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Od morza
do morza
Foto: Agnieszka Martinka

AGNIESZKA MARTINKA

Klifowe wybrze˝e Morza Czarnego

Pomys∏odawcà wyprawy rowerowej “Od morza do morza”
(od Ba∏tyku do Morza Czarnego) by∏o Stowarzyszenie
Podró˝ników Crotos. Do grupy mi∏oÊników welocypedów do∏àczy∏am na przejÊciu granicznym w Hrebennem – Rawie Ruskiej
i dojecha∏am do Odessy, pokonujàc ponad 2100 km przez
Ukrain´, Mo∏dawi´ i Gagauzj´. Oto relacja z wyprawy.
Karpaty Wschodnie by∏y w moich planach od dwóch lat, ale dopiero w tym roku uda∏o si´ je zobaczyç. Pierwsze strome podjazdy czeka∏y ju˝ w okolicach Drohobycza.
Dalej, w Truskawcu droga wiod∏a
wÊród starych Êwierków i jode∏, obok
przepi´knych leciwych drewnianych domów w stylu zakopiaƒskim,
ostro pod gór´. Niebawem zacz´∏y
si´ prawdziwie górskie podjazdy;
strome, po szutrze i kamieniach, wielokilometrowe. Pierwszy etap dla
ambitnych prowadzi∏ przez prze∏´cz
w Schidnicy. A potem ostro w dó∏
w dolin´ Stryja. Do koƒca ˝ycia nie
zapomn´ widoku z tej˝e prze∏´czy
i morza górskiego kwiecia w dolinie rzeki.
Nast´pnego dnia znowu by∏y
prze∏´cze. Trzy. I widoki zapierajàce dech w piersiach. Potem by∏y
jeszcze trzy dni peda∏owania przez
góry i prze∏´cze wy˝sze od Tucholskiej. Na dziesi´ciokilometrowy
podjazd po kamieniach na po∏oniny królujàce nad Rachowem, a potem jeszcze d∏u˝szy karko∏omny
zjazd do centrum miasta, prosto na

barszcz ukraiƒski w Pentagonie, zdecydowa∏a si´ tylko garstka rowerzystów.
Na zakoƒczenie tygodnia, ju˝ ca∏à mi´dzynarodowà ekipà, przy bezchmurnym niebie i zimnym wietrze
kojàcym nasze rozpalone cia∏a, weszliÊmy na Howerl´, najwy˝szy
szczyt Czarnohory.

RIBI I HRIBI
Górskie Êcie˝ki, dzikie polne podjazdy i rozstaje. Wodospady i po∏oniny. ¸any niebieskich chabrów i fioletowych dzwonków. Drewniana cerkiewka na rozstajach dróg i kamienne krzy˝e wÊród leÊnych traw.
Z g∏ównej trasy zbaczamy we trójk´. Jedziemy przez Bukowiec. O tym
malowniczym szlaku dowiedzieliÊmy
si´ poprzedniego dnia od Czecha, te˝
rowerzysty. A Ukrainiec pracujàcy w
Czechach powiedzia∏, ˝e b´dà tu budowaç wyciàgi narciarskie. Miejsce
na bia∏e szaleƒstwo wymarzone, tylko ˝al gór. ˚al dziewiczej przyrody.
Kiedy zamykajàc p´tl´, zje˝d˝amy
z prze∏´czy na g∏ównà drog´, jest siedemnasta. Do miejsca noclegu, przy

