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1. CZO(HA - to;e-
den z niewielu zam-
ków na świecie,
który wciąż kryje
tajemnice. Zaled-
wie kilka lat temu
przypadkiem od-
kryto zamkowy
skarbiec. lle jesz-
cze tajemnic zosta-
ło do odkrycia?

2. KOMNATA
KslĄżĘCA
Pod tym małżeń-
skim łożem kryje
się zapadnia. Jeśli
kochanek się nie
sprawdzi, wystar-
czy uruchomić
mechanizm.

3. K0M0RA staj-
nia Gór Wschod-
nich to autentycz-
na stajnia, W której
jeszcze w XX wie-
ku przebywały
konie pracujące
w kopalni.

4. KAPsUŁY
_ w rzeczywistości
to trochę więcej
niż komfortowe
łóżka: odrobina
intymnej prze-
strzeni, która po-
zwala na odcięcie
się od śWiata
zeWnętrznego.

sETKlMETRÓW
POD zlEMlĄ w Wieliczce
,..:. '' Tu wszystko jest inne. lnaczej się

oddycha, inaczej płynie c7as,sny

są głębsze, noc czarniejsza. Chcesz spę_

dzićtaką noc W kopalni 135 metrów

pod powierzchnią ziemi? Wybierz się

do Wieliczki izarezerwujłóżko w Ko-

morze Słowackiego lub Komorze Stajni

Gór Wschodnich. Są to kopalniane Wy-

robiska zmienione w komfortowy
kompleks wypoczynkowo-noclegowy.
Składają się z części rekreacyjnej (moż-

na w niej obejrzec film, zagrac w gry

zręcznościowe, poczytać książkę,

a naWet potańczyć w dyskotece).

W drugiej części komór znajdują się

miejsca noclegowe. W podziemnej re-

stauracji zjesz pyszną kolację lub śnia-

danie. A zanim zapadniesz W głęboki

sen, wybierz się na wędrówkę gorni-

czymi chodnikami. Sen w kopalnisoli

to nie tylko wielka atrakcja, dzięki uni-

kaInemu mikrokllmatowi panującymi

w solnych wyrobiskach ma walory

lecznicze. Noclegi dla turystów indywi-

dualnych organizowane są w soboty,

a w lipcu i sierpniu również w piątki.

Cena dla jednej osoby to 120 zł za noc'

WIELI(ZKA kopalnia.pl
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W ZAMKU WIEDZMINA
wSuchej

Z lotu ptaka przypomina bajko-

wą twi e rdze. Z bliska )eszcze zy -

skuje. PotęŹny gmach nad Zalewem

Leśniańskim (Dolny Ślask), trochę W sty-

lu gotyckim, trochę barokowym, robi

niesłychane wrazenie. Nic dziwnego,

ze w jego murach kręcono m.in. fi|m

o WiedŹminie. Historia Zamku Czocha

zaczyna się w Xlll w., wtedy powstała

tu pierwsza warownia graniczna.

Na początku XX w. stał się on własno

ścią bo9atego przedsiębiorcy Ernsta

Gutschowa, który poIecił przebudo-

Wać twierdZę na podstawie rycin

z 1703 r' Gutschow zgromadził w zam-

ku ogromną ko|ekcję sztuki, imponują-

cy księgozbiór i skarby, o których krązą

legendy' Dziś zamkowe komnaty moz-

na zwiedzać _ gdy minie północ, prze-

wodnicy zabierają gości do ukrytych,

intrygujących zaka ma rków. Tajem niczą

aurę Zamczyska najIepiej jed nak po-

znać, spędzając w nim noc. Hote|owe

pokoje urządzone są w dawnych kom-

natach kryjących niejed ną tajemnicę.

Na własne uszy usłyszeć można |amen-

ty duchÓw niewiernych zon i męzow,
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ukrytym bIaskiem świeci Bursztyno-

Wa Komnata' Wynajęcie w Zamku

Czocha dwuosobowego pokoju tzw.

tematycznego, o podWyższonym

standardzie, kosztuje od 340 zł za do
bę (ze śnladaniem).

su(HA
hotelewam.pl/631-zamek-czocha-sucha.html

W JAPONSKICH
KAPSUŁACH na Zoliborzu

Znamy jezfilmów, których ak-

cja dzieje się we współczesnym
Tokio: hotele sprowadzone do mini-
mum. Zamiast pokoi są kapsuły ułożo-
ne jedna na drugiej, przypominające
plastry miodu. W kazdej kapsule znaj-
duje się łóżko itylko tyle miejsca, żeby
móc się na nim położyć. Teraz taki
kapsułowy hotel, a właściwie hostel,
mamy nad Wisłą, na warszawskim
Zoliborzu. To Wilson Hostel Warszawa

- pierwszy ekohostel w Polsce (do

ogrzewania i podgrzewania wody wy-
korzystywana jest energia słoneczna,
powietrze oczyszczają roś|iny). Zeby
poczuć slę niczym Japończyk i spę-
dzić noc w kapsule sypiaInej, trzeba
wydac45zł (łoŻka kapsułowe są
w części hosteIu).

WARSZAIVA wilsonhostel.pl
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