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FAST TRACK 

Czy podrozowanie sprawia Panu przyjemnosc? 

Jak cz~sto podr6zuje Pan stuzbowo? 

Jakct lini~ lotniczct wybiera Pani najch~tniej? 

Pana ulubione lotnisko? 

Najlepszy lounge? 

Ulubiony hotel w Polsce? 

Niezapomniany hotel na swiecie? 

Najlepsza restauracja w Polsce? 

Restauracja godna polecenia na 5wiecie? 

Najcz?-<cifd wyje:idi:am wcelacb sluzbowydJ jako cztonek Sfdmou;ej KomisjiSpraw 
Zagranicznych oraz polskiej delegac,jidoZgi"'11'1adzeniaParlamenlarnegoNA10. Prywat
nie hardzo luhi~ podrote do USA, prawie co rol..<>u odwiedzaminnestany. Na wakaqe 
wybieram jednok f.JOlskk kumrty Kolobrn'g, Sopot alboZakopane. 

Przynajmniej dwa 1'tl.zy w miesil:jcu. Moje podr6:i;e sqz:u;iqz:ane sqzpr-acq w bilateral
nych grupach mi¢zyparlamentamycb.jestem wia!przeuxxiniczqcymgrupy Polsko-Gtu
zifiskiej iPolsko-lzraelwiej, a tak:i:e obsen.vatoiT!m OBWE na Ukrainie i w krqjacb 

Kaukazu Poludniowego. SCI towyjazdy z niezwykle intensywnymprogramemspotkari, 
ale w miaf?mo:i:liwoSdsfal·am~ odkryc uroki ka:i:degomiasta i koniecznie spr6bowat 
lok.alnej kuchni 

Zdec,ydowanie LOT, nasz narodowy przeuKxtnik,j~tzau-sz:emoim pienoszym wyborem 

A co dla mnie najwazniejsze, wubieglym rokuzostalyurucbomione bezpoSrednie 
polqcz.eniado wielu miastw Europie Wscbodniej i naKaukazie. 

Na;bardziej tubi~./Ff( wNowymjorku, a takte inne amerykanski.e lotniska. Niekt6re 

moze trochc.fu:iprze .. ';tarzale, ale za to lal:lv¥J w komunikae-ji. A lqdowanie o zmierzchu w 
Los Angeles zapierazawsze dech w piersiach. 

Nie b<jc/lj oryginalny wybierajqclounge ueFrankjUrcie. Warszawskie Okr;cie te:i:moze 
tm-az poszczycit~ 110wym. i designerskimsalonemPolonez. Milo j~tmiee §wiadomo.SC, 

ze polskie lotnisko stara si~ o presti:i: i eumpejski standard 

Pi{;(:ioguiozdkowy Hotel Marine w Kolobrzegu, kt6ry jest przykladem pozyl:)tlknych zmian 
napolsl.,1mwybrze:i:u. whfetamtejszeSpazzewn~trznymjaaaziotwartymTialvetw 
zimie. W1r!Stouracji PerM are, szejkucbniArrnando, se~wujeUJJ1ql.kOlve Sr6dzienmomor
skiedania 

Maniottw 1bilisi to hotel do kt6rego wracamzawsze z prz;jemnoSciq. Maj~tatya:11yi 
elegancki, polotony bliskO parlamentu przy gl6u.mej aleiRustauel~ azarazem w samym 

1 centtum miasta. To hotel, kt6rego nie powstydzilahy si~ tadna stolica europejska. 
l 

Od wietu latam jadam w legendarnym Czytefniku. Wole to rniejsce odsejmowej !>tol6wkiz 
utoagi nadomowqkuchnif/ i al~(erc. ZSfdmu mam hlisko doR20 polotonego na 
Powi<tu. Wieczorami czasami wpadam na wino i polr;dwi,cfze szparagamidoMieli:yn
skiego. Polecam wyjqtkowy t.oeekendowy bnmch w HoteluHilton. 

Z najlepszymi tvstauraqamikojarzy misir;Nowy jork, a rnojq ulubiorl4.fest l.ocanda 

i li·nle w dzielnU.y 7Hbeca. £3/iskie mi te:i: sqportugalskie winiarnie jak slynny Graham's 
! wtneBarwPorlo. 
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