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d redakcji
Drodzy Czytelnicy,
Niezmiernie się cieszymy, że możemy oddać
w Wasze ręce kolejny numer naszego
magazynu pokładowego! Zachęcamy
do zabrania go ze sobą, gdyż jest to
numer jednorazowy, stworzony z myślą
o bezpieczeństwie w czasach pandemii.
Wakacje trwają, a piękna pogoda nas
rozpieszcza. Miłośnicy rowerowych
wycieczek koniecznie powinni zajrzeć
na strony 8–12, gdyż opisujemy tam
najciekawsze, polskie trasy! Dodatkowo
umieściliśmy tam kilka ważnych porad
dotyczących bezpieczeństwa.

Stres jest kwestią bardzo indywidualną,
a sytuacji, które mogą go wywoływać,
nie sposób zliczyć. Na stronach
21–23 podpowiadamy, jak sobie z nim
radzić, gdy zaczyna odciskać zbyt
mocne piętno na naszym codziennym
funkcjonowaniu.
Końcówka wakacji, jak również początek
jesieni, to idealny czas na odwiedzenie
słonecznej Italii. Na stronach 24–25
znajdziecie garść ciekawostek, które
pokażą, że Włochy to nie tylko piękne
plaże i góry!

Kręte zjeżdżalnie, rwące
strumienie, baseny
rekreacyjne i wodne
place dla najmłodszych
amatorów kąpieli –
aquaparki to fantastyczna
zabawa dla całej rodziny!
Na stronach 28–29
przedstawiamy
10 najlepszych,
europejskich aquaparków.
Życzymy udanej podróży
i wciągającej lektury!
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Zmianie uległa godzina odjazdów z Frankfurtu w ramach połączeń z Niemiec do Polski.
NOWA GODZINA
ODJAZDU

MIEJSCOWOŚĆ

STARA GODZINA
ODJAZDU

20:15

FRANKFURT

20:00

Nowa godzina odjazdu jest późniejsza o 15 minut od dotychczasowej.

iadomości
Osnabrück – Hbf, Eisenbahnstrasse 17
Strzelce Opolskie – zatoczka dla autokarów – Rynek
Ostróda – przystanek autobusowy ul. 11 Listopada
(przy wieży ciśnień)
Kępno – przystanek autobusowy ul. Broniewskiego
Włocławek – Dworzec Autobusowy, stanowiska tymczasowe,
ul. Węglowa
Paryż – Gare Routier Galleni, na zewnątrz, przy ulicy
Bd. Perpiherique (boczne wejście)

Uruchomienie nowych kierunków
Uruchomione zostały połączenia między Polską a Danią, Szwecją
i Norwegią. Połączenia są realizowane 2 × w tygodniu, w środy
i soboty na wyjazdach z Polski oraz w poniedziałki i soboty
na wyjazdach do Polski. Obsługiwane przystanki w Skandynawii to:
`` Dania: Rodby, Kopenhaga
`` Szwecja: Uddevalla, Malmö, Helsingborg, Halmstad, Göteborg
`` Norwegia: Sarpsborg, Moss, Oslo

Zmiana godzin odjazdów i przyjazdów
Na liniach z Holandii i północnych Niemiec do Polski zmianie uległy
godziny odjazdów z poniższych miejscowości:
NOWA GODZINA
ODJAZDU
15:30

MIEJSCOWOŚĆ
GRONINGEN

NOWA GODZINA
ODJAZDU

MIEJSCOWOŚĆ

STARA GODZINA
ODJAZDU

15:00

MSZANA DOLNA

15:35

15:25

MYŚLENICE

16:00

16:15

KRAKÓW

16:00

Nowe godziny odjazdów z Mszany Dolnej i Myślenic są wcześniejsze
o 35 minut od dotychczasowych, a z Krakowa późniejsza o 15 minut.
Zmianie uległy godziny odjazdów z kilku przystanków na liniach
realizowanych w ramach połączeń z północnych Niemiec do Polski.
NOWA GODZINA
ODJAZDU

MIEJSCOWOŚĆ

STARA GODZINA
ODJAZDU

14:50

NORDDEICH

13:50

15:05

NORDEN

14:05

15:25

GEORGSHEIL

14:25

15:25

EMDEN

14:25

15:45

AURICH

14:45

16:15

WITTMUND

15:15

16:50

WILHELMSHAVEN

15:50

STARA GODZINA
ODJAZDU

17:50

OLDENBURG

16:50

14:30

18:25

DELMENHORST

17:25

BREMEN

18:15

CELLE

20:15

16:30

LEER

15:30

19:15

18:00

BREMERHAVEN

17:00

20:30

17:50

OLDENBURG

16:50

18:25

DELMENHORST

17:25

19:15

BREMEN

18:15

20:15

TOSTEDT

19:15

16:30

FLENSBURG

15:30

17:15

SCHLESWIG

16:15

18:15

KIEL

17:15

19:00

NEUMÜNSTER

18:00

20:15

LÜBECK

19:15

21:30

HAMBURG

20:30

Nowe godziny odjazdów są późniejsze o godzinę od dotychczasowych.
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Zmianie uległy godziny odjazdów z Mszany Dolnej, Myślenic i Krakowa w ramach połączeń do Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Francji,
Włoch i krajów Beneluksu.

INFO

Nowe godziny odjazdów są późniejsze o godzinę od dotychczasowych (wyjątek Celle – różnica to 15 minut). Godziny odjazdów
z pozostałych przystanków na tej linii, tj. Hildesheim, Salzgitter,
Wolfsburgu i Braunschweig pozostały bez zmian.
Zmianie ulegały godziny odjazdów z Rastatt i Karlsruhe w ramach
połączeń z Niemiec do Polski.
NOWA GODZINA
ODJAZDU

MIEJSCOWOŚĆ

STARA GODZINA
ODJAZDU

16:15

RASTATT

16:30

17:00

KARLSRUHE

17:15

Nowe godziny odjazdów są wcześniejsze od dotychczasowych
o 15 minut.

NOWA GODZINA
ODJAZDU

MIEJSCOWOŚĆ

STARA GODZINA
ODJAZDU

16:45

LEVERKUSEN

16:30

17:10

DUISBURG

17:25

17:40

WUPPERTAL

17:50

18:10

BOCHUM

18:15

18:20

HAGEN

18:30

Nowe godziny odjazdów są wcześniejsze o 5–15 minut od dotychczasowych.
W ramach połączeń z Niemiec do południowej Polski zmianie uległa godzina
odjazdu z Leverkusen.
NOWA GODZINA
ODJAZDU

MIEJSCOWOŚĆ

STARA GODZINA
ODJAZDU

16:30

LEVERKUSEN

16:45

Nowa godzina odjazdu jest wcześniejsza o 15 minut od dotychczasowej.
Od 1.09 zmianie ulegną godziny odjazdów ze Schweinfurtu
i Bambergu na połączeniach z Niemiec do Polski.
GODZINA ODJAZDU
OD 1.09

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINA ODJAZDU
DO 1.09

22:10

SCHWEINFURT

21:15

23:00

BAMBERG

22:10

Uruchomienie nowych przystanków
Na liniach do/z Niemiec, Francji, Austrii, Szwajcarii i Beneluksu rozszerzona
została oferta przewozowa z północnej Polski o przystanki w Kwidzynie i Żninie.
GODZINA ODJAZDU

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINA PRZYJAZDU

12:55

KWIDZYN

15:45

9:55

ŻNIN

18:50

Przystanek w Kwidzynie jest obsługiwany w soboty i niedziele na wyjazdach
z Polski oraz w piątki i soboty na powrotach do Polski, natomiast w Żninie
codziennie.
W ramach połączeń między północną Polską a Niemcami, Francją, Austrią,
Szwajcarią, Włochami i krajami Beneluksu uruchomione zostało nowe miejsce przystankowe w miejscowości Orzysz, obsługiwane 7 × w tygodniu
w obydwu kierunkach.
GODZINA ODJAZDU

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINA PRZYJAZDU

10:40

ORZYSZ
Przystanek autobusowy – Rynek

17:15

reklama

Zmiana miejsc przystankowych

W ramach połączeń z Niemiec do Polski zmianie uległy godziny odjazdów
z poniższych miejscowości:

INFO
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Na liniach do/z Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii zostały uruchomione nowe przystanki w Polsce, realizowane wg poniższego
schematu:
`` Gdańsk – Gdynia – Wejherowo – Lębork – Słupsk – Sławno –
Koszalin – Nowogard – Szczecin – obsługa 3 × w tygodniu
`` Elbląg – Malbork – Tczew – obsługa 1 × w tygodniu, w soboty
`` Olsztyn – Ostróda – Iława – Grudziądz – Świecie – Toruń –
Bydgoszcz – Nakło – Piła – Wałcz – Gorzów Wlkp. – obsługa
3 × w tygodniu wg zmienionych godzin przejazdu w kilku
miejscowościach:
GODZINA ODJAZDU

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINA PRZYJAZDU

8:30

OLSZTYN

19:00

9:25

OSTRÓDA

18:05

10:15

IŁAWA

17:15

11:30

GRUDZIĄDZ

16:00

12:00

ŚWIECIE

15:30

12:45

TORUŃ

14:45

`` Zamość – Chełm – Lublin – Puławy – Radom – Piotrków
Trybunalski – obsługa 3 × w tygodniu
`` Zduńska Wola – Sieradz – Kalisz – obsługa 1 × w tygodniu
w soboty
`` Białystok – Suwałki – Augustów – Ełk – Grajewo – Szczuczyn –
Stawiski – Łomża – Emilianów – obsługa 3 × w tygodniu
W ramach połączeń między Polską południową a Niemcami, uruchomiona została codzienna obsługa kolejnych miast: Herne, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr i Neuss.
GODZINA ODJAZDU

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINA PRZYJAZDU

18:15

HERNE

9:00

17:55

GELSENKIRCHEN

9:30

17:20

MÜLHEIM AN DER RÜHR

10:00

16:00

NEUSS

10:30

Uruchomiona została codzienna obsługa przystanku w Zduńskiej
Woli na trasach do/z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Francji, Włoch
i krajów Beneluksu. Przejazdy odbywają się wg nowych godzin:
GODZINA ODJAZDU

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINA PRZYJAZDU

16:00

ZDUŃSKA WOLA

11:30

W ramach połączeń do/z Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Francji,
Włoch i krajów Beneluksu uruchomione zostały przystanki
w Międzyzdrojach i Świnoujściu.

