
24 – 30 SIERPNIA 

 

CARVOEIRO – PORTUGALIA 

 

23.08. 

     Odbieram Karola o 21.50 i jedziemy do mnie. Karol jest wesoły, 

dopiero co przyjechał z Rzymek. Opowiadał, że był w Gościnie, 

gdzie grał w kręgle, w Kołobrzegu na kręcącej się kawiarni i w 

Dźwirzynie na zjeżdżalni, a towarzyszyła im 19-letnia już Kasia z 

Rzymek. Przyjeżdżamy do mnie i akurat leci film o szkielecie 

stegozaura, który został zniszczony w trakcie bombardowania 

Londynu. 

 

24.08. 

     O 6 rano schodzimy do taksówki czekającej pod blokiem. 

Mieliśmy lecieć do Turcji do hotelu pełnego różnych atrakcji, z 

pełnym wyżywieniem, ale nie było zgody na kraj arabski. Na 

lotnisku Karol mówi, że chciałby do domu, żeby sobie do woli 

pograć na komputerze. Samolot staruje o 8.25 i zasypiamy, nie 

interesuje nas start. Śpimy prawie połowę czasu lotu. Kiedy się 

budzimy, widzimy mgły i góry, a za chwilę widać brzeg morski i 

pytam stewardessę, czy to już początek Hiszpanii, Odpowiedziała, 

że tak, potwierdzając równie entuzjastycznie co fałszywie, bo 

chyba sama nie wiedziała, doszedłem do wniosku, że to brzeg 

Francji. A że nie widać z góry żadnej granicy, za chwilę musiała być 

Hiszpania. Najciekawsze było ostatnie pół godziny lotu, 

przesiedliśmy się na inne siedzenia blisko okna i podziwialiśmy 

widoki. Samolot leciał wzdłuż wybrzeża, a pod spodem przesuwały 

się małe i większe porty i mariny, przyssanie dla łodzi 
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wypływających w morze. Pojawiły się podwodne smugi, Karol 

pyta, co to jest, mówię, że to płytka woda przy brzegu, a pod 

spodem w ten sposób ukształtowania powierzchna. Potem było 

coraz ciekawiej – półwyspy i wyspy z piasku. Dziwne punkciki i 

linie, które były chyba wyznacznikiem tras dla sportów wodnych i 

na koniec mokradła i bagna, zielone wzory nadające się na 

wzorzysty krawat, a samolot się obniżał i wyglądało to pięknie – 

zielone zygzaki cudownie ukształtowane przez naturę, ale my 

chyba chcieliśmy na nich wylądować, bo było już chyba trzy metry 

do ziemi, a pewnie faktycznie pięć albo dziesięć, dopiero wtedy 

zaczął się pas startowy lotniska Faro.  

 

 
 

     Na dworze temperatura podobna do polskiej, szukamy 

przedstawiciela Alfa Star i jedziemy busem z parą innych młodych 

turystów do hotelu. Po drodze mijamy dwa aquaparki, do których 

się wybieramy, a jeszcze na lotniku zabieramy ulotki z dyskontem 

do tych parków.  
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   Przyjeżdżamy do Carvoeiro – jest to miasteczko nieduże, ale 

dużo turystów, zatrzymujemy się pod hotelem, a Karol mówi, że 

myślał, że będzie gorszy, a do plaży po lewej jest 50 metrów. Pokój 

219 też wydał się Karolowi fajny, nie ma balkonu, ale jest widok z 

dwóch okien na basen. Są też drzwi prowadzące do innego pokoju 

– jak we Francji – przypomniał Karol. 

 

 
 

    Idziemy na miasto na chwilę po coś do picia, widzimy 

nadmuchiwanego krokodyla za 13 €, potem nawet za 10 €. 

