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Warsztaty e-Turystyka (14 godzin = 7 spotkań x 2h)

Lubimy podróżować. Odkrywać nowe lub wracać do znanych nam miejsc. Dzięki wykorzystaniu 
Internetu, możemy w domowym zaciszu zaplanować naszą podróż: kupić bilety, przeanalizować 
czas podróży oraz opcje dojazdu, jak również zarezerwować bilety wstępu, oszczędzając sobie 
czas na miejscu. Niezależnie od tego, czy nasza podroż marzeń to wycieczka do Grecji, Sopotu 
czy do jednej z dzielnicy Warszawy na długo oczekiwany koncert w plenerze.
Dzięki usłudze internetowych kamer, zdjęć sferycznych w Google Map’s Street View, możesz 
przenieść się do najdalszych zakątków świata i podróżować nie wychodząc z domu.
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WarSztat 1: Senioralna WarSzaWa – pcWS – mapy GooGle

Zacznijmy naszą przygodę od poznania serwisów, w których prezentowana jest oferta kultural-
no-edukacyjna dla osób dojrzałych. W późniejszych krokach, przeanalizujemy opcje dojazdu do 
wybranych miejsc na mapie Warszawy.

Wyszukaj witrynę internetową „Warszawa Senioralna”: www.senioralna.um.warszawa.pl
Serwis aktualizowany przez pracowników Biura Pomocy i Projektów m.st. Warszawy, tematyką 

obejmujący zagadnienia przeznaczone dla osób dojrzałych (edukacja, zdrowie, pomoc, aktualności).

W tym celu, wybierz dowolną przeglądarkę internetową1, a następnie skorzystaj z wyszukiwarki 
internetowej2.

Zapoznaj się z budową serwisu Warszawa Senioralna, ze szczególnym uwzględnieniem:
• oferty dla seniorów: dane teleadresowe miejsc świadczących usługi dedykowane grupie 

odbiorców 60plus, zgrupowane w sześciu kategoriach:
1 – Uniwersytety Trzeciego Wieku,
2 – Kultura,
3 – Domy Dziennego Pobytu,
4 – Kluby Seniora,
5 – Sport i Rekreacja,
6 – Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora.

• działu aktualności (środkowa kolumna), w którym znajdziesz artykuły o wydarzeniach 
kulturalnych, czy bieżące informacje mogące zainteresować osoby 60plus.

1 Przeglądarka internetowa: Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przegl%C4%85darka_internetowa
2 Wyszukiwarka internetowa: Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyszukiwarka_internetowa
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Lewa strona serwisu Senioralna Warszawa, to menu, które pozwala na poruszanie się po serwisie 
i dotarcie do wszystkich miejsc witryny internetowej. Proszę wybrać z menu dział projekty 
cyfrowe, a w nim:

• Warszawski Podręcznika E-seniora (zwróć uwagę na str. 77/120)
Podręcznik można przeglądać w oknie przeglądarki, jak również możesz go pobrać na dysk 

komputera).
Pobierz Warszawski Podręcznik E-seniora na dysk komputera, by móc skorzystać z niego bez 

konieczności posiadania dostępu do Internetu.
Zwróć uwagę w jakim formacie zapisany jest Warszawski Podręcznik Seniora3, 4.

Ćwiczenie podsumowujące:
Co oznacza rozszerzenie pliku Portable Document Format (PDF).

Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora
Przejdźmy do działu: Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora (skrót: PCWS), który także znajduje 
się w kategorii Projekty Cyfrowe.

Przeczytaj na stronie, jakie są zasady funkcjonowania PCWS-ów.  

Wyszukiwanie PCWS w wybranych dzielnicach m.st. Warszawy.
Punkty indywidualnych, bezpłatnych konsultacji, oznaczone są na mapie w postaci charak-
terystycznych ikon graficznych (łezka). Jest to znak uniwersalny, stosowany we wszystkich 
programach, serwisach internetowych, wykorzystujących lokalizację i wskazujących wybrane 
przez użytkownika miejsce na mapie.

3 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozszerzenie_nazwy_pliku
4 Źródło: http://deer667.blogspot.com/p/obsuga-komputera-typy-plikow.html
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Zwróć uwagę, iż wybierając do-
wolną lokalizację PCWS, (po lewej 
stronie okna) wysuwają się dane 
teleadresowe wybranego przez Ciebie 
Punktu. Aby zamknąć okno z danymi, 
skorzystaj ze strzałki „wstecz” nad 
danymi teleadresowymi.

Jeśli grot myszy (kursor) będzie 
w obszarze okna mapy, wówczas 
korzystając z kółka myszy (góra-dół) 
wykonasz operację przybliż-oddal 
mapę. Przybliżając mapę, widzisz 
więcej szczegółów na mapie, m.in. 
nazwy ulic, nazwy charakterystycz-
nych miejsc, ale także mniejszy zasięg 
terytorialny. Oddalając mapę, widzisz 
większe pole mapy, ale już bez szczegółów.

Analogicznie działają przyciski „plus” i „minus”, które widzisz w obszarze okna mapy, zazwyczaj 
w prawej dolnej części okna.