GODZINA ODJAZDU

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINA PRZYJAZDU

18:30

MIĘDZYZDROJE

9:15

18:00

ŚWINOUJŚCIE

9:45

Wyjazdy z Polski odbywają się w soboty, a powroty z zagranicy
w piątki.
`` W ofercie na połączenia do/z Włoch uruchomione zostało
8 dodatkowych przystanków: Pompeje, Salerno, Battipaglia,
Termoli, Foggia, Bari, Taranto i Lecce. Kursy do tych miast
są obsługiwane w środy na wyjazdach z Polski oraz w soboty
na wyjazdach do Polski. Dodatkowo uruchomione zostały powroty
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z Włoch do blisko 200 miast w Polsce. Szczegółowe rozkłady
jazdy można sprawdzić na stronie www.sindbad.pl.
W związku z powyższym zmianie uległy godziny odjazdów
i przyjazdów do wszystkich obsługiwanych miast we Włoszech,
Monako i Francji (Nicea i Cannes) – godziny odjazdów są wcześniejsze o godzinę, a przyjazdów późniejsze o godzinę.

Zwiększenie częstotliwości przejazdów
Częstotliwość przejazdów do/z Giżycka, Kętrzyna, Mrągowa
i Biskupca na liniach do/z Niemiec, Francji, Austrii, Szwajcarii,
Włoch i krajów Beneluksu uległa zwiększeniu do 7 × w tygodniu.
Dotychczasowa oferta codziennych połączeń do/z Berlina została
wzbogacona o dodatkowy, drugi kurs odpowiednio w środy
i soboty na wyjazdach z Polski oraz we wtorki i niedziele do Polski. Przystanek jest obsługiwany w ramach połączeń do/z Danii,
Szwecji i Norwegii wg poniższych godzin:
GODZINA ODJAZDU

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINA PRZYJAZDU

5:00

BERLIN

22:00

Zwiększeniu uległa częstotliwość połączeń między miejscowościami w Polsce północnej i centralnej a Biberach an der Riss,
Ravensburgiem i Friedrichshafen w Niemczech. Przejazdy
do tych miast są dodatkowo możliwe w czwartki i niedziele,
a powroty do Polski w niedziele.

Ważne informacje
dla podróżujących
w związku z Covid-19:
`` w trakcie oczekiwania na autokar prosimy o zachowanie
bezpiecznego dystansu pomiędzy innymi osobami
znajdującymi się na przystanku,
`` przy zakupie biletu klient zobowiązany jest podać numer swój
telefonu kontaktowego oraz adres e-mail, w razie konieczności
kontaktu w związku z ewentualnymi zmianami w realizacji kursu,
`` każdy pasażer ma bezwzględny obowiązek posiadania
i podróżowania w maseczce ochronnej lub przyłbicy,
`` pasażer, u którego widoczne będą objawy takie jak wysoka
temperatura, kaszel, duszności (niezwiązane z chorobą
przewlekłą), nie będzie mógł korzystać z przejazdu,
`` na pokładzie każdego autokaru znajdują się środki
dezynfekujące do rąk,

PONAD 300 ZADOWOLONYCH
OPIEKUNEK I OPIEKUNÓW
PRZEKONAJ SIĘ I DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!
O NAS: Firma SILESIA Pflege- und Betreuungsdienste GmbH jest niemiecką firmą,
która zajmuje się świadczeniem usług w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi
i potrzebującymi pomocy.
OFERUJEMY:

WYMAGAMY:

• zatrudnienie na umowę o pracę
w Niemczech
• pełny pakiet ubezpieczeń oraz
swiadczenia emerytalne
• możliwość ubiegania się o Kindergeld
• satysfakcjonujące wynagrodzenie do
1.850,00 € netto
• urlop płatny – 30 dni
• zwrot kosztów podróży
• 100 € premii za polecenie nowej
opiekunki
• 200 € premii za „przyjście“ do nas ze
swoim podopiecznym
• opieka i współpraca z wykwalifikowanym
personelem medycznym
• opieka polskojęzycznego przedstawiciela
firmy oraz stały kontakt z biurem
• bezpłatne kursy i szkolenia w zakresie
opieki nad osobami starszymi
prowadzone przez pracowników
naszego Pflegedienst
• tylko sprawdzone oferty pracy

• komunikatywnej znajomości
języka niemieckiego
• doświadczenie w podobnej
pracy w Niemczech

`` każdy pasażer ma obowiązek zapoznania się (przed podróżą)
z aktualnymi wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy
oraz zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
`` po każdym kursie autokary podlegają dezynfekcji specjalnymi
środkami na bazie alkoholu, a po powrocie na bazę pojazdy są
dodatkowo kompleksowo ozonowane,

KONTAKT: SILESIA PFLEGE UND BETREUUNGSDIENSTE GMBH

`` w trosce o bezpieczeństwo pasażerów w autokarach została
wydzielona specjalna strefa dla kierowców.

Telefon: +49 (0) 23 81/877 30 21 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00)

Mobil: +49 (0) 157/ 35 80 08 78

Email: info@silesia-pflege.de www.silesia-pflege.de

W PODRÓŻY

7

N

o to jazda!
Najciekawsze trasy
rowerowe w Polsce

Jeśli zastanawiasz się, co zrobić z wolnym czasem, to nie myśl za dużo,
tylko wsiadaj na rower. Dzięki niemu zapomnisz o kłopotach dnia
codziennego, przewietrzysz głowę i spędzisz rowerowe, cudowne
chwile. Jeśli zastanawiasz się, gdzie jechać, przeczytaj nasz przewodnik
po 7 najlepszych – naszym zdaniem – trasach. Do tego dorzucamy kilka
drobnych, ale za to ważnych porad o bezpieczeństwie.

Rower to bardzo proste urządzenie – w zasadzie wystarczą
dwa kółka połączone ramą, łańcuch do jego napędzania
i kierownica do utrzymania kierunku. Dlatego też śmiało
można stwierdzić, że to być może jeden z najbardziej
genialnych wynalazków ludzkości. Pierwszy egzemplarz
został stworzony przez niemieckiego barona Karla von
Draisa i nosił nazwę „rower do biegania”. Jednak mimo
200 lat historii dopiero teraz możemy mówić o szczycie
popularności. Może dlatego, że jest doskonałą odpowiedzią
na dzisiejszy świat wypełniony problemami klimatycznymi,
zdrowotnymi i społecznymi.
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Prosto przed siebie?…
Mamy już rower, chęci oraz wolny czas. Czas na wybór
trasy. Oczywiście zawsze możemy po prostu wyjść
z domu, wsiąść na rower i pojechać przed siebie. Ale
możemy też zaplanować sobie cały weekend czy też
nawet całe wakacje na przemierzanie najpiękniejszych
zakątków naszego kraju. Gdzie warto „zabrać siebie
i swój rower”? Startujemy na południu i jedziemy w kierunku morza.

W PODRÓŻY
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Z widokiem na przełom
To jedna z naszych ulubionych, weekendowych tras.
Zaczynamy w Szczawnicy, kończymy w Czerwonym
Kościele już po stronie słowackiej (bardziej wytrwali mogą
zrobić pętlę, zahaczając o Słowację i przez Wielki Lipnik
wrócić do Szczawnicy). Co nas czeka na trasie? Niepowtarzalny kolor rzeki, flisacy przekrzykujący się nawzajem,
ostre zakręty oraz strome, skalne ściany wznoszące się
ok. 300 m ponad lustro wody. Słowem: przełom Dunajca
w pełni. Dzięki dobrze przygotowanej, przepięknej Drodze
Pienińskiej – choć czasem może trochę zbyt przeludnionej – można go w całości pokonać również na rowerze.

Czy wiesz, że…

Godzina spokojnej
jazdy na rowerze to
około 500 kalorii mniej.

To nie tylko jedna z najpiękniejszych górskich tras
w naszej części Europy, ale również jedna z najwygodniejszych – szeroki trakt wzdłuż brzegu Dunajca nie jest
specjalnie wymagający i z pewnością będzie doskonałą
alternatywą na rowerowe wycieczki w rodzinnym gronie.

Niczym w Afryce
Czy wiecie, że Polska ma swoją pustynię? Tak! Wystarczy
wybrać się do Małopolski, gdzie znajduje się Pustynia Błędowska, zwana też „polską Saharą”. To wyjątkowe miejsce
w skali światowej – największa pustynia w Europie oraz
unikat przyrodniczy, ze względu na klimat, w którym istnieje. Warunki na pustyni są tak zbliżone do prawdziwych,
afrykańskich pustyń, że właśnie tutaj ćwiczyły w warunkach polowych wojska generała Rommla tuż przed wysłaniem na front.
Obecnie pustynia nieco zanika, jest bardziej zarośnięta,
można więc ją śmiało pokonywać na dwóch kółkach. Jeden
z najpopularniejszych szlaków, liczący 26 km, zaczyna się
w miejscowości Chechło i prowadzi przez Ryczówek,
gdzie możemy podziwiać drewniany kościół św. Marka
z XVI wieku. Następnie wiedzie przez Księżą Górę
aż do miejscowości Klucze, gdzie znajduje się Czubatka –
jeden z najważniejszych punktów widokowych w okolicy,
skąd rozciąga się wspaniały widok na panoramę pustyni.

