
Morze vs góry 

Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie - ma bogate ukształtowanie tektoniczne, 

co sprawia, iż przez cały rok przyjeżdża tutaj mnóstwo turystów z zagranicy, chcących 

zobaczyć zabytki, morze lub (i) góry. Polacy również wyjeżdżają, kiedy zaczyna się okres 

wakacji i urlopów. Przyjrzyjmy się dzisiaj co i dla kogo może okazać się lepsze. 

Sprawa pierwsza – odległość. Bywa najczęściej tak, że ludzie nie lubią spędzać zbyt 

dużo czasu w podróży. Dlatego ci, którzy mają bliżej nad morze, jadą właśnie tam, i 

analogicznie – osoby mające bliżej na Południe, wybierają się właśnie w górskie szlaki. Poza 

tym jest taniej, ponieważ krótka podróż (do 150km) nie wymaga specjalnych nakładów 

kosztowych. Trochę benzyny i można już jechać albo wsiąść w pociąg. Jeśli mamy ulgę na 

transport takimi środkami komunikacji to jeszcze lepiej. Podczas dłuższego wyjazdu, musimy 

mieć przy sobie także więcej picia i jedzenia… chyba, że zatrzymujemy się przy 

przydrożnych restauracjach, a w takich, wbrew pozorom można czasem dużo zapłacić. Jazda 

własnym samochodem jest o tyle wygodna, że możemy wyruszyć o godzinie, która najlepiej 

nam pasuje. Im dalej zmierzamy, tym większe prawdopodobieństwo przesiadek (autobusy, 

pociągi), często niespodziewanych opóźnień i niepotrzebnych nerwów. Wtedy też nie zawsze 

dojeżdżamy w godzinach komfortowych, np. późny wieczór. Poruszając się środkami 

komunikacji, trzeba wybrać taką godzinę wyjazdu, aby ze spokojem dotrzeć do celu (najlepiej 

w godzinach rannych). 

Drugi punkt to dzieci. Małe, czy te troszkę większe bardzo często sprawiają problemy 

w drodze. I tutaj także dużą rolę odgrywa odległość. Niektóre dzieci przesypiają większą 

część drogi, ale niektóre mogą dać nieźle popalić. Różnie się to objawia – od choroby 

lokomocyjnej, poprzez szaleństwa na tylnym siedzeniu samochodu do niespodziewanych 

potrzeb w najmniej oczekiwanym momencie („Mamo chce mi się siusiu!”). Dlatego 

powinniśmy w miarę możliwości wyjechać wcześniej, aby móc spokojnie poświęcić dziecku 

uwagę. Konieczne jest zaopatrzenie się we wszystkie potrzebne lekarstwa, żeby niepotrzebnie 

nie tracić nerwów i nie szukać w pośpiechu apteki. Na rynku można znaleźć mnóstwo fajnych 

i pomysłowych gadżetów, mogących ułatwić nam podróż z dzieckiem.  

Jeśli chodzi o góry to…trzeba mieć oczy wkoło głowy. Na szlaku może zdarzyć się 

dużo nieprzewidzianych rzeczy. Wystarczy chwila, aby maluch się poślizgnął. Oczywiście nie 

należy popadać w panikę, wycieczka w góry z dziećmi jest możliwa. Jednak im młodsze 

pociechy, tym lepiej wybierać szlaki łatwiejsze, wypoczywać a pobliżu ośrodka lub zwiedzić 

ciekawe miejscowości (np. Kudowa-Zdrój). Nad morzem natomiast mamy ten komfort, że nie 

ma bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrożenia życia i można siedzieć spokojnie na plaży 

przez kilka godzin, jeśli pogoda dopisuje. Na co jedynie należy zwrócić uwagę to miejsce, 

gdzie się rozkładamy – czy piasek jest czysty i czy nie ma w nim żadnych ostrych rzeczy oraz 

owady. Dzieci bardzo często narażone są na ukąszenia os czy pszczół.  

Trzeci element to pogoda – planując urlop nie jesteśmy raczej w stanie przewidzieć na 

jaką pogodę trafimy. Kiedy aura okaże się mniej korzystna lepiej zrezygnować z wyjazdu nad 

morze o ile to możliwe. Po górach można chodzić w każdą pogodę (zima, deszcz, upał), 

wystarczy tylko dobrze się zabezpieczyć. Odpowiednie buty, kurtki przeciwdeszczowe i 



można podziwiać przepiękne widoki gór i szczytów, wyłaniających się zza mgły. Nad 

morzem w taką pogodę ciężko znaleźć jakiekolwiek zajęcie… na plaży zazwyczaj wieje 

dodatkowo silny wiatr, można się przeziębić. A chodzenie po restauracjach czy sklepach z 

pamiątkami to też nie najlepszy pomysł. W szczególności w towarzystwie dzieci – lepiej 

szybko zorganizować jakąś rozrywkę niż przesiadywać w ośrodku.   

