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Szanowni Państwo!

To już XI edycja Międzynarodowych Targów Turystyki i czasu wolnego! Od lat przygotowujemy 
to wydarzenie dla Państwa, abyście wspólnie z naszymi wystawcami oraz gośćmi specjalnymi 
odbyli niezapomnianą podróż po świecie. Tegoroczne targi będą wyjątkowe, bo z zabytkowej 
Hali Stulecia przenosimy się do nowoczesnych wnętrz Stadionu Wrocław.

Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego na stałe wpisały się w kalendarz Wrocławia. 
Z roku na rok targi przyciągają nie tylko coraz większą publiczność, ale również regiony i biura 
podróży, których dotąd nie było nam dane gościć. Jesteśmy dumni, że MTT Wrocław cieszą się 
tak dużą popularnością!

Program targów jest bardzo bogaty i różnorodny, a wszystko po to, aby każdy z Państwa znalazł 
w nim coś dla siebie. 

Festiwal Podróżników za sprawą niesamowitych prelegentów przyciąga tysiące 
odwiedzających. W tym roku 24 globtroterów opowie o swoich podróżach – tych bliskich i tych 
dalekich.  Wyruszymy wraz z nimi m.in. do Meksyku, Macedonii, Ugandy i Rwandy, będziemy 
podróżować rowerem i rozmawiać o współczesnej turystyce. Wśród gości specjalnych wystąpi 
Jakub Porada!

Natomiast tegoroczny Festiwal Kulinarny przybliży nam Polskę! Zapomniane receptury i 
produkty, dania i smaki oraz tradycje kulinarne – wszystko to zostanie odtworzone na Państwa 
oczach. Zaprosiliśmy kucharzy znanych z ekranów, specjalistów w swojej dziedzinie, których 
dania to małe dzieła sztuki.

Nie zapomnieliśmy o branży turystycznej, dla której przygotowujemy specjalistyczne szkolenia 
i warsztaty oraz o blogerach podróżniczych, którzy będą mieli okazję spotkać się z naszymi 
wystawcami. 

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego!  

Przemysław Bandura
Prezes MTT Sp. z o.o.,
Organizator Międzynarodowych Targów Turystki i Czasu 
Wolnego Wrocław 
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Dolny Śląsk słynie z atrakcji turystycznych. To kraina wspaniałych zamków, pereł architektury, 
licznych szlaków wiodących przez najbardziej urokliwe zakątki regionu oraz pięknych i tajemniczych 
gór. Z uwagi na warunki naturalne i krajobrazowe Dolny Śląsk jest wprost wymarzonym miejscem 
dla rekreacji dla wszystkich ceniących sobie aktywny wypoczynek. Odwiedzając nasz region 
wiele satysfakcji zaznają zarówno miłośnicy kolarstwa górskiego, turystyki rowerowej, wielbiciele 
wspinaczki skałkowej, sportów zimowych, a nawet sportów lotniczych. Swoje miejsca mają 
również amatorzy jazdy konnej oraz wędkarze. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że nasze piękne 
tereny służą popularyzacji turystyki i zdrowego trybu życia.

Dolny Śląsk to również ciekawe miejsce dla turystów, którzy pasjonują się historią oraz architekturą. 
Prawdziwą perłą naszego regionu są zamki i pałace. Podczas zwiedzania  nie tylko zachwycimy się 
ich architekturą, ale również barwnymi legendami i opowieściami o nieodkrytych tajemnicach. 

Serdecznie zapraszam na Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu oraz 
oczywiście na odkrywanie Dolnego Śląska!

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
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Michał Bobowiec
Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Dolny Śląsk to region obfitujący w liczne atrakcje turystyczne. Każda osoba odwiedzająca nasze 
województwo znajdzie tu coś ciekawego dla siebie. Dolny Śląsk to najbogatszy region Polski 
pod względem liczby zabytkowych pałaców i zamków oraz budowli sakralnych. 

Piękne dolnośląskie góry przyciągają pasjonatów pieszych wędrówek, kolarstwa, biegów 
przełajowych, a w sezonie zimowy narciarstwa, zarówno zjazdowego jak i biegowego. Stawy 
Milickie to unikatowy na skalę światową obszar przyrodniczy. To kompleks stawów rybnych 
o powierzchni ponad siedmiu tysięcy hektarów, na terenie którego znajduje się największy 
w Polsce rezerwat przyrodniczy i jeden z ważniejszych ośrodków ornitologicznych w Europie.

Dla pasjonatów jednośladów w całym województwie rozwijamy sieć dróg rowerowych, dzięki 
którym zwiedzanie naszego regionu przy pomocy tego środka lokomocji staje się przyjemniejsze 
oraz bardziej bezpieczne. Wspólnie z innymi regionami rozpoczynamy tworzenie Odrzańskiej 
Trasy Rowerowej Blue Velo – blisko 1000-kilometrowej drogi rowerowej, która będzie 
przebiegać przez nasze województwo, a poprowadzi od Górnego Śląska aż po Bałtyk. 

Wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku serdecznie zapraszam na Dolny Śląsk.

Michał Bobowiec, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
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Lista Wystawców Międzynarodowych Targów Turystyki i czasu wolnego 2019

1   GMINA DUKLA - BESKID NISKI 
2   POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA S.A. - POLFERRIES
3   KOCHAMOLIWKI.PL
4   SANATORIUM „KARPATY”, TRUSKAWIEC, UKRAINA 
5   LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA „KSIĘSTWO ŚWIDNICKO-JAWORSKIE”
6   WĘGRY - EGER I OKOLICE 
7   PROMUJEMY KRAINĘ DINOZAURÓW I RYMAROVSKO
8   DOLNOŚLĄSKA IZBA TURYSTYKI we Wrocławiu / ITRP
   Cottbus Niemcy
   Strada Tour
   JU-KA
   ELTUR
   BT Joanna 
9   AMW Hotele Sp. z o.o. - ZAMEK CZOCHA
10   Malbork
11   ZAMOŚĆ I ROZTOCZE
12   KEMPING WROCŁAW - CAMP4U
   POLSKI CARAVANING
13   NORWEGIA 
   Fjord Line 
   Fiordy.com
   NOVASOL
14   Armenia
15   BRODNICA I POWIAT BRODNICKI
16   WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
   MIASTO OPOLE
   GMINA NYSA
   GMINA PRUDNIK
17   Fundacja Go’n’Act
18   Warmia i Mazury
   Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku
19   KRAKÓW
20   GMINA  OLSZTYN
21   WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 
22   Kolejkowo
22B   Balloon Expedition
23   PRO-WELLNESS
24   PASIEKA ZUZIA
25   Księgarnia Podróżnika 
   Wydawnictwo PLAN
26   HUNGAROSPA HAJÚSZOBOSZLÓ - WĘGRY 
27   ORAVSKÉ MÚZEUM
28   BT ZNP LOGOSTOUR
29   Muzeum Polskiej Wódki 
30   Blue Mountaun Resort
   Osada Śnieżka
   Green Mountain 5* Hotel & Apartments
31   POWIAT BYTOWSKI - KASZUBY
32   Dolny Śląsk
   Kraj Kralowehradecki – Czechy
   Partnerstwo Kaczawskie
   Uzdrowisko Lądek Długopole
   Huta Julia
   Koleje Dolnośląskie
   Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój8
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   Turystyczna 13
   Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej
   Adżaria – Gruzja
   Dolny Śląsk
   CITY BOATS ekoRejsy ecoCruises
   GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI 
   Pierniki Wrocławskie - Piernikarnia Wrocławska
   Wałbrzych
   Gmina Miejska Głogów
   KARKONOSZE - POWIAT JELENIOGÓRSKI
   WSPÓLNE DZIEDZICTWO - SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ   POLSKA - CZECHY
33   Województwo Lubuskie 
   Kompleks Wypoczynkowy w Kołatce TEMAR S.C.
   Ośrodek Wypoczynkowy „Zielony Cypel”
   Biuro Podróży EXODUS 
34     Blue Charter Jachting . Rejsy w Gecji
   IBUD s.c.
35   Wrocławskie Wydawnictwo eMKa 
36   PolskiePortale.pl - Morze, góry, Mazury
37   ENERGYLANDIA PARK ROZRYWKI
38   REGION ŚWIĘTOKRZYSKI
39   Outway Adventures
40   THE BEST CONNECTION - TURYSTYKA I EDUKACJA
   CAMPUS DOMASŁAWICE
41   Decathlon
42   GMINA LUBRZA
43   TRAPANI EASY S.R.L.S. / TURISMO TRAPANI.COM - TRAPANI.PL 
44   OŚRODEK WYPOCZYNKOWY FAMILIJNI
45   ŻARY - WEIẞWASSER 
46   FNK „MANUFAKTURA” W BOLESŁAWCU
47   Kompleks Hotelowo - Rekreacyjny GEM
48   TT Line 
49   Florczyk Travel - Stena Line 
50   Ośrodki Kolonijne: ŚWIT - BOSMAN- HUTNIK
   Kołobrzeg - Ośrodek Kolonijny „Bosman”
   Jastrzębia Góra - Ośrodek Wczasowy „Hutnik”
   Grzybowo - Ośrodek Wypoczynkowy „Świt”
51   STAWY MILICKIE S.A. 
52   Kraj  Nysy - Zgorzelec - Park Krajobrazowy Gór Żytawskich 
53   GMINA  MIĘDZYLESIE
   OBEC ČERVENÁ VODA
54   Hotel Artus Karpacz
55   EF WYJAZDY JĘZYKOWE
56   LGD ,,KORONA SĄDECKA”
57   ARMSPIRIT
58   TWIERDZA KÖNIGSTEIN 
59   Visit Gdansk
60   Gmina Radków - Kraina Gór Stołowych
61   UZDROWISKO KOŁOBRZEG S.A.
62   Śląska Organizacja Turystyczna 
63   ZATORLAND
64   EURO RAY - HOTELE WE WŁOSZECH DLA GRUP
65   Saksoński Szlak Parowozów (Dampfbahn - Route Sachsen)
66   ZOO LUBIN - CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE
   Muzeum Historyczne w Lubinie
   Centrum Kultury „Muza” w Lubinie
   Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie 9
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   Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pałacyk” w Ścinawie
67   MIX TECH POLSKA sp. z o. o. 
   Katedra Wrocławska 
68   STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA
   Združenie Malokarpatská vínna cesta
69   CampRest.com
   Baia Holiday
70   Przygoda z Nysą - Abenteuer Neiẞe
   GMINA ŻARY
   GMINA ZGORZELEC
   POWIAT ŻARSKI
   MIASTO ZGORZELEC
   GMINA PIEŃSK
   NADLEŚNICTWO LIPINKI
71   GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA
   MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
72   3 ZINNEN DOLOMITES
73   Biuro Podróży ALMATUR Wrocław 
   Port Lotniczy Wrocław
74   MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
75   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”
   Ski Raft Sp. z o.o. - spływy pontonowe w Bardzie
   Kopalnia Złota w Złotym Stoku
   Gospodarstwo Ekologiczne Wagnerówka
   Wojciech Giża wydawnictwo Gissa
   Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Ziębicach
   Sery Lutomierskie z Gór Sowich Malwina Pasternak
76   Czechtourism 
   HOTEL****HORIZONT, KARKONOSZE, PEC POD ŚNIEŻKĄ
   KARKONOSZE
   THERMAL SPA VELKÉ LOSINY
   KRAJ MORAWSKO-ŚLĄSKI
   VYSOČINA REGION
   CENTRAL BOHEMIA TOURIST BOARD
   KRAJ USTECKI
   UZDROWISKO KARLOVA STUDÁNKA
   KRAJ OŁOMUNIECKI
77   Biżuteria Galda 
78   Oriflame 
78A    Fundacja “Cząstka Ciebie” 
79   Odpoczywaj na wsi 
80   GMINA SŁAWA 
81   MOJA ALBANIA
82   SCHODNICA - UKRAINA
83   KULINARNY FESTIWAL KWIATÓW JADALNYCH W OGRODACH HORTULUS
84   KOMPLEKSY WYPOCZYNKOWE DĄBIE I KOŁATKA
85   TORUŃ
86   Opera Wrocławska 
87   Muzeum Pana Tadeusza 
88   Movie Gate - 
89   Teatr Polski we Wrocławiu
90   Muzeum Narodowe we Wrocławiu
91   FARMA KALINA - OŚRODEK, BIURO PODRÓŻY 

A1   FARMA KALINA - OŚRODEK , BIURO PODRÓŻY 
A2   Salezjański Wolontariat Misyjny - SWM
A3   Europejskie Centrum Bajki 
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A4   Jurapark 
A5   Movie Gate 
A6   Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej oddz. Wrocław
 
FK1   Mat Wer - Eldorado Przypraw
FK2   Cukiernia Zaniewicz 
FK3   Gospoda Kruszyna 
FK4   Kozacka Chatka 
FK5   Oleje „Smak Natury”
FK6   Bałkańskie Smaki 
FK7   Vitafit 
FK8   Sznajder 
FK9   Sun Vita 
FK10   Browar Profesja 
FK11   Elliniki Agora
FK12   Arsetto 
FK13   Plichówka
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Adżaria - Gruzja
Department of Tourism and Resorts of Ajara A.R 
84/86 Pharnavaz Mepe str., Batumi, Georgia 6010
Phone: +995 (422) 27 50 23
info@gobatumi.com 
www.GOBATUMI.com 

The Department of Tourism and Resorts of Ajara Autonomous Republic is a governmental 
organization supporting tourism development in Ajara region. It ensures the popularization of 
the region as a tourist destination on national and international levels, development of tourist 
products and improvement of the service level in the region.

3 Zinnen Dolomites Ski Resort Italy
www.dreizinnen.com 

PURE ITALY. PURE SKIING.
3 Zinnen Dolomites Ski Resort Italy
Park przyrody 3 Zinnen w Dolomitach, wpisany na Listę UNESCO, zaprasza na niezwykłe 
spotkanie z alpejską przyrodą. 3 Zinnen Dolomites to nie tylko wielokrotnie nagradzany 
ośrodek narciarski, ale także cudowna kraina letnich wędrówek. Ten mały obszar o różnorodnej 
przyrodzie pozwoli Ci się zrelaksować, nawet podczas aktywnego wypoczynku.
Koneserzy narciarstwa docenią nasze fantastyczne warunki do jazdy i trasy o różnych stopniach 
trudności, natomiast osoby, które chcą spędzić czas w gronie przyjaciół lub rodzinny będą 
zachwycone bogactwem otaczjącej ich przyrody.
5 połączonych narciarskich gór i 110 kilometrów tras czeka już tylko na Ciebie

PURE NATURE. PURE SKIING.
The Alps most moving experience: The Sesto Dolomites Nature Park in the UNESCO World 
Heritage Dolomites. This is a manageably-sized, multi-award-winning ski area in winter and a 
hiking & family-friendly adventure land in summer. It’s like nowhere else!
We are the ideal ski resort for connoisseurs, who, after various skiing experiences, have found 
this modern ski resort in the Italian Dolomites, where skiing as a sport is still the focus and 
where relaxed time with friends and family in a spectacular nature is of greatest importance.  
110 km of slopes on 5 connected mountains are waiting for you.

Biuro Podróży ALMATUR Wrocław
Al. Armii Krajowej 12b/2 (Centrum AB)
50-541 Wrocław
tel. 71-34-34-135
e-mail. wroclaw@almatur.pl

Alfabetyczny spis Wystawców

12
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www.AlmaturWroclaw.pl 

Sprawdź nasza pełną ofertę wylotów z Wrocławia.
WSZYSCY ORGANIZATORZY W JEDNYM MIEJSCU!
UWAGA! Brak prowizji – ceny jak u organizatorów! 
Rezerwuj 24/7 www.AlmaturWroclaw.pl 
Zapraszamy :) 

Armeniaca Tour 
www.armeniacatour.com
Email: info@armeniacatour.com 
Phone: +37499003080

Przybądź do Armenii - dotknij zabytków jednej z najstarszych cywilizacji świata. Stań na brzegu 
największego jeziora Kaukazu. Zasmakuj ormiańskich winogron zaczarowanych w beczkach 
wina i butelkach koniaku.

Armeniaca Tour - ormiański tour operator  oferuje kompleksową obsługę turystyczną na 
obszarze Armenii, Górskiego Karabachu, Gruzji i Iranu biurom podróży, organizatorom turystyki 
oraz turystom indywidualnym. Poznaj nasze propozycje i warunki współpracy. Odwiedź nas na 
stoisku „Armenia” nr 14-parter. Mówimy po również po polsku.

www.baiaholiday.pl 
info@baiaholiday.pl
tel: 22 6200834

Poznaj świat Baia Holiday ! Wybierz wakacje w jednym z naszych  Camping Village, czekają na 
ciebie białe plaże na wyspie Sardynii, piaszczyste wybrzeża Wenecji riwiera  Adriatyku między 
Triestem a Chorwacją oraz Rzym i Jezior Garda. W naszych resortach proponujemy różnego 
typu zakwaterowanie od placy kempingowych przez nowoczesne mobile home i opcje 
hotelowe a na gości  czekają liczne atrakcje: baseny, place zabaw dla dzieci, animacje, szeroki 
wachlarz zajęć sportowych, wycieczki oraz wspaniała kuchnia regionalna.

Baia Holiday Camping Village offers high quality accommodation at a wide choice of campsites 
and villages in Italy and Croatia and perfect holiday solutions for families and young people. 
Professional courteous staff and high-quality mobile homes are combined with the artistic, 
historical, cultural and natural beauty of the areas in which the Camping Villages are located. 
We are the perfect partner for those of us who like to spend our holidays in contact with 
nature without giving up home comforts, offering high standards of quality.