Ćwiczenie podsumowujące
Odszukaj PCWS-y w dzielnicy, w której mieszkasz. Zwróć uwagę na godziny przyjęć i numer 
telefonu do zapisu na konsultacje.      

Sprawdź, jaka dzieli 
Cię odległość od miej-
sca zamieszkania do 
wybranego przez Ciebie 
Punktu PCWS. W tym 
celu skorzystaj z przycisku 
„przekierowanie do – 
Mapy Google” (strzałka 
w prawo, w czerwonym 
rombie).

Zauważ, iż adres wy-
branego przez Ciebie 
Cyfrowego Punktu 
Wsparcia Seniora, został 
wpisany automatycznie, 
w naszym przypadku 
jest to ul. Polna 10/14 
w Warszawie, a na mapie przybrał postać charakterystycznego, uniwersalnego znaku „łezki”5.

Uzupełnij pole „wybierz punkt początkowy lub..” wpisując adres zamieszkania. W naszym 
przypadku będzie to adres ul. Niecała 25b, Warszawa. 

5 zapamiętaj znak „łezki” – to charakterystyczny symbol lokalizacji, stosowany w serwisach internetowych, 
wykorzystujących Google Maps/Mapy Google.

|
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Wybierz z podpowiedzi właściwy adres, zwróć uwagę, iż nazwa wybranej ulicy może występować 

w wielu okolicznych miejsco wościach.   

Po uzupełnieniu adresu „z” 
oraz adresu „do” otrzymasz 
listę proponowanych tras, ich 
długość oraz szacowany czas 
dojazdu. Na mapie Google, 
zobaczysz zaznaczone pro-
ponowane trasy dojazdu.

W dolnym prawym rogu 
mapy zmień widok mapy na 
„satelitarny”, zwróć uwagę 
na różnorodność oznaczeń 
na mapie. Aby powrócić do 
widoku mapy klasycznej, 
ponownie wybierz kwadrat 
z oznaczeniem mapy.

Masz możliwość przeanalizowania trasy 
podróży, zmieniając sposób podróży 
z miejsca „z” do miejsca „do”. Zaobserwuj 
zmiany wybierając samochód/transport 
publiczny  pieszo/rower/lot.

W serwisie, masz również możliwość 
zadecydowania, kiedy wyruszasz do 
miejsca docelowego lub kiedy i o którego 
godzinie, chcesz być w miejscu przez 
Ciebie wybranym. W tym celu skorzystaj 
z opcji pokazanych na ilustracji obok.
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Wybierz „przyjazd do” i ustaw, korzystając z kalendarza przykładowy dzień oraz wybraną 
godzinę dojazdu na miejsce.   

Aby zaplanować podróż powrotną, wystarczy, jeśli skorzystasz z dwóch strzałek, znajdujących 
się po prawej stronie wpisanych ulic. Wykonanie tej operacji skutkuje zamianą punktów. Miejsce, 
z którego wyruszasz, czyli „z” staje się miejscem docelowym podróży, czyli „do” i analogicznie, 
dotychczasowe miejsce docelowe podróży staje się miejscem, z którego zaczynasz.   

Ćwiczenie podsumowujące
Wybierz Punkt PCWS najdalej zlokalizowany od Twojego miejsca zamieszkania. Sprawdź ile czasu 
poświęcisz na podróż samochodem do celu podróży.
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WarSztat 2: KomuniKacja publiczna W WarSzaWie i oKolicach

jakdojade.pl 
Jak dojechać do wybranego miejsca w Warszawie środkiem komunikacji miejskiej? Nic prostszego, 
wystarczy skorzystać z jednego z najpopularniejszych serwisów, łączących informacje o różnych 
przewoźnikach: tramwaje, autobusy, kolej podmiejska, szybka kolej miejska (tzw. SKM), metro, 
linie autobusowe podmiejskie, zastępcze i nocne. Jest to serwis Jak dojadę: www.jakdojade.pl

jakdojade.pl – polski serwis internetowy przeznaczony do wyszukiwania połączeń komunikacyjnych 
i planowania podróży komunikacją miejską w miastach. Prowadzony jest przez poznańską spółkę 
CITY-NAV.
Wyszukiwanie połączeń dostępne jest w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, 
Grudziądzu, Krakowie, Lesznie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Pile, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, 
Szczecinie, Tarnowie, Toruniu, Trójmieście, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze oraz Górnośląskim 
Okręgu Przemysłowym (GOP). Serwis umożliwia planowanie podróży wieloma środkami komu-
nikacji różnych przewoźników wraz z odcinkami pokonywanymi pieszo6.   

W serwisie Jak dojadę, możesz 
zaplanować podróż środkami ko-
munikacji miejskiej w kilkunastu 
miastach Polski. Skorzystamy 
z możliwości zaplanowania prze-
jazdu z punktu „A” do punktu „B” 
w Warszawie.

Wybierz punkt A oraz punkt B 
– wybór miejsca na mapie, w któ-
rego wyruszasz (A) i miejsca 
docelowego, do którego zmie-
rzasz (B).   

