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Chciałabym, aby przewodnik ukazywał się

regularnie. Chciałabym pokazać Wam świat oczami

tych znanych i mniej znanych blogerów rozsianych

po całym świecie. Chciałabym, aby w przewodniku

królowały miejsca alternatywne, takie których nie

znajdziecie w turystycznych przewodnikach. Dlatego

tak wiele tu pysznych miejsc, targów staroci i

punktów widokowych. Pozostaje mi życzyć Wam

radosnej podróży! Do zobaczenia niebawem!

Jest mi niezwykle miło oddać w Wasze ręce

pierwsze wydanie Blogerskiego przewodnika

po świecie. W dzisiejszym numerze możecie

wypić kawę w Shoreditch, hipsterskiej

dzielnicy Londynu, poopalać się na

piaszczystych plażach w Barcelonie, zjeść

croissanta z konfiturą malinową i białą

czekoladą we Wrocławiu i podziwiać

Warszawę z ogrodów na dachu Biblioteki

Uniwersytetu Warszawskiego. Czy to nie

przyjemna perspektywa?
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Witajcie! Nazywam się Aga Poznańska, mam 27 lat,

choć nigdy nie umiem się doliczyć i pochodzę z

Opola. Wyprowadziłam się z niego prawie 10 lat

temu. Mieszkałam już w paru miasteczkach Anglii,

Hasselt w Belgii, Szkocji, a obecnie Londyn nazywam

swoim domem.

Zawodowo pracuję w londyńskiej agencji

marketingowej, gdzie wymyślam strategie dla

światowych marek i pracuję z blogerami, ponadto

współtworzę Buzzujemy.com i pięćset innych rzeczy.

http://www.isawpictures.com/

Dagmara, dwudziestokilkuletnia entuzjastka

dobrowolnej prostoty, podróży oraz świadomej i

etycznej mody. Obecnie studentka Fashion & Luxury

Managment na Uniwersytecie Bocconi.

Dorastałam w niewielkim mieście na północy Polski.

Miłość do podróży zaszczepili we mnie rodzice.

 Dzięki temu miałam okazję mieszkać między

innymi w Irlandii, Indiach.  Dwa lata temu

postanowiłam całkowicie zmienić swoje życie,

spontanicznie przeprowadzając się do Barcelony,

odkrywając tym samym uroki życia expat life. Z

chwilą podjęcia tej decyzji, zmieniłam nie tylko

swoje miejsce zamieszkania. Postanowiłam

kierować się pragnieniem robienia w życiu tego, co

przynosi mi satysfakcję. Zaczęłam realizować swoje

pasje do mody, fotografii, pisania, celebrowania

codzienności. Mogłabym żyć z jedną walizką,

poznając nowe zakamarki otaczającego mnie

świata.

http://womanatwindow.com/

AGNIESZKA  POZNAŃSKA DAGMARA  P IEKUTOWSKA
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Jestem niepoprawną entuzjastką podróży,

miłośniczką fotografii oraz jazdy na snowboardzie.

Dlatego jak na osobę całkowicie uzależnioną od

stoków, wyjątkowo mocno ukochałam sobie

nadmorskie klimaty i to właśnie nad morzem

mogłabym spędzić resztę życia.

Moje największe marzenie? Podróże, podróże i

jeszcze raz życie na walizkach, najlepiej z laptopem i

aparatem w plecaku. Blog Alabasterfox założyłam z

pasji, jako kolejny sposób na to, by nieustannie

odkrywać życie.

Niesamowicie doceniam prostotę połączoną z

klasyką i elegancją. Ze szczególnym namaszczeniem

traktuję poranki, zwłaszcza te w towarzystwie

dobrego śniadania, kawy oraz makaroników – to

jedyny czas w ciągu dnia, który rezerwuję wyłącznie

dla siebie i z tego powodu skłonna jestem wstawać

nawet o 5 rano.

http://www.alabasterfox.pl/

Mam 28 lat, od niedawna mieszkam w Polsce po

szalonych 7 latach spędzonych za granicą- powrót w

tym momencie był strzałem w dziesiątkę i

spełnieniem moich marzeń.

WORQSHOP to kreatywny blog lifestylowy, który

kręci się dookoła codziennych i czasem całkiem

przyziemnych spraw wzbogaconych o uśmiech,

pozytywną energię i inspirujące, kreatywne

podejście.