BALLOON EXPEDITION
tel. +48 600 310 310 
 wyprawabalonem.pl

Jesteśmy doświadczonym, zgranym zespołem. Mamy pasję i chcemy ją realizować. Nasze usługi 
świadczymy w oparciu o wieloletnie doświadczenie. Trzonem ekipy jest Jacek Barski, pilot z 
ponad 25-letnim doświadczeniem w przestworzach – licencjonowany instruktor i egzaminator 13

AB
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balonowy oraz Denis Dawidziuk – Mistrz Polski Juniorów 2017. 
Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas pracy z najbardziej wymagającymi Klientami 
jesteśmy w stanie spełnić najwyższe oczekiwania. Doskonała jakość usług połączona z gwarancją 
bezpieczeństwa daje nam pewność, że każdy lot jaki wykonamy będzie niezapomnianym 
przeżyciem.
Oferujemy loty balonem dla Klientów indywidualnych oraz dla firm. Zapraszamy na 
romantyczny lot balonem dla dwojga z noclegiem w Dolinie Pałaców i Ogrodów, podniebne 
zaręczyny, przeloty widokowe nad Karkonoszami, loty nocne, a nawet śluby w przestworzach! 
Firmowy lot balonem może być ciekawą atrakcją podczas imprezy integracyjnej. Polecamy 
zarówno przeloty widokowe jak i na uwięzi, pokazy stacjonarne, gry terenowe i wiele innych 
atrakcji dla Klientów biznesowych. Warsztaty dla pilotów, fotografów zajmujących się zdjęciami 
lotniczymi, podniebne koncerty, udział w zawodach – to wciąż tylko część propozycji, które dla 
Państwa przygotowaliśmy. 
Jako jedyni, po każdym locie głodnych nie tylko wrażeń zapraszamy na poczęstunek w miejscu, 
do którego przywieje nas wiatr.
Chcemy też, by z podniebnej przygody mogło skorzystać jak najwięcej osób, dlatego oferujemy 
najtańszy bilet w Polsce sprzedawany przez w pełni certyfikowaną firmę – 399 zł/osobę.
Co więcej – z nami możesz polecieć nawet za darmo! Na naszym fanpage’u na Facebooku 
organizujemy różne konkursy, w których nagrodą jest voucher na lot balonem. Bądźcie zatem 
z nami na bieżąco!

Gdzie latamy
Latamy przede wszystkim na terenie Karkonoszy, Pogórza Izerskiego, w okolicach Wrocławia, 
Opola, Katowic, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Poznania oraz Szczecina, ale możemy dojechać w 
dowolne miejsce w Polsce.
Na specjalne życzenie jedziemy także poza granice kraju, by tam podziwiać np. zamki nad Loarą 
lub toskańskie wzgórza z lotu ptaka. Latamy nad miejscami, o których marzą nasi Klienci.

Bezpieczeństwo naszych Klientów jest dla nas najważniejsze
W kwestii bezpieczeństwa nie stosujemy żadnych kompromisów. Zgodnie ze starą lotniczą 
zasadą lepiej żałować, że się zostało na ziemi, niż że polecieliśmy.

Certyfikat AOC
Jako jedna z nielicznych firm w Polsce możemy się pochwalić pełną certyfikacją w zakresie 
wykonywania komercyjnych lotów pasażerskich. Nasza działalność podlega stałemu nadzorowi 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Odpowiadamy za należyte przygotowanie sprzętu i załogi do 
lotu, jak również za bezpieczeństwo pasażerów i ich bagażu.
Sprzęt
Nasz sprzęt należy do najnowszych i najbezpieczniejszych w kraju. Balony eksploatowane 
w naszej firmie są ubezpieczone w zakresie OC, NW i OC przewoźnika oraz poddawane 
systematycznym przeglądom technicznym w certyfikowanej organizacji obsługowej.
Pasy bezpieczeństwa
Lęk przed lotem nie musi być przeszkodą. Pasy bezpieczeństwa zapewnią komfort psychiczny 
zarówno w trakcie podróży, jak i przy lądowaniu – stanowią one standardowe wyposażenie 
naszego dużego kosza.
Fotele lotnicze
Jako jedyni w Polsce dysponujemy dwoma specjalnymi lotniczymi fotelami z czteropunktowymi 
pasami, które na życzenie Klienta mocujemy do podłogi dużego kosza. Fotele są certyfikowane 
i dostosowane do potrzeb nie w pełni sprawnych Klientów. Dzięki nim do udziału w locie 
możemy zaprosić również osoby starsze i o ograniczonej mobilności ruchowej. Z nami może 
latać naprawdę każdy!14
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Doskonale się również sprawdzą w ekskluzywnym Locie VIP – po co stać, skoro można siedzieć?! 
I to wszystko z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

ZAWSZE MAMY PLAN B
Tym, za co płacą nam Klienci biznesowi jest drobiazgowe zajęcie się wszystkimi detalami tak, 
żeby mogli łatwo i przyjemnie korzystać z naszych usług. Jesteśmy w tym bardzo dobrzy. Oprócz 
lotów balonem możemy zapewnić grupie nocleg i wyżywienie. Co więcej, lot balonem jest 
silnie uzależniony od pogody, dlatego na życzenie Klienta zawsze mamy przygotowany Plan B. 
Doskonale wiemy, jak wszystko dopiąć na ostatni guzik. Nasze usługi świadczymy w oparciu o 
wieloletnie doświadczenie oraz niezawodny sprzęt. Setki zadowolonych Klientów i współpraca 
z wieloma partnerami biznesowymi dają gwarancję najwyższej jakości świadczonych przez 
nas usług. Jesteśmy otwarci na propozycje i nowe projekty. Żaden pomysł nie jest dla nas 
niemożliwy. Niemożliwe nie istnieje!

Blue Charter Jachting
ul.Bakatselau 4
48-100 Preweza Grecja 
Siedziba w Polsce : 
ul. Bielska 41
43-200 Pszczyna
bluecharter.pl 
biuro@bluecharter.pl
tel  +48 601 47 70 86 , +48 722 381 130

Organizacja rejsów z polskimi skiperami
Dysponujemy trzema 10 cio- osobowymi  jachtami  posiadającymi  grecką licencje czarterową. 
Organizujemy rejsy od maja do października w rejonie wysp Jońskich. Rejsy wakacyjne , 
integracyjne , szkoleniowe, ślubne,sesje fotograficzne. 

Powiat Brodnicki
Starostwo Powiatowe w Brodnicy,
ul. Kamionka 18,  87-300 Brodnica,
tel. 56 49 50800, www.brodnica.com.pl 
Urząd Miejski w Brodnicy,
ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica,
tel. 56 49 30300, www.brodnica.pl

Brodnica – stolica Pojezierza Brodnickiego, położona nad rzeką Drwęcą. Miasto z ponad 
siedemsetletnią historią, wśród zieleni i zabytków zaprasza gości i turystów do pieszych, 
rowerowych i wodnych wędrówek. 

Powiat Brodnicki – pn-wsch. część woj. kujawsko-pomorskiego. Kraina 101 jezior z serdecznymi 
i gościnnymi mieszkańcami; w otoczeniu lasów i jezior zapewni niezapomniany  pobyt i 
wypoczynek.

15
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BC Browar Profesja Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 6E, 51-416 Wrocław
email: sprzedaz@browarprofesja.pl 
tel. +48 690 969 151
Poznaj nasze piwa. Ponad 50 różnych stylów!
Wrocławski browar rzemieślniczy, założony w 2015 roku przez piwowarów domowych i 
pasjonatów piwa – warzymy takie piwa, po które sami chętnie sięgamy. Wywodzimy się z 
wrocławskiego środowiska piwowarstwa domowego- warzenie piwa stało się Naszą Profesją, 
a jakość znakiem rozpoznawczym. Warzymy na własnym sprzęcie, używamy wyłączenie 
płynnych drożdży własnej propagacji oraz najwyższej jakości surowców. 

Get to know our beers!
Wrocław craft brewery, established by home brewers and beer passionates- we brew the kind of 
beer we like to drink ourselves. We have originated from Wrocław home brewing environment 
(society) – brewing has become Our Occupation, and the beer quality our hallmark. We brew 
on our own equipment, with the use of liquid yeasts and the top quality ingredients.

Camp4U - nowy kemping k/Wrocławia
Opolska 46, 55-011 Siechnice
Strona WWW: http://camp4u.pl/
adres e-mail: info@camp4u.pl
nr tel.: +48791510250

Już w 2019 roku otwieramy nowy kemping w Siechnicach, niespełna kilka kilometrów od 
centrum Wrocławia. W ofercie znajdą się pola kempingowe, domki letniskowe, basen, 
transport do i z stolicy Dolnego Śląska. Wyróżnia nas przede wszystkim lokalizacja - tuż obok 
drogi krajowej, duży teren w całości otoczony lasem. Na miejscu przygotowaliśmy w pełni 
wyposażone stanowiska kempingowe, domki gotowe do zamieszkania dla 4 osób oraz pokój 
wspólny. Naszą cechą charakterystyczną będzie kawa oraz bardzo „swojska” atmosfera, 
pozwalająca zarówno wypocząć jak i zwiedzić duże miasto ulokowane tuż obok. Camp4U 
otwieramy już 1 kwietnia, zapraszamy na oficjalną Majówkę trwającą aż tydzień!

Until now, there was no „real” campsite on the map of Wroclaw. On April 1, we’re launching 
Camp4U - a modern campsite in Siechnice, right next to Wroclaw. We offer large plots with all 
utilities, transport to and from Wroclaw, a common room, a large swimming pool and various 
thematic events that will take place regularly on our campsite.
In addition, on the spot we have the possibility to rent 4-bed holiday homes, fully equipped. 
We also organize group tours around Wroclaw, we show interesting places, we offer advice 
and help. Welcome! 

www.camprest.com
Piotr@camprest.com 

CampRest.com to internetowy portal dla fanów wakacji na campingu.
Na naszej stronie użytkownicy mogą odnaleźć odpowiedni camping na swoje wakacje, 
korzystając z zaawansowanej wyszukiwarki. Poza samymi campingami, publikujemy również 
liczne artykuły w których opisujemy najciekawsze campingi i ich okolicę. 
Wiele miesięcy w ciągu roku spędzamy w podróży właśnie po campingach także chętnie 
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Cdoradzamy na podstawie własnych doświadczeń. 
Wydajemy również drukowany przewodnik po campingach, który dystrybuujemy za darmo 
podczas targów.

CampRest.com is the biggest internet portal in Poland about camping holidays.
Our users, can find the best campsite for their vacation, thanks to our camping search engine. 
We also publish many articles with descriptions of campsites and its surroundings to inspire 
our readers to explore new places.
Each year we spend couple of months traveling around different campsites in Europe so we are 
more than happy to share our experiences with others. 
Beside internet  actions, we also publish printed camping guide, which we distribute for free 
during travel fairs and through our partners.

Campus Domasławice
Domasławice 30
56-416 Twardogóra
biuro@domaslawice.pl
tel: 730 057 013
www.domaslawice.pl

Campus Domasławice położony koło Twardogóry, w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy, 
zaledwie 50 km od Wrocławia,  to idealne miejsce na aktywny wypoczynek. Nasz ośrodek 
znajduje się na skraju 10 000 ha lasu, gdzie czyste powietrze, bujna zieleń i niczym nie zmącona 
cisza potrafią uwieść każdego, kto nas odwiedzi. Zapraszamy do prawdziwego relaksu z dala od 
miejskiego zgiełku aglomeracji wrocławskiej.
Posiadamy: 
Ponad 120 miejsc noclegowych 
Restauracja polsko-włoska  „Made in Napoli” 
Kompleks boisk sportowych 
Kort tenisowy 
Mini quady
Park linowy 
Trasy piesze i rowerowe 
Warsztatownia „Kulturka u stółka” - warsztaty artystyczne i edukacyjne 
Pole campingowe i namiotowe 
Wi-Fi na terenie całego ośrodka 
Miejsce na ognisko i grilla 

Campus Domasławice is 11 ha area located near Twardogóra on Barycz Valley Landscape Park, 
only 50 km from Wroclaw in a forest and by a lake/recreational pond.
We have over 120 beds in comfortable, air conditioning houses with tv and Wi-Fi  and polish-
italian  restaurant “Made in Napoli”. Also we have many attractions for children:
- playground 
- rope park
- sport fields
- mini cars 
-educational workshops for children
- chill out and beach zone.
We have place for about 100 caravans and tents with all facilities: electricity, showers, water 
and kitchen. 



M
ię

dz
yn

ar
od

ow
e 

Ta
rg

i T
ur

ys
ty

ki
 i 

cz
as

u 
w

ol
ne

go
 2

0
19

18

C Barbecue and fireplace are available for our quests. 

ZOO Lubin - Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie
Park Wrocławski, wejście od ul. Wrocławskiej i 
I. Paderewskiego, wstęp bezpłatny
Biuro: ul. M. Pruzi 9, 59-300 Lubin, tel. 76 720 89 81
zoolubin.pl 
facebook.com/ParkLubin

Ogród zoologiczny w Lubinie o pow. 14 ha z ptaszarnią obejmującą 12 dużych wolier, w których 
obserwować można ponad 60 gatunków ptaków, także zagrodą z wieloma gatunkami zwierząt 
gospodarskich i szlak dinozaurów. Miejsce wypoczynku i edukacji, najlepszy przystanek na 
trasie Wrocław-Zielona Góra.

ZOO Lubin - The Nature Education Centre in Lubin
Entry from Wrocławska Street and I. Paderewskiego Street, entry free
Office: M. Pruzi 9 Street, 59-300 Lubin, phone 76 720 89 81
zoolubin.pl  facebook.com/ParkLubin
Zoological garden in Lubin of the area 14 hectares with including 12 large aviaries, where you 
can observe over 60 species of birds, we have also a mini zoo with several species of farm 
animals and the trail of dinosaurs. The best place to rest and education on the route from 
Wroclaw to Zielona Góra. The Centre collaborates with the Cultural Centre Wzgórze Zamkowe 
in Lubin, the Sport-Art Association and Association Lubin i okolice.

3D GROUP SP.Z O.O. BOATS SP.K.
UL. JAROCIŃSKA 48 51-009 WROCŁAW
www.cityboats.pl
wynajem@cityboats.pl
534 705 705

City Boats organizuje rejsy katamaranami solarnymi po Odrze we Wrocławiu. W naszej ofercie 
są rejsy 30 min i 60 min. Pływamy wokół Starego Miasta i w kierunku ZOO. Dysponujemy 
pięcioma, w pełni ekologicznymi katamaranami napędzanymi wyłącznie energią elektryczną 
i ładowanymi energią słoneczną. Każdy z nich wyposażony jest w audioprzewodniki w kilku 
językach obcych. Nasze łodzie można również wyczarterować na spotkania biznesowe, 
rodzinne, zaręczyny itd. – zawsze popłynie z Państwem nasz licencjonowany sternik. Za 
dodatkową opłatą dostarczymy catering. Na pokład zabieramy 9 osób.

City Boats organizes solar catamaran cruises on the Oder in Wrocław. Our offer includes 
30-minute and 60-minute. We sail around the Old Town and towards the ZOO. We have five, 
fully ecological catamarans powered solely by electricity and loaded by solar panels. Each 
of them is equipped with audio guides in several foreign languages. Our boats can also be 
chartered for business meetings, family gatherings, engagements, etc. - our licensed helmsman 
will always sail with you. We will provide catering for an additional fee. We take 9 people on 
board.
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CCukiernia Zaniewicz
Allnet Sp. z o.o       
Ul. Listopadowa 4
21-560 Międzyrzec Podlaski
e- mail: biuro@zaniewicz.pl
tel. 83 371 72 02
mobile: 500 119 916/ 500 119 914/ 500 119 917
www.zaniewicz.pl

„Cukiernia Zaniewicz” została założona w 1993 roku.
Sękacze podlaskie Zaniewicza i inne regionalne ciasta oraz wykwintne torty bankietowe
są naszą specjalnością od ponad dwudziestu pięciu lat. 
Sukces naszej firmy zawdzięczamy naszej pasji oraz zdolnościom naszych pracowników.
Wielu z nich to prawdziwi artyści sztuki cukierniczej. Systematycznie poszukujemy starodawnych 
receptur polskich ciast, aby w zgodzie z naszymi założeniami przyczyniać się
do kultywowania dobrych staropolskich tradycji kulinarnych w oparciu o najwyższą, jakość                     
i powtarzalność.
Współpracujemy z sieciami sklepów ze zdrową żywnością oraz ze sklepami z wyszukanymi 
produktami, z potwierdzoną najwyższą
jakością ich wykonania.

The tradition of baking Sekacz originates from the outskirts of eastern Poland. The rare art. Of 
making this fine confectionary has been cultivated from many centuries, and this tradition has 
been preserved in Podlasie region till present time. The Sekacz owes its extraordinary taste 
and exceptional aroma to the unique preparation based on traditional reginal recipe which has 
been passed on from generation to generation. Its exquisite shape of a golden amber icicles 
makes Sekacz a perfect decoration to grace any occasion with, from a festivity to a wedding 
party. This is a true masterpice of the confectioner’s art.

CzechTourism
Al. Róż 16, Warszawa
Tel.: 22 629 29 16
e-mail: warszawa@czechtourism.com
www.czechtourism.com  

Czeska Centrala Ruchu Turystycznego-CzechTourism udziela informacji turystycznych o 
Czechach: aktualnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych, zakwaterowaniu. Współpracuje 
z mediami i biurami podróży, organizuje wyjazdy studyjne do Czech dla biur podróży i 
dziennikarzy. Publikuje bezpłatne mapy i foldery turystyczne w języku polskim.
Na stoisku CzechTourism zaprezentują swe oferty: Hotel Horizont Pec pod Śnieżką, Karkonosze, 
Thermal Spa Velke Losiny, Kraj Morawsko-Śląski, Vysočina Region, Central Bohemia Tourist 
Board i Kraj Ustecki.