Na wschodnich rubieżach
Bieszczadzki szlak to prawdziwe wyzwanie dla wytrawnych rowerzystów. Trasa wiedzie przez tereny górzyste,
gdzie podjazdy prowadzą nawet na 600-metrowe wzniesienia. Dzięki temu mamy wspaniałe widoki na bieszczadzką krainę. A także spokój i często dzikie odcinki,
które – co prawda – wymagają technicznych umiejętności,
dobrej kondycji i sprzętu, ale uwierzcie: warto! Dodatkowo,
możemy zetknąć się z nieco odmienną kulturą – Bieszczady to kraina dawniej zamieszkiwana przez Łemków,
którzy pozostawili liczne zabytkowe cerkwie: greckokatolicką św. Kosmy i Damiana, cerkiew św. Paraskewy,
cerkiew Narodzenia Bogurodzicy. Jeśli zdecydujecie się
na wyprawę dla zaawansowanych, pamiętajcie: trasa
rozpoczyna się w Gorlicach – mieście, w którym zapłonęła
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reklama

pierwsza uliczna lampa naftowa, a kończy się w magicznej Dukli.

Poznaj okolice Poznania
Czas przenieść się na zachód Polski.
Wśród Wielkopolan niezwykłą popularnością cieszy się szlak rowerowy o długości
prawie 100 km łączący jeziora z zabytkami architektonicznymi. Podróż warto
rozpocząć w samym sercu województwa,
czyli Poznaniu – najlepiej obok jeziora
Malta. Na trasie czekają kolejne: m.in.
Jezioro Strzeszyńskie, Jezioro Kierskie,
Jezioro Pamiątkowskie. Miłośnicy zwiedzania znajdą w Szamotułach unikatowe
zabytki – Zamek Górków oraz pierwszą
w Wielkopolsce drukarnię. Warto zatrzymać się w Sierakowie, gdzie znajduje się
Sierakowski Park Krajobrazowy, a zaraz
obok najstarsza stadnina koni gorącokrwistych w Polsce.

Kaszubska marszruta
Z Poznania wracamy do środka Polski.
Trasy rowerowe w Borach Tucholskich to

imponujący projekt. Jest
to propozycja dla każdego
rowerzysty, począwszy
od początkującego, skończywszy na zaawansowanym. W ramach
projektu powstało 165 km
oznakowanych szlaków
rowerowych. Prowadzą
one wśród terenu, który
zapewnia wszystko,
aby dać odpoczynek
od codziennego zgiełku.
To właśnie tutaj znajdują się wspaniałe
sosnowe i liściaste lasy,
wzgórza z niewielkimi
podjazdami oraz doliny
z malowniczymi jeziorami
i rzekami. Kaszuby to jednak nie tylko jeziora, dzikie
bory oraz malownicze
wzgórza, to także enklawa
autentycznego folkloru,
żywa do dziś kultura. Te
trasy polecamy szczególnie
rowerowym rodzinom!

Opiekunka to zawód przyszłości.

Bądź dumna,
że jesteś Opiekunką!
Poznajmy się na naszym facebooku:
facebook.com/InterkadraOpiekunki/

1600€
Porozmawiajmy!
+ 48 12 290 44 38
www.opiekunki.interkadra.pl

✓
✓
✓
✓

netto

sprawdzamy miejsca pracy
opłacamy wysokie składki ZUS
możesz skontaktować się z nami 24/7
W PODRÓŻY
umowę możesz podpisać online

cznie

miesię
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Brzegiem Pomorza Zachodniego

Wsiadamy!

Naszą „podróż” po rowerowych szlakach kończymy
na Pomorzu Zachodnim, rekomendując dwie trasy. Velo
Baltica to fragment szlaku rowerowego EuroVelo 10
wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego, leżący w województwie zachodniopomorskim. Dotychczas trasę tę
określano symbolem R10. Kolejne odcinki trasy zyskują
w ostatnich latach nowe oblicze, często nieprzejezdne
fragmenty zmieniają się w nowoczesną trasę rowerową
w wyjątkowej scenerii. Druga, pomorski odcinek Blue
Velo (docelowo ma ona prowadzić z południa na północ
wzdłuż rzeki Odry), to gotowe kilkadziesiąt kilometrów
trasy z Gryfina do Trzcińska-Zdroju, wybudowanej m.in.
w śladach dawnych linii kolejowych. Często trasa prowadzi w pobliżu dużych ferm wiatrowych, warto więc
zatrzymać się, by spojrzeć z bliska na te kolosy reprezentujące współczesną technologię.

Rower jest super! Tak, to prawda, ale
pamiętajmy, że tylko dobrze przygotowany i sprawdzony sprzęt daje gwarancję
bezpieczeństwa. I druga ważna rzecz:
nie jesteśmy sami na drodze, obowiązują
nas przepisy ruchu drogowego, a także
savoir-vivre: bądźmy mili dla siebie, nie
serwujmy sobie i innym dodatkowych
dawek stresu. Jeśli się z tym zgadzacie,
nie pozostaje nic innego, jak tylko wsiąść
i poczuć wiatr we włosach!

ino pod chmurką,
czyli alternatywa
dla kinomaniaków
Kochasz kino, jednak w dobie koronawirusa boisz się o zdrowie swoje oraz swoich bliskich i rezygnujesz
z seansu? Koniecznie zdecyduj się na kino plenerowe! Zapewne w Twoim mieście znajdziesz je w wielu
lokalizacjach – na plaży, w parku, w muzeum lub nawet… na dachu galerii handlowej!

Od gór do morza
Przyjrzeliśmy się najważniejszym trasom rozsianym
od południa do północy kraju, ale warto też wspomnieć
o chyba największej rowerowej inwestycji, czyli Wiślanej Trasie Rowerowej. Ma prowadzić jak najbliżej Wisły
i połączyć góry z morzem, ale niestety nie na wszystkich
odcinkach szlak jest już gotowy. Obecnie Wiślana Trasa
Rowerowa oznakowana i przejezdna jest w województwie
śląskim, małopolskim i kujawsko-pomorskim, natomiast
pomorskie jest w trakcie planowania. Kiedy Wiślana Trasa
Rowerowa w całości będzie przejezdna? Niestety, tego nie
wiadomo, ale liczymy, że jak najszybciej.

s
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k

Jeździsz na rowerze, pamiętaj, aby zawsze wkładać kask!
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Jeśli będziesz go dopiero kupować, pamiętaj, że mamy 5 rodzajów:
`` Kask MTB – najpopularniejszy model, przeznaczony do jazdy
sportowej na rowerach górskich (inaczej MTB – Mountain Terrain Bike).
Jego charakterystyczną cechą jest daszek mocowany z przodu chroniący
przed słońcem i deszczem oraz obecność otworów wentylacyjnych.
`` Kask szosowy – podobny do kasku MTB, nie sprawdzi się jednak
w trudniejszych terenach (np. górskich). Jest przeznaczony do jazdy
szosowej. Najważniejszą cechą odróżniającą go od modelu MTB jest
brak daszka z przodu.
`` Kask miejski – model do jazdy po mieście. Ma mniej opływowy kształt
niż kask MTB. Jest wyposażony w dodatkowe elementy zwiększające
widoczność, np. odblaski.
`` Kask „orzeszek” – używany nie tylko przez rowerzystów, ale także
rolkarzy i deskorolkarzy. Ma solidną konstrukcję pozbawioną otworów
wentylacyjnych, dzięki czemu lepiej chroni głowę niż inne modele kasków.
Przeznaczony do jazdy typu freeride i na BMX-ach.
`` Kask full face – stosowany przez rowerzystów jeżdżących
w ekstremalnych warunkach, np. zawodników downhillu (jazdy
wyczynowej po górach). W całości zasłania twarz, przez co jest
podobny do kasków motocyklowych.

Okres wakacyjny zazwyczaj wiąże się z piękną pogodą
i ciepłymi wieczorami. Wykorzystaj je, aby obcować z kulturą! Oglądanie filmów na łonie przyrody może być świetnym pomysłem na wieczór z przyjaciółmi lub randkę.

Kino pod chmurką
Nie musisz kalkulować swojego budżetu, gdyż plenerowe
seanse są zazwyczaj bezpłatne. Nie musisz również robić
rezerwacji i planować wcześniej filmowego wypadu –
do seansu możesz dołączyć w dowolnym momencie!
Możesz skorzystać z leżaków dostępnych na wydarzeniu
lub przynieść swój własny kocyk lub krzesełko.
Do tego oglądanie filmu na świeżym powietrzu stało się
bardzo modne i jest obecnie sporą konkurencją dla tradycyjnego kina. Na pewno uda Ci się zrelaksować oraz oderwać na chwilę od szarej rzeczywistości. Przy okazji przypomnisz sobie najbardziej kultowe filmy lub poznasz
te bardziej niszowe, które mimo małej popularności
potrafią wywrzeć naprawdę ogromne wrażenie.

Kino samochodowe
Kino samochodowe jest właściwie legendarne i w dobie COVID-19 przeżywa
renesans. Wszystko za sprawą obostrzeń,
których najłatwiej przestrzegać… we
własnym samochodzie! Nie tylko spokojnie utrzymasz odległość 1,5 m – 2 m
od innych osób, ale również Twój pojazd
będzie Twoją dodatkową ochroną.
A do tego możesz poczuć się jak w klasycznym, starym amerykańskim filmie!
Niestety, do wyboru masz znacznie mniej
miejsc niż w przypadku kina pod chmurką.
Organizatorzy kina samochodowego
potrzebują, chcąc nie chcąc, dużo więcej
miejsca, aby pokaz mógł się odbyć.
Jak to działa w praktyce? Gdy parking
zapełni się samochodami, na ekranie
pojawi się film. Oczywiście ekran jest usta-

wiony w taki sposób, żeby
nawet z najdalszych rzędów wszystko było doskonale widoczne. Dźwięk
również nie stanowi problemu – wystarczy, że Twój
samochód jest wyposażony
w działające radio. Częstotliwość, na którą należy
ustawić radioodbiornik,
będzie podana wcześniej
w szczegółach wydarzenia
i wyświetlona przed rozpoczęciem seansu. Osoby
patrzące z boku na takie
wydarzenie i niewiedzące
o tym, jak działa nagłośnienie mogą być mocno zaskoczone, gdyż zazwyczaj
w kinie samochodowym
panuje… głucha cisza.