Kreatywność towarzyszy mi na co dzień i staram się

zarażać nią innych- jeśli szukasz inspiracji do

pięknego życia, pasji i motywacji do znajdywania

pozytywów i piękna w tym co dookoła nas- rozgość

się, bo trafiłeś we właściwe miejsce.

http://worqshop.pl/

ADR IANNA  Z IEL IŃSKA KAS IA  MISTAÇOĞLU



STOL ICA  WIELK IEJ  BRYTAN I I  OCZAMI  
AGNIESZK I  POZNAŃSK IEJ  

 Candid Cafe to niepozorna kawiarnia znajdująca się

na piętrze budynku za stacją metra Angel. Klimat

bohemy, wegańskie ciasta, wina... Candid Cafe to

idealne miejsce na intymne spotkania przy świeczce

i wino z przyjaciółką. Przypadkowy przechodzień

raczej jej nie znajdzie, a kiedy Wam się uda, po

przejściu po obskurnej klatce schodowej i wejściu do

tej magicznej kawiarni, mam nadzieję, że poczujecie

satysfakcję. 

Hackney Wick to dzielnica na wschodzie Londynu;

hipsterska, industrialna, pełna artystów. To tam co

weekend zjeżdża się kreatywny tłum Londynu,

zasiada w knajpach nad kanałem, popija lokalnie

warzone piwo i świeżo parzoną kawę. To tam

cumują barki, w których pomieszkuje część

Londynu, to na Hackney Wick codziennie powstaje

nowe graffiti. Idealne miejsce na leniwą sobotę z

przyjaciółmi. 

Londyn od prawie pięciu lat nazywam swoim

domem. Jest to miasto, które można

odkrywać w nieskończoność, wchodzić w

jego zakamarki, przemierzać nieznane

wcześniej ulice. Mimo, że wieżowce nie

zasłaniają tutaj nieba, Londyn jest wielką

metropolią, mozaiką dzielnic, o różnych

odcieniach. I jak to przystało na

tymczasowego Londyńczyka, mam parę

swoich ulubionych miejsc, swoją mozaikę

składaną przez lata. 
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i saw pictures blog

CANDID  CAFE
3  TORRENS  ST ,  LONDON  EC1V  1NQ

LONDYN.

FARA  CHAR ITY  SHOP
28 -32  PENTONV I L LE  RD ,  LONDON ,  N1  9HJ

Jeden z ciekawszych lumpeksów w Londynie, ten

sklepik na Angel to skrzynia skarbów. Znajdziecie

tam całą kolekcję vintage i nie tylko, mi już się udało

wygrzebać całkiem sporo rzeczy. A obok znajdziecie

przyjemną kawiarnię z całą kolekcją przyborów do

parzenia kawy.

HACKNEY  WICK



LONDYN.
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 Chcecie wiedzieć jakie knajpy na Hackney

Wick warto odwiedzić? Przeczytajcie tutaj:

http://www.isawpictures.com/hackney-wick-

knajpy/ 

”

http://www.isawpictures.com/hackney-wick-knajpy/


 Brick Lane we wschodnim Londynie to mekka

hipsterów i niedzielnych turystów. To ulica pełna

sklepów vintage i kawiarni, a w niedzielę straganów

z jedzeniem, ubraniami i antykami. Warto się tam

przejść właśnie w niedzielę, tutejszy dzień targowy.

Polecam zjeść tradycyjnego bajgla i poczuć się jak w

galerii sztuki street art. A na deser przejść się na targ

kwiatowy na Columbia Road i posłuchać ulicznej

muzyki.  

Jednym z moich ukochanych miejsc w Londynie jest

właśnie lokalny ogród na Dalston. Znajduje się

dokładnie naprzeciwko stacji Dalston Junction. To

miejsce, gdzie można zapomnieć o całym świecie,

zapaść się na kanapie z kubkiem niekończącej się

kawy i domowym ciastem. Nie mówiąc o

wieczornych letnich koncertach przy lampionach,

pizzy z pieca z prawdziwego zdarzenia, warsztatach

dla ogrodników i dzieci.
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JAM  IN  THE  JAR
599  GREEN  LANES ,  LONDON  N8  0RE

DALSTON  EASTERN  CURVE  GARDEN

BR ICK  LANE  STREET  MARKET

Jedna z najlepszych muzycznych knajp w

północnym Londynie. Co tydzień odbywają się tu

świetne koncerty, powstają nowe drinki i

znajomości. A popołudniu można rozkoszować się

brownie (czekoladowe ciastko) z masłem

orzechowym i kawą. 

 Mój spacerownik po Shoreditch możecie

znaleźć tutaj:

http://www.isawpictures.com/darmowy-

przewodnik-po-shoreditch/

WELLCOME  MUSEUM

Wellcome Collection bada zależności pomiędzy

medycyną, życiem i sztuką przeszłości,

teraźniejszości i przyszłości. Oferuje świetne

multimedialne wystawy dla wszystkich ciekawych

świata. Idealne na poranek z nauką i sztuką, a

później z kawą i książką w kawiarni na parterze.

