BLOGERSKI PRZEWODNIK
PO ŚWIECIE
NO. 4
W TYM
NUMERZE:

CZERWIEC 2017

$ 0.00

Sztokholm, Tbilisi i Walencja

Jedyny taki w Polsce

oczami znanych blogerów. Miejsca
jakich nie znajdziecie w tradycyjnych
przewodnikach.

przewodnik

stworzony przez blogerów

spis
treści
06
03 wstęp
04 autorzy
06 Sztokholm
13 Tbilisi

06

21 Walencja

21

27 zakończenie

21

13

06

13

Zdjęcie z okładki, na którym jest Jola wykonała Agata Dobrzańska, której fanpage znajdziecie tutaj.

a dreamer's life
http://www.adreamerslife.pl/

21

BLOGERSKI PRZEWODNIK PO ŚWIECIE
NO. 4

by a dreamer's life

WSTĘP.
kochani!
Trudno mi uwierzyć, że to już czwarty numer,
który leci w świat. Dziś zabieram Was w
podróż z trzema pięknymi, ambitnymi i
niezwykle zdolnymi kobietami, które
zgodziły się pokazać Wam kawałek swojego
podróżniczego świata.
Będzie Sztokholm pełen zieleni, pachnący kawą i
bułeczkami cynamonowymi. Miejsce dla mnie
szczególne, z którym łączą mnie cudowne
wspomnienia, dlatego tak dobrze wraca mi się tam
razem z Martą i jej zdjęciami.
Jola pokaże Wam dlaczego warto pojechać do
Tbilisi już teraz. Jej niesamowite zdjęcia analogowe
jeszcze bardziej podkreślają wyjątkowy charakter
tego miasta.
A na koniec zostawiam Was z Natalią i jej Walencją,
w której nie zabraknie słońca, plaż, ale i dobrego
tapas i hiszpańskiego wina.
Sezon urlopowy za pasem i mam nadzieję, że te trzy
piękne historie sprawią, że będziecie chcieli ruszyć
w podróż już dzisiaj.

Angelika Pinkowska
zdjęcie: Marta Mytych veganama.pl
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MARTA MYTYCH

STRONA 4

JOLA LISICKA

Hej hej! Mam na imię Marta i kilka lat temu wraz z

Podróżuję, robię zdjęcia i opowiadam historie.

rodziną przeprowadziłam się do Szwecji, żeby żyć

Lubię subtelne światło, różnice kulturowe i wszystko

bliżej natury i cieszyć się życiem w Skandynawii.

co vintage. Pewnie dlatego wciąż fotografuję starym

Aktualnie mieszkam w niewielkim leśnym domku

aparatem analogowym, który towarzyszy mi

pod Sztokholmem i czuję, że to moje miejsce na

podczas każdej wyprawy. Wierzę, że melancholia i

ziemi. Jestem mamą dwóch vege dzieciaków,

pasja życia, lęk przed nieznanym i ciekawość świata

Matyldy i Liliany i właśnie dzięki nim założyłam

wcale się nie wykluczają. Warunkują jedynie nieco

bloga veganama.pl. Dziele się na nim moimi

inny, wolniejszy styl bycia w drodze. Podróżuję więc

doświadczeniami związanymi z weganizmem, który

długo, przemieszczam się rzadko, uchwycam

już kilka lat temu zmienił moje życie na lepsze. Moją

momenty i nałogowo spisuję świat wokół.

wielką pasją jest fotografia i cieszę się, że mogę
spełniać się w tym co lubię robić najbardziej.