Czy wiesz, że…

Pierwszy seans w kinie samochodowym odbył się
w stanie New Jersey 6 czerwca 1933 roku.
W Polsce pierwszy taki seans miał miejsce dopiero
w 1994 roku, na warszawskim osiedlu Żerań. Pokaz
filmu „Gliniarz z Beverly Hills III” cieszył się tak
ogromnym powodzeniem, że samochody oczekujące
na wjazd kompletnie zablokowały ulice dojazdowe.

o tym się mówi
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onad milion podatników

pracujących za granicą
na widelcu fiskusa
Polski urząd otrzymał ponad milion informacji na temat Polaków
pracujących za granicą.

Nie od dzisiaj wiadomo, że zagraniczne urzędy skarbowe wymieniają się informacjami. Postęp technologii sprawia, że taka wymiana staje się bardziej
powszechna i łatwiejsza do wdrożenia. Dotyczy to
również polskiego urzędu, który bardzo chętnie otrzymuje informacje od zagranicznych „kolegów”.
Wszystko to zgodnie z prawem. Reguluje to dyrektywa
Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania bezpośredniego 2011/16/UE z roku
2013. W sytuacji, gdy Polak pracował np. w Holandii,
zagraniczny fiskus Belastigndienst ma obowiązek przekazać pełną informację do Polski na temat zarobków
tego podatnika. Następnie polski urząd weryfikuje informacje – taka procedura zajmuje nawet 2 lata.

Fala wezwań do złożenia korekty PIT
Możliwe, że sam otrzymałeś wezwanie z urzędu, które
w masowej skali urząd wysłał na przełomie lat 2018
i 2019. Miało to związek z procedowaniem otrzymanych informacji o dochodach Polaków pracujących
w Holandii i w Belgii. Polski urząd zweryfikował wykazane dochody na PIT, a jeśli dochody nie zgadzały się
z sumą wszystkich dochodów światowych, wówczas
wzywał podatnika do złożenia korekty i wykazania
dochodów z zagranicy na załączniku ZG. W większości przypadków dla Holandii i Belgii niestety taka

korekta była związana z koniecznością
dopłaty podatku w Polsce. W czerwcu
tego roku zostało podpisane kolejne
porozumienie, które ma usprawnić
obecną wymianę informacji w latach
2020–2026. Usprawnienie jest koniecznie, ponieważ obecnie państwa identyfikują podatnika tylko po imieniu, nazwisku i dacie urodzenia, co jest bardzo
czasochłonne. Urzędy bardzo rzadko
wysyłają pełne informacje zawierające
numer identyfikacji podatkowej – najczęściej z niewiedzy.
W okresie 2015–2017 Polski fiskus
otrzymał ponad milion (!) informacji
na temat dochodów Polaków przebywających i pracujących za granicą. Obecnie urząd jeszcze nie zdążył się uporać
z wezwaniami. Co ciekawe, polski urząd
jest w czołówce państw, które najbardziej korzystają z takiej wymiany – nie
ma co się dziwić – przecież emigracja
kwitnie. Najwięcej informacji otrzymaliśmy z Niemiec, Belgii, Holandii i Francji – mówi Maciej Wawrzyniak, prezes
firmy doradczej podatkimeritum.pl rozliczającej Polaków pracujących za granicą.

Odzyskaj podatek
za pracę za granicą z rabatem 109 PLN
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Bilety od

140 zł
Pamiętaj, aby złożyć
PIT z ZG i deklarację
za granicą
Aby uniknąć takich historii, pamiętaj, aby złożyć
roczną deklarację z wykazaniem dochodów z zagranicy. Spełnisz wtedy
zobowiązania podatkowe
i fiskus nie będzie miał
podstaw do naliczenia kar
i wzywania na dywanik.
Rozliczając się za granicą,
niestety Polacy bardzo
często o tym zapominają;
jednak spokojnie – fiskus
ma dobrą pamięć.
Deklarację podatkową zleć
specjalistom – po pierwsze, wybieraj firmy autoryzowane przez urzędy skarbowe w Polsce i za granicą, bo to właśnie te firmy
wezmą odpowiedzialność
za deklarację w przypadku
błędów. Po drugie, zwróć
uwagę na podejrzanie
tanie oferty na rynku.
Oferta rozliczenia podatkowego np. za 20 EUR budzi
wątpliwości co do legalności i jakości. Wybieraj tylko
sprawdzone firmy ze zweryfikowanymi opiniami.

Nowe niższe ceny
Więcej informacji:

@ www.sindbad.pl
Biura podróży
i kasy biletowe

) +48 77 443 44 44
Aplikacja
Sindbad Online

* Obowiązuje od 1 lipca 2020 r.

www.sindbad.pl · +48 77 443 44 44
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15

Od 1 września rozpoczynamy realizację codziennych
połączeń do/z blisko 30 miast w południowych Niemczech,
Austrii i Szwajcarii własnym taborem. Nowa oferta
dla 220 przystanków w Polsce jest już dostępna w sprzedaży.

Powrót Sindbada
na południe Niemiec

ceny biletów

140

Nowy system naliczania cen
Trzy główne kryteria decydujące o wysokości opłaty to: dzień tygodnia wyjazdu
i powrotu, długość trasy oraz wskaźnik
sezonowości. Decydując się na wyjazdy
od 1 września z Polski w czwartki,
a powroty do Polski w poniedziałki, skorzystasz z megaoferty – ceny biletów już
od 140 złotych lub 37 euro.

już od

zł

lub

37

€

Podróżuj codziennie z 220 miast
w Polsce do miejscowości:
Aalen, Augsburg, Bamberg, Biberach an der Riss, Bregenz,
Chemnitz, Crailsheim, Dresden, Friedrichshafen, Heidenheim an der Brenz, Hof, Ingolstadt, Innsbruck, Kempten,
Landsberg am Lech, Landshut, Lindau, Meersburg, Memmingen, München, Ravensburg, Regensburg, Rosenheim,
Rothenburg ob der Tauber, Schweinfurt, St. Gallen, Straubing, Ulm, Weiden in der Oberpfalz.

www.sindbad.pl

Nasze atuty:
`` Nowoczesny tabor autokarowy
`` Codzienne połączenia
`` Niezmienione godziny odjazdów
`` Zachowane dotychczasowe miejsca przystankowe
`` Profesjonalna obsługa
`` Infolinia czynna codziennie od 8.00 do 22.00
`` Aplikacja mobilna Sindbad Online i personalizowany Profil Klienta
`` Dostępność opcji śledzenia lokalizacji autokaru
`` Możliwość dokonywania zmian w biletach

Tu kupisz nasze bilety:
`` biura podróży i kasy biletowe
w Polsce i za granicą
`` www.sindbad.pl
`` aplikacja mobilna Sindbad Online
`` Infolinia Sindbad (wyjazdy
z zagranicy)

+48 77 443 44 44

DLA CIEBIE
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laczego warto wybrać
podróż naszym
autokarem?
vs

samolot
`` Bogato rozwinięta sieć połączeń – 220 przystanków
w Polsce i możliwość wyjazdu do ponad 400 miast
w Europie.
`` Dopuszczalna ilość bagażu to dwie sztuki o łącznej
wadze aż 30 kg, bez dodatkowych opłat. Kolejny
bagaż to tylko 40 złotych. Klienci należący do programu
lojalnościowego Sindbad Club mogą zabrać dodatkowe
10 kg w cenie biletu.
`` Możliwość dokonywania wielokrotnych, bezpłatnych
operacji na biletach takich jak: zmiana daty wyjazdu,
zmiana daty powrotu czy datowanie biletu OPEN.
`` Pasażer nie ma obowiązku posiadania przy sobie
biletu, wystarczy, że zgłosi wcześniej jego brak
na Infolinii lub okaże go na urządzeniu elektronicznym
(tablet, telefon).
`` Wymienność połączeń – np. bilet na wyjazd
z Krakowa do Kolonii, a powrót z Manchesteru
do Warszawy.
`` Na przystanku wystarczy pojawić się 15 minut przed
planowym odjazdem, a nie 2 godziny.
`` Mniejsze wahania cen zwłaszcza w okresach
wzmożonego ruchu oraz możliwość zakupu biletu
w niskiej cenie na wybrane dni wyjazdowe.

vs

bus
`` Koncesjonowane przewozy, jednakowo oznakowane autokary, stałe
przystanki.
`` Komfort podróży – nowoczesna flota autokarowa, wygodne siedzenia,
podnóżki, mini-bar, WiFi, gniazdka 230V i USB, toaleta pokładowa, DVD.
`` Bezpieczeństwo wartością nadrzędną – co najmniej dwóch profesjonalnych
kierowców, którzy przechodzą cykliczne szkolenia, podnoszące ich kwalifikacje.
`` Elektroniczne tachografy, które rejestrują czas pracy kierowcy
i przestrzeganych przerw.
`` Pomoc kierowców przy przenoszeniu bagażu w przypadku ewentualnych
przesiadek.
`` Sprzedaż biletów autokarowych przez doświadczonych agentów, bogata
sieć biur mających w sprzedaży ofertę Sindbad.
`` Dostęp do infolinii codziennie w godzinach od 8:00 do 22:00.
`` Jasne warunki przejazdu wynikające z Regulaminu Przewozu
Międzynarodowymi Liniami Autokarowymi Sindbad Sp. z o.o.
`` Dbałość o bezpieczeństwo w czasie pandemii: kierowcy w wydzielonej
strefie, płyny do dezynfekcji rąk oraz termometry na pokładzie każdego
autokaru, dezynfekcja oraz ozonowanie autokarów po każdym kursie,
konieczność podróżowania w maseczkach.
`` W autokarze każdy z pasażerów dysponuje blisko 4 m3 powietrza,
a w mikrobusach jest to niespełna 1 m3.
`` Jasny i przejrzysty system naliczania cen, pozwalający na zaplanowanie
podróży w niezwykle atrakcyjnych cenach – już od 140 złotych.

J

ak wygrać
ze stresem?
Przyspieszony i spłycony oddech, spocone dłonie, rozszerzone źrenice, szybsze bicie serca –
chyba każdy z nas doświadczył tych objawów będących reakcją organizmu na stresującą
sytuację. Jest to zupełnie normalne, w wielu przypadkach ma on pozytywny wpływ na nasze
poczynania – działa motywująco. W momencie gdy zaczyna odciskać zbyt mocne piętno
na naszym codziennym funkcjonowaniu, warto podjąć z nim walkę i nauczyć się go eliminować.