”

http://www.isawpictures.com/hackney-wick-knajpy/
http://www.isawpictures.com/darmowy-przewodnik-po-shoreditch/


STOL ICA  KATALON I I  OCZAMI
DAGMARY  P IEKUTOWSK IEJ

Barcelona to  miasto, które oferuje  liczne zielone

przestrzenie. Nigdy nie zapomnę momentu, w

którym pierwszy raz zobaczyłam el parque de la

Cuitadella. Akurat miałam tam zorganizowaną sesję

zdjęciową i przez cały czas nie mogłam oderwać

oczu od otaczających mnie rzeczy. Oczywiście warto

odwiedzić niezastąpiony Parque Guell. Nie tylko ze

względu na architekturę Gaudiego. Panoramiczny

widok na Barcelonę oraz bujną roślinność. Jedynie

za wstęp do „monument area” pobierana jest opłata.

 Parque del Laberinto de Horta to zdecydowanie

najbardziej cenione przeze mnie miejsce. W

niedzielę wstęp jest bezpłatny. W okresie letnim

warto śledzić wydarzenie Musica als Parcs, które

oferuje bezpłatne koncerty jazzowe w okolicznych

parkach

W Barcelonie zakochałam się dosłownie od

pierwszego wejrzenia. Klimat tego miasta

wywarł na mnie tak duże wrażenie, że

skończyło się na spontanicznej

przeprowadzce. Zdecydowanie Barcelona

powszechnie znana jest z takich zabytków

jak Sagrada Familia, Casa Batlló, el parque

Guell, La Rambla oraz znajdująca się tam La

Boqueria, czy też Barceloneta- jedna z

najsłynniejszych plaż. Jednak te informacje

możecie znaleźć w pierwszym, lepszym

przewodniku. Ja zaś na prośbę Angeliki

postanowiłam stworzyć przewodnik po tych

mniej znanych, ale zdecydowanie godnych

uwagi miejscach.
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woman at window

EL  PARQUE  DE  LA  CU ITADELLA
 PARQUE  GUELL

PARQUE  DEL  LABER INTO  DE  HORTA

BARCELONA.



Dosłownie wszystko. Począwszy od antyków, po

ubrania vintage, skończywszy na jedzeniu. Żadne

słowa nie są w stanie opisać magii tego miejsca.

Stare listy miłosne, zdjęcia, wycinki gazet, mapy,

biżuteria, książki, meble. To doskonałe miejsce dla

wszystkich osób, które marzą o powrocie do

przeszłości.

Els Encants to także miejsce integracji mieszkańców

Barcelony. Zwykle w piątki o zmierzchu odbywają

się liczne koncerty na żywo. To wszystko w

towarzystwie lokalnych tapas. Odbywają się tam

także pokazy mody, artystyczne pokazy, czasem

powstaje niewielka galeria sztuka, zaś w innym dniu

organizowana jest fiesta.
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ELS  ENCANTS  VELLS
NAJSTARSZY  MARKET  W  BARCELON IE

CO  MOŻEMY  ZNALEŹĆ  W  ELS  ENCANTS ?

Nic nie oddaje tak dobrze klimatu Barcelony, jak

uliczne markety. Praktycznie każda dzielnica

posiada swoje targowisko, na którym można

spróbować doskonałego koziego sera, słonych

oliwek oraz egzotycznych owoców. Jego początki

sięgają ponad XIII wieku, zaś jego popularność nie

zmalała, aż do dnia dzisiejszego.  Els Encants

zaskakuje.  swoją oryginalnością, historią i jedynym

w swoim rodzaju klimatem. o miejsce, które przede

wszystkim zachwyca swoją konstrukcją. Targowisko

zostało zreformowane w ubiegłym roku. W miejsce

pojedynczych stanowisk, powstała zapierający dech

w piersiach budynek. To za sprawą dachu, który jest

właściwie jednym wielkim lustrem.

To jedno z nielicznych miejsc w Europie, które

zachowało tradycję aukcji publicznych tuż przed

oficjalnym otwarciem dnia targowego. Od 7 do 9

rano możemy wziąć udział w licytacjach, korzystając

z bezkonkurencyjnych cen.



Czy plaże w Barcelonie mają swój urok? Ograniczę

się do tego, że rzeczywiście warto wybrać się na

Barcelonete. Z czystej ciekawości. A następnie

odkryć plaże znajdujące się w niewielkich

miejscowościach sąsiadujących z Barceloną. Do

większości z nich dojedziemy lokalnymi pociągami.

Moja ulubiona? Zdecydowanie Playa de

Castelldefels.

