
10 NAJLEPSZYCH WYPRAW DO WIĘZIEŃ I
MIEJSC ODOSOBNIENIA

Z niedawno wydanego raportu brytyjskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych wynika, że prawie 7000 Brytyjczyków zostało aresztowanych
w zeszłym roku podczas zagranicznych wojaży. Według tego raportu,
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajlandia i USA to kraje, w których
prawdopodobieństwo aresztowania przestępców jest największe. Większość
ludzi, przestrzega prawa, co pozwala unikać przykrych doświadczeń
związanych z aresztowaniem i pobytem w więzieniu. Niemniej jednak, jest

grupa osób, która wydaje się być zainteresowana odkrywaniem mrocznych zakamarków związanych
z odwiecznym tematem zbrodni i kary. Jeśli chcesz, pozostając na wolności, poznać, czym jest lub
może być życie w więzieniu, Tourism-review.pl pokaże ci 10 najlepszych wypraw do więzień i miejsc
odosobnienia oferowanych za serwisem Skyscanner.net.

Więzienie Alcatraz, San Francisco, USA
Więzienie Alcatraz, nazywane również "The Rock" (skała), znajduje się w samym środku zatoki San
Francisco w Kalifornii i jest prawdopodobnie najbardziej znanym więzieniem na świecie. O Alcatraz
mówi się, że nikt nigdy stąd nikt nie uciekł, a dwóch śmiałków, którzy się tego podjęli zaginęło na
morzu i nigdy ich nie odnaleziono. W trakcie 29 lat istnienia więzienia, wszyscy zamknięci tam
przestępcy byli pilnowani z ogromną starannością. Teraz można tu przyjechać i zwiedzać miejsca
owiane niechlubną legendą. Po Alcatraz oprowadzają byli więźniowie, opowiadając o życiu w
izolowanych celach, o próbach ucieczek, czy zamieszkach wywoływanych o żywność.

Robben Island, Republika Południowej Afryki
Robben Island, jest obecnie muzeum oraz znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Od XVII do XX wieku, było to miejsce wygnania, izolacji i pozbawienia wolności. Nelson Mandela
spędził 27 lat swojego życia w tym miejscu, za walkę przeciwko segregacji rasowej (apartheid).
Obecnie, skalista wyspa niedaleko wybrzeża Południowej Afryki jest przypomnieniem dla nowo
powstałej demokracji w RPA, jak wielka była cena odzyskanej wolności. Można zdecydować się tutaj
na wycieczkę po wyspie i porozmawiać z byłymi więźniami tego więzienia. Trasa wycieczki obejmuje
również rejs statkiem wszerz całej zatoki - Table Bay.

San Pedro, La Paz, Boliwia
Istnieją dwa ciekawe i dziwne fakty o więzieniu San Pedro w stolicy Boliwii, La Paz. Dzieci i rodziny
więźniów mogą mieszkać w San Pedro, a więźniowie muszą płacić za wszystko, w czasie trwania
wyroku, włączając w to opłatę za celę, jedzenie i ubranie. Od czasu opublikowania w 2003 roku,
książki "Marching Powder", ilość wycieczek odwiedzających to niesławne więzienie znacząco
wzrosła. Władze więzienia zapraszają na wyjątkową, całkowicie „nieoficjalną” wycieczkę, w czasie
której jest możliwość oglądania prawdziwego i wciąż funkcjonującego więzienia. Nie należy się
wahać z decyzją o tej podróży – dni tego „otwartego więzienia” są prawdopodobnie policzone. A
książka będzie wkrótce zekranizowana przez jednego z największych gwiazdorów Hollywood - Brada
Pitta.



Schronisko Celica, Ljubljana, Słowenia
Schronisko Celica w Słowenii (była Jugosławia) to byłe więzienie, które zostało przekształcone w
schronisko i galerię sztuki - oryginalna nazwa oznacza "Celę" w języku polskim.  20 pokoi, lub raczej
cel jest utrzymanych w stylu  oryginalnego więzienia.Celesą wykorzystywane również do prezentacji
wydarzeń artystycznych. Mimo, nazwy „schronisko” nie musimy martwić się o warunki tam
panujące, gdyż jest  tam czysto i stylowo - są nawet pokoje dla par. Jeśli chcesz spać w więzieniu,
rezerwuj miejsce ze sporym wyprzedzeniem, bowiem ilość potencjalnych chętnych na nocleg w
Celicy, znacznie przekracza ilośc miejsc noclegowych.