MATKA RUMUNKA, OJCIEC RUMUN,
A JA MO¸DAWIANIN

AGNIESZKA MARTINKA
Pierwsza w Polsce
laureatka nagrody
Johnnie Walker
KEEP WALKING
AWARD za "pasj´
i odwa˝ne zrealizowanie marzenia"
W styczniu 2004 roku, samotnie wyruszajàc z Polski, objecha∏a na rowerze Jezioro Wiktorii (Kenia, Uganda, Tanzania). Szczegó∏y tej fascynujàcej przygody opisa∏a w dzienniku podró˝y pt. “Szybsza ni˝ lew”,
ilustrujàc go pi´knymi, kolorowymi
zdj´ciami. (Ksià˝ka do nabycia w
Ksi´garni “Nowego Dziennika”).
moÊcie na rzece Riczce, mamy jeszcze
70 kilometrów. Droga jest ju˝ asfaltowa i prawie p∏aska. Zdà˝yliÊmy
zjeÊç wi´c i smacznà zup´ grzybowà, na moje ˝yczenie podanà na przyzbie karczmy, i rozbiç namioty przed
zapadni´ciem nocy.
Zdzisiowi po dzieƒ dzisiejszy pewnie odbija si´ ten posi∏ek, bo zamiast
zamówionej zupy z ryb, kelnerka
przynios∏a z grzybów. Ribi i hribi
brzmià podobnie...

Mo∏dawi´ pami´tam doskonale.
Bezkresne przestrzenie s∏oneczników,
kukurydzy i winnice na ∏agodnie schodzàcych w stron´ Dniestru stokach.
G∏owy s∏oneczników raz Êmiejàce si´
do s∏oƒca, raz poczernia∏e, smutnie opadajàce do ziemi, ci´˝kie od deszczu.
Czasami sady i wcià˝ szpalery orzechów po obu stronach drogi. Domki
jak z bajek: kolorowe, z malowanymi
winogronami na Êcianach. I studnie.
Wsz´dzie studnie bàdê krany ze êródlanà wodà. Przy studni zawsze krzy˝
z ukrzy˝owanym Chrystusem bàdê kapliczka ze Êwi´tym obrazkiem. Przy
jednym z takich kryszta∏owych, lodowatych êróde∏ ˝ycia spotykam m´˝czyzn´ w sile wieku. Zainteresowany
mojà narodowoÊcià, mówi o sobie:
“Moja matka jest Rumunkà, mój ojciec Rumunem, a ja jestem Mo∏dawianinem”. Z oczyma pe∏nymi ∏ez i z zaciÊni´tym gard∏em dodaje: “To robota Stalina!”. I odchodzi przygarbiony.

OSTATNIA WIECZERZA
Saharna na prawym brzegu Dniestru. Co za dzieƒ! Co za cudowny
dzieƒ! Od rana s∏oƒce! I zapach rozgniatanej stopami mi´ty! Obozowisko opuszczam dopiero oko∏o po∏udnia i wdrapuj´ si´ do pobliskiego monastyru Êw. Trójcy. Oprócz sporej grupy pielgrzymów spotykam by∏ego ambasadora Mo∏dawii w Polsce i wraz

z nim i jego córkà udaj´ si´ do wodospadu. Kaskada wody w Êrodku górskiego lasu, sp∏ywajàca po ska∏ach
tworzàcych swoisty amfiteatr – plener do kr´cenia romantycznych filmów. Jeszcze wi´ksze wra˝enie robi na mnie jadalnia w miejscu religijnego kultu, no i fakt, ˝e tylko mnie i
mojemu koledze udaje si´ tam wejÊç.
Przed nami, wiecznie g∏odnymi
podró˝nikami, staje na d∏ugim stole
dymiàcy garnek z kapuÊniakiem i micha sma˝onych bak∏a˝anów, chleb pieczony w klasztornym piecu i dzban
wina. Tu˝ obok nas, przy stole nakrytym bia∏ym obrusem, spo˝ywa swà
ostatnià wieczerz´ Jezus Chrystus. Towarzyszy mu dwunastu aposto∏ów.