Znajduje się tylko 20 minut od Barcelony. Wystarczy

nam zwykły bilet. Jest to ogromna, piaszczysta

plaża.  Także idealne miejsce dla fanów kitesurfingu.
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V INTAGE  SHOPP ING OKOL ICZNE  PLAŻE

Wbrew pozorom Barcelona to nie tylko Inditex oraz

ekskluzywne butiki Chanel, to przede wszystkim raj

dla osób, które uwielbiają zakupy vintage. W okresie

wiosennym zwykle co weekend natrafimy na vintage

market, gdzie oprócz ubrań, możemy  spróbować

lokalnych przysmaków oraz posłuchać dobrej

muzyki. Jeśli poszukujesz jedynych w swoim rodzaju

elementów garderoby- odwiedź sklepy vintage w

Barcelonie. Zyskasz niepowtarzalną szansę na

znalezienie unikatowych ubrań. Nie bój się

eksperymentować, a na pewno znajdziesz coś, co

urozmaici codzienne stylizacje.

MARKETY  V INTAGE /  SKLEPY  SECOND -HAND
W  BARCELON IE :

JAK  DOJECHAĆ ?

NAJLEPSZE  PUNKTY  WIDOKOWE

Wychodzę z założenia, że nie można poznać

dobrze Barcelony, jeśli nie widzieliśmy jej

chociaż z jednego punktu widokowego.

Najlepsze z nich?

 BUNKERS  DEL  CARMEL

”

#Two market – nie przegap todo a un euro

 (wszystko za 1 euro) w Ovella Negra.

#Mad market

#Palo Alto market

#Lostandfoundmarket

#Cat market

#galalith– c/riera baixa 5, Raval

#lullaby– c/riera baixa 22, Raval

#loisaida vintage– c/flassaders 32, Born-Ribera

#humana- to lokalny charity second hand,

znajdziemy go w dosłownie każdej dzielnicy

Barcelony.

#turquesh– c/ sepulveda 100, Barcelona, Eixample

Esquerre

#holala!– Plaça de Castella, 2, El Raval

#Revolution– carrer de Verdi , 80- zdecydowanie mój

ulubiony!

 

Paseo de Gracia- Renfe R2

To wciąż pierwsze strefa, więc wystarczy zwykły

bilet, który możemy kupić w automacie. Podróż

zajmuje około 20 minut.

to nic innego jak pozostałości po bunkrach. Jednak

oferują zdecydowanie najlepszy widok na całą

Barcelonę. Zwykle można tam spotkać tłumy osób,

które spotykają się na wspólnym piwie, długich

rozmowach, czy po prostu urządzają niewielki

piknik.



STRONA 12NO. 1
BLOGERSKI PRZEWODNIK PO ŚWIECIE

by a dreamer's life 



STRONA 13NO. 1
BLOGERSKI PRZEWODNIK PO ŚWIECIE

by a dreamer's life 

BORN

LAS  ARENAS

Born - odrestaurowana kilkanaście lat temu

zamieniła się w najbardziej hipsterską i jednocześnie

najmodniejszą dzielnicą Barcelony. W el Born

znajdują sie takie zabytki jak: bazylika Santa Maria

del Mar, Muzeum Picassa, Fossar de les Moreres oraz

Llotja de Mar. To tam także skosztujemy

najmodniejszych drinków- to zdecydowanie

najbardziej popularna opcja spotkań wieczornych.

Możemy tam zobaczyć doskonały spektakl

Falemnco, odkryć butiki miejscowych projektantów i

jednocześnie skorzystać z bogatej oferty restauracji,

kawiarnii, czy pubów- zwykle wszystkie te miejsca

oferują przysmaki z całego świata.

jak najbardziej polecam samo muzeum. W pierwsze

weekendy miesiąca wstęp jest darmowy, a

popołudniu w niedzielę można dostać sporą zniżkę.

Jednak oprócz tego muzuem znajduje się na

wzgórzu Montjuic, z którego możemy podziwiać

przepiękną panoramę miasta. Zwykle znajdziemy

tam wiele miejscowych osób, które postanowiły

zjeść w tych okolicach lunch, spotkać się ze

znajomymi na piwie, bądź po prostu odetchnąć

podziwiając niesamowity widok.

MUSEU  NAC IONAL  D ’ART  DE  CATALUNYA

RAVAL ,  GRAC IA ,  BORN -  DZ IELN ICE
BARCELONY ,  KTÓRE  POWIN IENEŚ  POZNAĆ

Raval to miejsce pełne sklepów vintage, a przede

wszystkim skupisko oryginalności. To tam

znajdziecie pełno hipsterkich knajpek. Lokali, w

których posłuchacie znakomitego jazzu. Miejsc, w

których spróbujecie prawdziwego wermutu z

oliwkami. Przykładowo w El Cangrejo Raval

znajdziecie fantastyczne pokazy drag shows z lat

80′, a El Club de la Hamburguesa zaoferuje Wam

najlepsze hamburgery w mieście!

dawniej arena walki byków, która obecnie jest

wielkim centrum handlowym. Za 1 euro możemy

skorzystać z przeszklonej windy i wjechać na samą

górę, gdzie znajduje się część restauracyjna oraz

jeden z najpiękniejszych widoków na całą Barcelonę.