Zwróć uwagę, iż nazwa ulicy po-
wiela się w różnych lokalizacjach, 
jako nazwa przystanku, nazwa 
ulicy, nazwa charakterystycznego 
miejsca czy instytucji przy danej 
ulicy, jak również w wielu innych, 
sąsiednich miejscowościach. 
Z podpowiedzi wybierz nazwę 
ulicy, która Cię interesuje.

Kolejny krok, to wybór:
• odjazd – godzina i data 

odjazdu z wybranego 
miejsca (punktu A), do 
miejsca oznaczonego jako 
cel podróży (punkt B),

• przyjazd – wybrana 
godzina i data, wskazują na czas dojazdu do wybranego punktu docelowego podróży 
(punkt B) z punktu początkowego (Punkt A).

6 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakdojade.pl
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Teraz już możemy wybrać, interesującą nas godzinę oraz z kalendarza konkretny dzień naszej 
podroży. Zauważ, iż data i godzina ustawione są zawsze na czas tzw. „bieżący”. Wybór konkretnej 
daty jest istotny, ponieważ na wybranych trasach obowiązują weekendowe lub świąteczne 
rozkłady jazdy (wyniki serwisu uwzględnią te informacje).   

Skorzystaj z zielonej belki „Szukaj” oraz możliwości pokazania na mapie wszystkich przystanków. 
Opcja po prawej stronie okna. Przycisk plus/minus, przybliża lub oddala nam mapę.   

Wyniki wyboru pojawiają się w postaci skróconej, w której widzimy: ogólny czas podróży 
i liczbę przesiadek, a na mapie w postaci linii zaznaczona trasę przejazdu (jeden kolor dla jednej 
linii). Alby zobaczyć szczegóły połączenia, wystarczy wybrać interesującą nas trasę, wówczas 
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pojawiają się dodatkowe informacje, np. nazwy przystanków, ich liczba, czas, jaki mamy na 
zmianę środka transportu, ewentualną trasę na przystanek. Istotne informacje, szczególnie 
w przypadku planowania podróży w miejsca dla nas nieznane.

Z serwisu Jak dojadę możesz korzystać także w wersji mobilnej, tj. z wykorzystaniem aplikacji 
na telefonie komórkowym. W przypadku, jeśli nie masz takiej możliwości, skorzystaj z opcji 
„wydrukuj”, wówczas wszelkie najważniejsze informacje będziesz posiadać w wersji papierowej.

Zaawansowane funkcje serwisu.
W przypadku, jeśli preferujesz podróż wybrana linią tramwajową, czy kierujesz się przy wyborze 
konkretnym przewoźnikiem, skorzystaj z opcji zawężania wyników do swoich preferencji. Zanim 
naciśniesz „wyszukaj”, wciśnij ikonę „suwaków”. Wyniki porównaj z poprzednim rezultatem.

Ćwiczenie podsumowujące:
O której godzinie powinnaś/powinieneś wyjść z domu, by dotrzeć jutro do Teatru Kamienica, na 
spektakl rozpoczynający się o godz. 15:00. Załóżmy, iż mieszkasz przy ulicy Narbutta w warszaw-
skiej dzielnicy Mokotów.

Serwis oferuje również możliwość spraw-
dzenia rozkładu jazdy konkretnych linii 
(autobusowych, tramwajowych, kolejowych 
podmiejskich, metra, komunikacji podmiejskiej, 
zastępczej) lub rozkładów jazdy z wybranego 
przystanku.
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Wybierz z ciemnego paska opcję „Rozkłady” oraz linię autobusową 146.   

Zwróć uwagę na informacje:
• kierunek trasy, który możesz zmienić używając przycisku dwóch pionowych strzałek,
• data – teraz, dziś, jutro, i kolejne dni, które możesz wybrać przesuwając pasek strzałką 

na końcu wiersza,
Wybierz nazwę konkretnego przystanku i zapoznaj się z rozkładem jazdy.   

Ćwiczenie podsumowujące:
Sprawdź trasę autobusu linii 188 w kierunku Gocławek.

Ćwiczenie podsumowujące:
Sprawdź częstotliwość autobusów z przystanku „Baleya”, „Centrum”.
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Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, ZTM

Poznaj funkcjonalność serwisu Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie – ZTM.
https://www.ztm.waw.pl/
https://www.ztm.waw.pl/
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, ZTM – jednostka organizacyjna samorządu 

Warszawy, powołana w celu organizowania, zarządzania i nadzorowania lokalnego transportu 
zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej.

Zarząd Transportu Miejskiego decyduje o przebiegu tras autobusów, tramwajów, metra czy 
lokalizacji przystanków. Do jego zadań należy m.in. planowanie, organizacja i koordynacja układu 
komunikacyjnego oraz rozkładów jazdy linii w Warszawie, a także w innych gminach aglomeracji, 
jeśli przewidują to porozumienia lub członkostwo w związku międzygminnym, a także tworzenie 
korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego. Realizuje również zadania 
związane z wdrożeniem, zarządzaniem i eksploatacją systemu Warszawski Rower Publiczny7.  