Dolnośląska Izba Turystyki / Izba Turytyki RP

Szanowni Państwo,
Jak co roku już od 11 lat   spotykamy się  we Wrocławiu  na Międzynarodowych Targach 
Turystycznych  i Czasu Wolnego. W Polsce  odbywa się kilkadziesiąt imprez targowych w różnych 
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miastach i terminach. Wśród  tylu imprez trzeba wybrać te najlepsze  o największym prestiżu, 
gdyż tylko takie targi turystyczne gwarantują udział wielu  dobrych czy nawet najlepszych, 
którzy działają w turystyce. Takim miejscem są MTT we Wrocławiu, które w tym roku odbywają 
się na STADIONIE WROCŁAW, na którym odbywały się mecze Euro 2012.

Termin marcowy  sprzyja dyskusji o nowych trendach ale także o tym co wydarzyło się mijającym 
roku. Powracają w wielkim stylu kierunki, gdzie w poprzednich latach  była niestabilna sytuacja 
polityczna, zamachy terrorystyczne czy uchodźcy. Polscy turyści znów wypoczywają w Tunezji, 
Turcji i Egipcie.

Dolnośląska Izba Turystyki  wspólnie z Izbą Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej  liczą, że w 
czasie targów będzie wiele wydarzeń integrujących polską branżę turystyczną. Będzie czas na 
zawieranie transakcji handlowych oraz na spotkania branżowe. W czasie targów DIT i  ITRP  
mają wspólne stoisko na które już dziś zapraszam. Zwłaszcza, że ITRP  obchodzi swoje 10 
urodziny ale trzeba pamiętać, że jest kontynuatorem Rady Koordynacyjnej Izb Turystyki, która 
powstała w 1995 roku.

Wszystkim wystawcom i odwiedzającym życzę udanych  kontraktów, transakcji , spotkań 
biznesowych oraz wielu niezapomnianych wrażeń.

Serdecznie zapraszam  
Marek Ciechanowski
Prezes  Zarządu DIT 
Prezes Zarządu   ITRP

EF Education Sp. z o.o.
Poznańska 37
00–689 Warszawa
tel. 22 825 01 31, 532 752 586
www.ef.com 
podrozejezykowe.pl@ef.com

Światowy lider edukacji językowej. Od ponad 50 lat misją EF jest sprawienie, aby ludzie w 
różnym wieku, różnych narodowości i środowisk mogli zyskać pewność siebie i wolność 
rozwoju. Łączymy naukę języków obcych z wymianą kulturową i podróżami edukacyjnymi. 
Kursy i programy oferowane przez EF zamienią Twoje marzenia w prawdziwe międzynarodowe 
możliwości. Globalna sieć EF to ponad 50 szkół na całym świecie i 10 języków obcych. Naukę 
możesz zacząć w dowolny poniedziałek roku, a swój wyjazd językowy zaprojektujesz zgodnie z 
Twoimi możliwościami.

EF provides life-changing education for global citizens. For over 50 years, our mission has 
been to give confidence and freedom to people of all ages, nationalities and backgrounds. We 
combine language training with cultural exchange, academic achievement and educational 
travel to deliver courses and programs that transform dreams into international opportunities.

Elliniki Agora - Grecki Rynek
E-mail: ellinikiagora.kontakt@gmail.com
Kontakt w Grecji: Antonios Karatzios, Astergios Grimouras +30 699 367 4470

20
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Kontakt w Polsce: Paulina Muszyńska +48 530 337 394

Naturalne produkty, lokalni rolnicy i dary stoków Olimpu. Korzystamy z dobrodziejstw Grecji 
i staramy się, aby smaki Hellady pojawiły się również na polskich stołach. Najświeższa oliwa 
z oliwek, sery feta, jogurty, herbata górska, mydła bez konserwantów, przyprawy z greckich 
lasów, kremy z woskiem pszczelim, świeże figi i owoce kiwi, pachnące miody oraz tradycyjnie 
wyrabiane słodycze to tylko część naszej oferty. Zasmakuj Grecji z Elliniki Agora!

Wrocławskie Wydawnictwo EMKA
ul. Młyńska 13, 55-002 Gajków
tel.: 606-872-879
tel/fax: 71/318-53-29
e-mail: emka@emka-wroc.pl
www.emka-wroc.pl

Od dziesięciu lat wydajemy książki związane z Wrocławiem. Dla mieszkańców i dla turystów. 
Dla dzieci i dla dorosłych. Książki, które uczą bogatej historii naszego miasta. Napisane przez 
znakomitych autorów. Najnowsze publikacje to:
WROCŁAW: TOP ATRAKCJE Anny Wawrykowicz
W dni bezciastkowe, lody tylko owocowe Romualda Łuczyńskiego
WROCŁAW – PODRÓŻ PRZEZ WIEKI Macieja Łagiewskiego

Ponadto zapraszamy do udziału w spacerach po Wrocławiu. Jeśli nie chcecie Państwo, aby 
Wasze dzieci nudziły się podczas wycieczek zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji:
Szlakiem wrocławskich krasnali dla dzieci przedszkolnych oraz klas 0-II (w ramach wycieczki 
krasnalowe stroje, książka, poczęstunek, przewodnik)
Szlakiem wrocławskich legend dla dzieci klas I-III (w ramach wycieczki książka, poczęstunek, 
przewodnik)
Wrocławski szlak Młodego Turysty dla dzieci klas III-VI (w ramach wycieczki książka-przewodnik, 
książka-nagroda, przewodnik)
Jesteśmy uczestnikami programu „Szkoła w mieście”.

ENERGYLANDIA- PARK ROZRYWKI 
Al. 3 Maja 2; 32 - 640 Zator; Małopolska
tel. +48 33 486-15-00
tel. +48 724 222 000
grupy@energylandia.pl
www.energylandia.pl

Największy w Polsce  Park Rozrywki ENERGYLANDIA  w Zatorze to gwarancja najlepszej zabawy 
dla całych rodzin!  Znaleźć tu można aż 4 strefy z atrakcjami podzielonymi na Bajkolandię dla 
najmłodszych, Strefę Familijną dla całych rodzin, Ekstremalną dedykowaną wszystkim głodnych 
wrażeń i wysokiej dawki adrenaliny, a także Wodną – Water Park i Tropical Fun, dostępne  
jak wszystkie inne atrakcje w cenie jednego biletu wstępu do Parku.  Na Gości Energylandii 
czeka 70 atrakcji na czele z Roller Coasterami, tymi ekstremalnie szybkimi i wysokimi (m.in. 
największy Mega Coaster w Europie – HYPERION, czy największy wodny Roller Coaster – 
SPEED WATER COASTER), jak i delikatnymi dla dzieci i rodzin, a także potężne atrakcje wodne.  
Poza atrakcjami w Parku Rozrywki zobaczyć można spektakularne pokazy kaskaderskie przy 
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użyciu sportowych samochodów, motocykli jak i rowerów BMX, ale także artystyczne występy 
tancerzy, cyrkowców czy akrobatów.  Park Rozrywki ENERGYLANDIA to cudowne miejsce na 
aktywny wypoczynek, który gwarantuje uśmiech na twarzy!  

Entwicklungsgesellschaft
Niederschlesische Oberlausitz mbH
Elisabethstraße 40, 02826 Görlitz
Germany
Tel.: 0049 3581 329010
Fax: 0049 3581 3290110
www.zittauer-gebirge.com,
 www.goerlitz.de, www.neisseland.de

Oddalony, dwie godziny od Wrocławia region, rozciągający się od Parku Mużakowskiego 
poprzez Görlitz aż do Gór Żytawskich, wita gości licznymi atrakcjami. Historyczne miasta, 
natura i wydarzenia kulturalne czekają na odwiedzających.
Otrzymają Państwo informacje dotyczące: zabytków, noclegów, zwiedzania, kultury, obiektów 
rekreacyjnych itp.

Not even 2 hrs away from Wrocław, the region of Muskauer Park, Görlitz and the Nature Park 
Zittauer Gebirge welcomes its visitors with many highlights and attractions. Historic cities, 
breath taking nature and cultural events impress the guests. 
You get information about: sights, overnights stays, guided tours, events, recreational facilities 
etc. 

Euro Ray - Hotele dla grup Italia
Vicolo in Arcione 13
00048 Nettuno (RM) Italia
TEL:  0039 06 98 88 688
WEB : www.eurorayincoming.com
E-MAIL : info@eurorayincoming.com

Euro Ray oferuje kompeksową obsługę grup na terenie Włoch:
• Rezerwację hoteli oraz wiosek wakacyjnych,
• Organizację transferów autokarowych, rezerwację biletów promowych, łodzi 
turystycznych,
• Rezerwację biletów wstępu do włoskich parków rozrywki,
• Organizację degustacji, wieczorów włoskich, zwiedzania regionalnych winnic, 
rezerwację restauracji, 
• Wynajem systemu radioodbiorników do oprowadzania grup turystycznych, 
• Rezerwację usług przewodnickich. 
Zapraszamy serdecznie do współpracy.

Euro Ray offers a wide range of comprehensive services in Italy:
• Booking hotels and holiday villages, 
• Hotel transfers, booking of Italian coaches, ferry tickets, and boats,
• Booking of admission tickets to the most popular Italian amusement parks,
• Organization of tastings, Italian evenings, visiting regional vineyards, booking 22
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restaurants,
• Rental of radio systems for guiding tourist groups,
• Booking guide services.

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
l. Kornela Makuszyńskiego 1
28-133 Pacanów
Tel. 41 376 50 79
www.centrumbajki.pl

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie jest unikalną instytucją kultury, działającą  
w skali regionu i kraju, która wykorzystuje rozrywkę, zabawę oraz naukę jako sposoby 
na przekazywanie wiedzy i upowszechnianie wartości.Centrum Bajki to także 
teatr, kino 3D, księgarnia, czytelnia, zaczarowany ogród oraz instytucja naukowa.  
 
Na stoisku Europejskiego Centrum Bajki będzie bardzo bajkowo, w strefie animacyjnej dzieci 
sprawdzą swoją zwinność, spryt i refleks. W strefie plastycznej będzie można wykonać 
kreatywne pamiątki i zabrać je do domu. Będą też rodzinne konkursy z nagrodami. Nie 
zabraknie także Koziołka Matołka, który bardzo lubi być fotografowany więc pamiętajcie żeby 
sobie zrobić z nim zdjęcie

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
ul. Rynek 16, 35-064 Rzeszów
www.karpacki.pl, www.visitcarpathia.com 
sekretariat@karpacki.pl, office@visitcarpathia.com 
tel.: +48 17 852 52 05

Chcesz wybrać się w niezwykłą podróż? Pragniesz odpocząć, uciec od trosk i zgiełku wielkich 
miast? Przyjdź do nas! Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska promotor międzynarodowej 
marki CARPATHIA opartej na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Karpat zaprasza do 
współpracy! Naszym celem jest pokazanie turystom, że Karpaty to nowa propozycja na rynku 
turystycznym. Dlatego nasze oferty turystyczne eksponują uniwersalne karpackie wartości 
jak: autentyczność, wielokulturowość, wymiary przestrzeni oraz unikalną przyrodę. Karpaty to 
przestrzeń, która woła odkrywców. Odkryj z nami mistykę gór!

Do you want to go on an amazing journey? Do  you want to rest, escape from  the worries 
and hustle and bustle of big cities? Come to us! Association of the Carpathian Euroregion 
Poland – promoter of the international brand CARPATHIA based on the cultural and natural 
heritage of the Carpathian Mountains, invites to cooperation! Our goal is to show tourists, that 
the Carpathians are a new offer on the tourism market. Therefore, our tourist offers expose 
universal Carpathian values such as authenticity, multiculturalism, dimensions of space and 
unique nature. The Carpathian are a space, which calls explorers. Discover the mystic of the 
mountains with us!
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DAMIAN RYBACKI FARMA KALINA
ŁASKO 29 E
73-240 BIERZWNIK
www. obozy-sportowe.info
e-mail: kalina@obozy-sportowe.info
tel. 609104659

Farma Kalina jest biurem podróży specjalizującym się w organizowaniu aktywnego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży. W ofercie letnie i zimowe obozy sportowe, zielone szkoły, integracje. 
Naszym atutem jest własny, ogrodzony ośrodek- 4 ha, nad jeziorem, położony w otulinie 
Drawieńskiego Parku Narodowego. Zapraszamy kluby sportowe. Nasza baza sportowo-
rekreacyjna: boiska piłkarskie, park linowy, sale taneczne, paintball laserowy, przystań, 
pracownia ceramiczna i inne.

Festung Königstein gGmbH 
D-01824 Königstein
Telefon +49 (0)35021 64-607 
E-Mail  info@festung-koenigstein.de 
Web     www.festung-koenigstein.de

Wysoko ponad Łabą, pośród osobliwego skalnego krajobrazu, wznosi się dumnie Twierdza 
Königstein. Na terenie tej nigdy niezdobytej warowni o wysokiej randze kulturowej i 
przyrodniczej, pośród kwitnących ogrodów kryje się ponad 50 budowli. Duże wrażenie 
robi głęboka na 152,5 m studnia. Wystawy, zwiedzanie z przewodnikiem lub audioguidem 
umożliwiają poznanie życia na twierdzy na przestrzeni ostatnich 800 lat. Z biegnącej wzdłuż 
murów ścieżki spacerowej o długości 1,7 km rozciągają się fantastyczne widoki na Park 
Narodowy Szwajcarii Saksońskiej. Ofertę uzupełniają liczne imprezy i restauracje. 

Embedded in a bizarre rocky landscape, the Königstein fortress is enthroned high above 
the river Elbe. The formerly unconquerable fortification offers its visitors with more than 50 
buildings and blooming gardens a unique combination of culture and nature. Looking down 
into the 152.5 m deep well will be unforgettable. Exhibitions, guided tours and an audio guide 
give an impression of 800 years of life at Königstein hill. The 1.7 km long panorama walk along 
the fortress wall offers fantastic views of National Park. Special events and entertainment 
restaurants complete the multifaceted offer.  

Fiordy.com
ul. Roentgena 23/11, 02-781 Warszawa
tel. 222 963 495
www.fiordy.com

Urlop to najbardziej wyczekiwany okres w roku - dlatego powinien być nie tylko udany, ale 
również zapewnić wspomnienia, które przez długi czas będą żywe, kolorowe i dodadzą energii 
na cały rok. Dlatego proponujemy wakacje w Norwegii oraz innych krajach skandynawskich. 
Pokochaliśmy tę część świata, a Norwegię uważamy za najpiękniejszy kraj w Europie. Chcemy 
podzielić się naszą pasją, wiedzą i doświadczeniem oraz sprawić, aby Państwa urlop był 
niezapomniany.
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Nasza oferta wyjazdy grupowe, jak i indywidualne: własnym samochodem, z wykorzystaniem 
transportu publicznego, czy „Fly & Drive”. Proponujemy również rejsy norweskiego armatora 
Hurtigruten wzdłuż norweskiego wybrzeża, wokół Spitsbergenu oraz Grenlandii. Naszą nową 
propozycją są wyjazdy na przecudowne Wyspy Owcze.

Vacation is the most awaited period of the year - therefore it should not only be successful, but 
also provide memories that will be vivid, colorful for a long time and will add energy for the 
whole year. That is why we offer trips to Norway and other Scandinavian countries. We have 
loved this part of the world, and Norway we consider the most beautiful country in Europe. We 
want to share our passion, knowledge and experience and make your holiday unforgettable.

Our offer includes group and individual trips: with own car, using public transportation, or „Fly 
& Drive”. We offer cruises from the Norwegian shipowner Hurtigruten along the Norwegian 
coast, around Spitsbergen and Greenland. Our new proposal are trips to the wonderful Faroe 
Islands.

Fjord Line – promy do Norwegii
Wichrowa 4 lok. 7
60-449 Poznań
rezerwacje@fjordline.com
61 622 78 85

Fjord Line to norweska firma transportowa, której celem jest wyznaczanie nowej jakość 
podróży zarówno pod względem standardu jak i innowacyjności. Morskie szlaki z Europy 
kontynentalnej na Półwysep Skandynawski obsługują nowoczesne i ekologiczne promy 
wycieczkowe: MS Stavangerfjord oraz MS Bergensfjord, które codziennie kursują z duńskiego 
Hirtshals do Bergen i Stavanger w regionie Fiordów Norwegii oraz do Langesund w Telemarku. 
Dodatkowo Fjord Line oferuje ekspresowe połączenie (2h 15min) z Hirtshals do Kristiansand 
oraz przeprawę pomiędzy Szwecją a Norwegią na trasie Strömstad – Sandefjord.

Usługi Turystyczne Florczyk travel Stena Line
Maciej Florczyk
ul. Ratuszowa 2
64-500 Szamotuły
www.florczyktravel.eu
biuro@florczyktravel.eu
tel 61 29 26 183
tel 609 651 086

Sprzedaż rejsów turystycznych po Bałtyku i wycieczek po Skandynawii.
Organizacja wycieczek po Polsce i krajach ościennych.

Fundacja Go’n’Act / Odpowiedzialna turystyka
www.podrozeaprawadziecka.pl
www.zanimpomozesz.pl
www.goandact.org 
fundacja@goandact.org 25

F



M
ię

dz
yn

ar
od

ow
e 

Ta
rg

i T
ur

ys
ty

ki
 i 

cz
as

u 
w

ol
ne

go
 2

0
19

(0048) 606 415 062

Fundacja Go’n’Act zajmuje się edukacją globalną, w tym promocją zrównoważonej, 
odpowiedzialnej turystyki.
Zapraszamy na nasze stoisko, gdzie znajdziecie Państwo materiały dotyczące dwóch kampanii 
społecznych:
(1) „Podróże a prawa dziecka”, w której informujemy jak podróżować, żeby (nieświadomie) nie 
przyczyniać się do wykorzystywania lokalnych dzieci w branży turystycznej (Dawać pieniądze na 
ulicy czy nie? Odwiedzać domy dziecka? Płacić za występy folklorystyczne z udziałem dzieci?);
(2) „Zanim pomożesz, czyli o odpowiedzialnym wolontariacie zagranicznym”, która porusza 
temat coraz bardziej popularnych programów wolontaryjnych w Afryce czy Azji i zagrożeń z 
nimi związanych.