GDZIE KO¡CZY SI¢ DROGA
Opuszczam bramy klasztoru i odnajduj´ drog´ przez wzgórza do kolejnego monastyru, w Cipowej. Upa∏,
stromizna i kamienie. Ale co za widoki! Im wy˝ej wje˝d˝am, tym szersze, d∏u˝sze i coraz bardziej niebieskie oblicze pokazuje Dniestr. Polityczne podzia∏y Êwietnie stàd widaç.
Na lewym brzegu rzeki rozciàga si´
pas ziemi nale˝àcy przed rozpadem
sowieckiego imperium do by∏ej Mo∏dawskiej SRR. Od roku 1991 jest to
ju˝ Naddniestrze (oficjalnie Naddniestrzaƒska Republika Mo∏dawska).
Rzeka rozdziela rodziny – syn mieszkajàcy w Mo∏dawii (Rumun), któcd na s. 18
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ry chce odwiedziç swego ojca po drugiej stronie rzeki, te˝ Mo∏dawianina
(Rumuna), musi mieç odpowiednie
dokumenty. I na odwrót.
Szutrowa droga wije si´ grzbietem
wzgórz, a potem zbiega stromo w dó∏
do brzegu rzeki. Jestem w Êrodku malutkiej naddniestrzaƒskiej wioski.
S∏oƒce, grzàska ∏àka pe∏na kwiecia,
pasàce si´ g´si i Êwinie. Upaprany w
czarnym b∏ocie knur maszeruje Êrodkiem goÊciƒca. Drewniane op∏otki i
malutkie chatki. Sielanka.
Kobieta mówi, ˝e tu koƒczy si´ droga. Nie wierz´. Mówi, ˝e tu koƒczy
si´ Êwiat. Nie wierz´. Âmiej´ si´ i pytam, jak w takim razie mog´ dotrzeç
do monastyru. Ka˝e mi wróciç cztery kilometry pod gór´ i na skrzy˝owaniu polnych dróg wybraç w∏aÊciwà drog´. Nie wierz´. Mam znowu
taszczyç objuczony rower pod gór´,
w skwarze i po kamieniach? Nie! Tu
nie mo˝e koƒczyç si´ Êwiat! On dopiero tu si´ zaczyna! Takiego pejza˝u dawno nie widzia∏am. W∏aÊciwie
znam go tylko z elementarza. I Êwinie, i gàski, i kwiatki, i rzeka, i ∏àka,
i radoÊç, i s∏oƒce. Kobieta chyba zaczyna rozumieç mojà dusz´, bo mówi, ˝e na koƒcu wsi mieszka Stefan.
Stefan ma ∏ódê. Stefan mo˝e zabraç
mnie na ∏ódê i pop∏ynàç w kierunku
monastyru. Nadzieja i radoÊç rosnà.
Stefan patrzy na mnie i nie rozumie. Pokazuj´ r´kà jego ∏ódê, stoi przecie˝ u brzegu rzeki. Udaje, ˝e jej nie
widzi. A ja nie chc´ wracaç! Chc´ p∏ynàç! Kolega pyta po polsku, ile chce
pieni´dzy. Stefan odpowiada po mo∏dawsku, tj. po rumuƒsku. Nie rozumiemy. Prosz´, aby napisa∏ na ziemi.
Nachyla si´ i pisze. Hurra! Uda∏o si´!
Pakujemy rowery na ∏ódê. Stopy
Êlizgajà si´ w czarnym mule. ¸ódka
kr´ci si´ w kó∏ko. Wreszcie odp∏ywamy. Zielona rz´sa ust´puje nam z
drogi. Cisza. P∏yniemy w dó∏ rzeki.
Trzymamy si´ jej prawej strony, mo∏dawskiej. Na przeciwleg∏ym brzegu
istnieje inny Êwiat, Êwiat spod znaku sierpa i m∏ota.
Mijamy zakotwiczony u brzegu
jacht. Czterech m´˝czyzn w kàpielówkach patrzy na nas ze szczerym
zainteresowaniem. Ich uwag´ przyku∏y wios∏a zrobione z ∏opat (sic!) i
ob∏adowane rowery. Kilka minut póêniej jemy ju˝ razem na ich pok∏adzie obiad: doskona∏à uch´ i równie
wspania∏à baranin´ z czosnkiem.
Pokonujemy strome zbocze wàwozu i stajemy na szczycie wzgórza w