Idziemy na plażę, gdzie jest dużo wielkich muszel. Plaża ma 

długość 200 metrów, za po obu jej stronach są wysokie urwiska, 

czyli wszystko tak jak w opiniach – na plaży ciągle jest wiele ludzi, 

bo jest mała. 
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     Mamy dużą łopatę i proponuję zrobić tunel, aby dokopać się do 

następnej plaży. Karol nie chce zostać, chce iść na basen, ale po 

przyjściu rezygnuje, bo jest za ciepło. Wracamy do pokoju, Karol 

intensywnie wygląda przez okno, a po pół godzinie mówi, że już 

możemy iść. Karol w zielonej kamizelce nie bał się wody i wziął 

różowy materac i na mim pływał, a ja na szerokiej oponie. Karol 

skoczył na mnie z brzegu, potem drugi raz i to tak boleśnie na 

środek uda, że myślałem, że się utopię. Gdyby woda nie 

zamortyzowałaby skoku, to chyba pękłaby mi kość udowa. Bolało 

jeszcze następnego dnia. Wracamy do pokoju i Karol znów 

stwierdził, ze nuda, więc zeszliśmy na dół i na siedzeniach w holu 

uruchomiłem w komórce sklep Play, założyłem konto 

palarzkarol@gmail z hasłem: karolgra i około godzinę synuś grał 

sobie siedząc na fotelu, a ja zrobiłem parę krótkich spacerów boso 

po okolicy szukając pizzerii. Potem poszliśmy do jednej z nich, ale 

była jeszcze zamknięta, więc poszliśmy dalej na spacer i doszliśmy 

do sklepiku, gdzie kupiliśmy czekoladowe lody na patyku. Karol 
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powiedział, że wybraliśmy dobre, a skoro tak się posililiśmy, 

można było ponownie pójść na basen. Późnej w pizzerii byliśmy 

pierwszymi gośćmi po południowym otwarciu, pytam czy siadamy 

przy stoliku wystawionym na ulicy, czy na eleganckim w środku, 

Karol wybiera stolik w środku i ogląda akwarium, a przez otwarte 

okno obserwuje, co się dzieje na zewnątrz. Za chwilę jest już pizza. 

Proponuję spacer na urwisko, ale Karol chce wracać do pokoju. 

Bierze komórkę i gra, a ja czuję ogromne zmęczenie, jest jeszcze 

słońce, jest godz. 20, w Polsce 21-sza i zasypiam jeszcze przed 

Karolem. 

 

25.08. 

     Slide & Splash. Wstałem godzinę przed Karolem i opisałem 

wczorajszy dzień. Karola trzeba dobudzić, bo smacznie śpi, a my 

mamy spotkanie z p. Magdą i nie wiadomo, czy na śniadanie zejść 

przed czy po spotkaniu z pilotką. O 8.40 idziemy na english 

breakfast.  
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     Karol je tylko grzankę i pół kiwi i nieco spóźnieni idziemy na 

spotkanie i prezentację wycieczek fakultatywnych – na południe 

Algarve, do Lizbony, Sewilli. Płacimy za ZooMarine i idziemy do 

pokoju. Spieszymy się, bo dziś jedziemy do wodnego parku 

rozrywki. Demonstruję to na łóżku kołysząc się ugiętych plecach i 

rękami naśladując ruch tłoku: slajd-and-splesz, aby po trzech 

obrotach zrobić nurka, jakby ześlizgując się głową w dół. Karol ma 

atak śmiechu, chce, żeby to powtórzyć jeszcze wiele, wiele razy. 

Pakujemy się, ale nie wiadomo, jak tam jechać i pytam o public 

transport w recepcji. Będzie autobus o 11.30, w porządku. Karol 

gra w holu, a ja idę jeszcze na mikro kawę do pokoju. Zdjęcie 

pokazuje Karola czekającego na przystanku.   
 

 
  

