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Mam nadzieję, że podobnie jak ja zatracicie się w

tych wyjątkowych miejscach. Zależy mi na tym, aby

Blogerski przewodnik był alternatywą dla

tradycyjnych przewodników, w którym znajdziecie

miejsca, w których życie płynie wolniej. Uwielbiam

podróżować w rytmie slow i niezmiernie się cieszę,

że tak wielu blogerów-podróżników podziela moją

pasję.

Przyłączysz się do nas?

A więc przyszła pora na jesienne wydanie

Blogerskiego przewodnika po świecie. W tym

numerze powłóczycie się po Kopenhadze, a

jeśli macie ochotę możecie nawet zaszaleć i

poimprezować z Wiolą do rana. W pobudce

pomoże Wam Filip, które opowie o 10

najlepszych kawiarniach, w których przyszło

mu pić kawę podczas podróży dookoła

świata. A potem będzie już tylko relaks.

Długie spacery po Vancouver gwarantuje

Zosia i Ruben. Potem proponuję jogę w

Brukseli i zachód słońca w Bournemouth.
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WSTĘP.
kochani!

Angelika Pinkowska zdjęcie: Zosia & Ruben - everydayroutes.com
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Wiola Starczewska, prowadzi bloga

starczewska.com. Uwielbia podróże, uwielbia czytać

o podróżach i marzyć o podróżach. Swoje serce

zgubiła gdzieś w Brazylii, jakąś jego część zawiozła

do Portugalii. Rozum zostawiła w Kopenhadze,

będąc zdania, że najrozsądniej byłoby zamieszkać w

skandynawskim kraju. Kiedy nie pracuje jako

content manager na Google Warsaw Campus, słucha

bossa novy i czyta książki Orhana Pamuka. 

Powiedz jej cześć na

facebook.com/starczewskacom

Jestem GŁODNYM ŚWIATA niespokojnym duchem -

wywróciłem swoje życie do góry nogami,

zostawiłem obiecującą karierę i ruszyłem w

kulinarną podróż dookoła świata. Niedawno z niej

wróciłem i pracuję nad podróżniczą książką

kucharską z przepisami na najlepsze smaki, które

upolowałem. A w międzyczasie podzielę się z Wami

moimi kawiarnianymi odkryciami - bo bez dobrej

kawy życie nie byłoby takie cudowne! 

glodnyswiata.pl

WIOLA  STARCZEWSKA F I L IP  TUROWSK I

https://www.facebook.com/starczewskacom/
http://www.glodnyswiata.pl/
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Witajcie! Mam 32 lata i pochodzę z Łodzi, ale od

dwóch lat mieszkam w nadmorskiej miejscowości

Bournemouth na południu Anglii. Kilka lat wcześniej

to Londyn nazywałam swoim domem, ale ponieważ

ciągle czegoś szukam i gdzieś mnie niesie to

chwilowo drogi zaprowadziły mnie właśnie tutaj.

Nie potrafię usiedzieć w miejscu i poddać się

zwyczajnej rutynie, szarego dnia codziennego.

Uważam, że trzeba się rozwijać, uczyć i zdobywać

więcej. Sięgać do gwiazd i realizować swoje

marzenia. Tylko tak możemy w życiu znaleźć drogę

do prawdziwego szczęścia.

Na co dzień pracuję w korporacji i piszę bloga Vegan

Island, na którym podpowiadam jak przejść na dietę

roślinną. Prowadzę również wyzwanie smoothie,

którymi zachęcam ludzi do zmiany diety na

zdrowszą. 

veganisland.pl

Cześć, nazywam się Marta. Na co dzień mieszkam w

Brukseli. Podróże, ale i Bruksela, która jest

wielokulturowa, nauczyły mnie być obywatelką

świata. Chociaż jeszcze nie powiedziałam ostatniego

słowa i kto wie gdzie zamieszkam w przyszłości.

Pracuję w Komisji Europejskiej, lecz poprzez blog

wracam do swoich korzeni. Studiowałam

dziennikarstwo, a blog Wellbelicious to połączenie

kilku pasji: tej do pisania i kreatywnego tworzenia

oraz do filozofii życia w stylu wellness. Choć moja

codzienna praca to dużo politycznej komunikacji, to

przymierzam się do zmian: studiuję coaching

wellness, a za kilka tygodni wybieram się na kurs na

nauczyciela jogi do Indii. I to  właśnie w tym

kierunku chcę podążać, łącząc pasje dziennikarską i

wellness w jedną całość. Jestem niepoprawnie

zakochana w Brazylii, piję zielone koktajle w

olbrzymich ilościach i nie wyobrażam sobie życia

bez jogi i podróży.

http://wellbelicious.com/pl/

EWEL INA  LEŚN IEWSKA  MARTA  BUL IK

http://veganisland.pl/
http://wellbelicious.com/pl/
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Hej!

jesteśmy parą dwudziestoparolatków,

podróżujących nieśpiesznie po Ameryce Północnej.

W ciągu dnia pracujemy jako freelancerzy, co

pozwala nam na życie w drodze. Poranki,

popołudnia i weekendy spędzamy jeżdżąc na

rowerze, spacerując, odkrywając to co nas otacza…

Najbardziej w życiu cenimy sobie wolność, dlatego

pewnego dnia spakowaliśmy się w dwa plecaki i

ruszyliśmy przed siebie. Nie mamy wielkiego planu.

Jedyne, czego potrzebujemy, to stały dostęp do

internetu. Po 16 miesiącach w podróży, po raz

kolejny trafiliśmy do Vancouver, BC., gdzie obecnie

mieszkamy. Jako cele swoich podróży wybieramy

miejsca z pięknymi widokami i dużą ilością ścieżek

rowerowych. Poza tym uwielbiamy jeść późne

śniadania, chodzić po lesie i oczywiście

fotografować.

everydayroutes.com

ZOS IA  &  RUBEN  

http://everydayroutes.com/


STOL ICA  DANI I  OCZAMI  WIOL I
STARCZEWSK IEJ

ze znajomymi w parku, żeby, siedząc na kocu,

otworzyć kilka małych puszeczek Carlsberga. A jeśli

to była zima – wspólnie ugotować kolację, ciemność

i szarość rozjaśnić świecami oraz wprawić się w

dobry nastrój przy kubku latte. Duńczycy są

mistrzami w sprawianiu sobie małych przyjemności

i dążeniu do szczęścia. Ten styl nazywają „hygge”.

