber. 

B wel Hertz, o podróży / wędrówce 

Bez zbędnego namysłu anektujemy, przeksztalcamy i przerabiamy miejsca, 
do których jezdzimy na wakacje, tak by odpowiadały naszym własnym 

potrzebom i wyobrażen i om . ( ... ) Model masowej turystyki, który powstał 

na Gran Canarii i z którym przez dziesięci olecia chcieliśmy zerwać, 

eksportowa liśmy na ca!y świa t Do Grecji , Meksyku, Tajlandi i ... odkryw<J my, 
przebudowujemy, ale gdy p rzestrzeń zostaie nadmiernie wyeksploatowana 
i zaczyna przyjeżdżać zbyt dużo turystów - nużymy się i jedziemy da lej. 

- To mogtoby być gdziekolwiek - usłyszałam od turysty na wakacjach 
w Tajlandii kilka mies i ęcy temu. - Nie widzę różn i cy miedzy ta p lażą a plażą , 

na której byliśmy w Turcji. Te same pamiątki, te same restauracje.(. .. ) 

Kazdy ma swoją mapę rózy. Ale nasze mapy 
·powmny Się chyba przekladac na coś uniwersalnego. 
Czy 1est 1ak1ś kanon podrózowania? 

Podrózowania - pewno nie . Ale wędrowania - pewnie 
tak . 'Ie się zaczyna z poczęciem czlowieka. a kończy 
ze sm1ercią . 

Puwel Hertz. o podrozy I wędrówce '' 

Na wakacjach obowiązują inne reguty gry. Zabawa jest równoległą 

rzeczywistością, odrę bną od codzienności. Pijemy więcej niż zwykle, 
jeżdz imy na motocyklu bez kasku i płacimy za seks. U siebie nigdy byśmy 
tego nie zrobili. ale tu wszystko jest dozwolone, a to, co dzieje się 

na wakacjach, zostaje na wakacjach. Tłumaczymy s i ę zawsze 
tak samo, n ieza leżnie od sytuacj i: mamy prawo się wyrwać i sobie dogodzić, 
nieważne czy to będzi e Tequila Sunrise, a y ciało drugiego człowieka.( ... ) 

Przebieramy bez umiaru w rajskim bufecie i oczekujemy wdzięczności 

od tych, których praca polega na usługiwaniu nam Wróćcie, chcemy 
znów się uśmiechać - brzmiał tytuł reportażu Aftonbladet o Tajlandii rok 
po tsunami. Wydaje nam si ę, że akt konsumpcji, któremu się oddajemy, 
jest dobrym uczynkiem. aktem solidarności. Że ludzie, którzy usługują nam 
na plażach w biedniejszych częściach świata , powinni s ię c ie szyć, ·ba akurat 
ich wybraliśmy. Co do jednego Aftonbladet ma racę - jestesmy kapryśn i. 

Klęska żywiołowa, dotar, ktory idzie w górę albo w dó~ atak terrorystyczny, 
nasza powszednia pogoń za tym. co nietkn ięte - nie potrzeba wiele, 
by agencje turystyczne wysiały swoje samoloty w innym ki erunku. 
Bo to my rząd!imy przemysłem turystycznym. Nie ci , którzy mu szą się 
do niego dostosować. 

Przemysł turystyczny sprzedaje co ś . czego nie posiada. Pakuje 
sny, ale sprzedaje p laże, gory, ludzi , kultu ry i zmusza biedne kraje 
do dostosowywania się do naszych potrzeb, jaki ekolwiek by one nie 
były. Wizja szerokiej, pustej rajskiej plaży przyczynia s ię do niszczenia 
niezbędnego do życ ia lasu mangrowego i wkłada broń w ręce policjanta 
turystycznego, którego zadaniem je.st utrzymać m ieszkańców na dystans. 
Nasze hotele budują współcześ ni niewolnicy - Birma ńaycy w Tajlandii, 
Haita ńczycy na Domin ikanie.Nasz spacer po polu golfowym kosztuje tysiące 
litrow wody, której brakuje w odwiedzanych poprzez nas krajach. 