    Duży i pusty autobus podjeżdża punktualnie do Portimao. Jedzie 

przez 7 km chyba pół godzimy, zatrzymując się na różnych 

przystankach w większości niepotrzebnie. Wysiadamy i 

dochodzimy pieszo. Widzimy tłumy ludzi oczekujące na zjazd na 

szczycie wulkanu, z którego odchodzi wiele poskręcanych 



 
7 

zjeżdżalni w kolorze niebieskim. Kupuję szafkę na komórkę i 

łańcuszek i idziemy zjeżdżać na pierwszy niewysoki zjazd. Po 

pierwszym razie pytam Karola, czy w dalszym ciągu wolałby być w 

Katowicach, a Karol żywo zaprzecza, że nie i biegniemy na wyższe 

zjeżdżalnie, które mają różne straszne nazwy: Tornado, Twister, 

ale strach jest tylko tuż przed rozpoczęciem jazdy, a potem już nie 

i żeby dobrze zjechać, trzeba nawet się odepchnąć, bo kto hamuje, 

może nawet zatrzymać się pośrodku zjeżdżalni, co mi się zdarzyło 

raz a Karolowi też, z dużym pontonem. Stojąc kolejce do zjazdu 

Karol zauważył murzyna o białych spodach stóp. 
 

 
 

     Idziemy na ślizgawkę o jednej długiej prostej, wydaje się, że ma 

200 metrów, a rozpędza się chyba do 30-40 km/h i w czasie zjazdu 

strasznie pryska w oczy, że nic nie widać. Podoba nam się też ta 

zjeżdżalnia na wprost, gdzie na dźwięk gwizdka 5 osób zjeżdża 

jednocześnie, każdy na wydzielonym torze, ciało w czasie zjazdu 

skręca mimowolnie i wpada się do wody pod różnym kątem, np. w 
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położeniu bocznym, a samo wpadanie do wody jest 

nieodczuwalne, bo potem jest jeszcze długi ślizg po samej wodzie, 

zależy kto jaką pozycję przybrał. 
  

 
 

    Fajne były też „kocyki”, czyli zjazd na matach. Na zakończenie 

Karol zjechał jeszcze raz beze mnie, bo poszedłem po aparat zrobić 

na koniec parę zdjęć. Wracaliśmy pieszo około 2 godzin z przerwą 

na posiłek pod Intermarche. Karol wolałby wracać taksówką. 

Marsz był coraz trudniejszy, na szczęście wydawało się, że 

większość trasy jest z górki. Wróciliśmy o zmroku, kiedy w Polsce 

była już 22-ga.  

 

26.08. 

      Rano bolały mnie tak nogi, że ciężko było wstać z łóżka. A tego 

dnia nie było żartów – musiałem dobudzić Karola i pomaszerować 

na śniadanie, gdzie znów zjadł grzaneczkę z masłem, a ja najadłem 

się fasoli, przez co później w ciąg dnia brzuch o mało mi nie 

eksplodował. 
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     O godz. 10 podjechał autobus do ZooMarine, ok. 15 km, ale 

zabierał pasażerów z różnych miejsc, więc przejazd trwał godzinę. 

Na miejscu mamy czas do 17-tej, więc siedem godzin na miejscu.  

ZooMarine jest bardzo fajne, to najbardziej urozmaicony park, w 

jakim byliśmy. Zaczynamy od pierwszego pokazu delfinów, 

wchodzimy o 10.15 na zapełnioną prawie w całości widownię, 

parę tysięcy ludzi, ale znajdujemy wolne miejsce.  

     Przez kwadrans rozbawia nas kamera która wyłapuje 

poszczególne osoby w widowni i pokazuje je na wielkim ekranie, 

czasem jakąś parę z komentarzem, np. pocałuj mnie i wtedy ta 

para widząc siebie naprawdę się całuje, a wszyscy się bawią, 

krzyczą, klaszczą i śmieją się. Innym razem kamera pokazuje 

jakiegoś pana z chmurką, w której marzy o kuflu piwa, albo łysego 

z domalowanymi włosami. Według Karola myśmy też przez chwilę 

mignęli na ekranie i wtedy zaczął się pokaz delfinów, a było ich 

dziewięć.  
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     Pływały na plecach, skakały w górę, szły po wodzie, dwa naraz 

pchały pod wodą dziobem trenerkę pchając jej stopy po to, żeby 

na koniec unieść ją w górę na stojąco, wypchały na brzeg trenera 

udającego, że leży w wodzie nieżywy,  jako przykład jak 

zaskakująca jest empatia delfinów. 
 

