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Wczoraj flagi, dziś stolice. Ciągnie nas wielki świat w czasie kiedy trzeba przebywać w domu lub w
jego pobliżu…
Ale przecież podróżowanie po świecie, także to palcem po mapie, może być bardzo ciekawe. Można
poznać miejsca, o których nigdy wcześniej się nie słyszało, nazwy których nie sposób wypowiedzieć, a
na dodatek umieć te obiekty wskazać na mapie!
Na początek łatwe zadanie: startujemy w Wilnie, następnie Ryga i Tallin.
Czyją stolicą jest Tallin? A Ryga? Leżą one blisko siebie – w którym miejscu na mapie szukać?
Teraz skoczymy sobie do Ankary – czy już wiecie w jakim państwie jesteśmy?
No to teraz po drodze wstąpimy do Nikozji – tak, tak to ……………………
Jesteśmy niedaleko więc zwiedzimy Bejrut, Damaszek i Jerozolimę czyli które państwa Bliskiego
Wschodu?
Teraz może trochę dalej – proponuję Islamabad, Katmandu, Tajpej i Tokio. Przemknęliśmy przez Azję,
czeka nas skok przez Pacyfik i już jesteśmy w Ameryce Południowej.
Tu najprościej będzie zwiedzić Santiago. Następnie przez Buenos Aires udamy się do Montevideo, a
stamtąd przez Asuncion, La Paz, Limę i Bogotę, najpewniej samolotem do Waszyngtonu i Ottawy.
Tym sposobem „zaliczyliśmy” obie Ameryki.
Teraz gdzie? Do Afryki. I to będzie prawdziwe wyzwanie. Najpierw lądujemy w Kapsztadzie.
Następnie Gaborone, Lusaka, Kinszasa i Ndżamena.
Później koniecznie musimy zahaczyć o Kair [to już wiadomo gdzie], Trypolis i Rabat.
Następnie przez Madryt, Berno, Lublanę, Budapeszt i Bratysławę będziemy kierować się do domu.
Kto pokusi się o narysowanie mapy tej podróży? Które kraje odwiedziliśmy?
Świat jest wielki, takie wyprawy można organizować na wiele sposobów więc jeszcze nieraz
wybierzemy się dookoła globu. Następnym razem inną trasą.
Życzę miłego podróżowania. Na szczęście dzisiaj, gdy tylko zechcemy możemy wirtualnie przenieść
się w najdalsze zakątki świata. Kliknąć nazwę i zaraz pojawi się mnóstwo wiadomości o
najróżniejszych miejscach na Ziemi. Korzystajmy z tego, zwłaszcza teraz kiedy mamy trochę więcej
wolnego czasu i zamiast się nudzić poznawajmy świat. Jest naprawdę ciekawy.
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