
WYDARZENIA I KRONIKA 19WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
NR 10, 16-31 MAJA 2016

Pre zes Ma ło pol skiej Or ga ni za cji
Tu ry stycz nej Le szek Ze gz da
oraz mar sza łek wo je wódz twa

ma ło pol skie go Ja cek Kru pa uro czy -
ście za in au gu ro wa li let ni se zon tu ry -
stycz ny w re gio nie przy oka zji

roz po czę cia 184. se zo nu fli sac kie go
na Du naj cu. 

Uczest ni cy te go wy da rze nia mie -
li oka zję do sym bo licz ne go upa -
mięt nie nia 140. rocz ni cy śmier ci
Jó ze fa Sza laya, twór cy uzdro wi ska

w Szczaw ni cy, a tak że do uczest nic -
twa w jed nej z wie lu atrak cji, do któ -
rych za li czyć moż na uda ne po bi cie
re kor du Gu ines sa w pie cze niu naj -
dłuż szej na świe cie szar lot ki czy w
tar gach pro duk tów i wy ro bów lo -
kal nych po cho dzą cych z oko lic No -
we go Są cza i Gor lic. Z ko lei
wie czo rem od by ły się wy stę py Gru -
py Śpie wa czej Fli sa ków oraz ze spo -
łu Lom bard, któ ry roz po czął tra sę
kon cer to wą z oka zji 35 lat ak tyw no -
ści na sce nie. Z tej oka zji ze spół ode -
brał licz ne upo min ki, m.in. zło tą
kar tę upraw nia ją cą do bez płat nych
spły wów Du naj cem, któ rą wrę czy li
fli sa cy oraz week end cam pe rem Ma -
ło pol ski ufun do wa ny przez MOT. BB

23 kwiet nia 2016, In au gu ra cja Let nie go
Se zo nu Tu ry stycz ne go w Ma ło pol sce,
Szczaw ni ca

PREZENTACJA

Gruzja promuje Adżarię
Prezentacja oferty turystycznej, kulturalnej i kulinarnej regionu.

Wie czór z Adża rią zor ga ni zo -
wa ny zo stał przez De par ta -
ment Tu ry sty ki i Re sor tów

Adża rii przy współ pra cy z Am ba sa -
dą Gru zji w Pol sce. Je go ce lem by ło
po ka za nie ofer ty tu ry stycz nej re gio -
nu i za pre zen to wa nie tra dy cyj nej

kuch ni, tak gru ziń skiej jak i adżar -
skiej. – W ubie głym ro ku Po la cy by -
li jed ną z naj licz niej szych grup
tu ry stów, któ rzy od wie dzi li nasz kraj
i li czy my, że ta ten den cja się utrzy -
ma – po wie dział otwie ra ją cy uro -
czy stość Ni ko loz Ni ko la ishvi li,

am ba sa dor Gru zji w Pol sce. Z ko lei
Ma mia Ber dze ni shvi li, dy rek tor De -
par ta men tu Tu ry sty ki i Re sor tów
Adża rii do dał, że re gion ten chce
przy cią gać Po la ków nie tyl ko gru -
ziń ską kuch nią, ale też uro kli wą
sto li cą Adża rii Ba tu mi i moż li wo -
ścią upra wia nia tu ry sty ki nar ciar -
skiej. Wie czór umi li ły dwa wy stę py
ar ty stycz ne: ze spo łu El sa wy ko nu -
ją ce go tra dy cyj ną gru ziń ską mu zy -
kę po li fo nicz ną, a tak że gru py Da isi,
któ ra za pre zen to wa ła adżar skie
tań ce. Nie za bra kło rów nież po czę -
stun ku, za któ ry od po wie dzial na by -
ła war szaw ska re stau ra cja Ru si ko
oraz warsz ta tów, w cza sie któ rych
uczest ni cy mo gli do wie dzieć się, jak
w do mo wych wa run kach przy go to -
wać adżar skie cha cza pu ri. BB

21 kwietnia 2016, Wieczór z Adżarią,
Warszawa

REGIONY

W Małopolsce szykują się na lato
Otwarcie sezonu zbiegło się z rozpoczęciem spływu na Dunajcu.

PRESS TOUR

Wolsztyn to nie tylko parowozy
Ideą wyjazdu dla dziennikarzy było pokazanie oferty turystycznej miasta.

Przy oka zji do rocz nej Pa ra dy Pa -
ro wo zów, mia sto Wolsz tyn za pro si -
ło dzien ni ka rzy na press to ur, aby
za po znać przed sta wi cie li me diów 
z atrak cja mi tu ry stycz ny mi te go nie -

wiel kie go wiel ko pol skie go mia sta.
Pa ra dok sal nie, mi mo że spo rą część
wy jaz du po świę co no pa ro wo zom –
w tym ro ku, w od róż nie niu od po -
przed nie go, na pa ra dzie po ja wi ło się

ich aż 12 – bur mistrz Woj ciech Lis
prze ko ny wał, że nie sa my mi pa ro -
wo za mi mia sto ży je. 