Gdybyśmy byli razem w Kopenhadze, najpierw

zabrałabym cię na Nyhavn. To oczywisty wybór, ale

nie możesz, po prostu nie możesz wyjechać stąd bez

zdjęcia nad kanałem z kolorowymi domkami.

Kawiarnie na Nyhavn są bardzo drogie, dlatego w

koszykach na naszych rowerach przywieźlibyśmy

gotowe kanapki kupione w pobliskiej Fakcie oraz

kawę w papierowych kubeczkach. Może też

czekoladowe mufinki z 7Eleven. Usiedlibyśmy na

murku i zjedlibyśmy lunch trzymając nasze nogi

zwisające nad wodą.

Z Kopenhagą mieliśmy burzliwy związek.

Rozstawaliśmy się i wracaliśmy do siebie na

przestrzeni lat 2012-2014. Na początku była

dla mnie tylko miejscem do studiowania

(byłam Erasmusie na Roskilde University

znajdującym się 30 minut od miasta), potem

miejscem do pracy. Uważam, że jest to

niemal idealne  miasto do życia – uwielbiam

jego architekturę i to, że daje tak wiele

możliwości do spędzania czasu na świeżym

powietrzu. Tam podróż rowerem do pracy,

kiedy mijamy willowe Østerbro, trochę

cygańskie Nørrebro czy też liczne parki – to

po prostu czysta przyjemność. 
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starczewska.com

KOPENHAGA.

Bardzo tęsknię za stylem życia, jaki tam miałam. Był

to styl bardzo prosty: w szarych koszulkach i

sportowych butach jeździłam na używanym

rowerze, robiłam zakupy na bazarach oraz małych

sklepach (w Kopenhadze niemal nie ma

hipermarketów), wieczorami spotykałam się 

NYHAVN



KOPENHAGA.
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Więcej o Kopenhadze przeczytasz na:

http://starczewska.com/category/podroze/dania/
”

http://starczewska.com/category/podroze/dania/


Jadąc w stronę centrum przejdziemy przez Island

Bridge. Widok jest tutaj cudowny. Latem młodzież

okupuje przestrzeń wzdłuż kanału, opalając się i

skacząc do wody.
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OPERA

CHR IST IAN IA

Potem przeszlibyśmy kawałek, żeby zobaczyć operę.

To bardzo piękny budynek i wdzięczne miejsce do

zdjęć. Lubisz architekturę? Koniecznie będziesz

musiał zobaczyć bibliotekę Black Diamond!

PAP IRØEN

Gdybyś był wciąż głodny, pojechalibyśmy

tramwajem wodnym na Papirøen. Tam, z

blaszanych hangarów z logo Maerska (największa

firma transportowa w Danii) sprzedawane są hot

dogi (duński hot dog nazywa się Pølse), kawa oraz

inne rodzaje street food.

Jeśli jednak nie jesteś tak głodny, po prostu

posiedzimy tu nad wodą i weźmiemy coś na wynos.

Przyda ci się na potem, ponieważ teraz jedziemy na

Christianię. Wolne miasto Christiania, stworzone na

terenach byłych koszar miejskich, to miejsce, gdzie

wolno wszystko – nawet palić marihuanę. Chociaż…

nie wolno robić zdjęć! Najlepszy chill out jest tutaj w

niedzielę. W licznych barach odbywają się koncerty

oraz pokazy filmowe. 

I S LAND  BR IDGE

NØRREBRO

Aby pozostać w klimatach grunge, pojedziemy na

Nørrebro. Miniemy tureckie i libańskie sklepy

spożywcze, przejdziemy przez cmentarz, na którym

został pochowany Hans Christian Andersen. Ten

cmentarz to cichy park, w którym możesz oderwać

się od hałasu ulicy oraz wspomnianych libańskich

sklepów. Duńczycy uwielbiają rozkładać tutaj koc,

żeby, otoczeni grobami i drzewami, poczytać

książkę. My czytać książki nie będziemy, bo czeka

nas Jægersborggade Na tej ulicy możemy

przebierać w małych kawiarniach i designerskich

sklepach. Ja sama uwielbiam Retro cafe, bo…

wszystko w niej jest takie retro i proste. Czy

wspomniałam już, że w Kopenhadze rzeczy muszą

być proste i zwyczajne? Skandynawski design to

biel, biel i może szarość. Ja sama nie wyobrażam

sobie życia w pomieszczeniu bez wielkich okien

niezasłoniętych przez firanki oraz pomalowanego

inaczej niż na kolor biały.
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KOPENHASK I  LAT IN  SQUARE

Od razu przeniesiemy się do centrum na

Studiestraede. Chciałabym ci polecić moja ulubioną

kawiarnię o nazwie Living Room. Spędziłam tam

godziny przygotowując się do egzaminów, pisząc

prace zaliczeniowe czy chodząc na randki. Wokół

znajduje się wiele second shopów. Na przykład w

Episode możemy znaleźć milion szortów od Levisa i

skórzanych torebek. Jeśli chcesz kupić coś nowego,

coś w stylu skandynawskiej dziewczyny,

minimalistycznego i wysokiej jakości, musisz zajrzeć

do Moss Copenhagen. To sieć sklepów, która oferuje

ubrania o prostych krojach, zawsze w odcieniach

czerni, bieli, szarości i zgniłej zieleni – i żadnych

innych!