Zwróć uwagę na charakterystyczny podział serwisu na trzy kolumny:
• kolumna lewa: rozkład jazdy
• kolumna środkowa: z ostatniej chwili (aktualności)
• kolumna prawa: zaplanuj podróż

Pracę zaczniemy od lewej kolumny, czyli tzw. menu:
• menu „rozkład jazdy” pozwala na wybór wg różnorodnych kryteriów m.in. według nu-

meru linii, szukaj z przystanku, sprawdź trasę metra lub kolei.

Ćwiczenie podsumowujące
Zakładając, że będziesz na przystanku „Plac Narutowicza” o godz.; 13:00 sprawdź, jak długo 
będziesz czekać na tramwaj linii nr 9 w kierunku Okęcia.

Podpowiedź do ćwiczenia: menu „zaplanuj podróż”/znajdź połączenie/szukaj według linii/
szukaj z przystanku/generuj rozkład jazdy.

7 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85d_Transportu_Miejskiego_w_Warszawie
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WarSztat 3: podróżujemy po polSce

e-podróżnik.pl – www.e-podroznik.pl/  
e-podróżnik.pl – wyszukiwarka połączeń autobusowych, kolejowych i komunikacji miejskiej 
oferująca również sprzedaż biletów przewoźników autobusowych i kolejowych. Prowadzona 
od 2008 r. przez firmę Teroplan S.A. (dawniej Inventors.pl). Pod nazwą Teroplan wyszukiwarka 
dostępna jest również w Czechach, Niemczech, Serbii i na Ukrainie. Siedziba firmy znajduje się 
w Krakowie.
e-podróżnik.pl oferuje bazę ponad 1000 rozkładów jazdy przewoźników autobusowych oraz 
kolejowych (w tym PKP Intercity oraz Przewozów Regionalnych). W 2013 r. baza przewoźników 
została uzupełniona o komunikację miejską, co dało możliwość wyszukania połączeń od drzwi 
do drzwi. Dane o komunikacji miejskiej dostępne są dla Białegostoku, Bydgoszczy, Elbląga, 
Gorzowa Wielkopolskiego, GOP, Grudziądza, Kielc, Koszalina, Krakowa, Kutna, Lublina, Łodzi, 
Olsztyna, Opola, Piły, Poznania, Radomia, Rzeszowa, Szczecina, Torunia, Trójmiasta, Warszawy, 
Wrocławia i Zielonej Góry.
Poprzez serwis można kupić bilety ponad 300 przewoźników krajowych i międzynarodowych. Do 
października 2015 r. oferta sprzedażowa ograniczona była tylko do przewoźników autobusowych, 
po czym ofertę rozszerzono o bilety kolejowe Arrivy RP i Kolei Małopolskich. Od 2017 r. dostępna 
jest oferta Przewozów Regionalnych i Kolei Śląskich, łącznie z biletami okresowymi. Oprócz strony 
internetowej funkcjonuje również całodobowa infolinia pod numerem 703 402 802 oraz aplikacja 
mobilna na Androida. Serwis zintegrowany jest z platformą mapową OpenStreetMap8.

Zapoznaj się z funkcjonalnością wyszukiwarki połączeń autobusowych e-Podróżnik. Serwis 
oferuje także wyszukiwanie połączeń kolejowych i komunikacji miejskiej, jak również możli-
wość zakupu biletów wybranych przewoźników autobusowych i kolejowych. Serwis polecany 
szczególnie dla osób podróżujących do niewielkich miejscowości, gdzie komunikację przejęli 
przewoźnicy prywatni.

Wybierz serwis www.e-podróżnik.pl

W serwisie obowiązują dwie zakładki, czyli możliwości ustawienia wyszukiwania:
• Rozkład Jazdy i Bilety z opcją „w jedną stronę”/„w obie strony”,
• Bilety okresowe.

Ustaw wyszukiwarkę połączeń na zakładkę „Rozkład jazdy i bilety”, wybierz miejsce wyjazdu 
oraz miejsca docelowe podróży.

8 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/E-podr%C3%B3%C5%BCnik.pl
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• Zwróć uwagę, iż nazwy miejscowości mogą powielać się w kilku województwach,
• W okno wyszukiwarki miejsca możesz wpisać nazwę miasta/przystanku/ulicy/adres,

Ustaw datę w kalendarzu, godzinę przyjazdu lub odjazdu.
Przed naciśnięciem „znajdź połączenie” zastanów się nad zaznaczeniem opcji: preferuj bez 

przesiadek/tylko bilet on-line.

Zapoznaj się ze szczegółami wybranego połączenia, w naszym przypadku z miejscowości 
Warszawa (woj. mazowieckie) do miejscowości Rowy (woj. łódzkie).

Sprawdź możliwość zakupu biletu on-line na wybranej trasie.

Ćwiczenie podsumowujące
Znajdź najszybsze połączenie z miasta Gdańsk (woj. Pomorskie) do Jasła (woj. Podkarpackie), 
w wybranym dniu tygodnia roboczego.