Stres jest kwestią bardzo indywidualną, a sytuacji, które
mogą go wywoływać, nie sposób zliczyć. Dla jednych
to problemy w związku lub pracy, dla innych problemy
finansowe czy choroba w rodzinie. Z drugiej strony to
przygotowania do ślubu, randka, skok na bungee czy
publiczne wystąpienie. Z tego powodu badacze rozróżniają dwa typy stresu: „negatywny” – tzw. dystres, który
może nas przytłaczać, rodzić niepewność i lęk oraz osłabiać chęci do działania, oraz stres „pozytywny” – eustres,
który może motywować, mobilizować, dodawać energii
i wyostrzać uwagę.

Poddawanie organizmu zbyt wielu stresującym sytuacjom może negatywnie
odbić się na naszym zdrowiu. W trakcie
całego procesu dochodzi do dużego
wyrzutu kortyzolu – w momencie, gdy taki
stan będzie utrzymał się przez dłuższy
czas, możemy nabawić się insulinooporności, trądziku czy otyłości. Ponadto stres
może powodować wypadanie włosów,
bóle migrenowe, wrzody czy rozregulowanie cyklu menstruacyjnego, a nawet

prowadzić do załamania
psychicznego lub depresji.
Jak zatem stawić mu czoła
i wyeliminować go z życia?

Ruch to zdrowie
Wielokrotnie w naszych
artykułach przypominamy
o tym, że włączenie aktywności fizycznej do naszego

reklama

Dbałość
o bezpieczeństwo
w czasie pandemii
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codziennego życia może mieć zbawienny wpływ na nasze
zdrowie i samopoczucie. Nie inaczej jest ze stresem – nie
tylko odcinamy się od niego w momencie wykonywania ćwiczeń, ale również wzmagamy produkcję endorfin, które są
odpowiedzialne za nasz dobry nastrój.

Rób swoje
Deadline na projekt w pracy? Nie wpadaj w panikę, wykonuj sumiennie swoje obowiązki, podkręć nieco tempo
pracy, a na pewno sprawa zakończy się sukcesem.
Nie zabieraj pracy do domu, wykorzystaj wolny czas
na relaks, by kolejnego dnia w biurze być w formie
i zwiększyć swoją wydajność.

Bądź asertywny
Jeżeli coś jest ponad Twoje siły i moce przerobowe,
naucz się odmawiać – jesteś tak samo ważny jak inni.
Musisz dbać o swoje prawa i bez przeszkód wyrażać swoje
myśli i uczucia oraz dawać jasno do zrozumienia, że nie
pasuje Ci dany obrót spraw. Ponadto bądź dla siebie dobry
i wyrozumiały, nie przejmuj się każdym niepowodzeniem,
ciesz się z małych sukcesów.

Zajadanie stresu słodyczami
i fast foodami na pewno
nie wpłynie pozytywnie
na naszą formę. Zamiast tego
lepiej na przekąskę wybrać
owoce lub warzywa.

nas gryzie. Zamiast się denerwować, przyjmij porażkę
ze spokojem, przeproś, rozmawiaj szczerze.

Odżywiaj się zdrowo
Zajadanie stresu słodyczami i fast foodami na pewno
nie wpłynie pozytywnie na naszą formę. Zamiast tego
lepiej na przekąskę wybrać owoce lub warzywa. Nie
należy również zapominać o śniadaniu – pusty żołądek
na pewno nie sprawi, że dzień rozpoczniemy z optymizmem. Jedz mniej, ale częściej, wybieraj pełnowartościowe produkty, pij dużo wody i zielonej herbaty, która
ma działanie oksydacyjne, a unikaj nadmiernej ilości
kawy, alkoholu i niezdrowych przekąsek.

ciółmi, zakupy, odwiedziny w salonie masażu czy
spacer po lesie, z dala od zgiełku dnia codziennego i hałasu.

Poproś o pomoc
W podbramkowych sytuacjach, gdy już sam nie
radzisz sobie ze stresem, nie bój się skorzystać
z pomocy bliskich osób, a nawet specjalistów.
A co najważniejsze – nie zapominaj o uśmiechu,
on na pewno doda Ci energii!

Zrelaksuj się
Włącz swoją ulubioną muzykę, weź do ręki ciekawą
książkę i odpręż się. W internecie można znaleźć sporą
dawkę melodii, które mają działanie zmniejszające
poziom stresu. Możesz też podreperować się relaksującą
kąpielą z dodatkiem olejków – na przykład z lawendy lub
melisy – które mają stosowne właściwości. Poza domem
również znajdziesz coś kojącego – spotkanie z przyja-

Zmień nastawienie
Ciągłe obrażanie się i nieumiejętność wyciągnięcia ręki
na zgodę również powoduje, że od środka nieustannie coś
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dwiedź
z nami
Włochy
Trwająca pora roku oraz następująca po niej jesień
to doskonały czas na podróż do Włoch. Piękna
pogoda utrzymuje się tam zdecydowanie dłużej
niż w naszym kraju. Słoneczna Italia zachwyca
nie tylko aurą, ale również pięknymi plażami,
otaczającymi morzami i górami, jak i niezwykłymi
zabytkami czy przepyszną kuchnią. Sprawdźcie
garść ciekawostek o tym południowym kraju.

`` Włosi produkują największą ilość wina
na świecie
`` Najdłuższą rzeką jest Pad – 652 km długości
`` Za pechowy numer wśród Włochów uznawana jest 17
`` Stolicą jest Rzym
`` Najwyższym szczytem jest Mont Blanc
de Courmayeur mierzący 4765 m n.p.m.
`` Zdaniem Włochów pecha przynosi otworzenie parasolki w budynku
`` Prowincja Modena słynie z fabryk samochodów z najwyższej półki: Ferrari, Maserati,
De Tomaso, Pagani i Lamborghini
`` W 1860 r. w Neapolu wymyślono pizzę
`` Włosi są wynalazcami termometru, fortepianu, barometru, baterii, nitrogliceryny, lodów,
okularów, ekspresu do kawy i telefonu
`` Najpopularniejszymi napojami są wino i woda
`` Narodowym zwierzęciem jest wilk apeniński,
a drzewem dąb i drzewko oliwkowe
`` We Włoszech znajdują się trzy aktywne
wulkany Europy – Etna, Stromboli i Wezuwiusz

`` Do najbardziej znanych przedstawicieli włoskich artystów, pisarzy i naukowców należą
m.in. Dante, Leonardo Da Vinci, Michał Anioł,
Galieusz czy Alessandro Volta
`` Najpopularniejszym sportem jest piłka nożna
`` Włosi stworzyli wiele gatunków sera,
m.in. parmezan, mozzarellę czy gorgonzolę
`` Ważnym elementem życia jest moda –
z Włoch wywodzą się takie marki jak Prada,
Versace czy Armani
`` Najpopularniejszą postacią fikcyjną wywodzącą się z Włoch jest Pinokio – bohater książki
Carla Collodiego

Zgodnie z wytycznymi władz włoskich obecnie można bez przeszkód podróżować z Polski do Włoch.
Nasza siatka połączeń obejmuje przejazdy między 200 przystankami w Polsce a 35 miastami we
Włoszech. Ceny biletów uzależnione są od dnia wyjazdu – na środy można kupić bilety od 300 złotych,
a na soboty od 350 złotych. Zapraszamy!
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miany w regulaminach
Sindbad
Od 1 lipca obowiązuje nowy Regulamin przewozu międzynarodowymi linami autokarowymi
Sindbad oraz zaktualizowany Regulamin programu lojalnościowego Sindbad Club i Sindbad
VIP Club. Poniżej prezentujemy zmiany. Całość dostępna jest, jak zawsze, na stronie
www.sindbad.pl i w biurach agencyjnych.

Regulamin przewozu
międzynarodowymi liniami
autokarowymi Sindbad
2.4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń obsługi autokaru,
a także przepisów celnych, dewizowych,
sanitarnych i porządkowych, obowiązujących w kraju rozpoczęcia i zakończenia
podróży oraz krajach tranzytowych.
3.5. Z wyjątkiem przypadku opisanego
w punkcie 2.12.3 na pokładzie autokarów zabrania się przewozu zwierząt.
W wyjątkowych sytuacjach na pisemną
prośbę Pasażera (przesłaną na adres:
wnioski@sindbad.pl) Przewoźnik może
wyrazić jednorazową zgodę na przewóz
małego zwierzęcia (pies, kot do 4 kg!).
Zgoda na przewóz zwierzęcia wydawana
jest pisemnie.
3.5.2. Za przewóz zwierzęcia pobierana
jest opłata w wysokości 100% wartości
biletu na danej trasie.
3.8. Przewoźnik nie odpowiada za
odwołania kursów z przyczyn od niego

