Adventure: Globe
Iceland Aventure 2012

Iceland Adventure to jedno z najdłuższych indywidualnych przejść przez Islandię.
Ponad miesiąc samotnego trekkingu, ponad 550 km marszu przez najbardziej
fotogeniczne miejsce na Ziemi.
Będzie to pierwsza odsłona projektu Adventure: Globe.

O Iceland Adventure 2012
Co planuję?
Ponad miesięczny indywidualny trekking przez Islandię.

Kiedy?
Na Islandii wyląduję 27. lipca i zostanę do 30. sierpnia.

Którędy?
Trasa połączy dwa brzegi wyspy. Miejsce startu to południowo-zachodni brzeg latarnia Reykjanesta. Punkt docelowy znajduje się ponad 550km dalej na
północnym-wschodzie, przy latarni na półwyspie Langanes. Będzie to jedno z
najdłuższych indywidualnych przejść przez Islandię oraz pierwsze tą trasą.

Dlaczego właśnie Islandia?
Bo to taka nasza europejska Nowa Zelandia. Odwiedzenie obu miejsc od zawsze jest
moim marzeniem. Zaczynam od Islandii.
Ta wyspa i jej mieszkańcy po prostu przyciągają. Wulkany kreatywności, gejzery
pozytywnej energii - w tych metaforach jest mnóstwo prawdy :)
A jednocześnie sama wyspa i jej niesamowite krajobrazy. Soczysta zieleń wzgórz i
nieskończona czerń wulkanicznych pustyń. Błękit lodowców i biel spiętrzonych rzek niesamowite połączenia których próżno szukać gdziekolwiek indziej na świecie. To
właśnie dlatego uważam, że to jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc Globu :]

Dlaczego trekking?
Bo na rowerze nie jeżdżę aż tak dobrze (jeszcze).
Bo nie da się biegać z takim dużym plecakiem (a szkoda).
Bo z samochodu niczego się nie da na prawdę zobaczyć.
Bo uwielbiam trekking ;]

Więcej o Iceland Adventure 2012 dowiesz się TUTAJ

O Adventure: Globe
Adventure: Globe to projekt podróżniczy oparty na wyzwaniach. Każdy z nas ich
potrzebuje. Wyzwanie zawsze jest przygodą a to właśnie dzięki nim nasze życie nie
jest nudne. Niezależnie czy wyzwaniem będzie ukończenie maratonu, wejście na
szczyt Kilimandżaro, opanowanie mandaryńskiego, awans w pracy czy zrobienie
idealnej kanapki ;) Wyzwaniem może być nawet najbardziej prozaiczna czynność wszystko zależy od tego jak do niej podejdziemy.

Jak to działa?
Każda wyprawa będzie przygodą, wyzwaniem. Jeśli trekking to długi, jeśli rower to
pod górkę, jeśli jazda konna to przez Mongolię ;)
Po co?

“Jeśli nie podoba Ci się to gdzie jesteś - rusz się. Nie jesteś drzewem.” - Nieznany
Adventure: Globe jest po to żeby wyrwać mnie i innych z życiowej rutyny. Żeby
przypomnieć, że gdy wyznaczamy sobie w życiu ambitne cele, wszystko w końcu
zaczyna nabierać prawdziwego sensu. Na pozór nie jest łatwiej ale w ostatecznym
rozliczeniu zyskujemy dużo dużo więcej :)

Dla kogo?
Dla siebie - bo zawsze chciałem być poszukiwaczem przygód ;) Ale i dla wszystkich
innych bo wyzwaniem może być zarówno wejście na Mont Blanc jak i uśmiech do
kierowcy autobusu. Przebiegnięcie maratonu ale i wstanie z łóżka.
Jeśli masz coś co Ci się nie podoba w Twoim życiu - zmień to i nie mów, że “to nie
takie proste” :]
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Kim jestem?

Kuba Sarata
Pochodzę ze Szczawnicy a aktualnie mieszkam i pracuję w Krakowie. Jestem
fotografem, góralem, biegaczem, podróżnikiem i poszukiwaczem przygód.
Od ponad roku razem z Adamem Pliszyło tworzę PhotShot - Fotografia .
Od lat odwiedzam najróżniejsze miejsca na świecie. Od Hiszpanii przez Norwegię i
Bałkany aż po Gruzję i Armenię.
Więcej na mój temat przeczytasz TUTAJ

Mój Facebook: www.facebook.com/kuba.sarata
Zapraszam również na: www.about.me/kubasarata
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Kontakt
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