Ale my nie chcemy o tym słyszeć. Porozumienie między producentem 
a konsumentem, to znaczy między agencją turystyczną a nami, turystami, 
jest proste oni nie mówią, my nie pytamy. Przecież j esteśmy na wakacj ach. 

Nie chcemy v1iedzieć, że dziewczyna, która przed chwilą wymasowała 

nasze stopy, wstaje o szóstej rano i pracuje do dziesiątej wieczorem 
za równowartość dwunastu złotych dziennie. Albo, że rdzenni mieszkańcy 
kraju, których odwiedzamy, odgrywają dla nas tańce, bo są do tego zmuszeni. 
Jak to wyraziła wychowana w Antigui pisarka Jamaica Kincaid: 

.Nie pozwól, by owo nieprzyjemne uczucie, które czasem przebiega ci po 
plecach, biorące się ze świadomości wyzysku, uc isku i dominacji, rozwinęło 

się w wszechogarniające obrzydzenie: to może popsuc ci wakacje" 

o luclz e. a nie podróże sta kiem. przyp1 wia1ą mnie 
o chorobę morską Ale obawiam się . że nauka 1eszcze 
me znalaz!a leka stvva na tę doleghwosc 

Alben f.mstein 



'' 

Przemysł turystyczny wciąż pos zu kuje nowych miejsc, które będzie 

można zareklamowa ć jako . ni et kn i ęte per!( Uproszczony schemat 
życi a miejscowości wypoczynkowej wyglą da zawsze tak samo najpierw 
zostaje ona .odkryta", następnie zabudowana i/lub przebudowana zgodnie 
z potrzebami turystów, potem rozrek lamowana i sprzed<ma. Przyjeżdża 
coraz więcej turystów, rośn ie eksploatacja, w koricu miej scowość zaczyna 
mieć opinie banalnej i nieciekawej, zbyt mało . ni etkniętej" i .autentycznej~ 
a turyśc i wyruszają dalej w poszukiwaniu nowych miejsc. 

Dwoie na1w1ębzych polskich pisarzy wspołczesnych 
- Dąbrowska t lwaszkiewi z - bylo sc1śle związanych 
z ziemią. z naturą. z przyrodl'!. ze swwtem. 

Byli wszczepieni w ludzki śvvial? 

łvlyslę . że Io właśnie eh dzi o związek z naturą 
t kullurą I o pojmowanie nierozerwalności lego 
związku Wszyslko. co się ternu opier czy sprzeciwia. 
wyłącza !uę z kanonu. 

A co się temu sprzeciwia? 

Przede wszystkim strach przed nalu1 ą . 
atura postrzegana Jako zagrożenie. ce wynikd 

z nieumiejętnośc i zachowania się w świecie . 

z nadmiernych uroszczeń rozumu. z nauki. która 
otwiera przed namt mozl.iwośc1 iuz me a naszą miarę. 

z braku proporcji między wlaściwym 1stoc1e ludzkiej 
ograniczeniem i jeJ technicznymi osiągnięciami 

Paw,~ i Hertz. o podmzy I ~•ędr0wce 

'' 

Dla nas, przedstawicieli globa lnej klasy wyższej , wyjazd na wakacje jest 
oczywi stości ą, czymś, co si ę nam na leży. Nie moc wyj echa ć na waka cje to 
jak nie mieć te lewizora, mieszkania czy komórki. Bycie tu rystą, jak pisze 
socjo log John Urry w Spojrzeniu turysty. 1est jednym z wyznaanikow bycia 
.nowoczesnym·: 

Podróżują c, pokazujemy innym turystom, kim jes eśmy - .dokąd", .na jak 
długo" i .w jakich warunkach" są wyznacznikami naszego statusu. Tydzień na 
Gran Canari i mówi o Tobie jedno, miesięczna żeg luga na Karaibach drugie, 
a półroczna podróż przez Amerykę Połudn iową cos jeszcze innego.( ... ) 

Bycie nowoczesnym oznacza równ ież, że od czasu do czasu możemy 
pozwo lić sobie na to, żeby si ę wyrwać i uciec od życ i a, które sami 
stworzyllsmy - .mi ałem tyle stresów" i .muszę z robić sobie przerw{. 
Ogląda nie przedstawicieli plem ion i grup etn icznych jest ko nsekwencją 

naszego poszukiwania tego, co n ietknię te, prawdziwe i pierwotne. 