Go’n’Act Foundation focuses on global education, including promoting sustainable, responsible 
travels.
Please visit our stand to learn more about our two public service campaigns:
(1) „Child Safe Travels” which gives you tips on how to protect local children during 
your travels and how not to contribute to child abuse in travel sector (Should you give candies 
to street children? Should you visit orphanages? Should you pay for ethnic performances of 
children?)
(2) „Before You Help - How to be a Responsible Volunteer” focusing on (more and more 
popular )volunteering programs in Africa and Asia and challenges you can face when deciding 
to take part in such ventures.

Gmina Miejska Głogów
Rynek 10, 67-200 Głogów
Dolnośląskie
www.glogow.pl
cit@glogow.um.gov.pl
Tel. 76 726 5451, mob. 883 621 220

Głogów to jedno z najstarszych miast w Polsce. Znany z roku 1109, kiedy to ratując gród, zginęły 
dzieci przywiązane do machin oblężniczych. Jest tutaj największe rondo w Europie (pow. 4 ha) 
i druga najwyższa w Polsce wieża ratuszowa. Zniszczony w 1945 w ponad 90 %, od lat 60. 
XX w. Głogów odbudowywał się w oparciu o przemysł miedziowy - KGHM Polska Miedź SA. 
Obecnie mocno rozbudowuje infrastrukturę rzeczną i turystyczną, ściągając do miasta nowych 
inwestorów.

Głogów is one of the oldest cities in Poland. Known for the year 1109, when children tied 
to siege machines were killed while saving the burgwall. Here is the largest roundabout in 
Europe and the second highest Town Hall tower in Poland. Destroyed in 1945 in more than 
90% ,since the 1960s Głogów has rebuilt based on the copper industry - KGHM Polish Copper 
SA. Currently strongly expanding river and tourist infrastructure, attracting new investors to 
the city.
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Kompleks Hotelowo-Rekreacyjny GEM
Ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław
Tel. +48 71 372 90 13 | e-mail: hotel@hotelgem.com.pl 

Gem Hotel oferuje 67 elegancko i komfortowo urządzonych pokoi. Restauracja oraz oranżeria 
zaspokajają potrzeby naszych gości w zakresie usług gastronomicznych. W budynku znajduje 
się kryta pływalnia z sauną i jacuzzi oraz wielofunkcyjne sale konferencyjne. Zapewniamy 
dostęp do bezpłatnej sieci Wi-Fi, a zmotoryzowani goście mogą skorzystać z obszernego 
parkingu. W ramach pobytu goście hotelowi mogą bezpłatnie spędzić godzinę na naszym 
basenie i w jacuzzi. Hotel przyjazny rodzinom z dziećmi oraz osobom niepełnosprawnym (dwa 
pokoje przystosowane dla osób z niepełnosprawnością).

Gem Hotel offers 67 elegant and comfortable rooms. The restaurant together with the 
hothouse and patio garden meet all our customer needs as far as meals are concerned. We 
also offer indoor swimming pool with sauna and Jacuzzi and multifunctional conference rooms. 
We provide our customers with free access to wireless Internet - Wi-Fi. Hotel guests use our 
spacious car park. They are also offered 1 hour at our swimming pool free of charge. Our 
hotel warmly welcomes families with children and disabled people (two rooms are adjusted 
to disabled people needs).

Gdańska Organizacja Turystyczna
ul. Uczniowska 22, Gdańsk 80-530
www.visitgdansk.com
e-mail: got@visitgdansk.com
nr tel.: 58 305 70 80 

Information, guides and competitions with attractive prizes – that and much more awaits on 
Gdansk stand during International Tourism and Free Time Fair Wroclaw 2019. Those who visit 
us will receive full and comprehensive info on Gdansk, how to get there and what to see once 
on spot. We will also recommend a Tourist Card that allows to learn the secrets of Neptune’s 
City in a quicker, cheaper and more convenient way.

Visit us – discover Gdansk and win prizes!
 
Materiały turystyczne, szczegółowe informacje, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami – to i wiele 
więcej będzie czekało na stanowisku Gdańska podczas Międzynarodowych Targów Turystyki 
i Czasu Wolnego Wrocław 2019.  Każdy, kto nas odwiedzi uzyska wyczerpującą wiedzę o 
Gdańsku, o tym jak do niego dotrzeć oraz co zobaczyć na miejscu. Zaproponujemy także Kartę 
Turysty, dzięki której szybciej, łatwiej i taniej poznacie sekrety Grodu Neptuna.

Odwiedź nas – odkryj Gdańsk i wygraj atrakcyjne nagrody! 
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Gmina Bystrzyca Kłodzka
Ul. H.Sienkiewicza 6
57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel (+48) 74/ 811 76 00
fax (+48) 74/ 811 15 88
www.bystrzycaklodzka.pl

Jeden z najpiękniejszych zakątków Ziemi Kłodzkiej. Obszar gminy rozciąga się między Górami 
Bystrzyckimi a Masywem Śnieżnika. Zróżnicowane ukształtowanie terenu daje turystom 
wachlarz możliwości, od wytyczonych szlaków pieszych, rowerowych, biegowych i zjazdowych 
po wspinaczkę górską. Gmina obejmuje 39 miejscowości z czego dwie o znaczących walorach 
uzdrowiskowych (Międzygórze i  Długopole Zdrój). Znajdują się tu Śnieżnicki Park Krajobrazowy, 
uzdrowiska i stacje klimatyczne oraz wiele innych osobliwości turystycznych i przyrodniczych.

Sercem gminy jest Bystrzyca Kłodzka, Miasto Królewskie bogate w historię, kulturę i zabytki do 
których prowadzi wytyczona Miejska Trasa Turystyczna.

Bystrzyca Kłodzka municipality
One of the most beautiful areas of the Kłodzko Valley. The commune extends between 
Bystrzyckie Mountains and the massif of Śnieżnik Mountain. Diverse terrain gives tourists 
vast range of outdoor activities, such as hiking, cycling, cross-country and downhill skiing and 
climbing. 
The municipality covers 39 villages, two of which own major spa properties (Międzygórze and 
Długopole Zdrój). Śnieżnik Landscape Park and many other touristic and natural curiosities are 
located there.

The heart of the community is Bystrzyca Kłodzka, the Royal City with rich history, culture and 
monuments which the Town Tourist Trail leads to. 

Gmina Dukla 
38-450 Dukla, 
ul. Trakt Węgierski 11 
Tel. 1343 29100, 
e-mail: gmina@dukla.pl , www.dukla.pl 

Gmina Dukla położona jest w Karpatach w Beskidzie Niskim. Stolicą gminy jest średniowieczne 
miasto Dukla o czym świadczy układ urbanistyczny miasta.  Południowa granica gminy jest 
równocześnie granicą państwa ze Słowacją. Położenie gminy sprzyja rozwojowi turystyki 
rowerowej. Gmina posiada oznakowane szlaki rowerowe do uprawiania turystyki rowerowej 
rekreacyjnej jak również wyczynowej. 

Dukla Municipality is located in the Carpathian region  in the central part of Low Beskids 
mountain range.The capitol of the commune is the medieval town Dukla , the urban layout 
of Dukla still shows evidence of a time long gone  with its unique layout and outstanding 
buildings. In the South, the Dukla Municipality is bordered by  Slovakia. The location of the 
commune promotes the development of cycling tourism. Its infrastructure, locality and natural 
beauty ensures a cycling experience in this area will be a memorable one. The municipality has 
marked cycling trails for recreational cycling  for tourists young and old , and of course   the 
professional cyclist is also catered for.

28

G



M
iędzynarodow

e Targi Turystyki i czasu w
olnego 20

19
Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
59-600 Lwówek Śląski
sekretariat@lwowekslaski.pl
tel./fax.:75 6477888
www.lwowekslaski.pl

Rzeszę turystów przyciągają niezwykłej urody zabytki architektoniczne, urokliwe uliczki, 
bogata historia, a także malownicze pejzaże i panoramiczne widoki na Sudety i Karkonosze. 
Swoje miejsce znajdą tu również mineralodzy i poszukiwacze skarbów ziemi. Okolice Lwówka 
Śląskiego słyną ze znanych w Europie złóż agatowych i tradycji górniczych. Pamiątką tych 
chlubnych tradycji jest Lwóweckie Lato Agatowe, organizowane corocznie w lipcu.

For many tourists are attractive: the architectonical monuments, charming streets, wonderful 
history of the city and beautiful landscapes of Sudety and Karkonosze. Also the mineralogists 
and treasure hunters will find here many attractions. The surroundings of Lwówek Śląski are 
famous for the agate deposits and mining traditions. The Agate Summer in Lwówek which took 
place on July just was made for the remembrance the old traditions.

Gmina Międzylesie
Plac Wolności 1
57-530 Międzylesie
Tel 74 8126-327
74 8126-347
74 8126-374 
Fax 74 8126-126
Email: urzad@miedzylesie.pl
www.miedzylesie.pl

Gmina Międzylesie jest uroczym regionem górskim, leżącym na południu Ziemi Kłodzkiej, 
położona w otulinie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Ten malowniczy zakątek może 
zaoferować turystom i czyste, górskie powietrze, nieskazitelną wodę w rzekach i w górskich 
strumieniach oraz spokój. Górzysty teren okolic daje możliwości uprawiania nieforsowanej 
turystyki oraz rozciągają się szerokie i niezapomniane panoramy. 
Na terenie gminy znajdują się liczne zabytki m. in. kościoły, cmentarze, budynki mieszkalne, 
zespoły pałacowe i zamki, dwory, kaplice cmentarne, młyn, plebanie, ogrody, mosty, sukiennice, 
drewniane domki tkaczy.

Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15, 
48-300 Nysa, 
www.nysa.eu, 
nysa@www.nysa.pl, 
tel. 77 40 80 551

Nysa – ważny ośrodek edukacyjny, kulturalny, turystyczny i wypoczynkowy Opolszczyzny. 
Historycznie jedno z największych i najbogatszych miast Śląska będące przez wieki stolicą 
biskupiego księstwa nyskiego. Nysa to wspaniałe zabytki z okresu panowania biskupów 
wrocławskich, twierdza zbudowana przez króla Prus Fryderyka II, wspaniałe miejsce do 29
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wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Nyskim i rzeką Nysą Kłodzką. Informacja Turystyczna w 
Bastionie św. Jadwigi: tel. 77 433 49 71, mail – bastion@twierdzanysa.com.

Gmina Pieńsk

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia pogranicza polsko-niemieckiego, gdzie czeka 
kilkadziesiąt kilometrów wyasfaltowanych ścieżek rowerowych w pobliżu rzeki granicznej - Nysy 
Łużyckiej od miejscowości Radomierzyce aż po miejscowość Brody. Kajakarzom proponujemy 
natomiast spływ Nysą Łużycką, którego trasa zadowoli zarówno zawodowców, jak również 
tych początkujących. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.przygodaznysa.eu, gdzie 
znajdziecie Państwo dokładną listę atrakcji turystycznych w naszym regionie oraz zaplanujecie 
trasę wycieczki. Zapraszamy również na stronę www.facebook.com/PrzygodaZNysa, gdzie na 
bieżąco informujemy o wydarzeniach turystycznych.

Gmina Radków
ul. Rynek 1, 57-420 Radków, Tel. 74/ 873-50-00 
e-mail: sekretariat@radkowklodzki.pl 

Gmina Radków na Dolnym Śląsku to malowniczy obszar u podnóża jednej z największych 
atrakcji turystycznych w Polsce - Szczelińca Wielkiego (919 m n.p.m.) w Górach Stołowych z 
wieloma zabytkami architektonicznymi. To teren pełen pięknych widoków, jak również nowej 
infrastruktury, służącej turystom. Jeśli w okresie wakacji bądź ferii zimowych planują Państwo 
wypoczynek bądź szukają miejsca na nocleg np. podczas obozu wędrownego zapraszamy do 
Gminy Radków i jej obiektów oświatowych. Wszystkie są tak przygotowane, że z powodzeniem 
pełnią funkcję bazy pobytowej – wypoczynkowej.        
www.radkowklodzki.pl
www.radkowskiewioski.info
FB: Radków – Kraina Gór Stołowych

„Kruszyna” Leopold Habiniak
Kruszyn ul. Świerkowa 2
59-700 Bolesławiec
kruszyna@kruszyna.com.pl
tel.:  +48 (0)75 732 15 70, 
Tel. kom. 601 790 854

Gospoda „KRUSZYNA” to niezwykłe miejsce, przy zwykłej drodze, to miejsce, z którego nie chce 
się umykać. Czy latem, czy zimą ogarnia tam człowieka błogie rozleniwienie i chęć zatrzymania 
się, posmakowania dań z kuchni innej latem, innej zimą, kuchni z tradycjami, opartej na starych 
przepisach, w której, gdy upał, ugasisz pragnienie zsiadłym mlekiem, a do niego posmakujesz 
pierogów z jagodami. W Gospodzie inaczej niż gdzie indziej pachnie – drewnem, dymem z 
kominka, suszonymi ziołami. Zapraszamy.

30
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Huta Szkła Kryształowego Julia
Ul. Kryształowa 73 (dawna Żymierskiego)
58-573 Piechowice
www.hutajulia.com
turystyka@hutajulia.com
+48 75 761 24 13

Huta Julia to jeden z niewielu istniejących producentów szkła kryształowego w Polsce. 
Produkowane są tu ręcznie formowane i szlifowane produkty, dystrybuowane na rynki 
całego świata. Zabytkowa fabryka Julii znajduje się w sercu Karkonoszy i jest dostępna 
dla zwiedzających. Turyści mogą z bliska podziwiać ręczny proces produkcji kryształów i 
uczestniczyć w warsztatach, gdzie poznają tajniki sztuki szklarskiej.

Hotel Artus Karpacz
Ul. Wilcza 9, 58-540 Karpacz
www.hotelartus.pl
recepcja@hotelartus.pl
Tel.: 75 761 63 46, 75 71 220 61
Fax: 75 761 63 46
Mobile:. +48 664 34 40 28

HOTEL ARTUS*** w Karpaczu to doskonałe miejsce na mapie rodzinnego wypoczynku. 
Wyróżnia nas wysoka jakość obsługi, malownicze położenie oraz kompetentny personel, który 
zawsze będzie Państwu służył pomocą.

Dla naszych Gości przygotowaliśmy:
78 komfortowych pokoi
Restaurację
Strefę SPA & Wellness
Centrum Zdrowia i Sportu
Klub Nocny z kręgielnią
Strefę dla dzieci
Bogate zaplecze biznesowe / konferencyjne

Hotel Artus Karpacz – Twoje miejsce…

HungaroSpa
E-mail:  thermaltourist@hungarospa.hu
Telefon: +36 52/ 558-551
Strona internetowa: www.hungarospa.hu

Hajdúszoboszló to najsłynniejsze uzdrowisko na Wielkiej Nizinie Węgierskiej, którego 
największą atrakcją 
jest ośrodek rekreacyjny ze słynnym Spa, Plaża, Aquapark i kompleksem Aqua-Palace. Przez 
cały rok obiekt oferuje wiele niezapomnianych atrakcji kuracjuszom, wczasowiczom i rodzinom.

Hajdúszoboszló is the most well known bath-city of Hungary – main attraction is bathing 
complex spa, open-air bath, 31
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Aquapark and the Aqua-Palace. The bathing complex offers unforgettable adventures 
throughout the year.

Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie
Ul. 1-go Maja 10
46-040 Krasiejów
www.JuraParkKrasiejów.pl
tel. 77 4654 800
mail: rezerwacja.krasiejów@jurapark.pl

Przekraczając bramę  Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie odbiorca decyduje się na niezwykłą 
podróż w czasie i przestrzeni. Zwiedzanie rozpoczynamy od „Tunelu Czasu”, poprzez Pawilon 
Paleontologiczny, Ścieżkę z 225 modelami dinozaurów naturalnej wielkości, Prehistoryczne 
Oceanarium, Parki Rozrywki.
 Park Nauki i Ewolucji Człowieka jest kontynuacją wystawy plenerowej w JuraParku, fabuła tego 
multimedialnego muzeum skupia się przede wszystkim na ewolucji człowieka. Zwiedzający 
zwani podróżnikami w czasie stają się częścią scenariusza filmowego.

Koleje Dolnośląskie

Koleje Dolnośląskie są jedną z najdynamiczniej rozwijających się spółek samorządowych 
w Polsce. W 2017 roku przewiozły 9,4 milionów pasażerów. Znakiem firmowym Kolei 
Dolnośląskich, należących do samorządu województwa dolnośląskiego, są komfortowe 
warunki podróży w nowoczesnych pociągach z profesjonalną obsługą.

Kraj Środkowoczeski

Středočeský kraj leží uprostřed České republiky. Počtem obcí i obyvatel patří mezi největší kraje. 
Jeho rozloha (11 015 km2) zabírá 14 % území ČR a je zhruba 1,9 krát větší, než je průměrná 
rozloha kraje v České republice. Kraj zcela obklopuje hlavní město Prahu a sousedí téměř se 
všemi českými kraji kromě Karlovarského a nových „moravských“ krajů. 
Územně náleží k Českému masivu, který je jednou z nejstarších částí evropské pevniny. 
Nejvyšším bodem území je vrchol brdských hřebenů Tok (865 m n. m.) v okrese Příbram, 
nejnižším bodem je řečiště Labe (153 m n. m.) v okrese Mělník.
Na území Středočeského kraje se nachází množství významných historicky cenných památek a 
několik chráněných krajinných oblastí.
Na území Středočeského kraje je více než 50 hradů a zámků. Historii si milovníci hradů a zámků 
mohou vyzkoušet i na vlastní kůži. V některých hradech a zámcích se mohou ubytovat, a tak se 
vrátit na několik okamžiků zpět do historie, a užít si noc v peřinách minulosti jako princezna, 
hrabě nebo páže.
Pro odpočinek si ve Středočeském kraji můžete vybrat z několika lázní, jako jsou například 
lázně Toušeň, Mšeno nebo Poděbrady. Pro aktivní návštěvníky Středočeský kraj nabízí téměř 
40 objektů, které jsou známé jako technické památky.32
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Středočeský kraj má i památky zapsané do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví 
UNESCO, které můžete vidět například při návštěvě Kutné Hory.  
Mezi nejcennější přírodní oblast kraje patří CHKO (Chráněná krajinná oblast) Křivoklátsko, 
které figuruje na seznamu biosférických rezervací. Dalšími významnými oblastmi jsou CHKO 
Kokořínsko, Český kras, Český ráj, Blaník. Také CHKO Brdy je krásnou, a to této doby málo 
probádanou oblastí ve Středočeském kraji, která má turistům a cykloturistům co nabídnout. 