Z połączenia wszystkich moich zamiłowań powstało

Moje zdjęcia i projekty możecie znaleźć na stronie

http://www.nalewoodcentrum.pl/

mytych.photography. Całkiem niedawno

https://www.facebook.com/nalewoodcentrum/

zdecydowałam się podstawić wszystko na jedną
kartę i niebawem zaczynam studia fotograficzne w
Szwecji. Trzymajcie kciuki!
https://www.facebook.com/veganama/
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NATALIA FRAŚ

Góralka z krwi i kości, choć w poprzednim wcieleniu z pewnością płynęła w jej żyłach
latynoska krew. Swoje serce zostawiła w Walencji, gdzie miała wielkie szczęście
mieszkać już dwukrotnie. Za trzecim razem pewnie osiedli się na zawsze. Z
wykształcenia psycholog, z zawodu podróżująca pasjonatka ludzi. Uważa, że wyjazd na
Erasmusa lub studia za granicę powinien być obowiązkowy dla każdego studenta.
Etatowo spełnia marzenia. Autorka bloga www.zapiskizeswiata.pl, na którym opisuje
przede wszystkim pełne humoru przygody ze swoich podróży.
https://www.facebook.com/zapiskizeswiata/
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SZTOKHOLM.
STOLICA SZWECJI OCZAMI MARTY MYTYCH
veganama.pl

W Sztokholmie mieszkam już prawie 3 lata i

Nieopodal znajduje się restauracja Hermans, w

pokochałam to miasto od pierwszego

której zjecie przepyszne dania kuchni

wejrzenia. Wydawałoby się, że powinnam

wegetariańskiej i wegańskiej. Ceny są bardzo

znać je na wylot. Jednak za każdym razem,

przystępne, a widok z wnętrza na wyspę Djurgården

kiedy spaceruję, czy to ze znajomymi
pokazując piękno tego miejsca, czy sama z
aparatem, odkrywam coś nowego. Przyroda
jest tu na wyciągnięcie ręki, nie tylko poza
centrum. W Sztokholmie znajdziecie wiele

zapiera dech w piersiach.
Długimi schodami schodzicie z promenady do
Fotografiski, czyli muzeum fotografii. Dawny dom
celny z pięknie zachowaną ceglaną fasadą to 5500
metrów kwadratowych, w których znajdziecie

parków, skwerów, są małe jeziora, wysepki,

wystawy, sklep, restaurację i kawiarnie. Muzeum

jest dostęp do morza.

tętni życiem. Można tu nacieszyć oczy zdjęciami

Zazwyczaj kiedy przyjeżdżam z leśnego domku do
miasta zaczynam od Fjällgatan i Katarinavägen, czyli
pięknej panoramy Sztokholmu. Uwielbiam tędy
spacerować o każdej porze roku. Nawet deszczowa i
pochmurna aura nie ujmuje tej lokalizacji
wspaniałego klimatu. W okolicy jest wiele świetnych
miejsc, które odwiedzałam już wielokrotnie i ciągle
mi mało.

światowej klasy fotografów, kupić obrazy, albumy,
zjeść coś, umówić się na spotkanie, a latem w
ogródku przed muzeum napić się piwa i zjeść co
nieco z grilla. Znajduję tu spokój, inspirację, moje
oczy odpoczywają i cieszą się każdy zakątkiem tego
budynku. Muzeum znajduje się nieopodal stacji
metra Slussen i w tym kierunku polecam
kontynuować spacer. Piękne widoki na Gamla Stan,
Djurgården i Skeppsholmen po drodze
gwarantowane.