Czwarta sprawa to… osobowość. Po prostu to, co kto lubi i czym się pasjonuje. I tutaj 

czasem powstają konflikty, jeśli np. część znajomych uwielbia wycieczki po górach, a część 

woli leżeć plackiem na plaży. Można zaproponować rozwiązanie, że jednego roku morze, a 

drugiego góry. Ludzie często się w ten sposób dogadują i każdy jest zadowolony. Każdy musi 

osobiście przemyśleć, gdzie będzie mu lepiej przebywać. Czy pragniemy jedynie odpocząć? 

Czy chcemy poczuć adrenalinę i wspinać się po łańcuchach? Czy wolimy codziennie oglądać 

piękne zachody słońca z drinkiem w ręku i tańczyć do rana na morskich imprezach czy może 

brakuje nam widoku gór i smaku dobrego oscypka? Warto zadać sobie tego typu pytania – 

czego oczekuję od tych wakacji, jakie mają być, aby spełniły moje oczekiwania? Bardziej 

odpowiada nam pływanie i słodkie lenistwo czy wspinaczka i zmęczenie? 

Ustosunkowanie się do tego, w jakie miejsce jedziemy to jedno, a nasza kondycja 

fizyczna to druga sprawa. Wiadomo, że jadąc np. w Tatry, musimy być przygotowani na 

trudne spacery. Dlatego lepiej zawczasu zacząć pracować nad swoją sprawnością fizyczną 

(niezależnie od wieku). Czasem potrzeba całego dnia, aby móc gdzieś wejść (a trzeba jeszcze 

wrócić na dół), dlatego jest to wyzwanie tylko dla ludzi, którzy wiedzą, że dadzą radę 

pokonać swoje słabości fizyczne. Bo jaki jest sens jechać w góry i siedzieć przy domku, w 

którym mamy pokój albo zwiedzać jedynie Zakopane? Ma to swój urok, ale po powrocie 

możemy czuć duży niedosyt, że zmarnowaliśmy ten czas…  

Nad morzem też można chodzić i to bardzo dużo. Wzdłuż wybrzeża, w miejscowości, 

w której się znajdujemy, na molo w Sopocie. Ale chodzenie po prostym podłożu to 

nieodłączny element naszego codziennego życia, toteż wyjazd nad morze nie wymaga 

jakiegoś specjalistycznego przygotowania. Ale i dobre ubrania wypada mieć – wygodne i 

mocne sandały/adidasy, spodnie krótkie, długie, t-shirty, bluzy, kurtki. Nad morzem z 

pewnością nie da się tak zmęczyć jak w górach.  

Trzeba brać także pod uwagę stan zdrowia. Osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny 

koniecznie skonsultować wyjazd w góry z lekarzem. Najważniejsza jest kontrola oraz 

unormowanie ciśnienia do bezpiecznego poziomu. Ludzie, u których występuje niskie 

ciśnienie mogą z kolei czuć się zmęczone i senne. Choroby serca także często mogą 

wykluczyć wycieczkę na wyżyny, dlatego warto przed wyjazdem zrobić potrzebne badania, 

chociażby po to, aby wykluczyć przeciwskazania do wyjazdu. 

Kolejna kwestia to finanse. Pomijając dojazd, musimy dobrze przemyśleć ile 

pieniędzy przeznaczamy na wydanie na miejscu. Oczywiście zależy to m.in. od liczby 

członków rodziny. Małe dzieci często „ciągną” od rodziców pieniądze, bo po prostu podoba 

im się to, czego nie ma na miejscu zamieszkania np. karuzela, maszyny z nagrodami albo 

kolorowe lody z ciasteczkiem w kształcie misia. Nie jesteśmy w stanie uchronić się od tych 

zachcianek, dlatego powinniśmy przeznaczyć część budżetu właśnie na to.  



Następna rzecz to jedzenie. Być nad morzem, a nie zjeść ryby to tak, jakby być w 

górach i nie zejść oscypka. Ale z tego luksusu korzystają przeważnie dorośli i starsze 

pociechy. Maluchy raczej za tymi specjałami nie przepadają. I w ten sposób stracimy 

pieniądze na pewno na pizzę. Warto przyjrzeć się bliżej miejscu, w którym zamierzamy zjeść 

– zaczynając od menu, poprzez ceny, a kończąc na tym, czy lokal nam się podoba, czy jest w 

nim dużo ludzi. Ważne, aby się najeść w miarę tanio i być zadowolonym z tego, co się zjadło. 