Ćwiczenie podsumowujące
Znajdź bezpośrednie połączenie z Pruszcza Gdańskiego (woj.Pomorskie) do Warszawy (woj.
mazowieckie). Ile średnio trwa podróż?

Polskie Koleje Państwowe S.A. (PKP S.A.) – www.pkp.pl/   
Poznaj funkcjonalność serwisu Polskich Kolei Państwowych.

Polskie Koleje Państwowe S.A. (PKP S.A.) 
– jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 
powstała w wyniku komercjalizacji przed-
siębiorstwa państwowego Polskie Koleje 
Państwowe. Jedynym akcjonariuszem 
spółki jest Skarb Państwa, który reprezentuje 
obecnie Ministerstwo Infrastruktury. PKP S.A. 
pełni nadzór właścicielski nad spółkami 
Grupy PKP9.

Zapoznaj się z informacjami serwisu, 
uszeregowanymi w menu: strefa pasażera/
aktualności/kup bilet/bez barier/dworce/
pytania i odpowiedzi/kontakt.

9 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Koleje_Pa%C5%84stwowe, więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Grupa_PKP.
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Zwróć uwagę na zakładkę „bez barier” – wpisując nazwę stacji/ dworca w oknie wyszukiwarki, 
dowiesz się jakie udogodnienia oferuje ww stacja.   

Okno wewnętrznej wyszu-
kiwarki, pozwala na wyszuka-
nie połączenia. Uzupełnij pole 
„z”/„do” – stosuj nazwy stacji, 
obowiązujących w wybranych 
miejscowościach. Wyszukiwarka 
w polu podpowiedzi umożliwi Ci 
wybranie konkretnej nazwy stacji 
w obszarze jednego miasta.

Korzystając z kalendarza, 
wybierz konkretną datę oraz 
przybliżoną godzinę odjazdu lub 
przyjazdu do miejsca docelowego.

Skorzystaj z opcji „rozwiń” 
i zapoznaj się ze szczegółowym 
omówienie wybranego połącze-
nia wraz z opcją KUP BILET10.

Ćwiczenie podsumowujące
Znajdź połączenie z Warszawy do Małkini, w trzecim dniu dowolnego miesiąca br. Wyjazd 
ok. godziny 10:00 rano.

10 format pliku (tzw .pdf) został omówiony przy temacie „Warszawski Podręcznik E-Seniora” oraz „Wykaz Punktów 
PCWS” (strona 5).
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Jak kupić bilet „przez Internet”? To proste. Wróć do głównej strony serwisu oraz skorzystaj 
z możliwości zakupu biletu poprzez Internet – opcja: KUP BILET.      

Wyszukaj interesujące Cię połączenie, wybierz aktywną opcję zakupu biletu „kup bilet”.

Zapoznaj się z kolumną z informacjami m.in.; instrukcja, FAQ (zbiór często zadawanych pytań, 
ang. Frequently Asked Questions), regulamin i cennik oraz legenda.

Po wybraniu interesującego Cię połączenia, zacznij wypełniać formularz zakupu biletu:
• zwróć uwagę na przysługujące zniżki,
• podczas jednego zakupu on-line możesz kupić kilka biletów, w formularzu wpisz imię 

i nazwisko jednej osoby, która z pewnością odbędzie podróż. Pasażer ten musi zabrać ze 
sobą dowód osobisty i okazać go podczas kontroli biletów,

• do chwili opłacenia należności za bilety, funkcjonują one w systemie PKP jako 
zarezerwowane.
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Przejazdy autobusowe w kraju i za granicą – www.flixbus.pl   

PolskiBus.com – polski przewoźnik autokarowy ze szkockim kapitałem, świadczący usługi ko-
munikacji ekspresowej na trasach krajowych i międzynarodowych, należący do Souter Holdings 
Poland sp. z o.o.
Od 2018 roku PolskiBus.com nie prowadzi działalności pod własną marką, lecz świadczy usługi 
przewozowe dla niemieckiej platformy Flixmobility, która jest właścicielem marki FlixBus11.

Korzystając z nabytych umiejętności, znajdź połączenie z Wrocławia do Krakowa w dowolnym 
dniu i o dowolnej godzinie.   
Zapoznaj się z wynikiem wyszukania połączenia autobusowego, przykładowo na trasie Wrocław – 
Kraków. Lewa strona witryny internetowej umożliwia zastosowanie filtrów i zawężenie wyników 
do: wyjazdu i przyjazdu w wybranym przedziale godzinowym, wyboru przejazdu z przesiadką 
lub wyłącznie podróży bezpośredniej.

11 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/PolskiBus.com
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Rozszyfruj funkcje menu (górny zielony pasek):
• MAPA – graficzne przedstawienie miejscowości, do których dojedziemy busami firmy 

FlixBus,
• Zaplanuj swoją podróż – wybierając tę funkcję, możesz m.in. wybrać nazwy konkretnych 

miejscowości, do których dojedziesz, korzystając z usług przewoźnika FlixBus.
*Zwrócić uwagę, iż ważne informacje dotyczące firmy mogą znajdować się w dolnej części serwisu.