 
 

     Potem idziemy na małą karuzelę, gdzie Karol jedzie na koniku 

morskim, a ja na ławce. Następnie korzystamy z dużego koła 

kręcącego się w górę, skąd jest widok na cały park i na morze i na 

okoliczną ubogą przyrodę, ceglastą ziemię. Następnie udajemy się 

na piracki show. Jest to opowieść o nudzącej się grupie piratów - 

czterech plus jedna kobieta, na których napada samotny wilk 

morski, wszystkich zabija i zabiera skrzynkę ze złotem, ale 

cudowny eliksir ratuje wszystkim życie. W trakcie spektaklu jeden 

z piratów wszedł na scenę i zjadł parę chipsów dziewczynie, która 

się śmiała z tego powodu, zamiast płakać z powody straty. 
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    Jest też część wodna i czekamy w kolejce do rwącej rzeki, ale 

idzie zbyt wolno i mówię, że nie zdążymy do dinozaurów, które są 

o 12.30, więc wychodzimy z kolejki tuż przez końcem oczekiwania  

(jak się okazało – niepotrzebnie, bo dinozaury były nie „o” tej 

godzinie lecz „od” tej godziny).   
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    Wchodzimy do ciemnego pawilonu z grupą angielskojęzyczną, 

Karol każe wszystko fotografować, a są tam ruchome eksponaty – 

stegozaur, diplodok, tyranozaur, raptor i najbardziej ostatnio 

lubiany triceratops. Jest też wulkan. Prawie wszystkie dinozaury są 

drapieżne, ruszają się i wydają odgłosy. Pokaz trwa 10 minut, po 

czym wchodzi za nami grupa portugalskojęzyczna. Chcemy iść 

ponownie do rwącej rzeki na gondole, ale kolejka w między czasie 

wydłużyła się, a sporo czasu stoi się w piekącym słońcu, więc 

rezygnujemy.  
 

 
 

     Głos z megafonu ostrzega przed słońcem i każe zakładać czapki 

stosować kremy z filtrem. Karol chce się wykąpać i skorzystać z 

wodnych atrakcji. Rozbieramy się do strojów kąpielowych i 

zjeżdżamy na niebieskim pontonie dwuosobowym, jak w Hansa 

Parku, ale trasa jest dłuższa, chcemy iść jeszcze raz, ale kolejka jest 

coraz dłuższa. Na zjazd rurą nie pozwolono Karolowi, straciliśmy 

przez to 20 minut, miarka była ciut, o dwa palce powyżej głowy 
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Karola, ciut za mało do 120 cm. Karol wchodzi do wody, dużego 

basenu z mnóstwem ludzi, torbę zostawiamy ratowniczce na 

krześle. Karol idzie na sztuczną falę. Potem ochładza się pod 

fontannami wytryskującymi z ziemi. 

     Dalej chodzimy i zwiedzamy w samych kąpielówkach. 

Dochodzimy do aquarium, gdzie znów można zobaczyć jakieś 

nowe ryby, mi spodobał się miniaturowy szczupak. Są jeszcze dwie 

inne atrakcje – pokaz lwów morskich, znów zaskakujący, bo było 

ich parę, co najmniej trzy, a były bardzo duże, była też jakaś 

historyjka do ich występu, jeden sea lion udawał nieżywego, było 

też tropienie przez detektywa i miłość do tej, co uratowała życie 

trenerowi. Lwy morskie ciągle pożerały ryby rzucane im do pyska 

przez trenerów z wiaderek. 
 

 

     Ostatnią atrakcją było kino 4D, gdzie był filmik o żółwiu, o 

którego biły się jakieś ptaki (żurawie) o wielkich dziobach. 

Wydzierały sobie tego małego z żółwia z dziobów, a on spadł do 

wody, a wtedy chlupnęło, a na nas spadł narastający deszcz i 
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byliśmy mokrzy.   Polewanie zdarzyło się zaraz po raz drugi, tym 

razem spowodowało je uderzenie wielką płetwą o wodę. Film 

skończył się na 12 min. przez odjazdem naszego autobusu i 

żałowałem, bo drugi dzień zwiedzania można było wykupić za 

tylko 8 €.  
 