NO. 4

BLOGERSKI PRZEWODNIK PO ŚWIECIE
by a dreamer's life

STRONA 7

NO. 4

BLOGERSKI PRZEWODNIK PO ŚWIECIE
by a dreamer's life

STRONA 8

Kiedy dojdziecie do Slussen, zaczniecie spacer po mojej ulubionej dzielnicy Södermalm. Uwielbiam leniwie
przechadzać się po tej części miasta zaglądając do urokliwych kawiarni, sklepów vintage, second handów i po
prostu cieszyć się widokami Sztokholmu. Na Hornsgatan znajdują się obok siebie dwa lumpeksy Röda Korset i
Stockholms Stadsmissions. Nieopodal przy stacji metra Slussen, dwa butiki Myrorna. Lubię do nich zaglądać, kiedy
szukam stylizacji do sesji lub po prostu ubrań dla siebie.
Szwecja kocha kawę, więc ilość dobrych kawiarni w Sztokholmie rozpieszcza moje kubki smakowe. Moją ulubioną
jest Johan & Nyström, która mieści się właśnie na Södermalm. To tu najczęściej zabieram znajomych, którzy
odwiedzają Sztokholm. To tu chętnie przyjeżdżam popracować z laptopem.
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To takie miejsce, gdzie lubię po prostu posiedzieć i pogapić się przez okno, poobserwować baristów i ciągle
zmieniających się klientów. Kocham to miejsce za pyszną kawę, za dobrą energię i to że jest blisko miejsc, które
lubię odwiedzać. Nieopodal znajduje się sklep vintage Siv & Åke, eko kawiarnia i sklep w jednym 8T8, butik
Sandqvist (z obłędnymi minimalistycznymi akcesoriami), słynna Dropp Coffee, urokliwa piekarnia Fabrique.
Polecam gorąco powłóczyć się leniwie po tej okolicy. Tak bez planu, po prostu iść przed siebie.
Oczywiście jest wiele ciekawych miejsc poza Södermalm. To miasto zachwyca w każdej swojej części. Na spacery,
pikniki i spotkania z przyjaciółmi polecam Djurgården. Na tej wyspie jest tak wiele do zobaczenia i zrobienia, że jeden
dzień to za mało. Wiele ludzi przychodzi tu pobiegać, pospacerować z wózkami, spotkacie też osoby uprawiające jazdę
konną i oczywiście turystów. Spacerując po wyspie Djurgärden dotrzecie do pięknych ogrodów, z wąskimi alejkami,
wpasowanymi urokliwymi ławeczkami i szklarniami, w których kupicie kwiaty, sadzonki, nasiona i narzędzia do
ogródków. W kawiarni zjecie lunch, napijecie się pysznej kawy, zjecie typowe szwedzkie słodkości (również wegańskie)
i wygrzejecie się na słońcu przy klimatycznych stolikach wkomponowanych w zieleń. Zimą za to możecie skryć się w
szklarni i rozkoszować się widokami na ogród, trzymając w dłoniach kubek ciepłego napoju. To takie miejsce, gdzie
chce się po prostu pobyć. Posiedzieć, leniwie spędzić czas, porobić zdjęcia w okolicy, nacieszyć się widokiem pięknych
roślin. Warto też dodać, że wiele potraw, jakie możecie kupić w kawiarni jest przygotowywana z ich własnych
biodynamiczych upraw lub ekologicznych składników.
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Polecam również odwiedziny muzeum Moderna Musset, które położone jest na pobliskiej wyspie Skeppsholmen. Jest
ona połączona z lądem urokliwym małym mostkiem. Jeżeli macie więcej czasu, zachęcam Was do spaceru po tej
małej wysepce. Widoki na Sztokholm są przepiękne. Teren przed budynkiem muzeum już zachęca nas do obcowania
ze sztuką. Jeżeli macie ochotę pobyć na świeżym powietrzu, albo zapomnieliście, że budynek jest zamknięty w
poniedziałki, to możecie podziwiać rzeźby różnych artystów tuż obok Moderna Musset. W środku znajdziecie między
innymi dzieła Pabla Picassa, Salvadora Dalí, Henri Matisse'a oraz dzieła artystów współczesnych. Na miejscu możecie
napić się pysznej kawy i zjeść w restauracji z obłędnym widokiem, a na sam koniec zatracić się w sklepie z plakatami,
albumami fotograficznymi i książkami.
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TBILISI.
STOLICA GRUZJI OCZAMI JOLI LISICKIEJ
nalewoodcentrum.pl