WarSztat 4. miejSca na mapach GooGle/GooGle mapS

Google Maps (www.google.com/maps)– serwis internetowy umożliwiający wyszukiwanie obiektów, 
oglądanie map, zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi, 360° panoramiczne widoki z poziomu ulic 
(Street view), natężenie ruchu ulicznego w czasie rzeczywistym oraz planowanie tras podróży 
samochodem, transportem publicznym, rowerem, pieszo, samolotem, czy promem. Został 
stworzony w 2005 roku przez Google. Jest darmowy dla niekomercyjnych użytkowników12.

Wybierz dowolne miejsce w Google Maps oraz przestudiuj przydatność serwisu. Temat ten 
w podstawowej części omówiony został podczas pierwszych warsztatów.

Zaloguj się do serwisu (lewa strona witryny), korzystając z adresu e-mail w domenie @gmail. 
Logowanie umożliwia nam skorzystanie z dodatkowych opcji serwisu, takich jak: zapisywanie 
trasy czy przesłanie wyników wyszukiwań oraz zamieszczanie własnych opinii i publikowanie 
zdjęć o wybranym miejscu.

12 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapy_Google
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Wpisz w okno wyszukiwarki dowolne miejsce (w naszym przypadku jest to hotel w Gdańsku).  
Z informacji poniżej wybranego 

miejsca wybierz: „hotele” i zapoznaj 
się ze szczegółami wyszukanej oferty 
noclegowej: zakres cenowy/możliwość 
przejścia na oficjalną stronę interne-
tową hotelu/translator strony – wersja 
językowa/opinie użytkowników 
o wybranym miejscu noclegowym.

Na przykładzie wybranego hotelu 
przeanalizuj funkcjonalność zapisz – 
w „ulubionych”, zaznacz zieloną flagą 
„chcę tam pojechać”, oznaczaj ważne 
dla Ciebie miejsca gwiazdką lub utwórz 
nową listę ciekawych miejsc.

Poniżej możesz obejrzeć zdjęcia 
wybranego hotelu (restauracji, archi-
tektury, miejsca), które internauci 
umieścili w Google Maps oraz zapoznać 
się z opiniami internautów o wybranej 
lokalizacji – cały czas poruszamy się 
w obszarze lewego panelu witryny 
internetowej. Z chwilą zalogowania, 
także możesz dodać własne zdjęcia 
oraz opinię.   
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Przeglądaj zdjęcia w Google Street View – Google Maps

Google Street View – funkcja Google Maps i Google Earth, która zapewnia panoramiczne (prawie 
cała sfera) widoki z poziomu ulicy i pozwala użytkownikom na wyświetlanie wybranych części 
świata13.

Po wybraniu dowolnego miejsca na kuli ziemskiej, możesz dokładnie obejrzeć obiekt i poczuć 
się jak turysta. Zdjęcia z charakterystyczna „zakręconą strzałką” pozwalają na obrót wokół 
własnej osi o 360 stopni.   

Ćwiczenie podsumowujące
Skorzystaj z funkcji „wyznacz trasę” i zinterpretuj wynik wyszukania trasy ze stacji PKP Gdańsk 
do pensjonatu o nazwie Bursztynek we Władysławowie. Zastosuj zmianę środka transportu, 
wybierz najlepszą dla Ciebie trasę.
Podpowiedź:   

Ćwiczenie podsumowujące
Znajdź panoramiczne zdjęcie Molo w Sopocie (Polska).

13 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Google_Street_View
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Google Earth

Korzystając z usługi Google Earth www.google.pl/intl/pl/earth/ możesz dokładnie obejrzeć 
dowolne miejsce na kuli ziemskiej. Usługa działa wyłącznie w przeglądarce Chrome.         

Zauważ, iż w menu (trzy kreski w lewym górnym roku) znajduje się powtórzenie ikon z lewej 
części ekranu. Znaczenie ikon:

• lupa – wyszukaj miejsce,
• koło sternicze/odkrywca – przygotowane przez serwis wybrane miejsca na kuli ziemskiej 

(opis angielskojęzyczny),
• kostka do gry/szczęśliwy traf – daj się zaskoczyć, Google Earth wybierze dla Ciebie 

miejsce,
• karteczka/moje miejsca – zaloguj się, wówczas w Google Earth będziesz mógł/mogła 

zapisać swoje ulubione miejsca na mapie świata,
• trzy kropki z połączoną linią/udostępnij – skorzystaj z tej opcji, jak będziesz chciał się 

podzielić informacją z przyjaciółmi i udostępnić im link do wybranego miejsca,
• linijka/mierz długość, odległosć – masz możliwość zmierzenia objętości terenu, jak i od-

ległości z wybraniem jednostki miar.

Ćwiczenie podsumowujące
Wybierz kilka miejsc na mapie świata, zastosuj opcje: zmiana mapy/widok zdjęcia/przybliż – 
oddal/wyznacz trasę.
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WarSztat 5. bilety SamolotoWe

Połączenia lotnicze możesz sprawdzić, wybierając konkretną stronę internetową linii lotniczych 
lub korzystając z twz. wyszukiwarek lotów, czyli serwisów przeszukujących interesujące Cię 
połączenia lotnicze w najpopularniejszych serwisach linii lotniczych.