  
    Autobus jechał znów ponad godzin, ciągle kręcąc się w kółko, 

minął Aqualand i Slide & Splash. Tuż przed centrum Carvoeiro był 

wypadek i ostatnie paręset metrów poszliśmy do hotelu pieszo, na 

czym nawet – jak zauważył Karol - skorzystaliśmy, przy okazji 

odkryłem, że wczoraj przepłaciliśmy 11 €, bo o tyle w lokalnym 

biurze podróży wycieczka była tańsza. Za to kupiliśmy sobie loda i 

poszliśmy do pokoju. Po małym posileniu się poszliśmy na basen, 

gdzie po wejściu do opon rzucaliśmy sobie piłeczkę. Potem Karol 

pozostał sam w wodzie i robiłem mu konstrukcje z opon, nawet 

trzech, do których wskakiwał, ale nie dało się na nich utrzymać. 
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    Po wyjściu poszliśmy na pizzę do restauracji na mieście, a Karol 

odkrył, że ryby w akwarium nas nie widzą, bo szyby są zrobione ze 

szkła weneckiego. Po posiłku uzgodniliśmy że Karol pogra na 

smallbigtheplayer, a ja pójdę do sklepu, wróciłem z chipsami, 

które Karolowi smakowały. I tak, przy głośnej muzyce na żywo z 

codziennych wieczornych koncertów na ryneczku dotrwaliśmy do 

końca dnia zasypiając jednocześnie. 

 

27.08.  

     Wstałem, kiedy był świt (7.40), opisałem wczorajszy dzień i 

poszedłem po wodę i croissanty do innego sklepu. Karol jeszcze 

spał. Coś zaczęło się dziać przy basenie, budzę Karola i patrzymy 

przez okno co to za sprzęt facet odpala przy basenie – mały wodny 

odkurzacz do zbierania piasku z dna. Śniadanie celebrujemy długo, 

bo Karol ma nowe zajęcie – gra na komórce. Po powrocie do 

pokoju nagrywamy różne teksty i śmiechy, które program w 

komórce przetwarza zmieniając zabawnie zabarwienie głosu. 

Narywamy także różne wersje wakacyjnego przeboju:  

Kto nie będzie pił napoju 

Ten nie będzie sikał 

A kto będzie pił ten napój 

Będzie długo sikał 

     Chcę iść na spacer do grot i hotelu wielopiętrowego 

wbudowanego w skały. Mijaliśmy go jadąc autobusem i wtedy 

Karol stwierdził, że chciałby taki mieć dla siebie. Ale dla Karola to 

za daleko i zgadza się iść tylko na plażę pod warunkiem, że potem 

będzie mógł trzy godziny grać w hotelu. W porządku, wychodzimy. 

Karol zapina kamizelkę zieloną i bierze oponę z basenu i wchodzi 
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do morza. Zaglądam za nim, a jednocześnie szybko buduję basen, 

obok piramidę, a z drugiej strony głowę - czaszkę. Woda 

błyskawicznie się przysuwa i zalewa basen. Zaczynaliśmy budować 

coś z piasku jako pierwsi na plaży, a pół godziny później jest już 

dziesięć budowli w zasięgu wzroku. 
  

 
 

     Inne dzieci podchodzą i skaczą do naszego basenu. Fala 

podchodzi coraz bliżej i zalewa nam reklamówkę i buty. Widzę, że 

także grota jest zalana wodą, a jeszcze parę dni temu była sucha. 

Biegniemy tam i w chwili kiedy fala się cofa wbiegamy do samej 

groty i już wiem teraz, dlaczego byłem pierwszego dnia zdziwiony, 

że ktoś tam niby wysypał muszle. Teraz dosięgały tam fale i 

wyrzucały na brzeg mnóstwo atrakcyjnych muszli – tych wielkich i 

wachlarzowatych. Zbieramy je i nagle martwię się o powrót na 

plażę, bo fale odcinają nam drogę i roztrzaskują o skały. Uciekamy 

stamtąd na dwa etapy uciekając przed kolejną falą. Ale morskie 

łupy są naprawdę dorodne – większe muszle widziałem tylko nad 
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Morzem Czerwonym. Wracamy na nasze miejsce plażowe, a tam 

nasze sandały, reklamówka zostały zalane i przesunięte w głąb. 