STRONA 12NO. 2
BLOGERSKI PRZEWODNIK PO ŚWIECIE

by a dreamer's life 



STRONA 13NO. 2
BLOGERSKI PRZEWODNIK PO ŚWIECIE

by a dreamer's life 

VESTERBRO

Przeniesiemy się teraz do wschodniej części miasta. Zbliża się wieczór, a tutaj właśnie pójdziemy na imprezę.

Wypijemy piwo w lokalnym browarze Mikkeller, a kiedy się ściemni wybierzemy którąś z dyskotek na Meatpacking

District. Za dnia jest to sieć magazynów (tak, jak wskazuje nazwa), w nocy – najbardziej hipsterskie miejsce na imprezy.

Jeśli chcesz, wybierzemy się do Jolene albo Bakken. A jeśli nie będzie ci się podobało i lubisz bardziej elektroniczny

beat, przeniesiemy się do Culture Box. Tam zapomnisz o całym świecie…

Jest już trzecia nad ranem, pora wracać do domu. Wsiadaj na swój rower!



KAWA ,  KAWA  I  JESZCZE  RAZ  KAWA  OCZAMI
F I L IPA  TUROWSK IEGO
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TOP10 KAWIARNI-
DOOKOŁA-ŚWIATA.

1 .  CAFE  MUSTACHE
(HIRAYU  ONSEN ,  JAPONIA )

Niewielka miejscowość w Alpach Japońskich, w

której słychać tylko wiatr i szum strumieni

spływających z gór, to świetne miejsce do

spróbowania kawy z japońskiego syfonu. Bardzo

aromatyczna, ale zadziwiająco lekka i delikatna -

idealna po kilku godzinach moczenia się w gorących

źródłach, z których słynie senne Hirayu. 679 Okuhida



Nie spróbować kawy z gór w północnej Tajlandii to jakby tu w ogóle nie być! W Pakhinai dostaniecie tylko kawę z

lokalnych plantacji, mocną i bogatą w aromaty.

Do tego domowe ciasta, a na specjalne

okazje fikuśne torty.

 Do tego książka albo dobry magazyn

i można zbierać siły na zwiedzanie

przepięknych świątyń buddyjskich

w Chiang Mai.

99/3 Ratchapakhinai Rd
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2 .  HILL  STAT ION  (HOI  AN ,  WIETNAM )

3 .  PAKH INA I  CAFE  (CH IANG  MAI ,  TAJLAND IA )

Miejsce, do którego wpadłem obudzić się po wczesnym locie, a zostałem na niemal dwie godziny. Samej kawy

wietnamskiej nie trzeba chyba nikomu reklamować (gęstej, słodkiej i o śmietankowym posmaku), ale w takiej

klimatycznej kawiarni to wprost majstersztyk. Dodatkowo na parterze są niewielkie delikatesy. Klasa!

321 Nguyen Duy Hieu St



Urocza kawiarnia (i restauracja), której nie sposób

ominąć - znajduje się przy samym porcie! Poza

pyszną kawą (jak na przykład mate latte) serwują

bardzo świeże i smaczne jedzenie, w tym wegańskie

ciasta i szałową Green Club Sandwich z cukinią,

szpinakiem, fetą i domowym pesto. Przy kawie

można się opalać albo schować  cieniu. Oceans 5

Dive Center, naprzeciwko portu
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4 .  REAL  COFFEE  (BORACAY ,  F I L IP INY )

5 .  COFFEE&THYME  (G I L I  A IR ,  INDONEZJA )

Nie dość że pod palmami i na plaży, to jeszcze

serwuje słynne muffiny z kalamansi (czyli połączenia

kwaśnej mandarynki z kumkwatem japońskim).

Idealne miejsce na krótką ucieczkę od słońca! A

widok ze stolika na otwartym piętrze wart jest

nawet dwóch filiżanek.  2. piętro centrum

nurkowego Sea World, stacja 2
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7 .  BANG  BANG  P IE&B ISCU ITS  (CH ICAGO ,  USA )

Ich tarty są ponoć najlepsze w całym Chicago (na

przykład obłędna Maple Bourbon Pecan albo

najbardziej popularna Malted Milk Chocolate z

solonym karmelem). Dodajcie do tego zaskakująco

dobrą kawę, luźną atmosferę i modną okolicę Logan

Square, a więcej nie trzeba mówić.  2051 N California

Ave

To chyba najdziwniejsza kawiarnia, jaką znalazłem -

cała w czajnikach! Wiszą z sufitu, stoją na półkach,

spoglądają z podłogi. Aż kusiło mnie zamówić

indyjską herbatę! Kawa jest tu jednak przepyszna i

warto zatrzymać się na nią spacerując po

kolonialnym Forcie Koczin. Peter Celli Quieros St

6 .  TEAPOT  CAFE  (KOCZ IN ,  IND IE )



STRONA 18NO. 2
BLOGERSKI PRZEWODNIK PO ŚWIECIE

by a dreamer's life 

8 .  NATURAL IA  CAFE  (MEDELL IN ,  KOLUMBIA )

Ekoprzyjazna kawiarni serwująca świetne zestawy lunchowe, smaczne ciasta i bezbłędną kolumbijską kawę.