O tym, że Gruzja ma góry wysokie, Morze Czarne,

Domyślałam się, że gwarancją niezapomnianych

lasy o nieprzeniknionej zieleni, półpustynne

wrażeń są zawsze stare drzwi wejściowe i strome

pustkowia i stareńkie monastyry, wiedziałam już

schody wiodące na górę. Intuicja nigdy mnie nie

na długo przed wyjazdem. Przedzierając się przez

zawiodła. Za każdym razem, gdy pchnęłam owe

stada krów na głównych ulicach, nie spodziewałam
się jednak, że Gruzja ma tak tętniącą życiem
stolicę. A co gdybym w podróż po gruzińską
gościnność zabrała Was prosto do niej? Rozgośćcie
się, bo fotele będą wygodne. Ba, będzie nawet

podniszczone drzwi, mym oczom ukazywało się
miejsce magiczne. I nie dość, że nacieszyłam zmysły
wnętrzem wyjątkowym, zapachem kawy tak
aromatycznym i jej smakiem tak wybornym, to za
każdym razem udało mi się jeszcze zrobić zdjęcie.
Jeśli i Wy podróżując szukacie podobnych wrażeń,

telewizor! Niestety tylko z jednym kanałem, ale za

to mam dla Was niedługą, aczkolwiek zacną listę

to nadawanym na żywo. Zresztą sami zobaczycie!

adresów.

Herbaty...?

Cafe Linville (4/6 Gia Abesadze St) godnie Was

KLIMATYCZNE CZTERY KĄTY

ugości, oj jak godnie! Kwiecistością obić, drewnem
wiekowym mebli, uśmiechem kelnera i mnogością

Jako miłośniczka wszystkiego, co vintage, w Tbilisi

szczegółów, że aż nie sposób każdemu poświęcić

wielokrotnie czułam mocniejsze bicie serca.

chwili. A to dopiero początek!
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Kolejnym z serii vintage i z duszą jest Purpur (1 Abo Tbileli St). I jako, że od dawna odrzucam mleko i cukier, a kawa
smakuje mi najlepiej na balkonie, to podobało mi się wyjątkowo bardzo. Dlaczego? Bo mają i balkon i wyborną
kawę, i… najbardziej wyszukane toalety w mieście.
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Zrobiło się tak przytulnie, że aż szkoda wychodzić? Zanotujcie jeszcze w kajeciku Moulin Électrique ( 28 Leselidze St),
Book Corner Cafe (13 Ivane Tarkhnishvili Lane) i Cafe le Toit (26 Anton Katalikosi St) na poczet kolejnego spaceru.
Ciekawe, ile powieści zostało już spisanych w ich wygodnych kątach. To co, teraz przydałoby się wrzucić coś
porządnego na ząb? Jeśli dobrze zjeść, to tylko w Racha Dukhan (4 Mikheil Lermontovi St) Wszystko, co tam podają
utożsamia się z określeniem “tradycyjna gruzińska kuchnia”. Niesamowity klimat, słodkie wino i najlepsze jedzenie w
mieście! A jeśli tęskno Wam za rodzimym podwórkiem, to w samym sercu miasta znajduje się popularny bar
Warszawa. Trunki gruzińskie, ale właścicielka wiadomo skąd - zdecydowanie warto zagaić. Wszyscy wegetarianie
odnajdą natomiast oazę w zielonym miejscu o tak samo soczyście zielonej nazwie Kiwi Vegan Cafe (6 Ivane
Machabeli St). Wegetarianka potwierdza to info.

PO DRODZE ZAJRZYJ DO...