Karol każe się zakopać i nasypuję mu piasek na ciało. Potem 

idziemy się opłukać pod miejski prysznic, a potem jeszcze raz do 

wanny w pokoju, bo wszystko jest zapiaszczone. Po kąpieli Karol 

zajmuje się grą i jeszcze zrzucamy oponę z okna do basenu. 

Schodzimy na dół na ulubiony fotel Karola, a ja idę po Fantę i do 

biura podróży uzgodnić szczegóły wyjazdu jutro do Aqualandu i 

dopytać o szczegóły wyjazdu w piątek wieczorem na walkę byków. 

Niedrogo, ale sam występ i powrót jest zbyt późno. 
 

 
 

     Kilkakrotnie odchodzę od Karola grającego w holu na 

kilkunastominutowe spacery, na jednym z nich wchodzę na szczyt 

skarpy na naszej plaży, zbiegam do Karola i przekonuję, że musimy 

tam pójść, bo jest tam obok inna plaża, na której jest 7 osób, a nie 

dwieście, jak na naszej. Karol daje się namówić na wyjście w upał i 

idziemy szukając skrótów między budynkami, ale schody przy 
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samej plaży są prywatne. Znajdujemy inne i wchodzimy na szczyt i 

robimy zdjęcia. Karol poszedł paręnaście metrów dalej na miejsce 

widokowe i nieoczekiwanie odkrył ścieżkę prowadzącą wzdłuż 

przepaści do morza. Mówi, że szkoda, że nie wziął kamizelki do 

pływania i rzeczywiście można sobie wyobrazić sytuację, że 

uratowałaby ona życie, z tym, że przepaść jest na kilkadziesiąt 

metrów.  
 

 
 

     Idziemy wzdłuż kolczastych roślin i drzew i dochodzimy do 

zatoczki otoczonej skałami, a na dole jest plaża i zejście 

betonowym schodami. Jest tam nieco więcej osób, niż wydawało 

się początkowo, bo niektórzy są jeszcze poukrywani w skalnych 

wnękach, w sumie około 30 osób. Jest tam też nieduża morska 

niecka, platforma mogąca służyć jako brodzik w morzu. Poza tym 

skały są śliskie i w tym miejscu kąpiel jest dla odważnych. 

Wracamy do hotelu.  
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     Po południu schodzimy na basen, automatyczne drzwi 

otwierają się coraz węziej, zastanawiamy się, czy kiedyś nie uda się 

w ogóle przez nie prześlizgnąć i wejść na basen, zaś dzisiejsza 

zabawa polega na tym, że każdy ma 20 żyć, a uderzenie piłką w 

przeciwnika albo w jego ponton zabiera jedno życie. 

     Wieczorem idziemy na pizzę trzeci raz, tym razem wybieramy 

stolik na ulicy. Po jedzeniu idziemy do sklepu z pamiątkami, a w 

tym czasie ściemniło się całkiem na dworze, a my wyszliśmy ze 

sklepu z małymi klockami Lego Chima i poskładaliśmy je jeszcze 

tego wieczora przed zaśnięciem. 

 

28.08. 

     Tego dnia odpoczywamy na miejscu. Na śniadanie Karol zjada 

tosta i wypija dwie filiżanki czekolady. Potem idziemy na basen 

kontynuować wczorajszą zabawę polegającą na tym, że każdy ma 

tym razem 30 żyć, ale zabawa szybko kończy się, bo jeszcze jest za 

chłodno, a słońce poza basenem. 
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     Proponuję, że w czasie, kiedy Karol będzie teraz grał, pójdę na 

półgodziny spacer zobaczyć, czy jest jaka plaża w przeciwnym 

kierunku, niż szliśmy wczoraj. Kiedy wracam, mówię z 

entuzjazmem, że są piękne widoki i się wykąpiemy. Po dłuższej 

chwili wybieramy się na około 1,5-godzinny spacer – najpierw 

wdrapujemy się na szczyt zbocza od strony wschodniej 

miasteczka, mijamy kościół i zaczynają się drewniane platformy 

widokowe oraz stopnie do kontemplacji zachodów słońca. 