Przyciąga mnóstwo artystów i młodych przedsiębiorców, więc jest wesoło, kreatywnie i przyjacielsko. Bardzo miło

się tu pracowało! Circular 3 #70-39 
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Kawiarnio-piekarnia, do której mam ogromny sentyment - po 9 miesiącach w podróży nakarmiła mnie rewelacyjnym

chlebem prosto z pieca. Ich słodkie wypieki są równie smaczne (ach ta migdałowa tarta!), a kawa mocna i

aromatyczna - czyli więcej do szczęścia nie potrzeba.  Av Mariscal La Mar 918

9 .  EL  PAN  DE  LA  CHOLA  (L IMA ,  PERU )

10 .  WRITER ’S  COFFEE  (LA  PAZ ,  BOL IW IA )

Jedno z moich ostatnich odkryć i chyba najbardziej ulubiona kawiarnia - zajmuje przestrzeń we wnętrzu księgarni

w pięknej, starej kamienicy, mnóstwo w niej książek, nastrojowych lampek i starych maszyn do pisania. Można tu

bezwiednie przy kawie przesiedzieć pół dnia. Miejsce zupełnie niesłychane! 1270 Calle Comercio



 MIASTO  W  ZACHODNIEJ  KANADZ IE  OCZAMI
ZOS I  I  RUBENA

Trudno nie lubić Vancouver. Kiedy

przylecieliśmy tu przeszło rok temu, nie

przypuszczaliśmy, że stracimy głowę dla tego

miasta. Począwszy od krajobrazu i ilości

aktywności jakie zapewnia życie w Vancouver,

na jedzeniu kończąc. Wystarczyło kilka

tygodni, żeby nas w sobie rozkochać. Nie

zawsze jest kolorowo. Vancouver, bywa

nazywane przez tubylców “Raincouver”.

Zdarza się, że deszcz pada tu nawet 170 dni w

roku(jak zaczyna padać w listopadzie, to pada

do marca). Dlatego, jeśli chcecie się tu wybrać,

to na początek polecamy lato. Lipiec i sierpień

są zdecydowanie najlepszymi (czytaj:

najsłoneczniejszymi i najcieplejszymi)

miesiącami.
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VANCOUVER.

 Lato przebiega tu bardzo łagodnie, więc nie

spodziewajcie się upałów, chociaż z roku na

rok jest coraz cieplej. 18-20 stopni to pełnia

lata. Jak tylko temperatura sięga 18 stopni,

wskakujemy w krótkie spodenki i japonki i

ruszamy na plażę. 

Ale zacznijmy od tego, co nas tutaj

przyciągnęło, czyli od tutejszych okoliczności

przyrody. Bliskość natury, to dla nas

największa zaleta mieszkania w Vancouver.

Na wyciągnięcie dłoni mamy kilka

piaszczystych plaż, wyciągi narciarskie,

przepiękne jeziora i niezliczoną ilość

hektarów lasu i parków. 



przystanią jachtową), dookoła całego Stanley Parku,

przez Second Beach, English Bay i Sunset

Beach (miejskie plaże) i zakręca do Falls Creek. Mija

Science World (taki dziwaczny budynek z kopułą, w

którym mieści się centrum nauki) i biegnie dalej do

Granville Island (gdzie znajdziecie największy public

market w mieście) i Kitsilano (dzielnicę surferów,

studentów i byłych hipisów). Stamtąd już prosta

droga do kolejnych plaż - Jerycho Beach, Spanish

Banks i położonego na pięknym wzgórzu UBC

(University of British Columbia). Jeśli będziecie tu

tylko przez chwilę, najlepsze co można zrobić w

Vancouver to wypożyczyć rower (wypożyczalni jest

kilkanaście, znajdziecie je np. przy Convention

Center, albo przy Denman Street) i przejechać cały

SeaWall, zbaczając w kilku miejscach, na coś

dobrego do jedzenia. 
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I tak, niewątpliwie jedną z największych atrakcji

miasta jest Stanley Park. Na temat tego miejsca

można by napisać naprawdę dużo.

Prawdopodobnie będzie to jeden z najpiękniejszych

parków, w jakim kiedykolwiek będziecie. Kilka

kroków od ścisłego centrum miasta, znajdziecie

bowiem 405 hektarów lasu deszczowego, ukrytych

ścieżek i miejsc do piknikowania. Park to

jednocześnie dom dla setek zwierząt (w tym

oczywiście wiewiórek i szopów), swoim wyglądem

bardziej przypomina las niż park. Stanley Park to

absolutny “must visit”. Nie ważne, czy pieszo, czy

rowerem, po prostu musicie go zobaczyć.

Nieodłączną częścią parku jest SeaWall, czyli 28

kilometrowy szlak pieszo/rowerowy oplatający

większą część wybrzeża Vancouver. Zaczyna się w

centrum miasta przy Convention Centre i biegnie

przez Coal Harbor (z pięknym deptakiem i 
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A jak już zgłodniejecie w trakcie zwiedzania i

zakupów, to możecie wpaść do the Meet, naszej

ulubionej wegańskiej knajpki, albo na genialne bao

i kimchi fries do azjatyckiego gastro pubu Bao Bei.

Jeśli zatęsknicie za Europą, zawsze możecie wybrać

Farina na jedną z lepszych pizzy w mieście.

Obowiązkowym punktem dla wielbicieli śniadań,

brunchy i pięknych wnętrz jest the Birds & the

Beets. Jeśli natomiast jesteście wielbicielami dobrej

kawy, nie mogliście trafić lepiej. Vancouver to chyba

kanadyjska stolica kawoszy, a Gastown jest jej

epicentrum.  Wypada odwiedzić klimatyczne

Nelson and Seagul (koniecznie z sandwichem z

chleba wypiekanego na miejscu), kultowe

Timbertrain Coffee Roasters, Milano i Revolver - w

sam raz dla miłośników nowości i prawdziwych

kawowych freaków. 

Od sierpnia tego roku, w Vancouver funkcjonuje

miejska wypożyczalnia rowerów, ze stacjami

rozmieszczonymi wzdłuż licznych ścieżek

rowerowych. Jeśli nie przeszkadza wam przesiadanie

się co 30 minut, jest to bardzo dobra (budżetowa)

opcja. 

Nie można zapomnieć o tym, że Vancouver to też

tętniące życiem miasto z bogatą historią.  Jedną z

najstarszych dzielnic miasta jest Gastown. To tu

znajdziecie brukowane ulice, zabytkowe budynki i

jedne z lepszych kawiarni i restauracji w mieście. To

też najlepsze miejsce na zakupy. Nie bez powodu

Gastown jest uznawana za jedną z najbardziej

stylowych dzielnic świata.  I tak, piękne przedmioty

codziennego użytku znajdziecie w Old Faithful Shop.