I o ile nie odkryję Ameryki stwierdzeniem, że przy Suchym Moście odbywa się Targ Staroci (Dry Bridge Market), to
może przekonam Was, że naprawdę warto tam wpaść, bo na mojej półce dumne miejsce zajmuje teraz wiekowy
Zenit. Portret Stalina? Popiersie Lenina? Maska gazowa? Ależ proszę, wszystkie sowieckie smaczki w jednym miejscu!
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Ale do rzeczy, czyli do miejsc mniej oczywistych (czyt. takich spoza TOP 10 things to do in Tbilisi). Jeśli kochacie
sztukę, a w szczególności teatr współczesny, to nie może Was zabraknąć w eklektycznej przestrzeni Kakha
Bakuradze’s Movement Theatre (Agmashenebeli St 182 Mushtaidi Garden) . Już same abstrakcyjne instalacje na
ścianach robią piorunujące wrażenie. Spektakle tego niezależnego teatru łączą balet, pantomimę i sztukę cyrkową.
Jeśli jednak nad teatr wielbicie muzykę, to też mam dla Was dobrą wiadomość: ach, jaki jazz grają w ich barze w
każdy wtorek i czwartek. Ach, jaki jazz… 32 Botanikuri St - pod tym adresem znajdziecie miejsce wyjątkowe. Meczet w
Tbilisi jest jedynym na świecie, gdzie Szyici Sunnici modlą się razem. Oczywiście, że możecie wejść do środka.
A kto wie, w której piwnicy ukrywał się Stalin ? Miejskie legendy głoszą, że wcale nie w jednej... Dla niektórych to taki
powód do dumy, że niejeden obecny właściciel twierdzi “to tu!”. Mnie wskazano dwie, przy jednej leją przy okazji
dobre wina
(Old Cellar, Leselidze St., 51). Powodzenia w poszukiwaniach pozostałych!
OSTATNIE I NAJWAŻNIEJSZE…

… odwiedź Tbilisi nim będzie za późno. Uwielbiam to miasto za jego autentyczność - tutaj czas się zatrzymał, a jego
upływ powoli zbiera żniwo. Większość budynków powstało na przełomie XIX i XX w. i jest obecnie w opłakanym
stanie.
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Serce pęka na widok upadającej starej części miasta. Trzeba się spieszyć - budynków, które dziś zachwycają, możesz
już nie zobaczyć przy okazji następnej wizyty. Strach pomyśleć, że moje ulubione miejsce może spotkać ten sam los...
Jest jeden sekretny adres, pod który odwiedzając Tbilisi będę pukać zawsze. I w duchu cichutko liczę na to, że za
każdym razem ktoś mi otworzy. I oby była to wciąż ta sama Pani - lokatorka opuszczonego hotelu, który jest zarazem
najpiękniejszym, w jakim dane było mi przebywać.
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Tbilisi, Gruzja Miasto, które skradło mi serce.
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WALENCJA.
MIASTO W ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
HISZPANII OCZAMI
NATALII FRAŚ
zapiskizeswiata.pl

WALENCJA - MIASTO IDEALNE

Mówią, że ideałów nie ma, ale ja się z tym

w których zakochacie się Wy, wasze podniebienia i

zupełnie nie zgadzam. Istnieje na przykład

wszystkie inne zmysły!

idealny smak masła orzechowego, idealny

TRZY KLASYKI RODEM Z WALENCJI

kolor czerwonej szminki, czy idealny krój

Google pokazuje to co najbardziej

letniej sukienki. Istnieje też miasto idealne.

charakterystyczne, czyli Ciudad de las Artes y las

Może Was zaskoczę, ale to miasto leży na

Ciencias (Miasto Sztuki i Nauki). Jeden z budynków

hiszpańskim wybrzeżu. To Walencja, moje

przypomina nieco operę w Sydney, ale gdy

miasto idealne.
Gdy zamieszkałam tam po raz pierwszy, zachwytom
nie było końca. W Walencji podobało mi się
dosłownie wszystko, choć jako ówczesna studentka
z wymiany nie poznałam niestety miasta tak,
jakbym tego chciała. Dlatego wróciłam. Najpierw był
rok, a po trzyletniej przerwie - trzy miesiące. Ten
krótki, zimowy czas pozwolił mi maksymalną
eksplorację miasta. Moje zakochanie przerodziło się
w prawdziwą miłość. Pokażę Wam kilka miejsc,