Patricka Burnett z angielsk iej organizacj i Tourism Konce rn tłumaczy, 

że szukamy czegoś, co utrac ili śmy. 

- Życie na Zachodzie jest coraz bardziej skomercjalizowane, a my coraz 
bardziej wyobcowani. Mam wrażenie, źe przyglądając się innym sposobom 
życ i a, chcemy dotknąc czegoś pierwotnego. Problem w tym, że nie widzimy 
w tubylcach prawdziwych ludzi. Są tylko elementem sceneri i naszych 
wakacji. Oglądamy ich, robimy zdj ęc i a , patrzymy, jak wykonują tradycyjne 
tańce.Zupełnie ja k byśmy byli w ZOO. 

ie. nie di wiedzy podróżujemy. Nie po to też 
pod!óżu1emy. by na chw. lę z codziennych trosk się 
wyrwac i o kłopotach zapomnieć [ I Nie. nie żądza 
wiedzy nas gna aru ochota ucieczki. ale ciekawośc . 

a ciekawość iak się zdaje. 1est osobnym popędem, 
do innych niesprowadzalnym. 

Leszek Kołakows!a . Mim wykiody o mOXJ sprawach 



Pod różowan i e jest stare jak świa t. Wyprawy, odkrycia, poszerzanie granic 
mapy i umysłu trwa od chwili, gdy homo zaczął myśleć . Lęk i ciekawość 

na równi pcha ją człowieka do poznawania tego, co znajduje się poza 
własnym obejśc i e m. Krzysztof Kolumb, Ferdynand Magellan. Marco Polo 
i inni zapalency naprawdę zdobywali Swiat, zwyci ęża li 'w boju z naturą 

poko nując lądy i morza. Wiek dwudziesty sprawi~ że ich marszruty stały si ę 
dostępne dla każdego , kto dysponuje odpowiednią iloslią gotówki. Przy 
czym na podróż - choćby wokót globu - i ie trzeba rujnować królemkiego 
ska rbca. Wystarczy karta kredytowa. Wi ek dwudz'esty nielicznych 
bohaterow·podróin ików zastąpił rzeszami turystów. Przygodę życia 
wyparły wakacje all inclusive.„ 

Kto jest turystą? Rewolucyjne dwudzieste stulecie lubowało się 

w definicjach. Z podróży uayniło przemysł o gigantycznych obrotach. 
Pierwsza definicja turysty i turystylci ogłoszona została w 1936 roku. 
Przez lata była dopracowywana, byw końcu ~wiatowa Organizacja Turystyki 
(UNWTO) ustaliła ostateanie (?)zakres pojęcia. W myśl tej definicji : 

Turystyką - nazywamy dziatalnosć ludzi, podrozuiących i przebywających 
w cel.ach wypoczynkowych, interesach i innych, przez okres nie przekraczający 
jednego roku bez przerwy, w miejscach docelowym nie związanych z ich 
otoaeniem i srodowiskiern. poza miejscem zamieszkania. 

Cała magia pryska„. Dokładnie wiemy jui, że podróż życia nie może trwać 

dłużej niż jeden rok. Je.SU przekroczymy trzysta sześćdziesiąty piąty dzień 

wyprawy, straci ona charakter turystyuny. Czym się wówczas stanie? 
O tym definicja miluy. 