W urocze pamiątki i papeterię zaopatrzycie się w

Meadow. Ultra modne ciuchy znajdziecie w Oak + Fort i

Nouvelle Nouvelle, albo LYNNsteven Boutique. Warto

też zajrzeć do jednego z kilku vintage shopów np.

Community Thrift and Vintage.
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Natomiast najlepszym miejscem na spędzenie romantycznego (i nie tylko) wieczoru, jest jedna z kilku plaż (np.

położona w Stanley Parku, Third Beach). Jak będziecie mieć odrobinę szczęścia, to oprócz mew możecie spotkać

pływające blisko brzegu foki.

Mimo, że Vancouver nie jest najpopularniejszą turystyczną destynacją, to jest to miasto, które ma naprawdę dużo do

zaoferowania. Jeśli tak jak my lubicie aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, nie zawiedziecie się!

Zosia & Ruben



STOL ICA  BELG I I  OCZAMI  MARTY  BUL IK

W Brukseli mieszkam już ponad 5 lat.

Przyjechałam tutaj ze względu na pracę w

Komisji Europejskiej. Choć należę do osób

kochających ciepło, słońce, oceany i

tropikalne dżungle, takie miejsca zazwyczaj

odwiedzam podróżując. Do tej pory

mieszkałam jednak w miejscach z nieco

chłodniejszym klimatem, bo oprócz Brukseli,

był to Luxemburg oraz Finlandia. Mam

nadzieję, że cieplejsze rejony do mieszkania

są jeszcze przede mną. A na razie zapraszam

Was do Brukseli. 
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wellbelicious.com

BRUKSELA. 

To miasto nie należy do tych, w których

zakochujemy się od pierwszego wejrzenia. Wymaga

czasu, wskazówek i odkrywania. Bruksela to raczej

koncept różnorodnych dzielnic, z których każda

oferuje coś innego. 

To miasto często niedoceniane turystycznie w

porównaniu do innych stolic europejskich, choć pod

względem kulturalnym i kulinarnym z całą

pewnością nie odstaje. Przyjeżdżając tutaj możecie

podążać różnymi szlakami (na wiele z nich

znajdziecie nawet specjalne mapki): ekskluzywnych

producentów czekoladek, niesamowitej architektury

Art Nouveau (muzeum Horty to tzw. must see)

instytucji europejskich albo odkryć dwa tysiące

rodzajów belgijskich piw. Ja chciałabym Was zabrać

moim własnym szlakiem Wellbelicious, czyli miejsc

związanych z tematyką mojego bloga: zdrowym

stylem życia, wellness i jogą.

http://wellbelicious.com/pl/
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CHYL

Chyl to koncept oparty na filozofii zrównoważonego rozwoju i “wolnego życia” (slow life), którą wyznają właściciele.

Swoja pasje przenieśli do bistro- cafe, sklepu z organiczną żywnością i kosmetykami, a za niedługo także pokojów

do wynajęcia na noclegi. A wszystko w XIX wiecznej, odrestaurowanej kamienicy, przy końcu Avenue Louise - jednej

z bardziej znanych, pięknych ulic Brukseli. Na parterze znajduje się bistro z kawiarnią. Menu, choć proste, oparte na

produktach sezonowych i organicznych, zaspokoi różne podniebienia. Zdecydowanie jest zdrowo. Samo miejsce

jest piękne. Wysokie sufity, z których zwisają zielone rośliny - a ja uwielbiam wszystko, co choć trochę oddaje klimat

dzikiej natury. Wszystko w stylu lekko eklektycznym, w stronę boho. I do tego taras, na którym można idealnie

zrelaksować się, jeśli tylko pogoda na to pozwala. Po idealnym brunczu lub śniadaniu, możecie zrobić zakupy w BIO

sklepie, gdzie oprócz żywności, znajdziecie świeczki sojowe oraz duży wybór organicznych kosmetyków. A już za

niedługo, będziecie mogli także zatrzymać się w jednym z pokoi. Każdy będzie urządzony w innym stylu:  Gypsy

room, Cosy room i Retro studio. Tym sposobem cały pakiet na pobyt w Brukseli będzie zapewniony.

http://www.chyl.be    

http://www.chyl.be/


Każdego dnia jada się tutaj coś innego. W zależności

od sezonu i dostępnych produktów. Za to wszystko z

produktów lokalnych, organicznych, w imię

zrównoważonego rozwoju. W weekendy serwuje się

bruncze w formie bufetu. W piątkowe wieczory

także kolacje. Foodtruck “El camion” nadal działa i

kilka razy w tygodniu wyjeżdża zaspokajać

podniebienia na ulice Brukseli. Możecie tutaj także

kupić lokalne produkty, wyselekcjonowane przez

właścicieli. A po posiłku, pobuszujcie w książkowo-

płytowym second handzie, do którego przejdziecie

bezpośrednio z "Garage a manger". Można znaleźć

tam prawdziwe perełki, np. albumy Mario Testino

czy kultowe płyty winylowe.

https://www.garage-a-manger.be/  
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Tłumacząc z francuskiego na polski “Garage a

manger” to po prostu “Garaż z jedzeniem”. To kolejny

świetny koncept z prawie filmową historią w tle. Oto

Brukselska inspiracja do scenariusza na film o

gotowaniu: był sobie kucharz Joel wraz ze swoim

food-trackiem El Camion, z którego serwował

pyszne jedzenie.  Kiedy chciał znaleźć miejsce

noclegowe dla “El Camion” na okres zimowy,

zaoferowano mu schronienie w dawnym warsztacie

samochodowym, służącym za magazyn na książki.

Tak się złożyło, że właściciel garażu był miłośnikiem

wina i dobrego jedzenia. Dlatego nie trzeba było

długo czekać na stworzenie “Garage a manger”,

oddającego charakter koncepcji food-trucka.

Przychodząc tu na śniadanie lub luncz, nie

dostaniecie menu. 