Polecam szczególnie nocą. Zwłaszcza w te dni, w

którym jednocześnie odbywają się pokazy

Magicznych Fontann (Font Magica).
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Gracia jest dzielnicą znacznie spokojniejszą od Raval,

ale tak samo urokliwą. To zdecydowanie moja

ulubiona część Barcelony. Do tego stopnia, że

postanowiłam w  niej zamieszkać. Tym bardziej

trudno jest mi znaleźć odpowiednie słowa, by

odpowiednio ją opisać. Za dnia znajdzie w niej wiele

ekologicznych marketów, sklepów młodych

projektantów z Barcelony, manufaktur słodyczy, czy

nietypowych mebli. Oryginalność oraz nietypowość

są esencją tego miejsca. Nie liczcie na możliwość

zjedzenia lokalnych przysmaków. Tutaj królują tanie

restauracje arabskie, które oferują przepyszne

jedzenie. Nie ma to nic wspólnego z budkami z

kebabami. Shaorma, falafel oraz tureckie słodkości,

które możecie zamówić na każdym rogu, nie mają

sobie równych.

Znajdzie się coś także dla fanów sushi oraz

chińszczyzny. Można nawet spróbować typowych,

japońskich naleśników. Wieczorami Gracia odkrywa

swoją artystyczną odsłonę. Młode osoby spotykają

się na główym placu, kupując gotowy zestaw WOOK,

piwo lub tanie wino. Najczęściej siadają na schodach

od katedry, ławkach, bądź zwyczajnie na ulicy. To

wszystko w towarzystwie występów amatorskich

zespołów muzycznych lub artystycznych. Niektóre

pokazy naprawdę zapierają dech w piersiach. Inną

opcją jest spacer po okolicznych lokalach, w których

co rusz odbywają się jakieś koncerty akustyczne.

GRAC IA
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Brunch & Cake, adres: Carrer d’Enric Granados, 19,

08007 Barcelona.

Granja Petitbo, adres: Passeig de Sant Joan, 82,

08009 Barcelona.

Chök the chocolate kitchen, adres: Carrer del Carme,

3, 08001 Barcelona.

Eyescream & Friends, adres: Passeig de Joan de

Borbó, 30, 08003 Barcelona.

Topping Circus, adres: Calle Avinyó 27, Barrio Gótico.

08002, Barcelona.

FUZJA  SMAKÓW

Cup & Cake, adresy: C/Tallers, 79 oraz C/Enric

Granados, 145, Barcelona.

La Paradeta - oferuje doskonałe, świeże owoce

morze, które wybieramy na miejscu. Znajduje się w

takich dzielnicach jak Sagrada Familia, Born, Sants,

Passeig de Gracia, Meridiana.

Flax & Kale- Carrer dels Tallers, 74, 08001 Barcelona

Kulinarnych miejsc na mapie Barcelony jest

naprawdę sporo i zdecydowanie nie sposób

ich wszystkich wymienić Mam jednak kilka

perełek, do których zawsze będę wracała.



STOL ICA  DOLNEGO  ŚLĄSKA  OCZAMI
ADR IANNY  Z IEL IŃSK IEJ

Tak najczęściej mówi się o Wrocławiu. I jest w

tym sporo prawdy, bo ilekroć zajrzycie na

wrocławski Rynek, jedno, czego z pewnością

tam nie znajdziecie to spokoju i ciszy.

Niezależnie od pory roku, dnia, czy godziny,

spacerując głównym deptakiem, natkniecie

się na rzesze turystów, ale i przede wszystkim

- na miejscowych. Myślę, że warto zaznaczyć

fakt, że z Rynku korzystają w dużej mierze

mieszkańcy, a nie jak to zwykle bywa w

znanych, europejskich miastach - turyści.

Otoczony niezliczoną liczbą kawiarni,

restauracji i pubów, główny plac stanowi

idealne miejsce do spotkań. 
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alabasterfox

MIASTO  SPOTKAŃ

WROCŁAW.

Ale gdyby tak zejść z głównego traktu? Co

wtedy odkryjemy w wąskich uliczkach

Starego Miasta? Oprócz 133 mostów i kładek

(Wrocław jest nazywany także Wenecją

Północy) i prawie 300 krasnali (na chwilę

obecną), miasto ma do zaoferowania wiele

pięknych ogrodów, zabytków i przede

wszystkim wspaniałą architekturę. Na kilka

chwil zabiorę Was w parę moich ulubionych

miejsc.



to Prowansja w najczystszej postaci. Klimatyczna

kawiarenka, w której znajdziemy doskonałe

propozycje na śniadanie, a także wieczorne

spotkania z przyjaciółmi. Nie zabraknie francuskiego

pieczywa, makaroników i szerokiego wyboru cydrów

- mój ulubiony to zdecydowanie ten o smaku

mango!
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GDZ IE  ZJEŚĆ ?