przyjrzymy się bliżej, całe miasteczko projektu
Calatravy inspirowane było ludzkim organizmem. W
Palau de la Reina możemy wysłuchać koncertu, w
Muzeum Nauki pobawić się jak w warszawskim
„Koperniku”, a w Oceanografico podziwiać morskie
stworzenia z całego świata i świetny występ
delfinów. A nocą, w sezonie letnim, koniecznie
wypada zatańczyć w najfajniejszym klubie w
mieście, czyli U’mbracle.
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Nowoczesne miasteczko mieści się na końcu koryta

Na Plaza de la Reina koniecznie zrób zdjęcie

rzeki Turii, która kilkadziesiąt lat temu została

Katedry, a potem wejdź do środka i poszukaj

skierowana poza miasto. Co z tym korytem,

Świętego Graala. Tak, tego prawdziwego! A jak

zapytacie? Ano koryto przerobiono na park miejski i

znajdziesz, to wyspinaj się po ponad 200 schodach

to był strzał w dziesiątkę! Boiska do sportów

na wieżę, bo widok na miasto jest spektakularny!

wszelakich, trasy biegowe, rowerowe, wielki plac

Wychodząc z Katedry przednim wyjściem, trafisz na

zabaw, który z lotu ptaka to leżący Guliwer - to tylko

plac kolejny: Plaza del Virgen i bazylikę. I to kolejne

niektóre atrakcje, które oferują Zielone Płuca

miejsce, które mogłoby takim głównym placem być.

Walencji. No i te wszystkie piękne mosty, które

Walencja chyba nie mogła się zdecydować i ja się jej

pozostały z czasów, gdy płynęła tam Turia!

zupełnie nie dziwię! Jeśli masz ochotę poczytać o
większej ilości atrakcji w sercu Walencji, zapraszam

Trzecim klasykiem jest bezsprzecznie stare miasto, a

Cię na mojego bloga.

to różniło się nieco od moich wyobrażeń starego
miasta. Przede wszystkim, zwykle jest katedra, a

http://www.zapiskizeswiata.pl/2017/04/walencja-

przed katedrą główny plac tętniący życiem. W

atrakcje.html

Walencji najpierw polecam Ci spacer Plaza del
Ajuntamiento, czyli ten z urzędem miasta, a potem
zagłębienie się nieco dalej.
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A TERAZ CZAS NA PEREŁKI
Na początku zabieram Was na plaże. Playa de las Arenas, Playa del la Malvarossa - dlaczego traktuję je jak perełkę?
Bo chyba mało kto spodziewa się, że plaża miejska może być tak szeroka, tak piękna i tak wspaniała do
odpoczynku. Spacer brzegiem morza, a może poranny jogging alejką wśród palm? A może wieczór na piasku z
butelką wina? Do wyboru, do koloru. Plaże w każdym razie są wspaniałe i robią wrażenie na każdym. Szczególnie, że
plażą można dojść do miejsca, które miejscowi nazywają „Wenecją Walencji” - Portu Saplaya. Kanały, kolorowe
domki i mnóstwo zacumowanych jachtów tworzą przepiękną scenerię i przeurocze miejsce na spacer.
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Mercado Central to targ, który może wydawać się turystyczny i w sumie trochę tak jest. Za każdym razem, kiedy się
tam pojawiałam, mijałam jakąś wycieczkę. Ale to nic! Mieszkańcy Walencji robią tu regularne zakupy, bo produkty są
po prostu pyszne. Szczególnie pięknie i pysznie prezentuje się dział rybny, do którego zapraszam Was na samym
początku <3 Ach, no i to bardzo ciekawe architektonicznie miejsce, więc jeśli nie planujesz robić zakupów, wybierz się
tu na spacer z aparatem. Warto! Jest w Walencji taka dzielnica, która kiedyś była tą najgorszą. Teraz przeżywa swój
renesans i jest miejscem, do którego musisz się wybrać! To Ruzafa. Jest tu mercado, w którym kupisz najlepsze oliwki
w mieście, są rewelacyjne vintage shopy, w których dostaniesz najbardziej szalone ubrania i dodatki świata, są w
końcu knajpki, które oczarują Twoje podniebienie. W Dulche de leche zjesz najpyszniejszy brunch, w Black Turtle
soczystego burgera. W każdym barze wypijesz pyszną kawę i z przyjemnością zachwycać się będziesz tutejszym
niespiesznym życie. Więcej o Ruzafie przeczytać możesz tutaj:
http://www.zapiskizeswiata.pl/2017/03/ruzafa-najciekawsza-dzielnica-walencji.html
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ZGŁODNIAŁEŚ? SERWUJĘ PYSZNE ADRESY