GARAGE  A  MANGER

https://www.garage-a-manger.be/
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TARG  NA  PLACU  CHATELA IN

Środowy Targ na Placu Chatelain to kolejny

obowiązkowy punkt w zwiedzaniu Brukseli. Po

pierwsze cala okolica placu Chatelain jest warta

powłóczenia się: super kafejki, restauracje, butiki. A o

14 zaczyna się targ na świeżym powietrzu. Lokalni

producenci sprzedają w zasadzie wszystko: owoce,

warzywa, ryby, mięso, chleby, sery, domowe soki

jabłkowe czy kwiaty. Są także food trucki oraz

stoiska z jedzeniem, które można zjeść na świeżym

powietrzu. O tej porze zakupy można zrobić w miarę

spokojnie. Natraficie ewentualnie na lokalnych

mieszkańców. Cała zabawa zaczyna się jednak

przed samym zamknięciem targu. Bo od godziny 17-

18 nadciągają spragnieni środowego “apéro” (tak z

francuskiego lokalni nazywają drink po pracy).

Wtedy są dosłownie tłumy, także poza targiem,

wokół placu, gdzie znajdują się bary. Ludzie sączą

wino, podjadając jedzenie sprzedawane na targu. A

uliczne “apéro” kontynuowane jest długo po

zamknięciu targu, na tarasach barów znajdujących

się wokół placu. W okresie wiosenno-letnim, jeśli

pogoda dopisuje, plac jest pełny do późnych godzin.

http://www.lonelyplanet.com/belgium/brussels/sh

opping/markets-streets-arcades/place-du-

chatelain-market  

NØRREBRO

Jako wielka miłośniczka jogi, nawet jak podróżuje, nie

zapominam o praktyce. Mam wtedy świetną okazję,

żeby odkryć lokalne studia jogi, które zawsze mówią

co nieco o mieście i ich mieszkańcach. To także

świetna okazja do poznania "lokalsów".  Być może

zwiedzając Brukselę, skusicie się na jedną lub dwie

sesje? Idealne zakończenie dnia pełnego chodzenia i

zwiedzania.

A  MOŻE  JOGA  W  BRUKSEL I ?

YOGA  ROOM  

Yoga room to studio, do którego chodzę na co dzień.

Znajduje się w okolicach placu Chatelain, o którym

pisałam powyżej. To bardzo nowoczesne studio, otwarte

w lutym tego roku. Właściciele spędzili wiele lat w

Shanghaju, gdzie zafascynowali się joga i tam powstało

pierwsze studio Yoga Room. Teraz w Brukseli

intensywnie budują jogową scenę

http://www.lonelyplanet.com/belgium/brussels/shopping/markets-streets-arcades/place-du-chatelain-market
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YYOGAWpadając tutaj nawet bez planowania, z pewnością

znajdziecie zajęcia dla siebie: trzy sale i około 60

zajęć tygodniowo. Jedna z sal jest podgrzewana, w

której odbywają się zajęcia z hot jogi. Możecie

wybierać pomiędzy: hathą, ashtangą, vinyasa flow,

detox, hot jogą, jogą na szarfach (na ścianie), zajęcia

core, joga na rozciąganie, zajęcia z inwersji

(wszystkie pozycje do góry nogami), medytacją czy

jogą relaksacyjną. Korytarze studia połączone są

pięknym patio. To centralne miejsce gdzie

odpoczywamy i rozmawiamy po zajęciach, popijając

zielona lub miętową herbatę.  Dlaczego warto tu

wpaść? Bo studio odwiedzają świetni nauczyciele z

całego świata. Oprócz tych uczących na stałe, są

nauczyciele wizytujący np. miesiąc lub dwa, którzy

akurat zatrzymali się w swoich podróżach po

świecie ucząc jogi. Wpadając tutaj być może

natraficie akurat na nauczyciela z Brazylii, Kolumbii,

USA, Chin czy Francji.

http://www.yoga-room.be 

Do tego studia wpadam okazjonalnie, zwłaszcza na

warsztaty, kiedy wizytuje na przykład mój ulubiony

nauczyciel jogi z San Francisco, Pradeep Teotia

(wywiady z nim znajdziecie na moim blogu). To

urocze studio w stylu zen, takie miejskie

sanktuarium jak nazywają je właściciele. Znajduje

się na słynnym placu St Catherine.  Już przed

wejściem poczujecie przyjemny zapach

aromaterapeutyczny, odświeżający, cytrusowo-

ziołowy, którym pachnie cale studio. Choć nieco

mniejsze niż Yoga Room, oferuje bardzo bogaty

program zajęć i warsztatów. Przy okazji możecie

zrobić tu zakupy “jogowe” w sklepie znajdującym się

w recepcji: stroje do ćwiczeń, maty,  naturalne

kosmetyki i świeczki.

 http://yyoga.be/  

http://wellbelicious.com/pl/wywiad-kochaj-siebie-wystarczajaco-mocno-aby-pozwolic-sobie-na-zycie-wellness/
http://yyoga.be/
http://www.yoga-room.be/
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COŚ  DLA  C IAŁA :  WAERS  WATERS

Park Bois de la Cambre a w zasadzie prawie las, to

miejsce, które uwielbiam. Park, w stylu angielskim,

został zaprojektowany pod koniec XIX wieku przez

niemieckiego architekta Edouarda Keilig. To piękne i

bardzo romantyczne miejsce, idealne, aby

odetchnąć od zgiełku miasta. Zajrzyjcie tu

odpocząć, kiedy będziecie zwiedzać Brukselę. Park

jest jednocześnie bramą do olbrzymiego lasu

(Sonian Forest). To miejsce spotkań, joggingów,

spacerów, a w okresie wiosenno-letnim pikników i

jogi na świeżym powietrzu. Taki Park Centralny

Brukseli. Na środku znajduje się jezioro z wyspą

Robinson, na której znajduje się restauracja Chalet

Robinson. Możecie dostać się na nią tylko łódką. Przy

okazji możecie tez wypożyczyć łódkę i popływać po

jeziorze. Jeśli akurat pogoda dopisze to podaje wam

przepis na  idealne popołudnie: piknik w parku,

pływanie łódką a potem lemoniada na tarasie

 Chalet Robinson, z widokiem na jezioro i park!