Regulamin członkowski
SINDBAD CLUB

`` pierwszeństwa przy rezerwacji przejazdu,
`` wyboru miejsca w autokarze
(w zależności od wolnych miejsc
1. Niniejszy regulamin określa zasady
w autokarze),
udziału w programie „SINDBAD Club”
`` zabrania dodatkowego bagażu do 10 kg
odnoszącym się do Stałego Klienta firmy
bez dopłaty na liniach realizowanych przez
Sindbad.
Platformę SINDBAD (w zależności od ilości
2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca
wolnego miejsca w lukach bagażowych),
2020 roku.
`` otrzymania jednego, bezpłatnego, ciepłego
3. Wystawcą Karty „SINDBAD Club” jest
napoju podczas podróży (kawa lub herbata).
Sindbad Sp. z o.o. w Opolu.
7. Posiadanie karty nie zwalnia z opłat przy
4. Członkiem „SINDBAD Club” jest osoba,
zmianach w bilecie, których wysokość wynika
której imię i nazwisko figuruje na awersie
z Regulaminu Przewozu Międzynarodowymi
Karty. Osoba ta jest jednocześnie właściLiniami Autokarowymi Sindbad Sp. z o.o.
cielem Karty lub otrzymała wiadomość
o przyznaniu unikalnego numeru będącego 8. Karta nie jest kartą kredytową ani płatpotwierdzeniem członkostwa w programie. niczą.
9. Kartą może posługiwać się wyłącznie
5. Z dniem 1 maja 2019 roku Sindbad
właściciel Karty.
Sp. z o.o. podjęła decyzję o wstrzyma10. Posiadacz Karty może zostać poproniu wydawania nowych Kart „SINDBAD
szony o okazanie dowodu tożsamości
Club”, wszystkie Karty wydane do tego
dnia zachowują swoją ważność i wszelkie w momencie jej używania.
11. Karta posiada numer kolejny, stanoprzywileje zgodne z niniejszym regulamiwiący, poza danymi personalnymi, podnem, pkt 6.
stawę identyfikacji posiadacza Karty.
6. Karta po okazaniu upoważnia do:
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niezależnych (np. zamknięcie granic, ze
względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku
klęski żywiołowej, a także innych decyzji
administracyjnych) ani wynikających
z nich dalszych skutków.
4.1. Bilet może być zakupiony w sieci
agencyjnej Przewoźnika lub na stronach
internetowych, a także w aplikacji mobilnej Sindbad Online. Pasażer może posługiwać się biletem w formie papierowej
lub elektronicznej (okazany na urządzeniu
mobilnym).
4.10. Przewoźnik może wprowadzić do
sprzedaży bilety w taryfie specjalnej,
które nie podlegają zwrotom.
4.13. Wszystkie operacje na biletach
elektronicznych (zwrot, zmiany, zamknięcie biletu) powinny być wykonane
poprzez serwis internetowy lub aplikację
mobilną, w której dokonano zakupu biletu.
5.2.1. Limit bagażu określony w punkcie
5.2 przysługuje także na zakupiony bilet
na dodatkowe miejsce dla Pasażera lub
na przewóz zwierząt.

12. Posiadacz upoważniony jest do korzystania z szeregu przywilejów i bonifikat
stosowanych przez firmy honorujące
Kartę. Aktualny wykaz firm partnerskich
i ich punktów handlowych oraz wysokości
bonifikat znajduje się na stronie
www.sindbad.pl.
13. Wystawca zastrzega sobie prawo do
unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej
właściciel:
`` świadomie udostępnia ją lub jej numer
osobom trzecim w celu uzyskania przez nie
dodatkowych korzyści,

Regulamin członkowski
SINDBAD VIP CLUB
1. Niniejszy regulamin określa zasady
udziału w programie „SINDBAD VIP Club”
odnoszącym się do Złotej Karty Stałego
Klienta Firmy Sindbad.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca
2020 roku.
3. Wystawcą Karty „SINDBAD VIP Club”
jest Sindbad Sp. z o.o. w Opolu.
4. Członkiem „SINDBAD VIP Club” jest
osoba, której imię i nazwisko figuruje na
awersie Karty (osoba ta jest jednocześnie
właścicielem Karty lub otrzymała wiadomość o przyznaniu unikalnego numeru,
będącego potwierdzeniem członkostwa
w programie).
5. Z dniem 1 maja 2019 roku Sindbad
Sp. z o.o. podjęła decyzję o wstrzymaniu
wydawania nowych Kart „SINDBAD VIP
Club”, wszystkie Karty wydane do tego dnia
zachowują swoją ważność i wszelkie przywileje zgodne z niniejszym regulaminem, pkt 6.
6. Karta po okazaniu upoważnia do:
`` zabrania dodatkowego bagażu do 10 kg
bez dopłaty (w zależności od ilości wolnego
miejsca w lukach bagażowych),
`` pierwszeństwa przy rezerwacji przejazdu,
`` możliwości uzyskania bezpłatnego
podwójnego fotela (w przypadku wolnych
miejsc w autokarze),
`` pierwszeństwa przy przyjmowaniu
Pasażerów do autokaru,
`` telefonicznego poinformowania Pasażera
w przypadku opóźnienia autokaru,
`` telefonicznego ustalenia z Pasażerem
miejsca w autokarze,
`` nieograniczonej ilości bezpłatnych
operacji na bilecie (zmiana daty wyjazdu,
powrotu oraz otwarcie i zamknięcie biletu),
`` jednego zimnego napoju gratis (cola,
fanta, woda mineralna),
`` otrzymania podczas podróży bezpłatnych,
ciepłych napojów bez ograniczeń (kawa,
herbata).
7. Dotychczas wystawione bezpłatne bilety
jednostronne (promesy) można wykorzystać
na wyjazdy realizowane od poniedziałku do

`` podczas podróży swoim postępowaniem
notorycznie narusza zasady dobrego
zachowania.
14. Jeśli posiadacz Karty w okresie kolejnych 18 miesięcy nie dokonał zakupu co
najmniej 1 biletu z wykorzystaniem Karty,
wówczas Karta zostaje dezaktywowana
i wszelkie przywileje wynikające z jej
posiadania tracą ważność.
15. Karta może być ponownie aktywowana na okres następnych 18 miesięcy,
jeśli klient dokona zakupu co najmniej
1 biletu z wykorzystaniem Karty w okresie, kiedy Karta nie jest aktywna.

16. Przewoźnik zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian i modyfikacji
w niniejszym regulaminie w dowolnym
momencie, jak również prawo do czasowego lub całkowitego wstrzymania programu Stałego Klienta „SINDBAD Club”.
Wszelkich informacji dotyczących
„SINDBAD Club” udzielają pracownicy
infolinii Sindbad Sp. z o.o. w Opolu,
tel. +48 77 443 44 44, 801 22 33 44.

czwartku. Na wyjazdy realizowane od piątku do niedzieli
oraz w okresach szczególnie wzmożonego ruchu przewozowego (np. Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia)
bezpłatne bilety jednostronne (promesy) nie mogą być
wykorzystywane.
8. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.
9. Kartą może posługiwać się wyłącznie właściciel Karty.
10. Posiadacz Karty może zostać poproszony o okazanie
dowodu tożsamości w momencie jej używania.
11. Karta posiada numer kolejny, stanowiący, poza danymi
personalnymi, podstawę identyfikacji posiadacza Karty.
12. Posiadacz Karty upoważniony jest do skorzystania
z szeregu przywilejów i bonifikat stosowanych przez
firmy honorujące Kartę. Aktualny wykaz firm partnerskich i ich punktów handlowych oraz wysokości bonifikat znajduje się na stronie www.sindbad.pl.
13. Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia
Karty w przypadku, gdy jej właściciel:
`` świadomie udostępnia ją lub jej numer osobom trzecim
w celu uzyskania przez nie dodatkowych korzyści,
`` podczas podróży swoim postępowaniem notorycznie
narusza zasady dobrego zachowania.
14. Jeśli posiadacz Karty „SINDBAD VIP Club” w okresie
kolejnych 18 miesięcy nie dokonał zakupu co najmniej
3 biletów z wykorzystaniem Karty, wówczas Karta uzyskuje status zwykłej Karty „SINDBAD Club”.
15. Jeśli posiadacz Karty „SINDBAD Club” w okresie
kolejnych 18 miesięcy nie dokona zakupu co najmniej
1 biletu z wykorzystaniem Karty, wówczas Karta zostaje
dezaktywowana i wszelkie przywileje wynikające z jej
posiadania tracą ważność.
16. Karta może być ponownie aktywowana na okres
następnych 18 miesięcy jako zwykła Karta „SINDBAD
Club”, jeśli klient dokona zakupu co najmniej 1 biletu
z wykorzystaniem Karty (bez zniżki), w okresie, kiedy
Karta nie jest aktywna.
17. Po utracie statusu Karty „SINDBAD VIP Club”
zgodnie z pkt 14 nie ma możliwości jego ponownego
uzyskania.
18. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i modyfikacji w niniejszym regulaminie
w dowolnym momencie, jak również prawo do czasowego lub całkowitego wstrzymania programu Złota
Krata Stałego Klienta „SINDBAD VIP Club”.
Wszelkich informacji dotyczących „SINDBAD VIP
Club” udzielają pracownicy Infolinii SINDBAD
Sp. z o.o. w Opolu, tel. +48 77 443 44 44, 801 22 33 44.
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OP 10 najlepszych
aquaparków
w Europie
 Siam Park
(Teneryfa,
Hiszpania)

Kręte zjeżdżalnie, rwące strumienie, baseny rekreacyjne i wodne place dla najmłodszych amatorów
kąpieli – aquaparki to fantastyczna zabawa dla całej rodziny! To także doskonała propozycja
na wakacje i dobra alternatywa dla zwiedzania czy plażowania. Gotowi na wodne szaleństwa?
Przedstawiamy nasz subiektywny wybór 10 najlepszych parków wodnych w Europie!
Suntago (Polska)
Zlokalizowany niedaleko Warszawy park wodny Suntago to największy tego typu obiekt kryty w Europie.
Strefa Jamango Wodna Dżungla z wysokimi zjeżdżalniami, rwącą rzeką czy basenami, m.in. ze sztuczną
falą, zapewni moc wrażeń najbardziej wymagającym
fanom wodnej rozrywki. To tu znajduje się najwyższa
na naszym kontynencie zjeżdżalnia. Liczy aż
320 metrów wysokości! Odpoczywając w strefie
Relax, podziwiać można palmy, przywiezione
z Florydy, Kostaryki i Malezji, a Saunarium oferuje
12 różnych saun tematycznych (np. Łaźnię Turecką,
Rajską Plażę czy Koreańską Salę Wypoczynku).

Tatralandia (Słowacja)
Fanów wodnych kąpieli do Tatralandii przyciąga
moc atrakcji, dostępnych i latem, i zimą. Znajdziecie
tutaj 14 basenów z wodą morską i termalną, 28 rur
i zjeżdżalni oraz atrakcyjną bazę noclegową, a także
codzienny program animacyjny. W zimie korzystać
można z zadaszonej części – Tropical Paradise, gdzie
temperatura powietrza nie spada poniżej 30°C, a temperatura krystalicznej wody sięga nawet 34–36°C.