G ISELLE

Gdy myślę o tym miejscu, od razu przed oczami staje

mi obraz bajgli. To właśnie z nich słynie to bistro. W

ich menu znajdziemy około 30 różnych rodzajów

bajgli, zarówno na słodko jak i w wersji wytrawnej,

pożywne śniadania w postaci pancakesów czy

owsianki, ale także doskonałe propozycje na lunch.

Jednak nie oszukujmy się, idąc do Central Cafe,

wprost trzeba spróbować ich specjalności! Mój

ulubiony? Słodki bajgiel z rodzynkami, przełożony

pastą z kurczakiem i żurawiną - uczta dla

podniebienia!

CENTRAL  CAFE

Gdy nie jem śniadania w domu, najczęściej

zaglądam do Giselle, Charlotte, Vinceta lub

Central Cafe. I nie licząc tej ostatniej,

wszystkie trzy mają jeden wspólny

mianownik - Francja. To moje ulubione

kawiarnie we francuskim klimacie na mapie

Wrocławia.

”

Giselle – French Bakery Cafe ul. Szewska 27, Wrocław

Central Cafe ul. Św. Antoniego 10, Wrocław

Pasaż Pokoyhof oraz Charlotte Bistro ul. Św.

Antoniego 2-4, Wrocław 
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PASAŻ  POKOYHOF  …  

...to w górnej warstwie centrum biznesu, ale w tej,

która nas interesuje, to ciąg fantastycznych knajp,

pubów i kawiarni, które latem przyciągają do siebie

setki gości. Rozstawione na dziedzińcu ogródki,

łączą się w jeden wielki krąg, który na pierwszy rzut

oka przypomina niekończącą się biesiadę.

Wieczorową porą, w blasku kolorowych lampionów i

światełek, wino nie mogłoby nigdzie indziej

smakować lepiej, niż właśnie w Charlotte, które

notabene, jest doskonałym miejscem także na

śniadanie. Gorąco Wam polecam koszyk

francuskiego pieczywa z białą czekoladą i malinową

konfiturą - tej słodyczy nie da się opisać! 

A gdy zaspokoimy już pierwszy głód, warto

wybrać się na spacer w stronę Mostu

Grunwaldzkiego. Tuż obok Ogrodu

Zoologicznego z fenomenalnym Afrykarium,

któremu niezmiennie towarzyszy

niekończąca się kolejka, a także przy Hali

Stulecia z przepiękną pergolą i

multimedialną fontanną, warto zajść do

Ogrodu Japońskiego. To będzie

zdecydowanie niemała gratka dla

miłośników kultur Dalekiego Wschodu. Przez

7 miesięcy każdego roku, a dokładniej od

kwietnia do października, za symboliczną

opłatą (około 5 zł) możemy zaskarbić sobie

odrobinę piękna Japonii w samym sercu

miasta. Zaprojektowany przez wybitnego

japonistę, Fritz’a von Hochberg’a, teren ten

stał się polską namiastką kraju kwitnącej

wiśni.
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PUNKTY  WIDOKOWE

Wrocław jest moim miastem rodzinnym i choć

poznałam je już na wylot, tak wciąż są tutaj miejsca,

które nigdy mi się nie nudzą. Spacerując ulicami

Ostrowa Tumskiego, przenoszę się do zupełnie

innego miejsca, podobnie jak spędzając czas w

Ogrodach Ossolineum. Ale mogłabym tak

wymieniać i wymieniać, a przecież Wy pewnie

będziecie mieli tutaj tylko kilka godzin lub co

najwyżej dni :) Wykorzystajcie je jak najlepiej!

Zachód słońca poleciłabym Wam obejrzeć z

najwyższego punktu widokowego w Polsce.

Panorama z 49. piętra wieżowca Sky Tower

dosłownie zapiera dech. Podczas 25-minutowej sesji,

będąc 200 metrów nad ziemią, możemy podziwiać

rozległy krajobraz miasta i okolic. Gdybyście

planowali kiedyś wizytę w tym miejscu, pamiętajcie,

że konieczny jest wcześniejszy zakup biletów

(nierzadko nawet dzień wcześniej).

Ilekroć odwiedzam nowe miasta, zawsze poszukuję

wartych uwagi punktów widokowych i pięknych

ogrodów, dlatego do powyższej listy dopisałabym

także Wieżę Matematyczną Uniwersytetu

Wrocławskiego, a także… 8. piętro galerii handlowej

Renoma. Widoki z obu tych miejsc dosłownie

zapierają dech!