http://www.brusselslife.be/en/address/bois-de-la-

cambre  Jeśli przyjedziecie do Brukseli na kilka dni, być może

skusicie się na dzień w spa? Tak się składa że sama

nazwa spa wywodzi się właśnie z Belgii, z miasta

uzdrowiskowego o nazwie SPA, znanego z

leczniczych, gorących źródeł. Oczywiście warto

pojechać do samego SPA i zobaczyć u “źródła” skąd

pochodzi tradycja leczenia wodą. Ale wokół Brukseli,

pewnie też ze względu na tą tradycję, jest kilka

fajnych miejsc, które są warte polecenia. To co mi się

podoba tutaj, to przystępność takich miejsc. Cena

zazwyczaj obejmuje wejście na cały dzień, bez

ograniczeń (ok 30 euro) i wiele osób właśnie w taki

sposób spędza soboty lub niedziele, albo wieczory

po pracy. Wyjście do spa nie jest więc czymś

ekskluzywnym, a raczej sposobem na spędzanie

czasu z rodziną lub przyjaciółmi. 

PARK  BO IS  DE  LA  CAMBRE  &  WYSPA
ROB INSON  

http://www.brusselslife.be/en/address/bois-de-la-cambre
http://wellbelicious.com/pl/wywiad-kochaj-siebie-wystarczajaco-mocno-aby-pozwolic-sobie-na-zycie-wellness/
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Jednym z takich miejsc jest Waers Waters. Znajduje się w niewielkiej odległości od Brukseli i w 20 minut

dostaniecie się tam lokalnym pociągiem.  Piękny, nowoczesny design: połączenie kamienia, drewna i szkła.  Spa

składa się z dwóch części, dla osób w strojach kąpielowych, oraz z części gdzie do saun chodzi się nago. Możecie

wybrać, która bardziej Wam odpowiada. W obydwu częściach znajdziecie różnego rodzaju sauny, hamamy, baseny

wewnątrz i podgrzewane na zewnątrz, jacuzzi, baseny solankowe, miejsca do odpoczynku. Jest nawet cudowny

pokój z łóżkami wodnymi, gdzie odbywają się sesje medytacji techniką uważności. Ze wszystkiego można

korzystać bez ograniczeń. I wszystko jest pięknie zaprojektowane.

 http://www.waerwaters.com/en/

http://www.waerwaters.com/en/


MIASTO  W  WIELK IEJ  BRYTAN I I ,  W  HRABSTWIE
DORSET  OCZAMI  EWEL INY  LEŚN IWSK IEJ

Jeśli macie ochotę na aktywny wypoczynek

spędzony na świeżym powietrzu koniecznie

wybierzcie się na spacer po Hengistbury Head, który

od 1990 roku jest lokalnym rezerwatem przyrody. 

To wielki klif, z którego rozpościera się widok na

Bournemouth i ma ogromne znaczenie

archeologiczne. Pierwsi ludzie, którzy pozostawili tu

dowód swojej wizyty przybyli z Europy ponad

12,000 lat temu pod koniec ostatniej epoki

lodowcowej. 

To malownicza nadmorska miejscowość

położona w południowej części Anglii nad

kanałem La Manche. Wraz z Poole,

Christchurch i kilkoma innymi pobliskimi

miejscowościami wchodzi w skład hrabstwa

Dorset. Bournemouth jest jednym z

ulubionych kurortów Anglików i już

dwukrotnie zostało wybrane w plebiscycie

British Travel Awards najlepszym

nadmorskim kurortem w Wielkiej Brytanii. Co

roku zjeżdża tu 5 milionów turystów. Ale nie

zawsze tak było. Zanim zostało założone w

1810 roku przez Lewisa Tregonwell, był to

obszar opuszczonych wrzosowisk

sporadycznie odwiedzane przez rybaków i

przemytników. 
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veganisland.pl

BOURNEMOUTH.

HENG ISTBURY  HEAD

 Dzisiaj przede wszystkim mieszkają tu

rodziny z dziećmi, emeryci i studenci. Życie w

Dorset płynnie spokojnie. Na próżno szukać

tu zgiełku wielkich miast i pośpiechu. Tutaj

życie płynie w rytmie slow…
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Spacer po Hengistbury Head zaczyna się od zielonych łąk, na których można puszczać latawce i bawić się z psem.

Gdy dochodzimy do plaży najlepiej jest wybrać ścieżkę, która zaprowadzi nas na szczyt klifu, z którego po prawej

stronie możemy zobaczyć zapierających dech w piersiach widok na morze i Bournemouth, zaś po lewej na zatokę.

Idąc dalej i już kierując się w dół klifu będziemy przechodzić wśród różnorodnej roślinności. Od wrzosów i żółto

kwitnących krzewów po bujne zielone drzewa w niewielkim lasku. Dochodząc do zatoki ujrzymy długi rząd

uroczych kolorowych letnich domków. W tym miejscu miło jest rozłożyć kocyk i spędzić godzinę lub dwie jedząc

piknik, czytając książkę, mocząc nogi w morzu lub ucinając sobie drzemkę. Wracając wybierzmy dolną ścieżkę

przez plażę lub jeśli bolą już nas nogi za £1 możemy skorzystać z kolejki, która w ciągu kilku minut zawiezie nas

tam skąd przybyliśmy.
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Bournemouth BH6 4EN

http://www.visithengistburyhead.co.uk/Visitor-Information/Getting-here.aspx 

BOURNEMOUTH. 

http://www.visithengistburyhead.co.uk/Visitor-Information/Getting-here.aspx
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PROMENADA