Wybierając się na wakacje musimy zatem pamiętać., że : 

Turystą -nazywamy osobę. pod różującą do innych miejscowosci w oddaleniu 
od swojego stałego miejsca zamieszkani~ I pobytu, na okres do 12 m iesię , 
ktora w czasie swej podrózy me zamierza podją c'. stałej pracy w docelowej 
m i ej scowośc i oraz taką, która decyduje się skorzystac z noclegu minimalnie 
jednorazowego w bazie noclegowej oferowanej przez miejscowośc 

czy region docelowy. 

Jeśli zatem z-decydujemy się podjąć wędrówkę w celu pozazarobkowym 
i korzystac będziemy z bazy noclegowej, włączymy się w: 

Ruch tu rystycrny - czyli og ólną liczbę wypadków przestrzennego 
przemieszczan ia się ludzi o charakterze dobrowolnym, przejaw i ającą s ię 

w czasową zmia ną miejsca pobytu, środowiska i trybu życ i a, w stosunku 
do danego miejsca, czasu i kierunku. 



Ale to nie wszystko. Bo wraz z rozwojem turystyki, zaaęła się ona 
specjalizować, propon ując zakres i formę odpowiednią dla różnych 

upodobań kandydatów na turystów. 

I tak rouóżniamy turystykę : 

Krajoznawaą - zajmującą się poznan iem przyrody, kultury, ludnośc i 

etnicznej danego regionu, miejscowosci. panstwa. 
Kwalifikowaną - zajmującą się rekreacją. doskonaleniem zd rowia, 
sp rawnośc i fizycznej, zaspokojeniem potrzeb ruchowych i wysiłku 

fizycznego, oraz związanych ze zmianami codziennego rytmu życ ia. 

Zdrowotną - zaj mują cą się odnową wita lności fizycznej i psychicznej, 
regeneracją organizm u, pomocą w zapobiegan iu i walce z chorobą . 

Motywacyjną - przejawiającą się w nagrodzeniu pracownika podróżą . 

celem jej jest motywowanie go do uzyskiwania wyższych wyników pracy, 
zwiększa n ie lojalności w stosunku do kadry za rządzającej i wydajnośc i pracy, 
samoorgani zacji i inwencj i twóraej. 
Biznesową - zajmującą się załatwian i em zadań handlowych i finansowych 
Kong resową - przejawiaj ącą się uczestniczeniem w konferencjach 
lub kongresach. 
Etniczną - przejawiająca się w poznaniu miejsc pochodzenia, urodzenia 
lub zamieszkania jego przodkow we wcześniejszym okresie czasu. 
na przykład przed wojną - powrót do korzeni. 
Religijno -pielgrzymkową przejawi ającą się uczestn iczeniem 
w wydarzeniach i ob rzędach religijnych, odwiedzaniu miejsc świętych 

i uznanych za ważne dla kultu rel igijnego, pogłębianiu wiary, rozwoju 
duchowym. 
Agroturystykę - przejawiającą się pobytem w środowisku wiejskim, 
poznawaniu tradycji , kultury, codziennego trybu życia ludnośc i wiejskiej 
i wypoczynku z dala od zgiełku i hałasu miejsk iego. 
Alternatywną - przej awiającą s ię poszukiwaniem kontaktu z ludnoscią 
rdzenną danego miejsca czy regionu, pozn<rniem ich kultury, historii, 
gospodarki, rytmu i trybu życia mieszkańców obszaru docelowego. 

Mamy zatem c;ilklem spory wybór uprawnionych form turystyki. Możemy 
zdecydowac się na dowolną opcję i nie wypasć z ram Scisłej definicji 
turystyki. Stajemy się tu rystami, jeś li tylko zdecydu jemy się spędzi ć noc 
w hotelu. To łatwi e j sze n i ż podróż. To ła t wiejsze niż spontan iczna wyprawa 
w nieznane. Zawsze można wybrać opcję .all inclisive·, która zabezpieaa 
przed wszelkimi niewygodami, która daje komfort i poczucie 
bezpieczeństwa. Dz i ęki kolorowej bransoletce wszystko w zasięgu ręki 

stanie s ię znajome i bezpieczne. Wyeliminujesz strach przed nieznanym. 
Możesz wyb i e rać wsród setek propozycji! 
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