Księgarnia Podróżnika 
http://ksiegarnia-podroznika.pl/
Wita Stwosza 19/20 
50-148 Wrocław 
www.GOBATUMI.com 

Księgarnia Podróżnika istnieje we Wrocławiu od 1993 roku i od tego czasu zapewnia 
swoim klientom dostęp do jak najszerszej oferty polskich oraz zagranicznych wydawnictw 
kartograficznych i podróżniczych, dotyczących ciekawych miejsc na Świecie i w Polsce - tych 
dalekich i tych bliskich. Znajdą w niej Państwo największą, specjalistyczną ofertę we Wrocławiu: 
od map i planów miast, poprzez przewodniki, leksykony, globusy, aż po wydania albumowe 
i literaturę podróżniczą. Pracownicy Księgarni chętnie dzielą się swoją wiedzą i wieloletnim 
doświadczeniem, by móc zapewnić Państwu najlepszą pomoc i obsługę. 

Katedra Wrocławska pw. św. Jana Chrzciciela
Pl. Katedralny 18
50-329 Wrocław
www.katedra.archidiecezja.wroc.pl
katedra@archidiecezja.wroc.pl
tel.: 71 3222574
kom. 798441687

Budowę obecnej świątyni zapoczątkowano w połowie XIII wieku, następnie przez wieki 
ją rozbudowywano. W kwietniu 1945 roku podczas oblężenia Wrocławia katedra została 
zniszczona w 70 %. W latach 1946 – 1951 została odbudowana i na nowo poświęcona.
Katedra ma 21 kaplic, których godne uwagi są przede wszystkim: Mariacka (1354 – 1368), św. 
Elżbiety (1680-1686), Bożego Ciała (1716-1721). We wnętrzu katedry podziwiać można: m. in. 
tryptyk Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny(1552), murowaną ambonę (1723), dębowe stalle 
(1662-1665).
Na wieżach świątyni znajduje się punkt widokowy, na który można dostać się windą.

Kocham Oliwki
telefon: 510 406 500
email: kontakt@kochamoliwki.pl 
www.kochamoliwki.pl

KochamOliwki.pl to jedyna firma w Polsce z tak szerokim asortymentem naturalnych oliwek. 
Smak i jakość naszych produktów odzwierciedla historię i tradycję trzech manufaktur 
rodzinnych, które od pokoleń zajmują się uprawą i marynowaniem oliwek najwyższej jakości. 33
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KochamOliwki.pl to polska firma, która z wielką pasją i oddaniem importuje i sprzedaje 
wyselekcjonowane produkty głównie z Hiszpanii. Nasze pyszne oliwki marynowane wg. 
babcinych receptur mają niespotykany smak, a każdy z Państwa odwiedzając nasze stoiska, 
może się o tym osobiście przekonać, degustując na miejscu nasze zielone i czarne oliwki.

KOLEJKOWO
plac Orląt Lwowskich 20B
53-605 Wrocław 

Kolejkowo to niezwykła atrakcja w samym sercu Wrocławia. W budynku Dworca Świebodzkiego, 
na ponad 300 metrach kw., stworzyliśmy największą makietę kolejową w Polsce. 
Cudowny świat w Kolejkowie jest 25 razy mniejszy od realnego. W najdrobniejszych szczegółach 
odtworzyliśmy kamienice wrocławskiego rynku, nasyp przy Bogusławskiego, Dworzec 
Świebodzki, stację na Brochowie, najsłynniejszy neon we Wrocławiu i wiele innych obiektów.
Dzień w Kolejkowie trwa 9 minut, a noc jest o połowę krótsza. Każda z 3500 postaci opowiada 
jakąś historię. Po półkilometrowym torowisku jeździ 60 wagonów i 15 pociągów. 

Kraków
Wydział ds. Turystyki                
Urząd Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków
www.krakow.pl www.krakow.travel 
e-mail: wt.umk@um.krakow.pl
tel. +48 12 616 60 52
fax +48 12 616 60 56

Kraków – Europejska Stolica Kultury Gastronomicznej 2019, miasto o tysiącletniej historii wciąż 
pełne życia. Miasto tradycji i nowoczesności. Miasto artystów i tajemniczej atmosfery. Miasto 
muzeów i pubów. Magiczne miejsce, w którym każdy moment przechodzi do historii. Przyjedź 
do Krakowa i przekonaj się o tym!

Krakow – European Capital of Gastronomic Culture 2019, the city of 1 000 years story still 
full of life. The city of tradition and modernity. The city of artists and the magic ambient. The 
city of museums and pubs. The magical place, where every moment goes to history. Come to 
Krakow and be convinced of it!

Lokalna Organizacja Turystyczna
„Księstwo Świdnicko – Jaworskie”
Ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Tel. +48/74/852 02 90
e-mail: it@um.swidnica.pl  
www.ks-j.com.pl 

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” działa w formie 
stowarzyszenia. Zajmuje się promocją gmin i miast Przedgórza Sudeckiego, jako regionu 34
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atrakcji turystycznych. Wspiera rozwój turystyki, szczególną uwagę poświęcając promocji miast 
i miejscowości członków LOT. Wspólnym mianownikiem działań promocyjnych gmin jest idea 
Księstwa Świdnicko – Jaworskiego, które od wczesnego średniowiecza pełniło rolę integracyjną 
pod względem gospodarczym, społecznym i politycznym.
THE LOCAL TOURIST ORGANIZATION
The Local Tourist Organization Duchy of Świdnica – Jawor is acting In the form of an association. 
It’s field of activity is promotion of  Sudety – Upland communities and towns, as the region 
of tourist attractions. It essentialy supports the tourism development, a particular attention 
devoting to the development of towns and communities-members of LTO. A common 
denominator of communities promotional actions is an idea of historical  Świdnica-Jawor 
Duchy, from early Middle Ages fulfilling the integrationrole in economic, social, and political 
respect.

Lokalna Organizacja Turystyczna
Aglomeracja Wałbrzyska
ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych,
(74) 66 43 871, lot@lotaw.pl

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska skupia 21 członków
- gminy i podmioty turystyczne z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej, w obecnym kształcie
funkcjonuje od 2012 r. Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z partnerami funkcjonującymi
na rynku usług turystycznych, stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją, branżą
turystyczną, instytucjami kultury oraz podmiotami

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” 
Kraina Wygasłych Wulkanów
59-407 Mściwojów 54
Tel./fax  76 872 87 18 kom. 609 538 810
e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com 
www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl 
www.gorykaczawskie.pl 

Kraina Wygasłych Wulkanów to jedno z najciekawszych geoturystycznych miejsc w Polsce. 
O bogactwie geologicznym i dziejach Ziemi można dowiedzieć się np. w Sudeckiej Zagrodzie 
Edukacyjnej w Dobkowie, w Skansenie Górniczym w Leszczynie, czy też w Czaplach – Wiosce 
Piasku i Kamienia. Można tu podziwiać panoramy powulkanicznych stożków oraz unikatowe 
zamki: Bolków, Świny, Lipa i Grodziec, Kościół Św. Katarzyny i Jana w Świerzawie czy też Bazylikę 
św. Jadwigi w Legnickim Polu.

LGD KORONA SĄDECKA
Ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec
Tel./fax 18 414 56 55 / 660 675 601
e-mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl 
www.lgdkoronasadecka.pl 

LGD Korona Sądecka to stowarzyszenie zrzeszające 4 gminy: Gminę Chełmiec, Kamionka 35
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Wielka, Grybów oraz Miasto Grybów. Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów 
historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów 
regionalnych. LGD Korona Sądecka działa również na rzecz przedsiębiorczości oraz lokalnego 
rynku pracy , zarówno w wymiarze bezpośredniego wsparcia nowych działalności i rozwoju 
istniejących. Na terenie który obejmuje, LGD dba o rozwój turystyki , rekreacji i kultury, w 
związku z czym realizowane są różne projekty mające na celu ich rozwój i wsparcie. Ponadto 
LGD Korona Sądecka prowadzi działania na rzecz upowszechniania edukacji przedszkolnej 
na terenie wiejskim poprzez otwarcie i prowadzenie 4 przedszkoli. Dodatkowo wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców z sukcesem LGD prowadzi 2 żłobki i otacza opieką 
dzieci do lat 3. 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
KRAINA DINOZAURÓW  I
MAS RYMAROVSKO PROMUJE
POGRANICZE POLSKO- CZESKIE

LGD KRAINA DINOZAURÓW  - WOJ. OPOLSKIE  GMINY: CHRZASTOWICE, DOBRODZIEŃ, 
KOLONOWSKIE, OZIMEK, TURAWA. ZAWADZKIE, ZEBOWICE. 
    www.krainadinozaurow.pl  oraz odkryjnaszetajemnice.pl  
kontakt :   tel. 774651213 / 605052777     krainadino@onet.eu 

MAS RYMAROWSKO: HORNÍ MĚSTO, TVRDKOV, STARÁ VES, DOLNÍ MORAVICE, MALÁ 
MORÁVKA, VÁCLAVOV U BRUNTÁLU, MALÁ ŠTÁHLE, VELKÁ ŠTÁHLE, DĚTŘICHOV NAD BYSTŘICÍ, 
JIŘÍKOV, RYŽOVIŠTĚ, LOMNICE, RÝMAŘOV I BŘIDLIČNÁ.
    www. mas.rymarovsko.cz
    kontakt: +420 554 254 309       muzeum@rymarov.cz

BT ZNP LOGOSTOUR S P Z O O 
50-384 Wrocław
plac Grunwaldzki 12-14
tel. 71 321 74 54
fax 71 322 98 22
wroclaw@logostour.pl
www.logostour.pl

Od ponad 37 lat  spełniamy marzenia Polaków o podróżach w każdy zakątek globu. Dziś możesz 
wybrać z ponad 200 propozycji wyjazdów kulturowo-poznawczych na 7 kontynentów, podczas 
których dbamy o każdy szczegół wyprawy. Odkrywaj świat, zanurz się w egzotycznej kulturze i o 
nic się nie martw. Całkowicie skup się na swoich doznaniach – resztą zajmiemy się my. Łączymy 
wieloletnie doświadczenie biura z prawdziwą pasją naszych pilotów, zapewniając wyjątkowe 
doznania i niepowtarzalną przygodę podczas każdej wspólnej wyprawy. Nasz priorytet to Twój 
komfort, bezpieczeństwo i niepowtarzalne przeżycia. Z nami zawsze wygodnie dotrzesz do 
celu, dogłębnie poznasz wybrany kraj oraz bezpiecznie wrócisz do domu.

36
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Malbork

Malbork corocznie odwiedza prawie milion turystów z całego świata. To miejsce koncertów, 
spektakli plenerowych, przedstawień teatralnych i wydarzeń sportowych. W sezonie letnim 
tysiące turystów przybywa na Oblężenie Malborka oraz Magic Malbork – dwie największe 
plenerowe imprezy. Bez wątpienia Malbork można nazwać miastem turystycznym. Na to 
określenie składają się różne czynniki. Przede wszystkim Malbork to malownicze miasto 
położone nad Nogatem, znane na całym świecie z potężnego zamku krzyżackiego. Piękna 
panorama zapiera dech w piersiach i zachęca turystów do pozostania w tym miejscu na 
dłużej. Kilka możliwości zwiedzania zamku o różnych porach daje nam możliwość zobaczenia 
tej niezwykłej budowli w nowej odsłonie. Mimo, że w krajobrazie dominuje średniowieczny 
zamek krzyżacki, Malbork zachwyca całym mnóstwem innych atrakcji dla turysty w każdym 
wieku. 

Fabryka Naczyń Kamionkowych
„Manufaktura” Sp. J. Smoleński & Zwierz
Ul. Gdańska 30
59-700 Bolesławiec
Tel. + 48 75 732 20 62
www.polish-pottery.com.pl
www.manufaktura-boleslawiec.pl

Zapraszamy na zwiedzanie naszej fabryki oraz udział w warsztatach ceramicznych dla dzieci i 
dorosłych
Warsztaty prowadzone są w pracowni fabryki 
Program:
-zwiedzanie fabryki (ok.25 min)
-malowanie metodą stempelkową 
( jeden artykuł- czas około 1:30)
Zajęcia prowadzimy w języku : polskim ,hiszpańskim ,angielskim i niemieckim.
Czas: ok. 2h
Warsztaty odbywają się w godz. 8:00-13:00

OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
W NIEDZIELĘ  OD 10:00  DO  12:30
Koszt:
Dorośli: 65zł/osoba
Dzieci:30zł/osoba
Samo zwiedzanie( czas 30 min) odbywa się codziennie 
od 7:00 do14:00
W niedzielę od 10:00 do 13:30
Koszt od osoby dorosłej 15zł, dzieci 10zł
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ODPOCZYWAJ NA WSI...
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 22 623 15 75, e-mail: Sekretariat.SSO@minrol.gov.pl
strona: www.minrol.gov.pl

Oferta wypoczynku na wsi obejmuje nie tylko noclegi czy możliwość uczestniczenia w 
codziennym życiu rolnika, ale również daje możliwość realizacji pasji tj. np. jeździectwo, 
wędkarstwo, grzybobranie, wypoczynek aktywny itp. Dużą popularnością cieszy się turystyka 
kulinarna. Poprzez smaki, zapachy i całą gamę wrażeń turyści poznają lokalną kuchnię. 
Promowana jest ekologiczna żywność oraz produkty regionalne i tradycyjne.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie zaprasza do odwiedzenia stoiska 
„Odpoczywaj na wsi”, gdzie można zapoznać się z ofertą gospodarstw agroturystycznych, 
zagród edukacyjnych i Hitów Turystyki Wiejskiej. Odwiedzający stoisko będą mogli aktywnie 
uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach, zabawach oraz warsztatach edukacyjnych i 
rękodzielniczych.
Serdecznie zapraszamy.

Miasto Opole
45 - 015 Opole, 
Rynek – Ratusz,
 www.opole.pl, 
www.facebook.com/MiastoOpole, aneta.czarnecka@um.opole.pl

Opole - miasto nad Odrą, stolica województwa opolskiego. Jedno z najstarszych miast w 
Polsce, prawa miejskie otrzymało w 1217 r. Rozsławia je Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, 
organizowany  od przeszło 50 lat. W słynnym opolskim Amfiteatrze mieści się również  Muzeum 
Polskiej Piosenki, którego multimedialna ekspozycja prezentuje historię polskiej piosenki. 
Opole to także miasto wypoczynku i relaksu. Na pięknie położonej Wyspie Bolko znajduje się 
Ogród Zoologiczny, a w  nim około 300 gatunków zwierząt. Opole to gościnne, otwarte miasto, 
które warto odwiedzić.

Opole – a city situated on the Odra River, the capital of Opole Province. One of the oldest 
cities in Poland as it was granted its city charter in 1217. Opole is most famous for the National 
Festival of Polish Song, which has been held there for over 50 years. Its venue – the Millennium 
Amphitheatre – also houses the Museum of Polish Song, whose multimedia exhibition features 
the history of Polish music. Opole is also an excellent place for relaxation and leisure activities, 
e.g. the beautiful Bolko Island boasts a zoo with about 300 species of animals. Opole is an open 
and hospitable city which is definitely worth visiting.

Mix Tech Polska sp. z o.o.
ul. Pilczycka 139 
54-144 Wrocław
Tel:   +48 662 010 225
Fax:  +48 71 374 42 10
Email:  mixtech@mixtechpolska.pl38
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www:  www.mixtechpolska.pl

Mix Tech Polska Sp. z o.o. jest firmą koncentrującą się na profesjonalnych produktach 
bezprzewodowej komunikacji audio oraz audio-przewodnikach i powiązanych z nimi usługami. 
System komunikacji bezprzewodowej składa się z nadajnika audio oraz zestawu odbiorników, 
które doskonale nadają się do organizacji konferencji międzynarodowych wymagających 
obsługi wielu języków jak również do oprowadzania po malowniczych miejscach grup 
turystycznych. 

Moja Albania
mojalbania.com
moja.albania@gmail.com
+48606268623
+355695240673

Moja Albania to albańskie biuro podróży założone z pasji przez mieszkającą w Albanii 
Polkę – Izabelę Nowek. Zajmuje się kompleksową obsługą grup turystycznych i klientów 
indywidualnych na terenie całej Albanii, Kosowa i Macedonii.  Oferta obejmuje: tworzenie 
oryginalnych programów objazdówek i pielgrzymek, wycieczki fakultatywne, rezerwację 
hoteli, transport, transfery, opiekę pilotów i przewodników w języku polskim, wyprawy 4x4 
(własna flota) i wyjazdy incentive.

MovieGate – podziemia placu Solnego
www.moviegate.pl
Plac Solny 10a
50-061 Wrocław

MovieGate to jedyna taka atrakcja w Europie! Zobacz oryginalne kostiumy i rekwizyty z 
największych produkcji Hollywood! Jesteś fanem Harry’ego Pottera? “Gwiezdnych wojen”, czy  
“Gladiatora” albo Jamesa Bonda – przyjdź i zobacz co sprowadziliśmy prosto z tych planów 
filmowych!

Wszystko to zlokalizowane jest na 536m2 w ponad 50 pomieszczeniach zabytkowego schronu 
z II wojny światowej, o którego historii opowiadają nasi przewodnicy.