Jak w każdej miejscowości nadmorskiej i tu

znajdziecie promenadę. I choć nie w niej nic

nadzwyczajnego to warto się nią przejść lub

przejechać rowerem szczególnie na odcinkach

pomiędzy Bournemouth Pier i Boscomb Pier, które

są dwoma największymi molo w mieście. Na całym

odcinku promenady od Bournemouth aż po Poole

znajdują się urocze kolorowe domki, a tuż za nimi

wysokie zielone klify. Warto też przejść się po

którymś z Pierów. Ten na Boscomb jest darmowy

natomiast wstęp na ten w centrum miasta kosztuje

£1. Można na nim usiąść na kawę lub kieliszek wina i

rozkoszować się szumem wody i obserwować

pływających serferów, albo zjechać tyrolką na samą

plażę. Dla rannych ptaszków polecam obejrzeć

wschód słońca przy pierze na Boscom. W

bezchmurne dni widok jest spektakularny. 
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LULWORTH  COVE  I  DURDLE  DOOR

Oba miejsca położone są godzinę drogi jazdy samochodem od Bournemouth i leżą na szlaku Jurassic Coast, która

wpisana została na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wstęp do obu miejsc jest bezpłatny, należy jedynie

zapłacić za parking ok. £5 za 4h.

Lulworth Cove to świetne miejsce na całodniowy wypad. Położone przy zatoce otoczonej przez klify i skały

znajdujące się tam od 145-201 milionów lat temu. Szczególnie pięknie jest tam w słoneczny dzień, ponieważ błękit i

turkus wody nabierają niesamowitych odcieni. Miejsce to miało okazję wystąpić w kilku znanych produkcjach

filmowych i telewizyjnych np. w filmie Warld War Z czy Doctor Who.

Durdole Door to naturalny łuk wapienny typu klifowego, który leży kilkanaście minut wzdłuż ścieżki wybrzeża od

Lulworth Cove. Jego wiek oceniany jest na 140 mln lat i pochodzi z okresu jury. Aby się do niego dostać trzeba

wspiąć się po wysokich kamiennych schodach, ale można tam podjechać również samochodem. Jest idealnym

miejscem na piknik, plażowanie czy pływanie. W okół “drzwi skalnych” znajdziemy pochyłą, kamienistą plażę do

opalania. Można tam popływać, zanurkować czy skakać ze skał do wody. Okoliczne widoki sprawiają wrażenie

jakbyśmy nagle z Anglii przenieśli się na greckie czy portugalskie plaże.



Jeśli macie ochotę zasmakować meksykańskiej

kuchni inspirowanej lokalnym street foodem

koniecznie wybierzcie się do Ojo Rojo (‘Ock-o Rock-

o’). To restauracja z przesłaniem, w której chodzi nie

tylko o jedzenie. Ich filozofię znajdziemy wszędzie

w postaci haseł i sentencji zdobiących tablice i

menu. W Ojo Rojo znajdziecie pyszne, świeże i

pikantne dania, orzeźwiającą margaritę i przyjemną

atmosferę. Drewniane stoły, surowe cegły na

ścianach, klimatyczne lampy z edisonowskimi

żarówkami, meksykańską czaszka w zdobieniach i

przesympatyczna obsługa nadają temu miejscu

nietuzinkowy klimat. To miejsce, w którym po

prostu chce się przebywać w towarzystwie

najbliższych przyjaciół.

106 Commercial Road, The Triangle, Bournemouth,

BH2 5LR

http://www.ojo-rojo.co.uk/
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SOUTH  COAST  ROAST  OJO  ROJO

Malutka kawiarnia usytuowana w bocznej uliczce tuż

przy samym centrum The Squere jest rajem dla

smakoszy kawy. Świetni bariści przygotują dla was

pyszną kawę z najdalszych zakątków świata. Można tu

również zjeść śniadanie. Choć menu jest skromne to

serwowane posiłki są świeże i naprawdę bardzo dobre.

Szczególnie polecam tosty z awokado. Ściany tego

rustykalnego miejsca zdobią liczne zdjęcia i grafiki.

Możecie tu też nabyć świeże pieczywo i  różnego

rodzaju specjalistyczne akcesoria do parzenia kawy.

Kawiarnia regularnie organizuje różnego rodzaju

eventy, w czasie których bariści pokazują jak parzyć

kawę, jak ją przyozdabiać, znajdzie się też coś dla

smakoszu kuchni wegańskiej i nie rzadko na

spotkaniach towarzyszy DJ. 

24 Richmond Hill, Bournemouth BH2 6EJ

http://www.thecaffeinehustler.com/south-coast-roast

http://www.ojo-rojo.co.uk/
http://www.thecaffeinehustler.com/south-coast-roast
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60  MIL IONS  POSTCARDS

Jeśli macie ochotę na pinta piwa, kieliszek wina czy dobrego drinka to  odwiedźcie ten pub w podróżniczym

klimacie. Ściany pubu ozdobione są mapami i pocztówkami z najdalszych miejsc na świecie. Co tydzień znajdziecie

tu muzykę na żywo lokalnych zespołów i DJ-ów, a w ciepłe dni możecie rozsiąść się w ogródku. Jak w typowym

angielskim pubie znajdzie się też coś dla wygłodniałych. A w niedzielę dla fanów zgadywanek odbywa się Sunday

Quiz, w którym do zgarnięcia są pieniężne nagrody. 

19-21 Exeter Road,, Bournemouth, Dorset, BH2 5AF

https://www.sixtymillionpostcards.com/

https://www.sixtymillionpostcards.com/


SŁÓW  K I LKA  NA  ZAKOŃCZEN IE

Ale było dzisiaj intensywnie! Aż trudno

uwierzyć ile magicznych miejsc zmieściło się

na tych 42 stronach. To była niesamowita

podróż, więc w tym miejscu chciałabym

serdecznie podziękować wszystkim autorom,

którzy poświęcili swój cenny czas, abyśmy

mogli choć na chwilę przenieść się do ich

krainy.  

A jak Wam się podobało? 
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. . .  ALE  TYLKO  NA  DZ IS IAJ

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