Aquapalace (Czechy)
Lokalizacja w jednej z najchętniej odwiedzanych europejskich stolic – Pradze – jest niewątpliwym atutem
parku będącego częścią kompleksu hotelowego o tej
samej nazwie. Kompleks podzielony jest na trzy strefy:
prócz basenów o fantazyjnych kształtach i krętych zjeżdżalni znajduje się tu strefa wellness i spa oraz Pałac
Skarbów dla najmłodszych z brodzikiem, sztucznymi
falami i niedużymi zjeżdżalniami.

Aquaworld (Węgry)
Park wodny Aquaword jest częścią Hotelu Ramada
Resort, znajdującego się w sercu Węgier – Budapeszcie.
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Miejsce zachwyca elegancką architekturą. Nad basenami – m.in. pływackimi,
ze sztuczną falą czy przeznaczonymi
do nurkowania – góruje kopuła o średnicy
72 metrów, a w centrum podziwiać można
budowlę stworzoną na wzór świątyni
Angkor Wat z Kambodży. I tu nie brak
atrakcji dla dzieci, ekstremalnych zjeżdżalni dla dorosłych, stref z saunami
czy egzotycznych roślin.

Area 47 (Austria)
Gdy kończy się sezon narciarski, dolina
Ötztal zamienia się w mekkę łowców
przygód – amatorów nie tylko wodnych
szaleństw, ale też wysokogórskiej adrenaliny. W strefie Outdoor parku Area 47
spróbować można raftingu, canyoningu
i cavingu – wszystko z niesamowitym
widokiem na Alpy. Ci, którzy od razu chcą
wylądować w wodzie, mają do wyboru
baseny o różnej głębokości, labirynt
wodny, zjeżdżalnie linowe i grawitacyjne,
a także usytuowaną nad wodą ściankę
do wspinaczki.

Tropical Islands (Niemcy)
To kolejna, doskonała propozycja dla tych,
którzy wybierając zwiedzanie dużego
miasta, chcieliby na moment odpocząć.
Położony w okolicy Berlina kompleks to

coś więcej niż namiastka
egzotyki w środku Europy.
W ogromnej hali stworzono niezwykły mikroklimat – o każdej porze roku
temperatura sięga 30°C.
Można tu cieszyć się nie
tylko ciepłem, przejrzystą
wodą i plażą, ale też podziwiać egzotyczną roślinność
i budowle wzorowane
na architekturze Tajlandii,
Samoa czy Bali, a nawet…
przenocować na plaży
w namiocie.

Action Aqua Park
(Bułgaria)
Action Aqua Park to jedna
z najsłynniejszych atrakcji
lubianej przez turystów
Riwiery Bułgarskiej. Znajdujący się w zachodniej
części Słonecznego Brzegu
kompleks oferuje miłośnikom wodnych rozrywek
basen, rzeki, gejzery, fontanny, wodospady, a nawet
sztuczne morze. Wszystko
skąpane w promieniach
słońca i w tropikalnej roślinności!

Istralandia (Chorwacja)
Położony w Brtonigla na północnym
zachodzie Istrii aquapark to prawdziwy
wodny raj i jeden z najlepszych tego typu
obiektów na całych Bałkanach. Na fanów
wodnych harców czekają m.in. trzy baseny
(jeden ze sztuczną falą o wysokości
1 metra), zjeżdżalnie i rury, boisko do gry
w siatkówkę czy zamek zabaw dla dzieci.

Aquapark Faliraki (Rodos, Grecja)
Znajdujący się na wschodnim wybrzeżu
greckiej wyspy aquapark jest jednym z ulubionych miejsc rodzinnej rozrywki. Podzielony jest na strefy: zieloną, pomarańczową
i czerwoną. Pierwsza przeznaczona jest
dla młodszych fanów wodnych kąpieli,

kolejne dwie zapewniają
więcej mocnych wrażeń.
Odwiedzający mogą
wybierać wśród licznych
basenów, a z wysokich
zjeżdżalni podziwiać
morze.

Siam Park (Teneryfa,
Hiszpania)
W naszym zestawieniu nie
mogło zabraknąć największego na świeżym powietrzu aquaparku w Europie
(liczy aż 185 tys. m2). Nie
brakuje tu, oczywiście,
wodnych atrakcji, które
zaspokoją amatorów najbardziej ekstremalnych
doznań (jak niemal pionowa zjeżdżalnia Tower of
Power). Charakterystyczną
cechą aquaparku jest
stylizacja na podobieństwo tajskich kurortów.
Niezapomniane wrażenia
zapewniają zjeżdżalnie
prowadzące przez akwaria
z maleńkimi rybkami czy
znajdujący się tuż przy
wyjściu basen z rozkosznymi fokami, witającymi
i żegnającymi gości.
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eograficzne
smaki kawy

Gdy pytam spotkanych ludzi, z jakimi nutami smakowymi kojarzy im się kawa, przeważnie uzyskuję odpowiedź,
że jest to gorzki, cierpki, często kwaśny smak, a im jest on intensywniejszy, tym w mniemaniu moich rozmówców
mocniejsza kawa. Przez lata taka właśnie wersja tego popularnego naparu była parzona w większości domów i to
zazwyczaj po „turecku”, jak zwykliśmy nazywać sposób polegający na zalaniu w szklance zmielonej kawy wrzątkiem.
Osobiście, gdy myślę o nutach smakowych kawy, to przypominam sobie najlepsze i najgorsze napary, jakie piłem i są
to zarówno smaki warzywno-rosołowe, gorzkie i kwaśne, niedoparzonych lub przeparzonych kaw, jak i wspaniałe,
słodkie, owocowe i kwiatowe bukiety. Pojawia się tylko pytanie, skąd te wszystkie smaki wzięły się w ziarenkach?

Skąd ten smak i co to jest terroir?
To, jak smakuje kawa, nie zależy tylko od tego, z jakiej
palarni ją kupimy, czy jak została obrobiona. Smak kawy
kształtuje sposób uprawy oraz czynniki towarzyszące
temu procesowi. Kawowiec jest rośliną bardzo czułą
na wszelkie aspekty środowiskowe związane z miejscem
oraz regionem świata, w którym jest uprawiany. Najważniejsze czynniki, które wpływają na ten proces, to:
`` wysokość upraw,
`` wilgotność powietrza i częstotliwość opadów,
`` nasłonecznienie i temperatura,
`` skład mineralny gleby.
Wszystkie wymienione powyżej elementy tworzą tzw.
terroir, czyli wynik kombinacji parametrów tworzących
ostateczny smak kawy. Tym samym kawy z różnych
kontynentów posiadają wyjątkową specyfikę i tak ziarno
z Afryki charakteryzuje się nutami cytrusów, kwiatów,
owocowością oraz dużą słodyczą, średnią kwasowością
i niską goryczą. Kawy z Azji to zupełnie druga strona
medalu, najczęściej są zdecydowanie cięższe w smaku,

bardziej goryczkowe z wyczuwalnymi
nutami przypraw. Ziarno z tego regionu
jest bardzo specyficzne i nie każdemu
przypadnie do gustu, jednak nie oznacza to, że nie zasługuje na uwagę. Ciekawostką wśród kaw azjatyckich są te
pochodzące z Indonezji, które charakteryzują się nutami smakowymi jagód, orzechów i czekolady, ale także nut leśnych
i drzewnych. Regionem, który łączy
smaki zarówno Afryki, jak i Azji jest Ameryka, głównie Południowa i Środkowa.
W smaku ziaren pochodzących właśnie
z Ameryki znajdziemy zbalansowaną
kwasowość, nuty zarówno owocowe,
leśne, jak i słodkie smaki karmelu, czekolady i orzechów.

O co chodzi z tym varietalem?
Zwykle wszystkie procesy występujące
w naturze są skomplikowane i z kawą

dla opiekunek
i opiekunów
osób starszych

jest podobnie. Stworzenie efektywnej uprawy, oprócz
czynników środowiskowych, wymaga wybrania odpowiedniego varietalu, czyli mówiąc wprost, odmiany
botanicznej ziarna, których jest na świecie ponad pięćset. Część z nich jest tworzona specjalnie, aby w konkretnych warunkach dawać jak największe plony i aby
były one odporne na występujące lokalnie szkodniki oraz
choroby. Tym samym kolejną, istotną kwestią w uprawie kawowca jest dobranie odpowiedniego varietalu
do panujących w miejscu uprawy warunków, tak aby
dawał największe i najlepsze jakościowo plony.

na terenie
Niemiec i Niderlandów

W jaki sposób wysokość nad poziomem morza
wpływa na uprawę kawy?
Czynnikiem wpływającym na czas dojrzewania drzewek
kawowca jest nasłonecznienie, temperatura i wysokość upraw, o których pisałem wcześniej. W zupełnie
odwrotny sposób, niż w przypadku większości roślin,
farmerom zależy, aby czas dojrzewania trwał jak najdłużej, ponieważ im czas dojrzewania dłuższy, tym bardziej
złożony profil sensoryczny kawy. Przykładem jest tu
varietal Gesha będący jednym z najbardziej pożądanych
i cenionych przez smakoszy na świecie, a w szczególności ten pochodzący z Panamy. Ceny najlepszych ziaren
tej odmiany pochodzące z Panamy są ustalane rokrocznie podczas konkursu Best of Panama – w 2019 roku
cena za ziarno pochodzące z rodzinnej farmy państwa

Oferujemy
` zarobki do 1700 € netto
miesięcznie
` zwrot kosztów podróży
` ZUS od średniej krajowej
` Karta EKUZ
` Formularz A1
` stały kontakt z koordynatorem
` premie świąteczne
` możliwość zatrudnienia
na warunkach niemieckich

Smak kawy
kształtuje sposób
uprawy oraz czynniki
towarzyszące temu
procesowi.

Kontakt
774025245

reklama
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Lamastus o nazwie Elida Estate wyniosła
1029 dolarów amerykańskich za funt,
czyli niecałe pół kilo ziarna. Wszystko
to za sprawą zacienienia i dużej wysokości, na której znajdują się uprawy, a to
przekłada się na niższą zawartość tlenu
w powietrzu i wydłużony okres dojrzewania. Ten sam varietal w innych warunkach
geograficznych da już zupełnie inną charakterystykę smakową.