Ok, przechodzimy do meritum, czyli do jedzenia. Bez zbędnego owijania w bawełnę. Mam dla Ciebie kilka adresów,
które musisz odwiedzić. Bo być w Walencji i nie wypić wina w towarzystwie tapas w Bodega Fila, to jak pojechać do
Włoch i nie zjeść pizzy, albo pasty. Rozumiesz? Cieszę się :) No to łap!
1. Bodega Fila - tutaj obowiązkowo przyjdź wieczorem na butelkę czerwonego wina. Do tego deska serów, jamon
serrano i oliwki!
2. Bar Cantina La Lonja Del Pescado - knajpeczka mocno schowana w porcie, gdzie serwują najlepsze ryby i owoce
morza w mieście. Absolutny „must try”.
3. Saona - miejska sieciówka, ale szczerze godna polecenia. świetne zestawy lunchowe i najpyszniejsza tarta de
queso jaką jadłam w życiu!
4. Dulce de leche - dla wielbicieli słodkości i miłośników śniadań. Miejsce, do którego każdy chce wracać.
5. 100 Montaditos - hiszpańska sieciówka, która serwuje kanapki, dokładnie sto różnych. Choć nie są to rarytasy
zasługujące na gwiazdkę Michelin, warto wiedzieć, że zawsze można dostać tu duże piwo za 1,5 euro.
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CO SPRAWIA, ŻE WALENCJĘ KOCHAM MIŁOŚCIĄ TAK WIELKĄ?
Widzisz, czasem trudno jest powiedzieć, co sprawia, że krew
pulsuje w żyłach jak oszalała, serce bije szybciej, a na twarzy
pojawiają się wypieki. Radość. Szczęście. Spokój. Smak.
Palmy. Szum morza. Uśmiechy na ulicy. Kibice Walencji
czekający pod stadionem na mecz. Przejażdżki rowerowe
Valenbsi, bo ścieżek jest w Walencji chyba więcej niż
chodników. Pikniki w Turii. Delfiny w Oceanografico. Spacery
po Ruzafie. Agua de Valencia w Negricie. Zachody słońca na
plaży. I wschody. O tak, wschody słońca na plaży.
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KONIEC...
SŁÓW KILKA NA ZAKOŃCZENIE

... ALE TYLKO NA DZISIAJ

Aromatyczna kawa, wyborne jedzenie i
przepiękne widoki, to coś co łączy
Sztokholm, Tbilisi i Walencję. Dzięki temu
przewodnikowi mogliście znaleźć się w tych
trzech, jakże różnych miejscach,
jednocześnie. Zamknijcie oczy, poczujcie na
skórze powiew letniego wiatru na spalonej
od słońca skórze.
Mam nadzieję, że to nie była nasza ostatnia
wspólna podróż.

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

Informacji o kolejnych edycjach wypatrujcie
na: http://www.adreamerslife.pl/.

kontakt@adreamerslife.pl