Pla˝a w Odessie. Symboliczne zakoƒczenie wyprawy rowerowej “Od morza do morza”

promieniach zachodzàcego s∏oƒca. Na
niebieskiej wst´dze Dniestru nie widaç ju˝ Stefana i jego ∏odzi. Jacht zmala∏ do rozmiarów pude∏ka po butach,
jego biel ledwie majaczy w cieniu zbocza góry. O dziewi´tnastej wychodzimy z monastyru, ∏adnego w Êrodku,
brzydkiego na zewnàtrz. JesteÊmy
raptem kilka, mo˝e kilkanaÊcie kilometrów w linii prostej od wioski, z
której w po∏udnie wyruszyliÊmy na
spotkanie z przygodà. Przed nami ponadstukilometrowa trasa do Kiszyniowa, miejsca naszego noclegu. I noc.

SZCZASLIWOJ DOROHI!
Leje od rana. Od rana do zmierzchu. Od Buzowicy do Mohylowa
Podolskiego. Ponad osiemdziesiàt kilometrów. Nie mam na sobie ani kawa∏ka suchego ubrania. Po drodze mijam pi´kne domy. Pi´kne drzwi, okna,
Êciany, bramy. Pi´kne studnie. I nie
mog´ zrobiç ani jednego zdj´cia. Aparat fotograficzny zamók∏. Pij´ wod´
Êciekajàcà po nosie. W Nowodniestrowsku uliczny potok si´ga osi.
Przelewa si´ przez sakwy.
Na obiad jem barszcz ukraiƒski i kasz´ gryczanà z mi´sem. Popijam goràcà zielonà herbatà i wódkà. Pij´ t´
zamówionà przez siebie i t´ goÊcinnà,
którà cz´stujà tubylcy z sàsiedniego stolika. GoÊcinnoÊç tu wschodnia, szczera i szeroka. Krzywi´ si´. Pij´ z rozsàdku. Przestan´ si´ krzywiç dopiero

Bezkresne morze s∏oneczników w Mo∏dawii

od nast´pnego dnia, kiedy znowu przemokn´ do suchej nitki, a temperatura
powietrza nagle spadnie o kilkanaÊcie
stopni. Wejd´ do baru w mo∏dawskim
mieÊcie Soroka i zdecydowanym g∏osem poprosz´ o sto gram wódki. Wypij´ przy barze, bez mrugni´cia okiem.
Pielmieny i sok pomidorowy zamówi´
dopiero za chwil´, do nast´pnej setki.

BANIA
W Mohylowie Podolskim Êpimy w
koszarach. Tradycyjnie w obozie zjawiam si´, kiedy ju˝ prawie wszyscy
moi koledzy Êpià. Po ciemku wyszukuj´ wolne polowe ∏ó˝ko. Na szorstki pled rzucam Êpiwór, a na traw´
mokre ubrania. Id´ szukaç ∏aêni. Wojskowa procedura na jakiÊ czas psuje
mi humor. Mi´dzy hangarem, gdzie
musz´ zostawiç rower, wielkim namiotem, pod którym Êpimy, a prysznicami jest w sumie na pewno kilometr
drogi. Toalety sà jeszcze gdzie indziej.
A przez ten trójkàt przechodzà ulica
i ró˝ne barierki. Na dodatek wsz´dzie
idzie za mnà albo przede mnà, albo
ze mnà ˝o∏nierz. ˚o∏nierz z latarkà.
Na ka˝dym odcinku (hangar – namioty, namioty – ubikacja, toaleta – prysznice) inny. Zapomnia∏am myd∏a.
Wracam. ˚o∏nierz wraca ze mnà.
Wstaj´ o Êwicie i biegn´ do bani,
gdzie temperatura spad∏a do czterdziestu stopni. Bior´ goràcy prysznic, siedz´ troch´ w bani i z torbà pe∏nà su-

chych ubraƒ wracam do namiotu. Wysuszonà minoltà fotografuj´ wojskowe namioty, nast´pnie odnajduj´ jadalni´. Po raz pierwszy ca∏a kilkudziesi´cioosobowa grupa je Êniadanie o
tej samej porze i wszyscy to samo.