Czy bada się jakość ziaren kawowca?
Skutkiem wszystkich powyższych działań
są zbiory wisienek kawowca i ich obróbka,
o której pisałem w poprzednim numerze
INFO. Niestety, kawowiec jest narażony
na wiele zagrożeń związanych ze szkodnikami takimi jak wełnowce, bishumineiro
czy broka oraz choroby takie jak między
innymi rdza kawowa (Coffee Leaf Rust).
Ostatecznie, aby uporządkować kwestie jakości ziarna, istnieją osoby zwane
Q graderami, które są swoistymi kiperami
kawy, a ich umiejętności sensoryczne są
potwierdzone bardzo skomplikowanymi
i trudnymi egzaminami zarówno dla nosa,
jak i podniebienia. Kawa jest oceniana
już na etapie zielonego (niewypalonego)
ziarna, ponieważ tak jak ze zgniłych jabłek
nie będzie dobrej szarlotki, tak ze zgniłego
ziarna kawowca nie będzie dobrej kawy.

Na czym polega sprawdzanie jakości
kawy?
Z zebranych i obrobionych ziarenek
kawowca pobiera się określonej wielkości
próbkę referencyjną. Najpierw sprawdzeniu podlega zawartość kamyczków,
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ciał obcych oraz czy ziarna nie są zgniłe,
sfermentowane, niedojrzałe, zjedzone
przez insekty. Kolejnym etapem jest kontrola zapachu oraz koloru ziarna, a kawa
powinna być w kolorze zielonkawym,
oliwkowym, lecz nigdy czarna oraz zbyt
jasna, co uważane jest za defekt. Zapach
powinien przypominać zielone zboże,
groszek cukrowy, trochę trawę. Wszystkie defekty są dokładnie zliczane na specjalnych arkuszach, a następnie kawa
jest dzielona na kilka podstawowych
segmentów:
`` SPECIALTY – ziarno najwyższej jakości,
które może posiadać do 5 drobnych defektów, np. popękane ziarno,
`` PREMIUM – ziarno bardzo dobrej jakości, które posiada do 8 defektów z możliwością jednego poważniejszego, np. niedojrzałe ziarnko,
`` EXCHANGE – ziarno dobrej jakości,
które może posiadać do 23 defektów,
w tym poważniejsze defekty, np. nierównomierny kolor,
`` BELOW STANDARD – ziarno poniżej standardu, które może posiadać
do 86 defektów, w tym poważniejsze,
`` OFF – ziarno złej jakości, odpad, które
posiada powyżej 86 defektów, w tym
poważniejsze.
Ważne jednak, że kawy, które zostały
ocenione jako BELOW STANDARD lub
OFF ze względu na obce ciała, zapachy
czy obecność ziaren zgniłych, spleśniałych, sfermentowanych, nie są wcale
wyrzucane do śmieci czy przeznaczane
na kompost. Najczęściej właśnie te
ziarna trafiają na sklepowe półki w złotych opakowaniach lub w formie kawy

o szykują nam
gwiazdy?

rozpuszczalnej. W związku z tym osobiście polecam kupowanie kaw lepszej
jakości, jeśli nie Specialty to chociaż
Premium.
Dopiero teraz kawa jest wypalana i oceniana w procedurze CUPPINGU, czyli
ocenie sensorycznej, w której punktuje się
aromat i smak na specjalnych formularzach. Procedura ta jest ściśle opisana
i przestrzegana przez Q Graderów oraz
SCA (Specialty Coffee Association), organizację dbającą między innymi o uczciwe
praktyki w handlu i produkcji kawy oraz
przestrzeganie zasad określania jej jakości. Na tym etapie ocenia się aromat (fragrance/aroma), połączenie smaku z aromatem (flavor), posmak (aftertaste), kwasowość (acidity), słodycz (sweeteness),
cielistość (body) i balans (balance). Próbka
może w tej procedurze uzyskać maksymalnie 100 punktów i aby mogła zostać
zaliczona do segmentu Specialty, musi
zdobyć ich powyżej 80. Poniżej tej granicy
kawa spada do segmentu Premium.
Warto wspomnieć, że procedura cuppingu jest ustandaryzowana i uznawana na całym świecie. Standard ten
zawiera dokładne wytyczne dotyczące
między innymi: ilość kawy niezbędnej
do zaparzenia próbki, ilości minerałów
zawartych w wodzie, którą zalewamy
próbkę, grubość mielenia ziarna czy czas
oraz sposób parzenia, ale o tym oraz
o wypalaniu zielonego ziarna opowiem
w następnym artykule z serii. Wszystkim życzę najwyższej jakości kawy oraz
samych wspaniałych doznań związanych z jej piciem.

Baran (21.03–19.04)

Lew (23.07–22.08)

Strzelec (22.11–21.12)

Będzie się działo – planety szykują Ci
prawdziwe zmiany planów. Zaryzykuj,
bo warto! Schyłek lata będzie obfitował
w moc wrażeń.

Dobry czas na zmiany w relacjach. Jeśli
jesteś w związku, zainicjuj rozmowę o zaręczynach, wspólnej inwestycji lub choćby
romantycznym wyjeździe. Samotne Lwy,
nie przegapcie okazji do flirtu!

Jeśli nosisz się z zamiarem zrzucenia dodatkowych kilogramów, nie zwlekaj dłużej
i zacznij dbać o kondycję. To dobry czas
nie tylko na zmianę sylwetki, ale i wszelkie
zabiegi zdrowotne czy kosmetyczne.

Panna (23.08–22.09)

Koziorożec (22.12–19.01)

Poczujesz przypływ kreatywności. Powrót
do starej pasji czy nowe hobby? Zamień
wewnętrzną energię na działanie!

Planety doradzają Ci zwolnić tempo.
Nie pędź, jak masz w zwyczaju na co dzień.
Poczytaj, posłuchaj muzyki, zajmij się
porzuconym hobby.

Byk (20.04–20.05)
Niespodziewanie wróci do Ciebie myśl o błędach z przeszłości. W trudnych chwilach
możesz liczyć na głębokie rozmowy z przyjaciółmi, którzy podniosą Cię na duchu.

Bliźnięta (21.05–21.06)

Waga (23.09–23.10)

Aktywność i zaangażowanie w sprawy
zawodowe – pod ich znakiem upłynie
początek września. Oczekiwania wobec
Ciebie są duże, ale nikogo nie zawiedziesz.
Świętuj sukces!

Planety pomogą Ci odkrywać cudze
intencje. W swoim otoczeniu będziesz
teraz dobrym psychologiem. Zaufaj
intuicji, dzięki temu pomożesz komuś
w kłopotach.

Rak (22.06–22.07)

Skorpion (24.10–21.11)

Remedium na skomplikowane relacje może
okazać się zadbanie o większą pewność
siebie. Nie dawaj sobą manipulować,
pokaż swoją niezależność.

W pracy walcz o swoje! Ktoś z dużym
autorytetem będzie Ci bardzo przychylny. Nie strać okazji, by poprawić
swoją pozycję.

Wodnik (22.01–18.02)
Wreszcie nauczysz się dbać o swoje
potrzeby. Nie możesz ciągle rezygnować
z tego, co sprawia Ci przyjemność. Wyjście
do restauracji, spa czy kino poprawią Twoje
samopoczucie.

Ryby (19.02–20.03)
Poczujesz wielki przypływ sił. Nie zabraknie
Ci optymizmu, nawet w trudnych sytuacjach.
W pracy miej się jednak na baczności.

reklama
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mapa
połączeń
Na mapie podajemy liczbę miast, w których znajdują się nasze przystanki:
Szwecja

• 29 krajów
• ponad 530 miast w Europie
• ponad 230 miast w Polsce
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DORTMUND

LONDON

MÜNCHEN

Sindbad Reisen GmbH, Schleswiger Str. 35
tel. +49 (2232) 92 31 40

18 Colonnade Walk, 125 Buckingham Palace Road
Victoria, London Sw1w 9sh, tel. +44 870 850 20 54

Sindbad-Reisen GmbH, ZOB – Einkaufspassage
Hackerbrücke 4–6, tel. +49 (89) 54 54 89 89

FRANKFURT a. M.

LUBLINIEC

Verona

Sindbad-Reisen GmbH, Karlsruher Strasse 12,
tel. +49 (69) 42 690 690

ul. K. Miarki 6a, tel. + 48 (34) 351 00 10

tel. +39 068 336 46 40

OPOLE

WROCŁAW

Sindbad Port Opole, ul. Kowalczyków 56,
tel. +48 (77) 549 49 48
ul. Działkowa 4, tel. +48 (77) 402 13 05-07
Rynek 8, tel. +48 (77) 402 13 33

ul. Dworcowa 14, tel. +48 603 761 388

GLIWICE
ul. Pionierów 8 (PKS), tel. +48 602 718 737

HAMBURG
Sindbad-Reisen GmbH, Adenauerallee 74–78 (ZOB)
tel. +49 (40) 2804 550

PARIS

KATOWICE

2, Rue Mondovi 252, Rue De Rivoli,
tel. +33 1 40 20 00 80

ul. P. Skargi 4 (PKS), tel. +48 (32) 354 22 22

POZNAŃ

KRAKÓW

ul. Stanisława Matyi 2, tel. +48 665 111 025

ul. Armii Kraków 5, tel. +48 (12) 267 22 00
ul. Bosacka 18, Dworzec MDA,
stanowiska G14 – G16, tel. +48 (12) 421 02 40

MADRID
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INFO

WARSZAWA
ul. Wita Stwosza 48 lok. 7 (róg Puławskiej
i Al. Wilanowskiej – przy stacji Metro Wilanowska –
budynek Manhattan Place), tel. (+48) 22 8520915

ZABRZE
ul. 3 Maja 7, tel. +48 (32) 271 08 62

Estacion SUR de Autobuses, c/Mendez Alvaro 83,
kasa nr 65, tel. +34 902 353 522
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