Drewniane schody prowadzą w dół, a kiedy się kończą, zaczynają 

schody wykute w skale prowadzące do skalistego brzegu. Mało kto 

tam próbuje się kąpać, są tylko rzeczy jednego odważnego, który 

zresztą zniknął.  
 

 
 

     Unikamy ryzykownego przejścia blisko przepaści i wracamy do 

drewnianej kładki. Ta kończy się nieco dalej przy parkingu i 

dochodzimy do skalistej ścieżki wijącej się między rzadką 

roślinnością, wzdłuż przepaści. Pokazuję Karolowi dwie palmy i 
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żółty parasol między nimi w oddali - to cel naszego spaceru. Karol 

mówi, że to blisko. Dochodzimy do kolejnej skalistej zatoczki, jest 

przepiękna, na jej środku pojedyncza skała wystaje z morza. 

Omawiamy ten fenomen, że morze wypłukało wszystko dokoła, a 

ta akurat skała, zbudowana może z innego minerału, oparła się 

falom. Poniżej jest mikro plaża, przed godziną nie była jeszcze 

zalewana wodą, a teraz niektóre fale zalewają ją całkowicie.  
 

 
 

     Zapomnimy później, że chcieliśmy na nią zejść, bo teraz przez 

nami niesamowity widok hotelu Tivoli*****, zwiedzamy go, 

jedziemy w górę do olbrzymiego holu recepcji, robimy tam sesję 

zdjęciową.  
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Potem przebieramy się w toalecie w kąpielówki i idziemy na dwa 

baseny w ogrodzie – najpierw mniejszy, gdzie rzucamy kolorową 

piłeczką, a potem na ten głęboki, trzymetrowy, gdzie Karol ratuje 

piłeczkę, która utknęła na środku. Idziemy na leżak, Karol posilił się 

croissantem i decydujemy o powrocie, tym razem ulicą – będzie 

szybciej. Po drodze wstępujemy do sklepu po Fantę, wodę i Kinder 

Bueno. Karol stwierdza, że jest najedzony i udaje się swój 

hotelowy fotel, a ja idę do pokoju po prysznic, kawę, pamiętnik i 

siadając na sąsiednim fotelu wszystko to opisuję, „aż do teraz”. 
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     Później Karol odzyskał siłę, żeby pójść dokądkolwiek, bo w 

godzinach wczesnopopołudniowych chyba udzieliła mu się ochota 

na sjestę, ożył wieczorem i poszliśmy na basen, gdzie pryskał mnie 

rurką do nurkowania, a zaraz potem poszliśmy nad morze pograć 

fioletową piłką Milka, starając się odbić nią coraz więcej razy – 

cztery, sześć, aż wreszcie osiem. Poszliśmy na skraj plaży, gdzie 

zaczynała się kamienna platforma omszała zielonym mchem. Były 

też małe zagłębienia skalne z wodą, a w nich małe rybki 

wyrzucone tu przez morze, które teraz było w odpływie, a 

uwięzione rybki i żyjątka gwałtownie przemykały w reakcji na 

widok cienia człowieka. Z drugiej strony plaży z kolei 

wydłubywaliśmy wielką zakleszczoną muszlę, która utknęła między 

innymi muszlami w szczelinie skalnej. W ciągu kilkudziesięciu 

minut nad większością plaży utworzył się cień i naprawdę zrobiło 

się przyjemnie. Obmyliśmy nogi  i poszliśmy do hotelu z 

kilkunastoma muszlami za pazuchą.  
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      Przyniosłem na kolację pizzę na wynos, ale Karolowi nie 

smakowała w niej zielona papryka. Wyszedłem i przyniosłem ze 

sklepu batonik Mika Oreo i był przepyszny - Karol zlizywał jeszcze 

opakowanie. Potem opowiadałem do snu bajeczkę o czterech 

Teletubisiach, które znalazły w lesie stary dziurawy but i poszły w 

prawo, w lewo, w przód i w tył aby dowiedzieć się, co się stało. 