WÓDKA, PAPIEROSY I PORNOSY
Na ca∏ej trasie z Hrebennego do
Odessy witajà nas radoÊnie. Bardziej
wylewnie w zachodniej Ukrainie,
mniej wylewnie w po∏udniowej, ale
wsz´dzie z ciekawoÊcià.
W Mo∏dawii te˝ witajà nas z ciekawoÊcià. Pewien tubylec z rozrzewnieniem wspomina Polaków. By∏ w wojsku. Stacjonowali na Bugu. Nie pami´ta nazwy miejscowoÊci, ale pami´ta, ˝e polscy ˝o∏nierze przemycali do
koszar “wódk´, papierosy i pornosy”.

Prijezd˝aj na sledujuszczij god,
budiem guljat!
Swieta ma 33 lata. Od pi´ciu lat
jest wdowà i uczy si´ ˝yç od nowa.
Jej m´˝a i dwoje dzieci, czteroletnie
bliêniaki, zastrzeli∏a mafia. Zabijali
na jej oczach. Potem strzelali do niej,
w brzuch. Byli pewni, ˝e zabili. Prze˝y∏a. By∏a silniejsza od Êmierci. Ale
˝ycie po ˝yciu rozpocz´∏a w szpitalu psychiatrycznym. Wysz∏a stamtàd
po wielu d∏ugich miesiàcach terapii,
odmieniona, lecz nieuleczona. Wa˝y∏a sto dwadzieÊcia kilogramów.
Swieta nie mo˝e pogodziç si´ z my-

Êlà, ˝e tydzieƒ póêniej b´d´ w Odessie. Chce, abym by∏a razem z nià w
Komracie. Gagauzja b´dzie obchodzi∏a rocznic´ proklamowania swej
niepodleg∏oÊci. Do stolicy przyjadà
goÊcie z ca∏ego Êwiata. Wszyscy b´dà si´ radowaç. Do rachunku za obiad
Swieta do∏àcza swój adres i zaprasza:
Agnieszka, prijezd˝aj na sledujuszczij god, budiem guljat!

WILKOWO, MIASTO W DELCIE DUNAJU
Mówià o nim Wenecja Ukrainy.
Mnie przypomina raczej Bangkok, bo
i woda ma ten sam brunatny kolor, i
dzieci bawiàce si´ w brunatnych kana∏ach Êmiejà si´ tak samo jak tajskie.
I podobnie jak ich rówieÊnicy z Dalekiego Wschodu zarówno pijà t´ wod´ koloru gliny, jak i plujà i siusiajà
do niej. I drewniane pomosty sà do siebie podobne. I tyle. Poza tym to wyjàtkowy Êwiat, niepodobny do innych.
Ogrody zak∏adane na mule wydobywanym z rzecznych kana∏ów sà pe∏ne winoroÊli, drzew figowych, jab∏oni i Êliw. Przy ka˝dym domu jest gara˝. W gara˝u ko∏ysze si´ ∏ódka, a czasem dwie. Mieszkaƒcy ˝yjà z rybo∏ówstwa, ogrodnictwa i zbioru trzciny. Kiedy mróz zetnie wod´, dzieci
przypnà do butów ∏y˝wy i b´dà Êmigaç po lodzie do szko∏y, a dla ich rodziców rozpocznie si´ czas ˝niw. Cz´Êç
zbiorów trzciny zabiorà Holendrzy, a
cz´Êç pos∏u˝y do ocieplenia domów.