Dzięki nam magia kina przenika się z rzeczywistością. Na koniec zwiedzania, koniecznie 
zapraszamy aby wziąć udział w Pokazie Szalonego Naukowca, który pomoże Ci poznać tajniki 
eksperymentów – eksplozje dymu, piany, zamrażanie! Do zobaczenia w świecie MovieGate!

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
www.mnwr.pl
tel. 71 372 51 50 (51, 53)
sekretariat@mnwr.pl

Jedno z najważniejszych polskich muzeów, znane z niezwykle cennej kolekcji sztuki 39
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średniowiecznej. W zbiorach, które liczą prawie 200 tys. obiektów, znajdują się muzealia z 
niemal wszystkich dziedzin sztuki, poczynając od szkła antycznego, przez średniowieczną rzeźbę 
kamienną, śląskie, polskie i obce malarstwo, rzeźbę, rysunek, grafikę, rzemiosło artystyczne. W 
gmachu muzeum znajdują się także biblioteka, kawiarnia oraz księgarnia. Muzeum posiada 
trzy oddziały:
1. Muzeum Etnograficzne
2. Panorama Racławicka
3. Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej

Muzeum Pana Tadeusza
Kamienica pod Złotym Słońcem
Rynek 6, 50–106 Wrocław
www.muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl
magdalena.basak@ossolineum.pl
tel. 71 75 50 618 | 603 230 530

Odwiedzając Wrocław, po prostu trzeba zajrzeć do Muzeum Pana Tadeusza. To zapewne 
najbardziej efektowne miejsce na starówce. Ale też najciekawsze. Pełne zagadek i zaskakujących 
odpowiedzi. Unikatowych zabytków kultury i pomysłowych multimediów. Ta romantyczna 
opowieść o polskiej historii i polskiej duszy dostępna jest przy tym w kilku wersjach językowych. 
Jeśli ciekawi cię, na czym polega wyjątkowość polskiej kultury, powinieneś odwiedzić 
przystępne i nowoczesne Muzeum Pana Tadeusza, którego oferta spełnia wymagania zarówno 
gości indywidualnych, jak i grup zorganizowanych.

Pan Tadeusz Museum is a must see when you are visiting Wrocław. This is undoubtedly the 
most impressive place in the Old Town. And the most interesting one – full of secrets and 
surprising answers, of unique cultural monuments and innovative multimedia. This romantic 
tale of Polish history and Polish soul is available in a number of languages. If you want to know 
why Polish culture is so exceptional, you must visit the accessible and modern Pan Tadeusz 
Museum, which offers visits for both individual guests and groups.

Naleśniki Babci 
Kotlarska 29/1a Wrocław 
www.pyszne.pl/nalesniki-babci
Dostawa na telefon 780147547

Naleśniki Babci to idealne miejsce dla naleśników i dania kuchni ormiańskiej. W tej naleśnikarni 
znajdziecie najlepsze naleśniki we Wrocławiu w przeróżnych smakach. Każdy znajdzie coś dla 
siebie! Zachęcamy do odwiedzania lokalu przy ulicy Kotlarska 29/1a 

W Naleśniki babci podajemy zarówno naleśniki będące konkretnym, sycącym posiłkiem, jak 
i wykwintne, słodkie desery. Tradycyjna formuła kryje zaskakujące wnętrze, w skład którego 
wkładamy całe serce, ciepło rodzinnego domu i zapach wakacji z dzieciństwa. Na naszych 
naleśnikach nie zawiodą się także poszukiwacze awangardowych smaków i nieoczywistych 
połączeń! Gwarantujemy dobór produktów najwyższej jakości 
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NOVASOL Polska, Sp. z o.o.
ul. Storrady-Świętosławy 1B/35, 71 – 602 Szczecin
www.novasol.pl
novasol@novasol.pl
tel. 91 / 883 48 00 

NOVASOL Polska to firma zajmująca się pośrednictwem w wynajmie domów wakacyjnych. 
Nie tylko oferuje Gościom osobiście sprawdzone przez pracowników zakwaterowanie na 
urlop w Europie, ale także prowadzi współpracę z właścicielami domów w Polsce. Portfolio 
firmy obejmuje obiekty m.in. w Chorwacji, Włoszech, Norwegii, Danii czy Szwecji. Domy i 
apartamenty wakacyjne NOVASOL są znane w Europie już od ponad 50 lat. Różnica między 
„kiedyś” a „dziś” jest ogromna - nie zmieniła się tylko filozofia firmy, której głównym założeniem 
jest oferowanie Gościom zakwaterowania najwyższej jakości.

Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych
Ogrody Hortulus Spectabilis
Dobrzyca 76
76-038 Dobrzyca (woj. zachodniopomorskie)
https://www.facebook.com/kulinarnyfestiwalkwiatowjadalnych/
https://www.hortulus.com.pl/ 
biuro@hortulus.com.pl, marketing@hortulus.com.pl
tel. (48) 94 318 13 18
mob. (48) 662 357 654

Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych to coroczna impreza odbywająca się w Ogrodach 
Hortulus Spectabilis w Dobrzycy. Goście Festiwalu poznają właściwości i zastosowanie 
kwiatów jadalnych. Nie brakuje stoisk eksperckich oraz porad. Działa kwiatowa kuchnia 
plenerowa. Pokazujemy jak hodować, pielęgnować i wykorzystywać kwiaty jadalne. Odbywają 
się warsztaty kuchni kosmetycznej, florystyki, rozgrywany jest konkurs kulinarny. Festiwal to 
także  wystawcy, oferujący: produkty ekologiczne, tradycyjne i regionalne, aromatyczne miody, 
kwiatowe przetwory i nalewki, zioła, kwiaty jadalne oraz nasiona.

The Culinary Festival of Edible Flowers is an event held every year in the Hortulus Spectabilis 
Gardens in Dobrzyca. Festival guests learn about properties and use of edible flowers. There is 
a lot of expert stands and advices. During the Festival operates a flower outdoor kitchen. We 
show how to grow, cultivate and use edible flowers. Cosmetic and florist workshops are held, 
and a culinary competition takes place. The Festival shows also many exhibition stands with: 
ecological, traditional and regional products, honeys, floral preparations and tinctures, herbs, 
edible flowers and seeds.

Urząd Miasta Olsztyna
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Strona www: www.olsztyn.eu
Adres e-mail: kancelaria.ogolna@olsztyn.eu
Nr tel/fax: (89) 527 31 11

Olsztyn to największe miasto Warmii i Mazur. Jego wielkim atutem jest położenie wśród lasów 
i jezior. W granicach Olsztyna znajduje się kilkanaście jezior oraz jeden 41
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z największych parków w Europie – Las Miejski. Architektura obronna 
Warmii XIV w., secesja XIX i XX w., a także spektakle, koncerty, wystawy – to sprawia, że 
spragnieni kameralności i spokoju turyści odnajdują w Olsztynie możliwość ucieczki od zgiełku 
codzienności. Stojąc przed zamkową tablicą astronomiczną Mikołaja Kopernika mają szansę na 
powiew historii, której współczesne oblicze mogą poznać w olsztyńskim Planetarium.

Olsztyn is the largest city of Warmia and Mazury. The big advantage of the city is its location 
among the forests and the lakes. 11 lakes and City Forest are located within the borders of 
Olsztyn. The architecture of the XIV-century’s Warmia, XIX- and XX-century secession, concerts 
and exhibitions – that cause tourists, who want cameral atmosphere, to seek in Olsztyn the 
possibility of the escape from the daily routine’s noise. Facing the castle’s plaque of Nicolaus 
Copernicus they have a chance to feel the blow of the history and later discover its present 
“face” at Planetarium.

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Żeromskiego, 45-053 Opole, 
www.orot.pl, 
www.visitopolskie.pl, 
info@orot.pl, 
tel. 77 44 12 521

nteresuje Cię aktywne spędzanie czasu jak np. spływy kajakowe, jazda konna czy piesze lub 
rowerowe wycieczki? A może wolisz podziwiać bogactwo kultury materialnej: zamki, pałace 
czy kościoły? Urlop to dla Ciebie chwila relaksu i odpoczynku? Świetnie! Wszystko to znajdziesz 
u nas - w województwie opolskim! Województwo opolskie to najmniejsze województwo w 
Polsce, ale zarazem jedno z najpiękniejszych i najciekawszych. Czy wiesz, że jest tutaj największe 
nasycenie obiektami pałacowymi, zamkami i dworkami? 
Zapraszamy na stoisko Województwa Opolskiego! Więcej na stronie www.visitopolskie.pl

Muzeum Orawskie P.O.Hviezdoslava
Adres: Hviezdoslavovo námestie 7, 026 01  Dolný Kubín, 
 www.oravskemuzeum.sk, marketing@oravskemuzeum.sk,  +421 435816151

Muzeum Orawskie im. P. O. Hviezdoslava, którego organem założycielskim jest Žilinskie 
Województwo Samorządowe zarządza 7 zabytkami kultury o znaczeniu narodowym. Zamek 
Orawski jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków historii i kultury  na Słowacji. W 2019 
roku nowością są odnowione ekspozycje Pałacu Thurzonów  i Torfowiska Orawy.Zwiedzający 
te ekspozycje mogą podziwiać unikatowe zbiory muzeum. Orawska Kolejka Leśna to zabytek 
techniki z wyjątkowym systemem zakosów. Muzeum Orawskie w sezonie letnim organizuje 
różne interesujące wydarzenia dla zwiedzających. 

Orava Museum of P. O. Hviezdoslav, founded by the Žilina Self-Governing Region, administers 
seven National Cultural Monuments in the Orava region. Orava Castle is one of the most 
visited cultural and historical sites in Slovakia. The newly restored Thurzo Palace and the 
exhibition Peatlands of Orava with unique collections are the latest attractions for those who 
visit the castle in 2019. The narrow-gauge Orava Forest Railway with its switchback system is 
a technical monument, also in administration of the museum which organizes various events 

42

O



M
iędzynarodow

e Targi Turystyki i czasu w
olnego 20

19
during the main tourist season.

Ośrodki Wczasowe „ Familijni”
Ul. Kamieńska 8 72-420 Dziwnówek
Tel. 91 38 11 081
Ul. Wojska Polskiego 7 72-351 Pogorzelica
Tel. 91 38 631 61
www.familijni.com
rezerwacje: ow@familijni.com;  pogorzelica@familijni.com

Ośrodki Wczasowe „Familijni” to komfortowe obiekty  położone bezpośrednio przy wydmie 
plażowej, na pięknym, otoczonym sosnami terenie, ok.50m od morza. Na terenie OW 
mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, m.in.: place zabaw dla młodszych oraz  dla starszych 
dzieci, dwupoziomowe bawialnie, park linowy, mini golf, rekreacyjny bar letni, kawiarnia, 
plac ogniskowy, miejsce na gry zespołowe, bilard, dart, cymbergaj, WI-FI, ciekawe animacje. 
Fantastyczne wodne atrakcje- podgrzewane baseny dla starszych i młodszych, jacuzzi, spray 
park. Ośrodki monitorowane z możliwością podglądu w TV ośrodkowej. Zakwaterowanie w 
pokojach ( Pogorzelica, Dziwnówek) lub domkach ( Dziwnówek).

„Familijni” resorts are comfortable places, which are laid near the beach dune, at beautiful, 
surrounded by pine trees area, about 50 m from the seashore. You’ll find there a lot of 
attractions for the whole family and also for organized groups, i.e.: two playgrounds outside: 
for younger’s and for elder children; two-leveled parlor inside, ropes course, mini golf, summer 
bar with multimedia center, café, bonfire place, feast’s table, courts for team sports, billiard, 
dart, air-hockey, WI-FI, lots of animations. Fantastic water attractions:  heated swimming 
pools, for younger and older children, jacuzzi, spray park. Both  resorts  are monitored with a 
possibility to watch it in a  resort’s TV. Accommodation in a bungalows ( Dziwnówek) or rooms 
( Pogorzelica, Dziwnówek).

PASIEKA”ZUZIA” 
Domaszków 27
56-100 Wołów
Tel.697 074 797
e-mail- pasiekazuzia@o2.pl

PASIEKA”ZUZIA”  Bogusława i Jerzy Nawara
Została założona w 2006 roku. Znajduje się w malowniczym Parku Krajobrazowym Doliny 
Jezierzycy. To właśnie w Domaszkowie z dala od wielkomiejskich zanieczyszczeń, w 
sąsiedztwie przesyconego tradycją Opactwa Cysterskiego – Lubiąż powstają najlepsze miody 
charakteryzujące się unikatowym smakiem. Miód lipowy zwany Złotem Domaszkowa, miód 
akacjowy z jeżyną zwany Kryształem Lubiąża,  i miody - wielokwiatowy, gryczany, rzepakowy, 
spadź liściasta, nawłociowy, wielokwiatowy z pyłkiem kwiatowym (pszczelim), leśny. Nasze 
miody zdobyły wiele nagród i certyfikaty np. miód lipowy, akacjowy z jeżyną, wielokwiat 
wiosenny.
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Vitafit Piotr Buszko
ul. Południowa 9
55-020 Krajków
Tel: 603 758 387
piekarnia.vitafit@gmail.com
https://www.facebook.com/vitafit.piekarnia/

Vitafit to mała manufaktura chleba oferująca naturalne pieczywo na zakwasie  z mąki żytniej 
2000 (pełnoziarnistej) lub mąk tzw. bezglutenowych. Używamy tradycyjnych metod by 
stworzyć prawdziwy chleb. Pieczywo Vitafit nie zawiera konserwantów, drożdży ani innych 
substancji niekorzystnych dla naszego organizmu. W ofercie znajdują się również naturalne, 
niepasteryzowane kwasy chlebowe bogate w bakterie probiotyczne. Aktualnie Vitafit ma 5 
różnych smaków od słodkich po kwaśne, żytnie i gryczane.

Vitafit is a small bread and bread acides workshop that offers natural bread made by combining 
sourdough from rye flour 2000 (whole grains) or gluten-free flour. We use traditional overnight 
methods to produce the real bread. Vitafit breads do not contain preservatives, conditioners, 
yeasts or other substances that might be harmful to your body. The offer also includes natural, 
unpasteurized bread acids rich in probiotic bacteria. Currently, Vitafit has 5 different flavors 
from sweet to sour, rye and buckwheat.

Piernikarnia Wrocławska 
 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5, www.piernikiwroclawskie.pl
sklep@piernikiwroclawskie.pl tel +48602609504

Piernikarnia Wrocławska to pachnące miejsce we Wrocławiu, gdzie z pasją powstają 
rękodzielnicze pierniki wrocławskie. Prowadzimy warsztaty wypieku i zdobienia pierników dla 
grup zorganizowanych. Prezentujemy istniejącą od 1293 roku historię piernika dolnośląskiego. 
W piernikowej kawiarni skosztujecie kilkunastu rodzajów piernikowych wypieków i piernikowej 
kawy. W sklepiku zakupicie niepowtarzalne piernikowe pamiątki związane z Wrocławiem i 
Dolnym Śląskiem. Piernikarni strzeże Krasnal Piernikarz.

Wroclaw Gingerbread is a fragrant place in Wroclaw where there are passionately created 
handmade gingerbreads.We run workshops in baking and decorating gingerbread for organized 
groups.We present the history of Lower Silesia Gingerbread which has existed since 1293.In a 
gingerbread cafe you will taste a dozen types of gingerbread products and coffee.In the shop 
you will buy unique gingerbread souvenirs associated with Wroclaw and Lower Silesia.The 
gingerbread is guarded by the Dwarf Gingerbread man.

Miasto Piotrków Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrków Trybunalski, www.piotrkow.pl; 
promocja@piotrkow.pl; tel.: 44 732 7794. 

Piotrków Trybunalski to miasto, którego bogata historia może być powodem do dumy dla 
wszystkich Polaków. Warto nas odwiedzić, by zobaczyć urocze Stare Miasto będące tłem do 
realizacji wielu znanych filmów. Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych uczestnictwem 
w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, które organizowane są w Piotrkowie Trybunalskim. 44
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Doskonała lokalizacja sprawia, że miasto oraz najbliższe okolice to bardzo dobre miejsce do 
inwestowania.  Zachęcam do bliższego poznania miasta, które w roku 2017 obchodziło swoje 
800-lecie.
Zapraszam do Piotrkowa Trybunalskiego. 

Polska Żegluga Bałtycka S.A. 

Polska Żegluga Bałtycka S.A. to armator promowy, którego jednostki pływają pod marką 
Polferries. Przedsiębiorstwo eksploatuje pięć promów: Cracovię, Mazovię, Baltivię na 
linii Świnoujście-Ystad i Świnoujście–Kopenhaga via Ystad oraz Wawel, Nova Star na linii 
Gdańsk–Nynäshamn. W sezonie letnim zostaje uruchomione połączenie ze Świnoujścia na 
wyspę Bornholm. Przewoźnik oferuje wyjazdy konferencyjne, szkoleniowe, integracyjne z 
wykorzystaniem promów wyposażonych w zaplecze konferencyjne oraz szkoleniowe. Firma 
promuje edukację morskiej młodzieży, proponując atrakcyjny program, „Błękitnej Szkoły”.

Poltur Polska Sp. z o. o.
65-783 Zielona Góra, ul. Prosta 53
tel. 323 09 65, tel./fax 68 453 77 71
tel. kom. 519 137 941
e-mail: informacja@poltur.eu
www.poltur.eu 

Firma Poltur Polska Sp. z o. o. jest wieloletnim organizatorem wyjazdów krajowych, w tym 
aktywnego wypoczynku, turystyki poznawczej i rekreacyjnej dla klientów z całej Polski i w 
każdym wieku.
Nasza specjalność to organizacja:
· kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży (różnorodne programy tematyczne),
· zgrupowań i obozów sportowych dla klubów sportowych, stowarzyszeń kultury  fizycznej, 
federacji sportowych, UKS-ów, itp.,
· wczasów dla dorosłych nad polskim morzem i w polskich górach,
· wycieczek zakładowych (tematyczne wyjazdy integracyjne, szkolenia),
· wycieczek szkolnych i zielonych szkół.