Co znaczy w miarę tanio? Załóżmy, że chodzi o kieszeń przeciętnego Polaka i o tradycyjny 

model rodziny czyli 2+1. W sezonie, jedzenie w miejscach atrakcyjnych turystycznie jest 

zawsze droższe. Ceny nad morzem i w górach są bardzo porównywalne. Za jedną porcję 

obiadową liczyć trzeba od około dziewiętnastu złotych wzwyż. Dla pociech, porcje są z 

reguły tańsze, a czasem dziecko może się najeść z talerza mamy. Doliczając picie, z reguły 

wychodzi około pięćdziesięciu złotych za obiad. No chyba, że nie jesteśmy wymagający i 

wystarczy nam zapiekanka z pieczarkami i szynką z budki za siedem złotych. Tak więc im 

dłuższy okres wyjazdu, tym więcej pieniędzy wydamy na jedzenie. Jest to nieporównywalnie 

więcej niż wydalibyśmy na zakupy w domu i zrobili np. zupę pomidorową na dwa dni. 

Niestety restauracje i inne punkty gastronomiczne muszą zarobić, dlatego warto zapoznać się 

z ofertą wyżywienia w miejscu, gdzie się znajdujemy i nie wchodzić od razu do pierwszego 

lepszego miejsca, gdyż możemy się zrazić. Mamy także możliwość sprawdzenia w Internecie 

opinii o danej restauracji oraz jaka jest polecana przez klientów. Śniadania i kolacje to 

kwestia tego, czy są one wliczone w koszt pobytu. Jeśli nie, najlepiej zaopatrzyć się w 

produkty i samemu je sobie przygotowywać w pokoju.  

Generalnie, wszędzie kupujemy pamiątki. Wyznaczmy sobie jeden dzień, załóżmy do 

dwóch godzin za zakup pamiątek – dla rodziców, dla ciotek, dla dziadków, dla koleżanek, aby 

wszyscy byli szczęśliwi, że nie zapomnieliśmy o bliskich osobach. Pocztówki z 

pozdrowieniami to wciąż bardzo modna forma pamiątki. O sobie także trzeba pamiętać. 

Zachęcające są wspomniane pocztówki z ładnymi widokami lub obrazek, butelkę ze 

stateczkiem wewnątrz albo ciupagę i wełniane kapcie na zimę. Wtedy w długie, zimowe 

wieczory będzie można wpatrywać się z utęsknieniem w pamiątki i wspominać ciepłe i 

urocze dni. Wyznaczając sobie taki czas na zakup pamiątek, będziemy w stanie skontrolować 

ile pieniędzy wydaliśmy na nie. Kupując od czasu do czasu – bo znaleźliśmy coś fajnego, a 

tutaj było coś jeszcze innego może pociągnąć od nas więcej niż zakładaliśmy. I nad morzem i 

w górach aż roi się od stoisk z pamiątkami i różnymi wymyślnymi rzeczami (często 

niepotrzebnymi i kupowanymi pod wpływem impulsu, będąc zachęcanym przez dobrych 

sprzedawców). Tylko od nas zależy ile wydamy na tego typu przyjemności.  

Inna sprawa to zakwaterowanie. W Internecie nie brakuje ofert pokoi, gdzie 

moglibyśmy się ulokować w czasie pobytu na wakacjach. Obecnie nie trzeba płacić drogo, by 

mieć dobre standardy. Warto najpierw sprawdzić opinie o danym miejscu, czy aby na pewno 

wszystko jest tak jak na zdjęciu i w treści ogłoszenia. Często możemy się dzięki temu 

uchronić przed niekompetentnym personelem, złym jedzeniem i zaniedbanymi pokojami. 

Takowe zdarzają się i nad morzem i w górach, dlatego warto wcześniej przejrzeć propozycje. 

Po co psuć sobie humor już od początku wyjazdu?... Cena powinna być adekwatna do 

wyposażenia oraz całościowego wnętrza – ustawienie mebli, oświetlenie, widok z pokoju, 



balkon, sąsiedztwo łazienki oraz atrakcje wokół domku lub ośrodka np. plac zabaw dla dzieci, 

basen.  

Podsumowując wszystkie za i przeciw – nie można stwierdzić które miejsce jest tak 

naprawdę idealne na wakacje. Zawsze może wydarzyć się coś, co popsuje nasze plany, 

chociażby pogoda, niemiła obsługa, złamanie nogi na szlaku albo zguba dokumentów. Są 

jednak rzeczy, którym można zapobiec, tak jak sprawdzenie pokoju, do którego się udajemy 

lub spakowanie się dzień wcześniej. No i najważniejsze – każdy powinien przemyśleć co 

będzie dla niego lepszą opcją, ponieważ wyjazd bez uprzedniego przygotowania np. 

fizycznego może skończyć się frustracją (ta wspinaczka nie ma końca!). A kiedy będziemy 

już na miejscu, mądrze wykorzystajmy ten czas i cieszmy się urlopem, który tak szybko 

przemija… 
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