Kolorowy dom w Karpatach Wschodnich
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Górska ∏àka pe∏na kwiecia na prze∏´czy w Bukowcu

REKLAMA

przewozi) nas po niej Sergiej, podziwiam jà kilka godzin wczeÊniej i du˝o wolniej, z kolegami. Ju˝ wtedy oczarowa∏y mnie szerokie ulice, szpalery
starych, pi´knych drzew, zdobienia na
kamienicach, ∏adne kawiarnie, szykownie ubrane dziewczyny. M´˝czyêni
zwrócili uwag´, ˝e lexusów tu jeêdzi
wi´cej ni˝ na ulicach ca∏ej Polski, a ja
wysz∏am speszona ze sklepu, bo nie mog∏am pozwoliç sobie na zakup kostiumu. I, nawiasem mówiàc, nie wiem,
czy to lniane cacko w stylu “Po˝egna-

nie z Afrykà” kupi∏abym po wygranej
na loterii. Cen´ powy˝ej dziesi´ciu tysi´cy hrywien uwa˝am za niemoralnà.
Kilka ulic dalej stara kobieta wygrzebywa∏a resztki jedzenia ze Êmietnika.
Póênym popo∏udniem porywa nas
Sergiej, rowerzysta i mieszkaniec
Odessy. Startujemy peletonem z miejsca naszego noclegu, ze skarpy nad samym brzegiem morza i ca∏y czas
wzd∏u˝ linii brzegowej, pi´knym zielonym bulwarem mkniemy do pomnicd na s. 20

Zdj´cia: Agnieszka Martinka

Odessa
Odessa urzek∏a mnie. I nie rozczarowa∏a. Jest taka, jakà sobie wyobrazi∏am. Pi´kna. Nie wiem nawet, na
jakiej podstawie stworzy∏am w swojej g∏owie wczeÊniej jej obraz, ale w
istocie jest pi´kna i zas∏uguje na miano miasta Êwiatowego. Odessa...
MyÊl´, ˝e urok i magia portowej metropolii kryjà si´ ju˝ w samej nazwie.
Zwiedzamy jà na rowerach. Zanim
z wielkim rozmachem i jeszcze wi´kszà pr´dkoÊcià oprowadza (raczej:

Pasmo Czarnohory
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Pierwsze jesienne kolory
w dolinie Hudsonu
Foto: Agnieszka Martinka

ka poÊwi´conego tym, którzy zgin´li
w czasie wojny sowiecko-niemieckiej.
Potem, wcià˝ nadmorskim bulwarem,
do kolejnego pomnika. Sergiej mówi,
˝e siedzàcy ˝o∏nierz ma przypominaç
Êwiatu o tragedii Czernobyla, ale kiedy peleton rusza, jakaÊ staruszka szarpie mego koleg´ za r´k´ i mówi, ˝e to
nieprawda, bo pomnik ten wystawiono tym, którzy zgin´li w Afganistanie.
Gara˝owym Êlimakiem mkniemy na
gór´ i znowu widz´ t´ samà cerkiew
co na dole, ale z innej strony i bardziej
z wysoka. Za plecami mam wejÊcie do
luksusowego hotelu o tej samej nazwie
co miasto. Ruszamy dalej. Przed oczyma Êmigajà zau∏ki, szerokie i wàskie
ulice, p∏askorzeêby, rzeêby, kariatydy,
giganty, kolumny, balkony, kolejny pomnik (na jego cokole panowie grajà w
szachy), centrum handlowe w bogatej architektonicznie hali, deptak z luksusowymi sklepami, gmach opery, pomnik pomaraƒczy... Wracamy do portu; rzut oka na Potiomkinowskie schody – symbol Odessy, bulwar, pomnik
Puszkina i w koƒcu gubi´ si´. Zostajemy w piàtk´, bez Sergieja, w Êrodku t´tniàcego ˝yciem miasta. Kupujemy dro˝d˝owe bu∏ki, po butelce sprite’a na g∏ow´ i siadamy na ∏awce.
Jeden telefon i ju˝ wiemy. Koledzy
czekajà na nas nad brzegiem morza.
Tam, w promieniach zachodzàcego
s∏oƒca, Litwin Sigitas i Niemiec Horst,
którzy przejechali ca∏à tras´ z K∏ajpedy do Odessy (3900 km), otwierajà plastikowà butelk´ i wod´ z Ba∏tyku wle-