Więzienie Backpackers, Mount Gambier, Australia
Byłe więzienie w Mount Gambier – Australia, to miejsce, gdzie goście mogą zatrzymać się w celach i
spać w łóżkach wykonanych z lokalnego gatunku sosny, które wiarygodnie oddają atmosferę
prawdziwego więzienia. Cele posiadają tam autentyczne, częściowo zardzewiałe, solidne drzwi, z
oryginalnymi zasuwami. Autentyczna stołówka więzienna serwuje wyjatkowe potrawy. Atrakcją
więzienia jest możliwość „ucieczki” do pobliskiego Blue Lake (Niebieskie jezioro), zobaczyć można
tam także uśpiony wulkan i podwodne jaskinie. Zapraszamy do odwiedzin.

Karosta, Liepaja, Łotwa
"Nieprzyjazne, nieogrzewane i nieprzyjemne" - to prawdziwy opis byłego więzienia KGB Karosta na
Łotwie. Słowa te co prawda niezbyt zachecają do wyboru tego miejsca, ale wydaje się, że miejsce to
nie potrzebuje fantazyjnej reklamy. Albowiem nie brakuje tam chętnych „więźniów”, chcących
przeżyć choć chwilę w tym miejscu. Współczesnych „więźniów”, przyciąga tam pełny „zakres”
leczenia więziennego. Przygotuj się! Zostaniesz ustawiony w kolejce, aby zostać poddannym
specyficznym badaniom lekarskim (tylko słownie...). Zostanie zrobione zdjęcie i będzie ci wydany
paszport więzienny na pobyt w Karoście. Wprzypadku „złego zachowania” można zostać „skazanym”
na spędzenie czasu w izolatce lub marsz dookoła dziedzińca. Więzienie Karosta nie oferuje usług,
takich jak, noclegi czy wyżywienie, ale za to otrzymamy tam autentyczne doświadczenie więzienia,
często popularne wśród firm organizujących firmowe spotkania integracyjne, singli poszukujących
extremalnych doznań, oraz wśród byłych więźniów chcących jeszcze raz przeżyć dawne dni spędzone
w tym miejscu.

Hotel Wolności, Boston, USA
„Charles Street”, to dawne więzienie w którym przebywał między innymi Malcolm X (bojownik o
równouprawnienie w USA). Budynek ten przeszedł sporą rekonstrukcję i został przekształcony w
luksusowy hotel o nazwie „Libert Hotel” (Hotel Wolności). Jeśli chcesz „odsiedzieć swój wyrok” w
najbardziej luksusowy z możliwych sposóbów, Liberty Hotel zapewni ci taki komfort. Wewnętrzne
chodniki i centralny dziedziniec Hotelu, nie pozwalają nam zapomnieć o oryginalnym przeznaczeniu
tego gmachu.

Muzeum Więzienne w Seodaemun, Korea Południowa
Więzienie Seodaemun zostało zbudowane przez Japończyków w Seulu w czasie japońskiej okupacji
Korei.Japończycy więzili, torturowali i zabijali tam tych, którzy trwali przy swoim ojczystym  języku i 
kulturze. Jennifer Barclay opisuje więzienie w swojej książce 'Meeting Mr Kim: How I went to Korea
and Learned to Love Kimchi', jako przypomnienie, o tych wszystkich (zwłaszcza nauczycielach i
pisarzach), którzy zginęli w więziennych celach, ale również jako symbol patriotyzmu Koreańczyków,



którzy poświęcili swoje życie stawiając opór Japończykom. Seodaemun nie jest już wykorzystywana
jako więzienie, ale stanowi żywe miejsce edukacji historycznej. Ma na celu również przypomnienie
przyszłym pokoleniom Koreańczyków o odwadze i silnej woli swych przodków.

Tower of London, Londyn
Słynna twierdza „Tower of London”, używane było w przeszłości zarówno jako pałac, jak i więzienie.
Przebywali tam zarówno więźniowie polityczni jak i królewscy, np. Guy Fawkes. Aby zobaczyć jak
wyglądało życie dawnych więźniów Tower of London, można obejrzeć wystawę temu poświęconą.
Zwiedzać możemy również wieże, w których trzymano,torturowano i zabijano więźniów.

Diabelska Wyspa, Francuska Gujana
Położona w idyllicznej Gujanie Francuskiej, Diabelska Wyspa jest swego rodzaju "więzieniem w raju".
W czasach kolonialnych, było to jedno z najbardziej niesławnych więzień. Było ono częścią
południowoamerykańskiej kolonii karnej. Tysiące więźniów skazanych było na nędzę na skalistej,
pokrytej palmami wyspie. Więzienie zamknięto w 1952 r., jednak turyści mogą odwiedzać wyspę i
zwiedzać pozostałości różnych elementów więzienia, takich jak dziedzińce i cele, Obecnie, na
szczęście, wyspa w większości staje się ponownie rajem dla gości.

Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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