Rezerwację biletów lotniczych przećwiczymy, korzystając z serwisu Wizz Air – https://wizzair.
com/pl-pl
Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft. nazwa skrócona Wizz Air – węgierskie tanie linie lotnicze, 
obsługujące Europę Środkowo-Wschodnią, Europę Zachodnią, Gruzję, Izrael i Turcję.
Wizz Air posiada 29 baz operacyjnych, w tym 5 w Polsce – w Katowicach (główna polska baza 
operacyjna firmy), Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Zagraniczne bazy przewoźnika to 
m.in. Belgrad, Budapeszt, Bukareszt, Kluż-Napoka, Kutaisi, Kiszyniów, Praga, Ryga Sofia, Târgu 
Mureș, Skopje, Kijów, Timișoara i Wilno.
W 2018 roku przewoźnik uruchomił kolejną bazę operacyjną zlokalizowaną na lotnisku Wiedeń-Schwechat 
oraz rozszerzając siatkę połączeń z tego portu do Walencji, Rzymu, Valletty, Bari i Tel Awiwu14.

Przykładowo, wybierzmy lot z Warszawy do Turynu, dla dwóch osób dorosłych i dziecka. Jeśli 
zdecydujesz się na zakup biletu, serwis wymaga logowania.   

Zwróć uwagę na: wybór lotniska/dostępność lotów w kalendarzu/rozróżnienie kategorii 
wiekowych.

Wybierz jedną z proponowanych tras lotu, przeanalizuj wybrane połączenia/ew międzylądowanie 
i czas oczekiwania.   

14 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wizz_Air
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Oferta przewoźnika to 3 różne pakiety, zapoznaj się z opisem pakietu i wybierz dogodny pakiet 
dla Ciebie.

• Pakiet 1: Basic – podróże 
bez obciążeń,

• Pakiet 2: Wizz Go Family 
– spakuj się i oszczędzaj,

• Pakiet 3: Wizz Plus 
Family – wszystko i pełna 
elastyczność.

W każdym kolejnym kroku uważnie wprowadzaj dane i weryfikuj wybrane opcje w panelu 
bocznym. Ostatni krok to dokonanie płatności.   

Ćwiczenie podsumowujące
Z głównej strony przewoźnika zapoznaj się z zakładką „Zaplanuj”, w której znajdziesz pomocne 
informacje i wskazówki:

• Wyszukiwarka cen,
• Mapa kierunków,
• Plan wyjazdu,
• Hotele,
• Samochody.
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Bilety na atrakcje
Zapoznaj się z funkcjonalnością: „Bilety na atrakcje”, którą znajdziesz w zakładce „Zaplanuj” 
(główna strona serwisu Wizz Air).

Znajdziesz tam informacje o wybranej rozrywce, obowiązujący termin, zasady rezygnacji, język 
w jakim będzie porozumiewał się przewodnik, opinie internautów.   

Rejestrując się w serwisie, masz dostęp do rozszerzonych funkcji serwisu, m.in. możliwość 
rezerwacji atrakcji turystycznych, podgląd historii wyszukiwań oraz możliwość zapisywania 
miejsc czy wydarzeń do listy ulubionych.

Poznaj inne serwisy/wyszukiwarki lotów:
• Skyscanner – tanie loty – www.skyscanner.pl
• Esky – tanie loty i nie tylko – www.esky.pl
• Ryanair – tanie loty – www.ryanair.com/pl/pl/
• Kayak (wyszukiwarka wielu linii) – https://www.kayak.pl/
• Śledzenie lotu samolotów – https://www.flightradar24.com/



e-turystyka, strona 26

WarSztat 6. rezerWacje nocleGu

Wyszukiwarka noclegów: www.booking.com
Booking.com jest metawyszukiwarką do składania zamówień. Witryna ma ponad 29 094 365 
ofert w 143 172 miejscach w 195 krajach i terytoriach na całym świecie. Każdego dnia na stronie 
internetowej zarezerwowanych jest ponad 1 550 000 noclegów15, 16.  

Skorzystaj z wewnętrznej wyszukiwarki w serwisie i wpisz dowolne, interesujące Cię miejsce 
podróży. Zapoznaj się z prezentowanymi ofertami, skorzystaj z lewego panelu filtrów (zawężenia 
wyników):

 – filtruj według następujących kryteriów np. wg ceny,
 – możliwości szeregowania wyników wg: wybrane dla podróżujących w pojedynkę, cena (od 

najniższej), ocena gości i cena, gwiazdki oraz (ukryte pod trzema kropkami) liczba gwiazdek 
i cena, odległość od centrum miasta, najczęściej i najlepiej oceniane.

Ćwiczenie podsumowujące
Sprawdzę ofertę pensjonatów w Rzymie (Lacjum, Włochy).

