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Autostopwiki otwarty, wspólny projekt budowania
bezp?atnego przewodnika dla autostopowiczów
Jak dot?d mamy 80 artyku?ów po polsku, napisanych i edytowanych przez 1492 autostopowiczów z ca?ego
globu. Podziel si? swoj? wiedz? z nami.

Aktualno?ci
Podstawy
Chcesz zacz??
stopowa??

13 lipca 2009 - Na stronie m.hitchwiki.org znajdziesz wersj? lajt Autostopwiki
dostosowan? do telefonów komórkowych! Teraz Autostopwiki b?dzie ju? zawsze pod
r?k?:)

10 lipca 2009 - Start polskiej Hitchwiki!!!
• G?ówne
informacje
• Najwa?niejsze
wskazówki
Wydarzenia
• Pierwszy raz
stopem
2 - 3 pa?dziernika 2010 - I Ogólnopolski Zlot Autostopowiczów, 789. Autostopowicze z
• Bezpiecze?stwo
ca?ej Polski zjad? si? do Be?chatowa. W czasie zlotu prelekcje, pokazy zdj?? i opowie?ci z
autostopowicza
podró?y, koncerty kapel, konkursy i wieczorna integracja.
• Tabliczki
• Gdzie
7 - 13 sierpnia 2009 - II Europejski Tydzie? Autostopu, 789. Autostopowicze z ca?ego
stopowa?
?wiata zjad? si? do Odessy na Ukrainie w Europie Wschodniej.
• Branie
autostopowiczów
18 sierpnia - 2 wrze?nia 2009 - Zawody Autostopowe Viva con Agua, Cz??? II. Wy?cigi
• Rozmówki autostopowe z Kilonii (Kiel) do Dubrovnika dla organizacji pozarz?dowej Viva con Agua
dla
de Sankt Pauli, z Hamburga - St.Pauli. G?ównym celem jest zwrócenie uwagi na problemy
autostopowiczów
z dost?pem do wody na ?wiecie i promowanie autostopu jako wyj?tkowego sposobu
podró?owania. Poczytaj o wra?eniach z zesz?ego roku Random Roads.

Miejsca
U?yj wyszukiwarki
albo zacznij tutaj:
• Europa
• Ameryka
Pó?nocna
• Ameryka
Po?udniowa
• Ameryka
?rodkowa i
Karaiby
• Australia i
Oceania
• ?rodkowy
Wschód
• Azja

Zdj?cia z ostatniej chwili
•

Mikael hitchhiking near Tampere in Finland. 31.5.2009
•

Hitchability World Map - and what are your experiences?
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• Afryka

Tak?e
na Hitchwiki

•

Hilde hitchhiking from Barcelona to Valencia. The freesbee's name is Hitchy.

• Blogi
• Planet
• Mapy
• Forum

Miejsca
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