PUNKT  WIDOKOWY  SKY  TOWER  UL .
POWSTAŃCÓW  ŚLĄSK ICH  95 ,  WROCŁAW  



STOL ICA  POLSK I  OCZAMI
KAS I  MISTAÇOĞLU

Zielone i romantyczne Łazienki Królewskie,

kolorowe kamienice na Starym Mieście,

tętniące życiem i energią okolice Rotundy,

hipsterskie lokale w okolicach Placu

Zbawiciela, miejsca pełne luzu nad Wisłą, a

poza tym  muzea, galerie, świetne kawiarnie i

restauracje oraz mniejsze i większe imprezy 

tak, Warszawa latem na pewno ma mnóstwo

do zaoferowania!
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worqshop

POWRÓT  PO  LATACH

WARSZAWA.

Po 7 latach spędzonych za granicą z przyjemnością i

ekscytacją odwiedzam ponownie ulubione miejsca

oraz odkrywam te nowe, które w ciągu ostatnich

kilku lat wyrosły w stolicy jak grzyby po deszczu! Przy

okazji powiem Wam, że Warszawę idealnie zwiedza

się na rowerach, a w całym centrum znajdziecie

miejskie rowery XX  to wspaniały sposób na

poznanie miasta!

Wizyta w Warszawie ma kilka punktów

obowiązkowych, miejsc, które odwiedzić trzeba. Na

pewno zalicza się do nich Pałac Kultury i Nauki  z

umieszczonego na trzydziestym piętrze tarasu

widokowego można podziwiać wspaniałą panoramę

miasta, która zawsze zachwyca mnie ogromną

ilością zielonej przestrzeni, parków i miejskich

skwerów.
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NOWY  ŚWIAT  /  POWIŚLE

Kolejne miejsce warte odwiedzenia to Nowy Świat,

pięknie odrestaurowana ulica  deptak, która kusi

wieloma sklepami, kafejkami i restauracjami.

Najprzyjemniej dojść tam z centrum ulicą Chmielną 

znajdziecie na niej całą masę ciekawych butików,

sklepik z ogromnym wyborem Lampek Cotton Balls,

pyszne i świeżutkie pączki z okienka oraz przytulne

kawiarnie, sklepiki z Bubble Tea, puby i księgarnie.

Po dojściu na Nowy Świat skręcamy w lewo, w

stronę Starego Miasta i spacerem dochodzimy do

również pięknie odnowionej ulicy Świętokrzyskiej,

skręcamy w prawo i kierujemy się w kierunku

Powiśla, jednej z najmodniejszych ostatnio dzielnic

Warszawy. Po drodze mijamy nowoczesne muzeum

Fryderyka Chopina  pełno tam zajmujących atrakcji

dla młodszych i starszych. Na końcu ulicy Tamka

wybór zostawiam Wam!

Jeśli macie ochotę na spacer po bardzo

klimatycznych uliczkach Powiśla, spróbowania

wspaniałych, amerykańskich placuszków w Mr

Pancake, lub pysznego, sycącego śniadania w

kawiarni urządzonej na dawnej stacji kolejowej

Warszawa Powiśle wyruszamy w prawo.

Po zaspokojeniu głodu łatwo stąd wrócić do

centrum, a po drodze zahaczyć na przykład o

Muzeum Wojska Polskiego lub Muzeum Narodowe,

zajrzeć do świetnego concept store na ulicy Mysiej 3

lub przejść się ulicą Mokotowską w kierunku placu

Zbawiciela po drodze odkrywając całą masę

uroczych sklepików i butików.

Plac Zbawiciela, swego czasu rozsławiony mocno

kontrowersyjną tęczą, która pojawiała się i znikała

na miejskiej mapie atrakcji to miejsce idealne na

kawę (zajrzyjcie koniecznie do Ministerstwa Kawy

lub Karma Cafe!), przepyszne lody w Sucre i relaks na

leżakach ustawionych w samym centrum miasta.

Po krótkim odpoczynku można stąd łatwo dostać

się do Łazienek Królewskich lub wybrać się w

zupełnie drugą stronę i odwiedzić nasz warszawski

central park, czyli Pola Mokotowskie. My tymczasem

wracamy na ulicę Tamka  wspominałam, że macie

tutaj wybór  po skręceniu w prawo w ulicę Dobrą

spacerkiem dojdziemy do mojej ukochanej atrakcji

stolicy (po drodze mijając cudowną, klimatyczną i

pierwszą taką w Warszawie księgarniokawiarnię

Czuły Barbarzyńca)  czyli do Biblioteki Uniwersytetu

Warszawskiego.
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Koniecznie zajrzyjcie do środka (można nawet wejść

do czytelni  mnie ten budynek nigdy nie przestanie

zachwycać) a w sezonie wiosennojesiennym

odwiedźcie również ogrody na dachu BUW. Ta

wspaniała, zielona przestrzeń zachwyca

niesamowitym widokiem na centrum, na Pragę i

Wisłę, a świetne rozwiązania architektoniczne,

mnóstwo tajemniczych zakątków i

korytarzy sprawia, że aż żal opuszczać to miejsce.