Stefan, obywatel Mo∏dawii, mieszkaniec cichej naddniestrzaƒskiej wioski na
“koƒcu Êwiata”

wajà do Morza Czarnego. W ten symboliczny sposób koƒczymy wypraw´
rowerowà “Od morza do morza”, która dla ka˝dego z nas zaczyna∏a si´ i
koƒczy∏a w innym miejscu. Ci, którzy
majà jeszcze du˝o si∏, podnoszà swoje rowery do góry. S∏ychaç Êmiech,
pstrykanie aparatów fotograficznych
i dobrze nam znane: Ot, mo∏odcy.
Kilka godzin póêniej stajemy w
milczeniu na nadmorskiej skarpie.
Nikt nie ma ochoty wejÊç do autokaru. Srebrna okràg∏a tarcza ksi´˝yca
rzuca snop Êwiat∏a na czarnà g∏adkà
tafl´ morza. Magiczna, srebrna wst´ga prowadzi na Krym.
AGNIESZKA MARTINKA

POLECA:

W sobot´ 21 paêdziernika odb´dzie si´ wycieczka piesza organizowana przez Outdoors Club i “Nowy Dziennik”. Stosunkowa ∏atwa
trasa (C+) nie przekroczy siedmiu
mil. Zataczamy p´tl´ wokó∏ miasteczka Yonkers, podziwiajàc najpi´kniejsze kominy pasma Palisady, które okalajà zachodnie wybrze˝e rzeki. Podà˝amy nowym szlakiem. Po drodze spotykamy dwa interesujàce koÊcio∏y i rezerwat Tibbetts Brook. Prowadzi Rolande

Chapeau. Uwaga! Palenie zabronione. Jedziemy w gór´ Manhattanu
metrem nr 1 a˝ do koƒca. Schodzimy ze schodów na wschodnià stron´ Broadwayu (w prawo) obok parku Van Cortland. Spotykamy si´ z
przewodnikiem na przystanku autobusu W2, który odje˝d˝a o godz.
10:42. Prosz´ si´ zaopatrzyç w
drobne na bilet.
Nast´pna wyprawa odb´dzie si´ 28
paêdziernika.

REKLAMA

Agnieszka
Martinka
Szybsza
ni˝ lew
Twarda
oprawa,
kolorowe
zdj´cia
cena: 20.00$

333 West 38th Street, New York, NY 10018
Tel. 212.594.2386, 212.594.4512

AMERPOLTOURS
Jedyne biuro z przedstawicielstawmi oraz punktami wyjazdowymi w:
Nowym Jorku, New Haven, New Britain, Copiague, Wallington, Kearny,
Linden, Trenton, Filadelfii

ZAPRASZA NA WYCIECZKI 2006:
Niagara*Tysiàc Wysp*Boston*Virginia*Jaskinie Luray* Williamsburg*
Nowy Jork*Waszyngton*Chicago* Floryda*Nowy Orlean*Memfis*
Nashville*LasVegas* Wielki Kanion*Parki Narodowe*G∏owy Prezydentów*
Sp∏ywy kajakowe*Rowery górskie*
Informacje/rezerwacje: www.amerpoltours.com

Bezp∏atny numer: 1-877-AMERPOL (czyli: 1-877-263-7765)