Dzien ni ka rze mie li oka zję
obejrzeć mu zeum Ro ber ta Ko cha,
no bli sty, od kryw cy bak te rii gruź li cy 
i wą gli ka, oraz dom wiel ko pol skie go
ar ty sty Mar ci na Roż ka czy zwie dzić
skan sen Bu dow nic twa Lu do we go
Za chod niej Wiel ko pol ski. Mi łym
punk tem pro gra mu by ło zwie dza nie
po cy ster skie go klasz to ru w Obrze,
obecnie w rękach oo. oblatów. Naj -
waż niej szym wy da rze niem po zo sta -
ła jed nak Pa ra da Pa ro wo zów, któ ra
– jak co ro ku – zgro ma dzi ła bli sko 
20 tys. go ści. Przy wtó rze gwiz dów
lo ko mo tyw i w opa rach dy mu wszy -
scy ba wi li się set nie. EK

29-30 kwiet nia 2016, Stu dy to ur, Wolsz tyn

� Zwy cięz cą III Olim pia dy Wie dzy
o Tu ry sty ce, tym ra zem or ga ni zo -
wa nej pod ha słem „Szla ki tu ry -
stycz ne – od po my słu do re ali za cji”,
zo sta ła Alek san dra Ku ku ła 
z Ze spo łu Szkół Che micz nych im.
I. Łu ka sie wi cza w Byd gosz czy. 
Na to miast na gro dą dla wszyst kich
uczest ni ków  by ła wy ciecz ka „Szla -
kiem rze ki Pi li cy” oraz wie le in nych
atrak cji, któ re to wa rzy szy ły zma ga -
niom uczniów w Spa le. BB

� Człon ko wie ITRP ba wi li się jak
dzie ci w Par ku Roz ryw ki Ener gy -
lan dia w ma ło pol skim Za to rze. 
W takiej atmosferze dużo
przyjemniej prowadzić rozmowy
branżowe i poznawać
nowy produkt
turystyczny. BB

� Na kon fe ren cji
pra so wej Wizz Air
za pre zen to wał roz -
bu do wa ną ofer tę
swo je go in ter ne to -
we go biu ra po dró ży
Wizz To urs. Jest ona

do stęp na na stro nie wiz z to urs.com
i obej mu je po nad 30 tys. ho te li w
po nad 130 miej scach. We dług za -
po wie dzi Jo na sa Ba rit sa – dy rek to -
ra za rzą dza ją ce go Wizz To urs, ca ły
pro ces za ku pu pa kie tu tu ry stycz ne -
go ma być mak sy mal nie uprosz czo -
ny i trwać je dy nie kil ka mi nut. BB

� Roz strzy gnię ty zo stał Kon kur su
na Naj lep sze Wy daw nic twa 
Tu ry stycz ne Wo je wódz twa Pod la -
skie go. Wśród zwy cięz ców zna leź li
się Sta ro stwo Po wia to we w Haj -
nów ce, UM w Au gu sto wie, LOT
Wiel ki Go ści niec Li tew ski i Sto wa -
rzy sze nie Ini cja tyw Spo łecz no -Kul -
tu ral nych „Nad Czar ną Hań czą”.

BB

� Ur szu la Frąc kie wicz
z Tu ne zyj skie go Urzę du
ds. Tu ry sty ki i Agniesz ka
Ham ma mi z BP Tu zer
Gro up uro czy ście witały
na Lot ni sku Cho pi na
pierw szych w tym ro ku
tu ry stów wylatuj ą cych
do Tu ne zji. BB
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Więcej zdjęć 
www.wiadomosciturystyczne.pl

FOTOKRONIKA BRANŻY

Ni ko loz Ni ko la ishvi li wraz z mał żon ką za chę -
ca li do od wie dza nia swo jej oj czy zny i de lek to -
wa li się gru ziń ską kuch nią.

Da vid Tur ke sta ni shvi li, szef war szaw skiej re -
stau ra cji Ru si ko, po ka zał go ściom jak przy go to -
wać adżar ską wer sję cha cza pu ri.

W uda nym bi ciu re kor du Gu ines sa na naj -
więk szą szar lot kę swój udział mia ły lo kal -
ne, ma ło pol skie jabł ka.

Ma ło pol ski cam per, po wo ja żach pro mo -
cyj nych w Eu ro pie, po ja wił się tak że na roz -
po czę ciu se zo nu w Szczaw ni cy.

Praw dzi wą pe reł ką oka zał się od re stau ro -
wa ny ogród przy le ga ją cy do do mu ar ty sty
Mar ci na Roż ka, ozdo bio ny je go rzeź ba mi.

Jedną z atrakcji była przejażdżka łodzią
po Jeziorze Wolsztyńskim, dla wybranych
w wersji szybkiej – ślizgaczem.

http://www.wiadomosciturystyczne.pl



