Wraz z początkiem roku na turystycznej mapie Polski pojawiło się nowe biuro turystyczne. Jest to jedno z niewielu
w Polsce, i chyba jedyne w Małopolsce biuro, które kieruje swoją ofertę dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki
uprzejmości PTTK, chciałbym zaprosić wszystkie osoby niepełnosprawne do skorzystania z propozycji Punktu
Podróżnego Ponadto.
Od kilkunastu lat jestem osoba niepełnosprawną. Mimo problemów z poruszaniem się nie rezygnuję ze swojej
pasji jaką jest podróżowanie. Podczas moich wyjazdów (w tym organizowanych przez PTTK) oraz badań nad
turystyką osób niepełnosprawnych prowadzonych w ramach doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim,
utwierdziłem się w przekonaniu, że niepełnosprawni turyści napotykają mnóstwo przeszkód, począwszy od
niedostosowanej infrastruktury, na pomijaniu przez organizatorów turystyki kończąc. Jednocześnie spotykając na
szlakach wędrówek osoby niepełnosprawne zauważyłem, że turystyka jest nam bardzo potrzebna, daje radość,
poczucie niezależności, pozwala uwierzyć w siebie, integruje ze środowiskiem ludzi bardziej sprawnych.
Podróżując odwiedziłem malownicze miasteczka, zaciszne wioski, pływałem kajakami, żeglowałem, wędrowałem
górskimi szlakami, podziwiałem rozległe krajobrazy... Wiele z tych miejsc jest trudno dostępnych dla osób z
niepełnosprawnościami. Wszelkie przeszkody wynikające z niepełnosprawności można pokonać, gdy stworzy się
odpowiednie warunki - wtedy ludzie mający problemy z poruszaniem się mogą przemierzać górskie bezdroża,
niewidzący podziwiać zabytki, a niesłyszący poczuć mowę lasu.
Chcąc wykorzystać własne doświadczenia, wiedzę i przynajmniej częściowo zapełnić lukę w ofertach
wyjazdów dla niepełnosprawnych, podjąłem się organizowania imprez turystycznych dla takich ludzi jak ja,
zakładając Punkt Podróżny Ponadto. Dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności organizujemy wycieczki
krajoznawcze, szczególnie przyrodnicze, wycieczki autokarowe połączone ze zwiedzaniem i wypoczynkiem,
turystykę aktywną - kajakową, żeglarską, konną i pieszą. Punkt Podróżny ma siedzibę w Krakowie, dlatego skupia
się na pokazaniu uroku Małopolski i jej stolicy. Jednakże nie pomijamy innych, równie wartościowych i pięknych
miejsc: Podkarpacia, Roztocza, Górnego i Dolnego Śląska, Gór Świętokrzyskich, Pojezierzy. Szlaki naszych
wycieczek prowadzą nie tylko najbardziej uczęszczanymi trasami. Staramy się odnajdywać miejsca wyjątkowe i
mało znane, rzadko opisywane w przewodnikach. Propozycje wycieczek kierujemy do grup zorganizowanych stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii zajęciowych, szkół integracyjnych, itp. Ale z dużą przyjemnością
przyjemnością podejmiemy się zorganizowania imprez turystycznych na zlecenie klientów indywidualnych. Na
życzenie przygotujemy ofertę dostosowaną do Waszych zainteresowań, potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia
niepełnosprawności oraz możliwości finansowych. Miejsca noclegowe, środki transportu i pozostałe obiekty
wykorzystywane w naszych imprezach dobieramy tak, aby w jak największym stopniu spełniały kryteria
dostępności dla osób niepełnosprawnych. Jesteśmy biurem niewielkim i dążymy do tego, aby podczas naszych
imprez panowała kameralna i przyjacielska atmosfera.
W swojej pracy kieruję się zasadą niedyskryminacji. Dlatego też, pomimo specjalizacji w obsłudze
niepełnosprawnych turystów, jesteśmy otwarci na klientów nie będących osobami niepełnosprawnymi. Wierzę,
że wspólne podróżowanie osób sprawnych i mniej sprawnych przynosi korzyści obydwu stronom.
Punkt Podróżny Ponadto jest wpisany na listę organizatorów i pośredników turystyki Marszałka
województwa małopolskiego, a dla zapewnienia Klientom komfortu i poczucia bezpieczeństwa ma wykupioną
gwarancję ubezpieczeniową.
Zapraszając do zapoznania się z Punktem Podróżnym i do korzystania z jego propozycji mam nadzieję
pomóc jak największej liczbie osób w realizacji marzeń o niezależności, jaką daje podróżowanie. Więcej
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