Tuż obok BUWu znajduje się również Centrum Nauki

Kopernik  coś co na pewno poleciłby Wam Fab.

Nawet jeśli nauka, astronomia, fizyka i biologia nie są

waszym konikiem warto tutaj zajrzeć, obejrzeć

wspaniały film w planetarium czy

poeksperymentować i sprawdzić na sobie jak

działają prawa fizyki!

Po wyjściu z BUW i z Kopernika warto przejść się

ulicą Dobrą w stronę Starówki po drodze nie

przegapcie Mariensztatu. Klimat, który panuje w tej

starej części Warszawy bardzo przypomina Stare

Miasto, ale turyści rzadko tutaj docierają można więc

naprawdę odnieść wrażenie, że czas się tutaj

zatrzymał. 
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ROLOWANE  LODY  Z  TAJLAND I I ,
LA  PLAYA  I  ZOO

Po wejściu na górę, po lewej stronie mamy

Krakowskie Przedmieście i kolejny świetny punkt

widokowy czyli wieżę przy kościele Św. Anny. Po

prawej na Starówce wita nas Zamek Królewki i

wąskie uliczki którymi możemy dojść do rynku.

Warto zajrzeć tutaj wcześnie rano  inaczej tłum

turystów o każdej porze dnia i nocy może lekko

irytować.

Po przecięciu rynku kierujemy się w stronę

Barbakanu  to fajne miejsce na odpoczynek i

chwilkę oddechu  a następnie na Nowe Miasto.

Stamtąd, skręcając w prawo spacerkiem

dochodzimy do malowniczej skarpy na której

zbudowano dawną Warszawę. Od kilku lat u

podnóża skarpy znajduje się Park Fontann  w

piątkowe i sobotnie wieczory można tu podziwiać

multimedialne pokazy a na co dzień odpoczywać

przy szumiącej wodzie.

To świetne miejsce, aby ze skarpy zejść nad Wisłę i ...

znowu  wybór należy do Was. Może

zdecydujecie się przeprawić darmowym autobusem

wodnym na drugą stronę rzeki, gdzie kusi miejska

plaża, wieczorne imprezy i świetne, rolowane lody z

Tajlandii? Z La Plaja tylko krok do ZOO lub ... na

Pragę  dzielnicę jeszcze parę lat temu owianą złą

sławą, która teraz zachwyca alternatywnymi

knajpami, kawiarniami i butikami w podwórkach

starych, przedwojennych kamienic. 

Niewiele dalej jest najnowsza atrakcja stolicy 

Stadion Narodowy i znajdująca się tuż obok niego

piękna i malownicza Saska Kępa. A może

zostaniecie po lewej stronie Wisły i  udacie się na

spacer wzdłuż rzeki, w kierunku Mostu Gdańskiego,

który zaprasza wesoło świecącym neonem z

napisem “Miło Cię Widzieć”? 

Warszawa to wspaniałe miejsce na

kilkudniowy wypad  jest dynamiczna, nie

sposób się tu

nudzić, rozrywki czekają na każdym kroku. Z

drugiej strony jest gdzie odpocząć, w każdej

dzielnicy znajdziemy zielone parki, pojawia

się coraz więcej wspaniałych kawiarni i

lodziarni, a mając odrobinę szczęścia bez

problemu trafimy na food trucka z pysznym,

często egzotycznym

jedzeniem. Nic tylko spacerować, gubić się i

odkrywać stolicę za każdym razem na nowo!

”



SŁÓW  K I LKA  NA  ZAKOŃCZEN IE

Niestety na tym dzisiaj musimy zakończyć

nasze wojaże. Na pocieszenie mogę Was

jedynie zapewnić, że prace nad kolejnym

numerem Blogerskiego przewodnika po

świecie już się rozpoczęły. Polscy blogerzy

rozsiani po całym globie będą regularnie

zabierać Was w podróż, gdzie będziecie mieli

okazję poczuć się jak lokalsi, a nie zbłąkani

turyści. Bo czy nie fajniej rozkoszować się

smakami, widokami i miejscówkami

sprawdzonymi i polecanymi przez

miejscowych?
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. . .  A  W  SUMIE  POCZĄTEK

KONIEC...

https://www.facebook.com/adreamerslife/

https://www.instagram.com/

angelika_adreamerslife/

kontakt@adreamerslife.pl

Informacji o kolejnych edycjach wypatrujcie

na: http://www.adreamerslife.pl/. 

https://www.instagram.com/angelika_adreamerslife/
http://www.adreamerslife.pl/
https://www.facebook.com/adreamerslife/