ZDJĘCIE Z OŚRODKAMI

Działalność tą prowadzimy w oparciu o własne ośrodki wczasowe i kolonijne, usytuowane nad 
polskim morzem – głównie Wybrzeże Zachodnie oraz Gdańskie i w górach: Sudety i Beskidy. 
Szczegóły oferty dostępne są na specjalnych portalach: www.osrodkikolonijne.pl oraz www.
wczasywgorach.eu. 

Zapraszamy gości indywidualnych i grupy zorganizowane.
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Powiat Bytowski
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2
77-100 Bytów
Tel. 59 822 80 00
e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl
www.powiatbytowski.pl www.kaszuby.pl 

Powiat Bytowski położony jest w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego. 
Położenie na Kaszubach wśród pagórków, lasów i jezior sprawia, że powiat przyciąga 
spragnionych ciszy i spokoju. Wyznaczono tu wiele ścieżek przyrodniczych i rekreacyjnych, 
dzięki którym można obserwować ciekawe obiekty przyrodnicze. Osobliwością powiatu jest 
największe skupisko jezior lobeliowych, charakteryzujących się czystą wodą i specyficzną 
roślinnością. 

Bytów County is situated In the south-west part of the Pomeranian voivodeship. Located in 
Kashubia among hills, forests and lakes, Bytów County attracts tourists craving peace and 
serenity. Numerous educational, recreational and nature paths were established to let tourists 
observe the wonders of local nature. The county is unique as it has the largest cluster of lobelia 
lakes, i.e. lakes with clear water and water lobelia plant.

Powiat Jeleniogórski
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul Kochanowskiego 10
www.powiat.jeleniogorski.pl, visitkarkonosze.com
email: promocja@powiat.jeleniogorski.pl
tel: 75 64 73 250

Karkonosze dzięki walorom krajobrazowym i klimatycznym oraz licznym zabytkom, zaliczane 
są do najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów Polski. To miejsce dla każdego- ten, kto tu 
przyjedzie nie zapomni krajobrazów, pozna bogatą historię Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny 
Jeleniogórskiej, to miejsce służące zdrowiu, relaksowi czy uprawianiu sportów. Setki kilometrów 
oznaczonych ścieżek zaprowadzi Was do odkrycia krainy Karkonoszy oraz najbliższą okolicę Gór 
Izerskich, Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich i Kotliny Jeleniogórskiej.
Zapraszamy do odkrycia swoich Karkonoszy - krainy niezwykłej!

Gmina Prudnik – Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
ul. Rynek 1, 
48-200 Prudnik 
www.prudnik.pl , 
www.promocja.prudnik.pl, 
promocja@prudnik.pl, 
tel. 77 437 66 55, 
fax 77 438 73 03, 
tel. 781 761 121, 
tel. 602 192 484

Gmina Prudnik położona jest w południowej części województwa opolskiego, na pograniczu 
polsko – czeskim. Wielowiekowa historia, dorobek materialny i kulturowy oraz walory 46
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krajobrazowe pasma Gór Opawskich, łączące się z ofertą ośrodka miejskiego to doskonała 
propozycja dla amatorów turystyki. Prudnik stanowi idealne miejsce do wypoczynku 
zarówno dla zwolenników turystyki aktywnej, jak i osób poszukujących odpoczynku w ciszy 
i spokoju. Zapraszamy więc na wędrówkę po zachwycającym przyrodą, intrygującym historią  
i urzekającym gościnnością miejscu, którego uroku nie sposób nie dostrzec.

The Commune of Prudnik is situated in the southern part of the Opole Voivodeship, on the 
borderland of Poland and the Czech Republic.Centuries-old history, cultural attainment and 
the landscape values of the Opawskie Mointains, together with the offer of the town is a great 
proposal for tourism amateurs. Prudnik is an ideal place for resting for both – those active 
and those who prefer a peaceful relaxation. We invite you to a walk around this place which 
is proud of its beautiful nature, intriguing history and charming hospitability – evident for 
everyone here.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” 
ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice. Kontakt biuro@qwsi.pl, 
www.qwsi.pl, tel. 748191213

Obszar działalności LGD „Qwsi”: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, 
Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok. Na stoisku dostaną Państwo materiały, które zachęcą 
do odwiedzenia Ziemi Ząbkowickiej. Pokażemy wirtualny świat spływów Przełomem Bardzkim 
i przejazd kolejką w Kopalni Złota, gdzie uczestnik oprócz widoku 360 stopni otrzymuje również 
odczucia ruchowe. Zapraszamy Państwa do spróbowania ekologicznych przetworów oraz 
serów lutomierskich.

Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft mbH (SOEG)
Bahnhofstraße 41, D - 02763 Zittau
Telefon: 03583 540540
Telefax: 03583 516462
E-Mail: info@soeg-zittau.de
Internet: www.zittauer-schmalspurbahn.de

Saksoński Szlak Parowozów
Saksonia – to kraina kolejnictwa , zabytków techniki oraz przemysłu. Czy to pierwsza dalekobieżna 
trasa kolejowa między Dreznem i Lipskiem, czy pierwszy wybudowany w Niemczech parowóz 
„Saxonia”,   czy  Göltzschtalbrücke, największy na świecie most ceglany. Nade wszystko  górują 
koleje wąskotorowe; gęstość sieci często zaskakuje niejednego miłośnika kolei, gdyż pięć jest 
tras wąskotorowych , które do dziś obsługiwane są przez planowe pociągi. Saksoński Szlak 
Parowozów łączy ze sobą  atrakcje kolejowe zarówno normalno- jak i wąskotorowe wskazując 
jednocześnie na zabytki kultury i sztuki  jak  także  na możliwości gastronomiczne wokół 
żelaznego szlaku zgodnie z mottem: dla każdego coś dobrego!

The Saxonian Steam Railway Route
Saxony – this is a land of railways and many monuments of technical and industrial culture. 
No matter if it is a line between Dresden and Leipzig, the first German-built steam locomotive 
„Saxonia“ or Göltzschtalbrücke, the largest brick bridge in the world. Above all, the most 
impressive are the narrow gauge railways: the network density amaze many railfans – there 
are five routes which are under regular operations with scheduled trains. The Saxonian Steam 
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Railway Route unites both narrow- and normal gauge railway attractions, but does not evade 
cultural and technical monuments as well, parallely giving an outstanding gastronomic offer in 
railway climate. Simply, it holds the motto: something good for everyone!

Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU
ul. Tyniecka 39, 30 – 323 Kraków 
tel. +48 12 2692333
e-mail.: misje@swm.pl

Stowarzyszenie, powstało w 1997 roku i od tego czasu jako organizacja pracujemy na rzecz 
krajów najbardziej potrzebujących naszego wsparcia. Obecnie działamy w ramach: projektów 
pomocowych realizowanych na czterech kontynentach, prowadzimy w Polsce rozbudowany 
program edukacji globalnej. Misje wspieramy również poprzez pracę wolontariuszy oraz 
działanie „Sklepu z Misją”, w którym znajdują się oryginalne rękodzieła z Afryki, Ameryki Płd. 
i Azji. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na pomoc dla najuboższych z krajów w których 
działamy.

Gmina Sława
ul. Henryka Pobożnego 10
67-410 Sława
www.slawa.pl
e-mail: slawa@slawa.pl
tel.: 68 355 83 10
fax: 68 355 83 13

Gmina Sława leży w woj. lubuskim na Pojezierzu Sławskim. Sercem obszaru jest jedno z 
największych jezior w zachodniej Polsce – Jezioro Sławskie. Szczególne walory przyrodnicze 
rejonu stanowią o bardzo dużych wartościach turystyczno-krajobrazowych gminy. Jezioro ze 
względu na swoją wielkość i panujące warunki, stwarza doskonałe możliwości uprawiania 
sportów wodnych (żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo, wakeboarding). Prawie połowę 
obszaru zajmują lasy, które są idealnym miejscem dla turystyki pieszej i rowerowej. Polecamy 
odwiedzić: kościół parafialny św. Michała Archanioła, zespół pałacowy w parku miejskim, 
pałacyk myśliwski, kościół filialny, plaża miejska w Sławie z Wake Park.

The municipality Sława is located in the lubuskie province in the Sławskie Lake District. The 
heart of this area is one of the largest lakes in western Poland – Sławskie Lake. Special natural 
values of this region are very high tourist and landscape values of the municipality. The lake, 
because its size and prevailing conditions, creates excellent possibilities for water sports 
(sailing, windsurfing, canoeing, wakeboarding). Almost half of the area is covered by forests, 
which are ideal for hiking and cycling. Recommended to visit: Parish Church St. Michael 
Archangel, Palace Complex in a City Park, Hunting Palace, Filial Church, city beach in Sława 
with Wake Park. 
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STAWY MILICKIE SA
Centrum Edukacyjno – Turystyczne NATURUM
www.stawymilickie.pl
Ruda Sułowska 20 
56-300 Milicz
Tel.: +48 534 964 120
Tel.: +48 71 759 08 88
rezerwacje@stawymilickie.pl

Wycieczkę po Stawach Milickich warto rozpocząć od Rudy Sułowskiej, w której działa Centrum 
Edukacyjno-Turystyczne NATURUM – można tu poznać skarby Doliny Baryczy, wybrać się na 
wycieczkę w rezerwacie (fotosafari). W kompleksie znajduję się hotel, gospoda, zwierzyniec, 
plac zabaw, wypożyczalnia rowerów oraz przystań kajakowa.
HOTEL NATURUM 
Niezwykłe miejsce oddalone o godzinę drogi od Wrocławia. Kameralny hotel, harmonijnie 
łączy ekskluzywny standard wypoczynku z tradycyjnym obliczem tego miejsca.
GOSPODA 8 RYB 
Odwiedzając Gospodę można spróbować, jak ciekawe i smaczne są dania z ryb słodkowodnych.

When visiting Stawy Milickie it is best to start your trip from CET NATURUM – a center for 
education and tourism. Here, you can find all the treasures of Barycz Valley and take a trip 
through the reserve (photo safari). The complex includes a hotel, a tavern, a mini-zoo, a 
playground, bike rental, and a canoe harbor.
NATURUM HOTEL
A unique place just an hour drive from Wrocław – a cozy hotel harmoniously joining exclusive 
standard of relaxation with the traditional atmosphere of this place. 
GOSPODA 8 RYB
Visit the tavern to experience how interesting and tasteful freshwater fish dishes can be.

Schodnica – Suziria Karpat (Ukraina) 
ul. Zariczna 86, 82-391 Schodnica  
Strona www: rovitrip.com  
rovitrip@gmail.com 
Tel: +48 737534846
Tel/fax: +380 677497740

Ukraina przyciąga bliskością geograficzną oraz bardzo korzystnymi cenami. Zapraszamy na 
zwiedzanie najbardziej atrakcyjnych miejsc ziemi ukraińskiej. Nazywana Ukraińską Szwajcarią, 
Schodnica to prawdziwa perła uzdrowiskowa Ukrainy, której skarbem są wody lecznicze o 
unikatowym składzie chemicznym. 
Dodatkowo, poza pobytem w uzdrowisku, nasza firma turystyczna z 13-letnim doświadczeniem 
oferuje szeroki wybór wycieczek po Ukrainie: Lwów, Kijów, Odessa, Iwano-Frankiwsk 
(Stanisławów), Zakarpacie, wędrówki po Karpatach oraz wypoczynek na Morzu Czarnym, a 
także wyjazdy do Armenii, Białorusi oraz Mołdawii.

Ukraine is attractive for its geographical proximity and affordable prices. We offer you to visit 
the most original and beautiful sights of Ukraine. Skhidnytsia, which is known as Ukrainian 
Switzerland, is a genuine pearl of Ukrainian resorts thanks to its healing mineral waters with a 
unique chemical composition.  
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Having 13 years of tourism experience, we also offer a wide range of trips to Ukraine: Lviv, Kyiv, 
Odessa, Ivano-Frankivsk, Zakarpattia, hiking in the Carpathian Mountains and vacations on the 
Black Sea, as well as trips to Armenia, Belarus and Moldavia.  

Kiszone warzywa z Doliny Baryczy, 
Gospodarstwo Rolne Przetwórnia Warzyw Michał Sznajder,
Karnice 17, 55-140 Żmigród
tel 609630221, www.sznajder.agro.pl 

To rodzinna firma zajmująca się uprawą i kiszeniem warzyw od 3 pokoleń na terenie Doliny 
Baryczy na Dolnym Śląsku. Specjalnością są kiszona kapusta biała i czerwona, kiszone ogórki, 
buraczki, kalafiory i czosnek oraz soki z kiszonych warzyw: sok z kiszonej kapusty, kiszonych 
ogórków i buraczków. Wszystkie produkty są niepasteryzowane, pełne cennych probiotyków, 
witamin i minerałów. Kisimy naturalnie, bez sztucznych chemicznych dodatków. 

Our family farm is specialized in vegetables’ fermentation: cabbage, cucumbers and beetroots. 
Our grandfather started fermenting 55 years ago, and the tradition is continued by the third 
generation. We grow the vegetables on our fields, which are located in amazing Barycz Valley, 
Lower Silesia, Poland. Our fermented products are free from preservatives, only natural 
ingredients are used, which makes them tasty and healthy.

Turystyczna Trzynastka
www.turystyczna13.pl

Turystyczna Trzynastka stanowi nieformalne stowarzyszenie, w którego skład wchodzą niżej 
wymienione trasy turystyczne Dolnego Śląska. Stowarzyszenie to ma na celu wzajemną 
współpracę i promocję, wykluczając każdego rodzaju niemile widzianą konkurencję. W ramach 
współpracy, stworzyliśmy wspólne bilety zniżkowe, wychodząc naprzeciw odwiedzającym nasz 
region turystom. W skład Turystycznej 13 wchodzą: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Kopalnia 
Złota w Złotym Stoku, Średniowieczny Park Techniki w Złotym Stoku, Twierdza Kłodzko, 
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju, Turystyczna 
Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie, Twierdza Srebrna Góra, Podziemne Miasto Osówka, Sztolnie 
Walimskie, Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim, Zamek Książ w Wałbrzychu, Zamek Międzylesie, 
Zoo Wrocław i Ski Raft Spływy Pontonowe Przełomem Bardzkim.

Teatr Polski we Wrocławiu
www.teatrpolski.wroc.pl

Już 23 marca 2019 o godzinie 19:00 odbędzie się prapremiera spektaklu Filadelfijska opowieść 
w reż. S. Melskiego, natomiast 6 kwietnia 2019 o godzinie 19:00 prapremiera spektaklu Tatuś 
w reż. S. Majewskiego.
Filadelfijska opowieść – komedia romantyczna osadzona w latach 30./40 ubiegłego wieku. 
Jak to z miłością bywa, pełno w niej komplikacji, wzruszeń i uniesień, tym razem ujętych w 
humorystyczny sposób. Zapraszamy na Scenę Kameralną w dniach: 24, 28, 29, 30 i 31 marca 50
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2019. Ceny biletów: 60 zł/40zł
Tatuś – tragikomedia na Scenie Kameralnej. Teresa Sawicka i Wojciech Ziemiański powracają 
na deski Teatru Polskiego we Wrocławiu w adaptacji bestsellerowej powieści Henry’ego 
Farrella Co się zdarzyło Baby Jane?. Czy retrospektywna postać tytułowego tatusia spowoduje 
łzy śmiechu, czy też wzruszenia, dowiedzą się Państwo podczas spektaklu. Ceny biletów: 40 
zł/35zł

TEMAR s.c.
ul. Botaniczna 26
65-001 Zielona Góra
Numer telefonu: 504 148 403
Adres e-mail: temar@osrodekdabie.pl, temar@osrodekkolatka.pl
Strona www: www.komplekskolatka.pl  www.kompleksdabie.pl 

Szukasz miejsca na: 

- wypoczynek indywidualny
- obóz sportowy
- kolonię, zieloną szkołę, biwak
- imprezę firmową
- zjazd integracyjny, szkolenie
- wesele, bankiet, przyjęcie? 

Kompleksy wypoczynkowe Dąbie i Kołatka to idealne miejsce wśród pięknych lasów. Czyste 
jeziora, strzeżone plaże, pyszna oferta gastronomiczna, sala z profesjonalnym tatami, place 
zabaw a w sezonie letnim bogata oferta animacyjna. 

U nas znajdziesz: komfortowe domki letniskowe, restauracje i bary, zaplecze sportowe, 
uśmiechnięty i profesjonalny zespół, mnóstwo atrakcji w kompleksach oraz w okolicy.
 
Zapraszamy!
Zespół Temar S. C.

The Best Connection Magdalena Suska 
Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Edukacyjno-Szkoleniowe
zarejestrowane pod adresem: ul. Drukarska 23/8, 59-220 Legnica
www.centrum-tbc.pl, msuska@centrum-tbc.pl lub biuro@centrum-tbc.pl
tel. 693 251 351

The Best Connection to połączenie pełnych entuzjazmu ludzi, wieloletniego doświadczenia 
oraz kreatywnych pomysłów. Działamy z pasją i sercem, tworząc wyjątkowe projekty w 
obszarze turystyki oraz edukacji. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo, rozwój. Organizujemy 
kompleksowo wyjazdy dla uczniów, nauczycieli i przedszkolaków. Z przyjemnością tworzymy 
wycieczki dla grup zorganizowanych. Wspieramy jako przewodnicy. Prowadzimy kursy 
wychowawców i kierowników wypoczynku. Edukujemy i szkolimy małych i dużych. The Best 
Connection to przede wszystkim miejsce, które łączy. Zapraszamy zatem do współpracy.

The Best Connection is where enthusiastic, experienced and creative people meet in one place. 
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We are  passionate about making challenging projects that combine tourism and education 
fun and easy. We value quality, safety and development. We organize package holidays for 
students of all ages and their teachers. We also guide single trips for everyone to enjoy. We 
provide camp leader orientation courses and camp counsellor courses. We offer courses for 
the young and adults. The Best Connection is a place that brings us together. Feel free to join.

Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu
ul. Łokietka 3
87-100 Toruń
lot@lottorun.pl
 tel. kom: 883 225 621 
 www.lottorun.pl;

Działamy w Toruniu od 2003 roku. Promujemy Toruń jako miasto wyjątkowego dziedzictwa  
historycznego i kulturalnego, a także wspieramy podmioty gospodarcze związane z szeroko 
rozumianą obsługą ruchu turystycznego. Kładziemy nacisk na promocję turystyki przyjazdowej  
i unikatowych walorów Grodu Kopernika, który od 1997 roku widnieje na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Organizujemy również szkolenia branżowe, konferencje, uczestniczymy 
w targach krajowych i zagranicznych. Aktywnie działamy w kierunku rozwoju  branży MICE 
w naszym mieście. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku pytań, potrzeby 
przedstawienia szerszej oferty lub chęci nawiązania współpracy.   

TRAPANI EASY SRLS
Trapani Easy srls – TurismoTrapani.com, Trapani.pl
Adres : Via Badia Nuova  3 – 91100 Trapani,
Włochy
www.turismotrapani.com – www.trapani.pl
Email : info@turismotrapani.com
 
Tel: +39 320244684 

Firma Trapani Easy s.r.l.s. wraz z portalem turystycznym TurismoTrapani.com i Trapani.
pl oferuje turystom pełen wachlarz usług, dzięki czemu pobyt na zachodniej Sycylii będzie 
niezapomniany. W swojej ofercie posiadamy:
- apartamenty „Angelo Apartments” w sercu starego miasta w Trapani, wypożyczalnie 
samochodów bez karty kredytowej i z pełnym ubezpieczeniem.
- transfery,
- wycieczki drogą morską i lądową,
- wynajem skuterów, rowerów, kamperów, łódek i jachtów,
- sesje zdjęciowe,
- lekcje gotowania,
- promocja terytorium poprzez sprzedaż produktów regionalnych,
- Informację Turystyczną.

The company Trapani Easy s.r.l. (with the tourist portal TurismoTrapani.com and Trapani.pl) 
offers to tourists many services, making your stay in western Sicily unforgettable. Our offer 
includes:
- apartments ‚Angelo Apartments’ in the heart of the old town of Trapani,
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- car rental without a credit card and full insurance.
- transfers,
- trips by sea and land,
- rental bikes, scooters, campers, boats and yachts,
- photo sessions,
- Sicilian cooking classes,
- promotion of the territory with free tasting and selling typical products,
- Tourist Information.

TT-Line Polska Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 1
72-600 Świnoujście

Infolinia
Polska z tel. stacjonarnych i kom.:
703 203 031 (1,29 PLN/min)
Z zagranicy:
+48 91 326 3515

TT-Line – Promy do Szwecji, Niemiec i na Litwę  
TT-Line oferuje przewozy promowe między Świnoujściem, północno niemieckimi portami 
Travemünde oraz Rostockiem, Trelleborgiem w południowej Szwecji oraz Kłajpedą na Litwie. 
Dysponujemy flotą 6 nowoczesnych promów i ponad 50-letnim doświadczeniem w przewozach 
osób i ładunków na Morzu Bałtyckim. W skład naszych promów wchodzi największy prom 
pasażerski kursujący do Szwecji – 220 metrowy Peter Pan.

„Uzdrowisko Szczawno–Jedlina” S.A. 
ul.Sienkiewicza 1, 58–310 Szczawno-Zdrój
Tel. 74 84 93 136/135
uzdrowisko@szczawno-jedlina.pl
www.szczawno-jedlina.pl 
Znajdź nas na Facebooku

 „Uzdrowisko Szczawno–Jedlina” S.A. to jedno z najstarszych uzdrowisk na Dolnym Śląsku. Tu 
odetchniesz świeżym powietrzem, skorzystasz z dobroczynnych właściwości wód leczniczych 
i poprawisz kondycję. Dla Ciebie przygotowaliśmy kompleksową bazę zabiegową z jedyną w 
Polsce komorą pneumatyczną, komfortowe pokoje, nowoczesny Fitness Zdrój z kriokomorą. 
Dom Zdrojowy w Szczawnie– Zdroju oferuje możliwość organizacji konferencji, kongresów, 
warsztatów szkoleniowych i uroczystych bankietów. Tradycją Uzdrowiska jest corocznie 
organizowany Bal Sylwestrowy.
Zapraszamy!

Żary – Weiβwasser –  
rekreacja w naturze i z zabytkami Łużyc.

Przygoda z moreną polodowcową na Łuku Mużakowa i w Zielonym Lesie koło Żar. 
Oferta turystyczna, zabytki, atrakcje, trasy rowerowe, aktywny wypoczynek, oferta kulturalna i 53
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sportowa. Pola camperowe w Żarach i Weiβwasser. 
Więcej na www.zielonylas.com.pl, www.zary.pl , www.weisswasser.de

Żary – Weiβwasser –  recreation in the nature and with historical monuments of Lusatia
An adventure with the postglacial moraine at the Muskau Bend and in the Green Forest near 
Żary
A tourist offer, historical monuments, attractions, bike routes, active relax, cultural and sport 
offer.
Camper van sites in Żary and Weisswasser.
More at www.zielonylas.com.pl, www.zary.pl , www.weisswasser.de, 

Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
ul. ks. P. Ściegiennego 1
78-100 Kołobrzeg
www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl
biuro@uzdrowisko.kolobrzeg.pl
 tel. 94 35 260 46, 94 35 488 25, fax. 94 35 22 444

Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. prowadzi lecznictwo uzdrowiskowe w formie szpitali uzdrowiskowych 
dla dorosłych i dzieci oraz sanatoriów. Posiadamy Szpitale i Sanatoria Uzdrowiskowe z bazą 
zabiegową:
Sanatorium Uzdrowiskowe Mewa
Sanatorium Uzdrowiskowe Muszelka
Sanatorium Uzdrowiskowe Perła Bałtyku
Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy Słoneczko
Leczymy w naszych obiektach zarówno dorosłych jak i dzieci (3 - 18 lat).
Profile lecznicze:
Leczenie dorosłych obejmuje:
choroby układu oddechowego
choroby układu krążenia
choroby układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii (głównie cukrzyca, choroby 
tarczycy)
Leczenie dzieci obejmuje:
schorzenia dróg oddechowych, w tym astmę oskrzelową
choroby układu wydzielania wewnętrznego, zaburzeń odżywiania i przemiany materii (głównie 
cukrzyca, choroby tarczycy, otyłość)
alergiczne schorzenia skóry

Studio PLAN
ul. Piotrkowska 72, 54-060 Wrocław
tel./fax 71 373 44 35,
tel. 71 373 44 37
e-mail: plan@plan.pl
WWW: http://www.plan.pl 

GALILEOS  –  najlepsza marka wydawnictw turystycznych w Polsce, 
reprezentuje Studio Plan Wrocław  i Wydawnictwo Turystyczne PLAN z Jeleniej Góry.
GALILEOS – to przewodniki, mapy, mapy cyfrowe, mapy wodoodporne, ścienne, interaktywne, 
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WYDAWNICTWO TURYSTYCZNE PLAN
58-500 Jelenia Góra, ul. Słowackiego 14

tel. 75 75 260 77
plan@plan.jgora.pl • www.plan.jgora.pl

STUDIO PLAN
54-060 Wrocław, ul. Piotrkowska 72
tel./fax 71 373 44 35, 71 373 44 37

plan@plan.pl • www.plan.pl
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książki, gadżety turystyczne.
Produkty spełniają oczekiwania najbardziej wymagających turystów – odpowiednia skala, 
częsta aktualizacja, bogata treść turystyczna, wszystkie rodzaje szlaków. Pomagają
one w uprawianiu turystyki rowerowej, pieszej, kajakowej czy samochodowej.
Zapraszamy do odwiedzania naszej stron: www.plan.pl, www.plan.jgora.pl, www.galileos.
pl oraz księgarni, punktów IT i salonów Empik w całej Polsce.

Wałbrzych
Rynek 9, 58-300 Wałbrzych
 cit.walbrzych.pl,
e-mail: cit@starakopalnia.pl , tel. +48 74 66 66 068

Wałbrzych to jedno z najciekawszych miast w Polsce. Sławę zawdzięcza wieloletnim  tradycjom 
górniczym i ceramicznym oraz pięknemu otoczeniu Gór Wałbrzyskich wraz z malowniczymi 
trasami turystycznymi. Znajduje się w nim wiele zabytków i obiektów klasy światowej jak 
Zamek Książ i Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, która stanowi największą atrakcję turystyki 
poprzemysłowej w Polsce, mieszczącej się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia 
(„Thorez”). 
W strukturach obiektu działają: Muzeum Przemysłu i Techniki, Centrum Ceramiki Unikatowej, 
Galeria Sztuki Współczesnej i Kawiarnia Sztygarówka. 

Województwo Warmińsko-Mazurskie
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
Tel. + 48 89 521 69 00
www.mazury.travel

Warmia i Mazury to przede wszystkim jeziora i lasy, ale także mało znane pamiątki burzliwej 
historii regionu. Wieki skomplikowanych dziejów pozostawiły tu mnóstwo zabytków, które 
harmonijne współgrają z bogactwem natury oraz ofertą kulturalną regionu. Niezależnie od 
pogody atrakcyjne formy wypoczynku znajdą tu dla siebie zarówno rodziny z dziećmi, młodzież 
czy osoby starsze, jak i miłośnicy ekstremalnej przygody. Przyjedź i odkryj na nowo tę krainę 
pełną cudów! 

Węgry- Eger i okolice      
https://visiteger.com/pl,     http://gyogyvizekvolgye.hu/pl/ 
https://www.facebook.com/egeriokolice/?ref=bookmarks
Kontakt: rodon@chello.hu,  Kom: +36-30-303-9796

Nasz region to Węgry „w pigułce”- baseny lecznicze, historyczne regiony winiarske, piwniczki 
z niepowtarzalną atmosferą i wybornymi winami, restauracje z przysmakami węgierskimi, 
historyczne miasta, zamki i pałace, oraz ”węgierskie Bieszczady” - Góry Bukowe i Mátra. Jest to 
doskonałe miejsce zarówno dla turystyki aktywnej, jak i wypoczynku rodzinnego. Serdecznie 
zapraszamy!
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Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
Tel. 22 59 79 540
www.mazovia.pl
dkpit@mazovia.pl

Mazowsze to kraina malowniczych terenów przyrodniczych, niezwykle zróżnicowana zarówno 
pod względem architektury, jak i folkloru oraz regionalnej kuchni. Miasta Mazowsza tętnią 
życiem i są miejscem wielu festiwali, koncertów i wystaw. To wyśmienite miejsce dla turystów. 
Znajdą tu coś dla siebie miłośnicy turystyki pieszej, rowerowej, kajakarstwa, wędkarstwa, 
żeglarstwa, a nawet narciarstwa biegowego. 

Mazowsze pełni funkcję lidera gospodarczego pośród polskich województw. Atutem Mazowsza 
jest także atrakcyjność inwestycyjna, jak i potencjał gospodarczy. Region ten jest pod wieloma 
względami wyjątkowy, leży w samym sercu Polski, które jest jednocześnie centrum Europy.

Województwo Lubuskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. +48 68 456 52 00, fax. +48 68 456 52 96
e-mail: kancelaria.ogolna@lubuskie.pl
www.lubuskie.pl
www.atrakcjelubuskie.pl

Lubuskie to najbardziej zielony region w Polsce! Mamy dwa parki narodowe i siedem parków 
krajobrazowych, na terenie których znajdują się wyjątkowe obiekty UNESCO: Park Mużakowski 
i Geopark Łuk Mużakowa. Turyści w Lubuskiem mogą odpocząć nad jednym z kilkuset jezior, 
podróżować szlakami pałaców i dworów czy wina i miodu, na trasie którego znajduje się 
Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze (jedyny „żywe” muzeum wina w Polsce). Nasz region 
to także pełne aktywności atrakcje: ścieżki rowerowe i do nordic walking, spływy kajakowe, 
żeglarstwo, windsurfing, wakeboarding oraz wędkarstwo.

Śląska Organizacja Turystyczna
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. 32 207 207 1 
info@slaskie.travel 
www.slaskie.travel
www.silesia-sot.pl 

Województwo Śląskie to region z pozytywną energią. Gwara, góry, jeziora, industrial, imprezy, 
dziedzictwo UNESCO – wszystko przeplata się budując miejsce tak różnorodne, jak różnorodna 
jest jego kuchnia.

Katowice – stolica regionu to centrum największego w Polsce obszaru metropolitalnego 
oraz akademickie i kulturalne serce śląskiego. Romantyczny charakter Jury Krakowsko-56
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Częstochowskiej i Szlaku Orlich Gniazd zachwyca krajobrazem i bogactwem przyrodniczym. 
Pasjonaci kultury na Śląsku Cieszyńskim odkryją skarby wielowiekowej historii i wciąż żywej 
tradycji. Aktywni turyści z kolei pokochają Beskidy, gdzie szlaki piesze i rowerowe uzupełniają 
się z ośrodkami i trasami narciarskimi. Dla lubiących wypoczywać aktywnie na wodzie i 
kochających rowerowe wycieczki doskonałym wyborem okaże się  Subregion Zachodni 
Województwa Śląskiego.

W śląskim znajduje się najbardziej interesująca trasa turystyki industrialnej w Polsce -  Szlak 
Zabytków Techniki, którego dwa obiekty znajdują się na liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Turystycznych wrażeń dopełniają specjały jednej z najbardziej rozpoznawalnych 
kuchni w Polsce na Szlaku Kulinarnym „Śląskie Smaki”.

ZAMEK CZOCHA w SUCHEJ
59-820 Leśna
www.zamekczocha.com
mail: zamekczocha@amwhotele.pl
tel. 757211553 
kom. 693080769

Miłośników historii zapraszamy do Zamku Czocha w Suchej. To jedno z niewielu miejsc w 
Polsce, gdzie przeszłość łączy się z przyszłością. W roku 2012 Zamek Czocha został wyróżniony 
przez miesięcznik National Geographic Traveler jako jeden z „7 nowych cudów Polski”. Zamek 
Czocha to dobre miejsce na spędzenie romantycznego weekendu z bliską osobą. Tym z 
Państwa, którzy cenią dreszczyk emocji proponujemy nocne zwiedzanie Zamku. Historie, które 
Państwo usłyszą z pewnością zmrożą krew w żyłach… 
Atrakcje:
- dzienne i nocne zwiedzanie Zamku, Sal Tortur i Gabinetu Osobliwości
- rejs stateczkiem po jeziorze
- degustacje miodów pitnych w Winiarni Zamkowej
- imprezy plenerowe
- sauna, siłownia

History enthusiasts are invited to the Czocha Castle in Sucha. It is one one of the few places in 
Poland where the past and future are intertwined. 
In 2012, Czocha Castle was awarded by the National Geographic Traveler as one of the „7 new 
wonders of Poland”. Czocha Castle is a perfect place for a romantic weekend.
For thrill-seekers, we suggest a night tour of the Castle. You’ll hear some bloodcurdling stories 
...
Attractions:
- day and night tours of the Castle, the Torture room and the Cabinet of Curiosities
- cruise on the lake
- med tasting in the castle’s wine cellar
- outdoor events
- sauna, gym
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Lokalna Organizacja Turystyczna
„ZAMOŚĆ I ROZTOCZE”
ul. Łukasińskiego 2E, 22-400 Zamość
Strona: www.roztocze.org
E-mail: info@roztocze.org
Nr tel. 503 317 395

Zamość, położony w płd. części woj. lubelskiego i będący dobrą bazą wypadową na Roztocze, 
to świetnie zachowany przykład XVI-wiecznego, renesansowego „miasta idealnego”. Roztocze 
to wymarzone miejsce dla osób szukających spokoju. Wypoczynkowi sprzyja duża ilość szlaków 
pieszych i rowerowych, osobliwości przyrodniczych i niezwykłych widoków. To tutaj znajdują się 
ogromne kompleksy leśne, malownicze pasma pól, wąwozy lessowe, Roztoczański Park Narodowy 
z hodowlą konika polskiego, pomniki przyrody, a także urokliwe, pełne zabytków miasteczka i 
wsie, tworzące sprzyjający wypoczynkowi klimat.

Zamosc, located in the southern part of the Lublin Province is a well-preserved example of a 16th-
century Renaissance „ideal city”. Nearby located Roztocze is a perfect place for those seeking 
peace and quiet. The region offers large number of hiking and cycling trails, natural curiosities and 
beautiful views. It is here that you will find huge forest complexes, picturesque fields, Roztocze 
National Park with Polish horse breeding, loess ravines, natural monuments, as well as charming, 
historical towns and villages, creating an ideal climate for relaxing holidays.

Park Rozrywki Zatorland
Ul. Parkowa 7
32-640 Zator
www.zatorland.pl
rezerwacje@zatorland.pl
tel. 601 858 851

Park Rozrywki Zatorland to kompleks trzech tematycznych parków: Parku Ruchomych Dinozaurów, 
Parku Owadów i Parku Mitologii oraz Lunaparku.
Każdy z parków to niezwykłe miejsce umożliwiające poznanie tajemnic odległej przeszłości, 
fascynujących historii czy odkrywania niezwykłej przyrody. To również przestrzeń do wypoczynku 
i wspaniałej zabawy dla całej rodziny. Park Dinozaurów to największy tego typu park w Europie. 
Turyści, którzy chcą pozostać tu na dłużej mogą skorzystać z bogatej oferty noclegowej i 
gastronomicznej. Czynny od kwietnia do października.

Zatorland is a complex of three theme parks: the Park of Animatronic Dinosaurs, Park of Insects 
and Park of Mythology as well as the Funfair. Each of our parks is a unique place that takes you 
on a journey to the past in which you will learn fascinating stories and discover the secrets of 
nature. It’s also a space for amusement and relaxation for whole families. The Park of animatronic 
Dinosaurus is the biggest park of Europe. Tourists who want to stay here longer can take advantage 
of the wide range of accommodation and catering. Open from April to October.
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