Tinky Winkie spotkał włóczęgę który opowiedział mu swoją 

historię, jak musiał uciekać przed wilkami na drzewo. Dipsy chciała 

pożreć gąsienica. Lalę włóczęga przywiązał łańcuchem do swojego 

domu w lesie, a uciekając, zostawiała kawałki sukienki na 

drzewach. Po poszła razem z Tinkie Winky, Dipsy uwolnić Lalę. 

 

29.08. 

     Sobota. Karol jeszcze śpi o 8.50, ale muszę go obudzić, bo z 

godzinę wyjeżdżamy na ostatnią wycieczkę. Po śniadaniu idziemy 

na przystanek i czekamy na autobus do Lagos. Kierowca narzeka, 

że musi wydać resztę z 20 €, a jesteśmy jedynymi pasażerami. 

Wysiadamy na pętli – dworcu i idziemy pieszo mijając 

supermarket Jumbo. Nikt tu nie chodzi pieszo. Docieramy do Slide 

& Splash, tym razem bez komórki, portfela, rozbijamy się na 

trawie i idziemy na kolejne atrakcje – zjazd pontonami różowymi – 

pojedynczo i razem, czarną dziurę i wszystko inne.  
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     Dziś jest chwilami pochmurno i znacznie mniej ludzi i czekania 

w kolejkach, czeka się najwyżej po kilka minut. Jeden ze 

zjeżdżających traci przytomność i ratuje go czterech ratowników. 

Idziemy na pokaz ptaków, jastrzębi, marabuta i bociana. Śmiejemy 

się z murzynki, która ma białe stopy. W przerwie jemy muffinka 

Milka i cappuccino. Około 15-tej Karol mówi, że chciałby już być w 

hotelu.  
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     Ale potem przezwyciężamy słabość i biegniemy jeszcze raz do 

najlepszych zjeżdżalni. Jest 17.30. Pakujemy się i idziemy do sklepu 

Jumbo, tam Karol zachwyca się niskimi cenami towarów na 

wyprzedaży w dziale odzieżowym – trampki 3 €, klapki 1 €, dżinsy 

8 € itd. Robimy zakupy tylko spożywcze i biegniemy do autobusu 

na 18.40. Widzimy w oddali odjeżdżający już autobus Eva i coś mi 

mówi, że to nasz i dobiegamy do niego i łapiemy na rondzie, gdzie 

próbował włączyć się do ruchu. Kierowca nie chce nam otworzyć, 

ale w końcu otwiera drzwi. Nie wiem, czy mielibyśmy siłę iść 

dzisiaj pieszo, bo mamy kiepskie samopoczucie, nie stosowaliśmy 

kremów w ten pochmurny dzień. 

     Po powrocie idę po pizzę na wynos, a Karol ogląda Epokę 

Lodowcową 2 na kanale niemieckim. Potem schodzimy na dół, na 

zewnątrz jest koncert coraz głośniejszy. Dziś dowiadujemy się, że 

upadło nasze biuro podróży Alfa Star. W nocy są sztuczne ognie. 
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30.08. 

     Budzą nas potworne huki petard. Po śniadaniu idziemy a basen, 

a potem z pewnymi oporami na plażę. Długo uzgadniamy, co 

budujemy. Wypadło na ankylozaura – kolczastego jaszczura - 

oglądamy w komórce zdjęcia, jak zbudować głowę, łapy, ogon 

zakończony kulą. Na plaży robimy wykop i Karol kształtuje kulę 

kończącą ogon, a ja resztę ciała. Morze jest w przypływie, więc 

trzeba zabezpieczyć budowlę poprzez kanał odpływowy i nasyp. 

Morze zbliża się coraz bardziej i już wiemy, że nie uratujemy 

ankylozaura. Formuję jego łapę, Karol pomaga, dzieci się schodzą i 

oglądają, pytają i podziwiają i nagle wrzask: aaaa!!! – to fala 

podpłynęła taka duża i gwałtowna, że nie było już co naprawiać, 

bo we wgłębieniu zrobił się basen i dinozaur się w nim rozpłynął. 

     Chwilę potem poszliśmy do pokoju, długo się uprzednio myjąc 

pod miejskim prysznicem. Przyszedł sms, że mimo upadłości Alfa 

Star, my wracamy planowo i bez dopłat. 