TripAdvisor
TripAdvisor (www.pl.tripadvisor.com) – amerykański agregator opinii o przedsiębiorstwach 
turystycznych z siedzibą w Needham, Massachusetts. W swojej ofercie ma również interaktywne 
fora dla podróżników, w tym w języku polskim. Serwis może pochwalić się ponad 60 milionami 
użytkowników, którzy napisali 170 milionów recenzji i opinii dotyczących hoteli, restauracji, atrakcji 
turystycznych i innych firm związanych z podróżami. W lutym 2012 roku, TripAdvisor przekroczył 
barierę miliona polskich użytkowników17.

Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności serwisu, zarejestruj się (załóż konto), a następnie 
zaloguj się do serwisu. W górnym pasku menu zwróć uwagę na dział: atrakcje. Przeglądając oferty, 
15 Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Booking.com
16 Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Booking.com, więcej na: https://www.booking.com/content/

about.pl.html, https://www.mniejzawiecej.pl/booking/co-to-jest/, https://subiektywnieofinansach.pl/
rezerwujesz-hotele-na-portalach-typu-booking-com-i-myslisz-ze-oszczedzasz-cztery-bolesne-przygody/

17 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/TripAdvisor
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warto zaznaczyć termin pobytu, ponieważ wybrane wydarzenia kulturalne mogą odbywać się 
w konkretnym terminie (przed, po planowanym pobycie).

Dokładnie przeanalizuj wybraną atrakcję: zapoznaj się z recenzjami internautów oraz informa-
cjami teleadresowymi o miejscu.    

Unikatowa funkcjonalnością serwisu jest możliwość tworzenia osobistych planów podróży 
i zapisywanie ich na koncie w serwisie.
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Po wybraniu opcji „zapisz” zaczynasz budować plan podróży, nazwij podróż „Wrocław”. Wybierz 
i zapisz kilka innych atrakcji Wrocławia.

*serwis wiąże pozostałe kryteria z wybranym miejscem: hotele/restauracje/loty 

Ćwiczenie podsumowujące
Do Podróży dodaj hotel, kierując się bliskością do miejsc zapisanych w podróży oraz atrakcyjną 
ceną i dobrą oceną użytkowników.

Inne interesujące serwisy znajdziesz na stronach:
• www.nocowanie.pl
• www.travelist.pl/
• www.travelplanet.pl
• www.trivago.pl
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WarSztat 7. inSpiracje do podróży

• Serwis Meteor-Turystyka – www.meteor-turystyka.pl 
Meteor-turystyka.pl to serwis, który powstał z myślą o wszystkich osobach poszukują-
cych tanich i sprawdzonych noclegów w różnych regionach Polski. W naszym portalu 
znajduje się bogata baza aktualnych miejsc noclegowych w górach i nad morzem, 
a także w najbardziej atrakcyjnych polskich obszarach turystycznych takich jak Mazury, 
Sudety, Tatry czy Pieniny. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, dołożyliśmy 
wszelkich starań, aby w serwisie Meteor-turystyka.pl znalazł się duży wybór obiektów 
noclegowych o zróżnicowanym standardzie. Dzięki temu za pośrednictwem naszej 
witryny można wyszukiwać nie tylko hotele i apartamenty, ale także pensjonaty, wille, 
pojedyncze pokoje oraz kwatery prywatne18.

• Dział „turystyka” w serwisie Wirtualnej Polski: www.turystyka.wp.pl/ 
Bogate informacje na temat różnych miejsc i atrakcji turystycznych. Doskonała baza 
inspiracji.

• Wakacje.pl (www.wakacje.pl/) to pierwszy portal turystyczny w Polsce i dynamicznie 
rozwijająca się sieć salonów stacjonarnych na terenie całego kraju. Marka powstała 
w 1999 roku jako samodzielny serwis, a od 2009 roku stała się fundamentem utwo-
rzenia spółki Wakacje.pl S.A., utrzymując pozycję lidera na rynku turystycznych usług 
internetowych19.

• QTVR-Poland: http://www.qtvr-poland.com/ 
Otwarty, niekomercyjny projekt mający na celu:
– Popularyzację sferycznej fotografii panoramicznej, jako nowoczesnej i efektownej formy 

fotograficznej a także zwrócenie uwagi na jej wartość promocyjna i reklamową.
– Zaprezentowanie wielowiekowego dorobku kulturowego Polski oraz popularyzację kra-

jowej turystyki poprzez prezentację obiektów i miejsc o dużej atrakcyjności turystycznej.
– Zaprezentowanie obiektów infrastruktury turystycznej.
– Prezentację sylwetek i dorobku polskich fotografików zajmujących się tematyką sferycznej 

fotografii panoramicznej.
*z menu górnego wybrać zakładkę: lokalizator atrakcji turystycznych

Ćwiczenie podsumowujące:
Na przykładzie serwisu: podroze-forum.pl/, zapoznaj się z formą FORUM.

• jak działa forum 
internetowego/FAQ,

• wybierz i zapoznaj się z przykła-
dowymi tematami/wątkami,

• skorzystaj z wewnętrzne wy-
szukiwarki j forum.

18 Źródło: https://meteor-turystyka.pl/
19 Źródło: https://www.wakacje.pl/oportalu.html


