Spotkania z podróżnikami na Targach LATO 2011
Wszystkich, którzy marzą o podróżach w odległe zakątki świata, chcą porozmawiać z ludźmi myślącymi
tak samo i realizującymi swoją pasję - zapraszamy na spotkania z podróżnikami. Wydarzenie zostanie
poprowadzone pod hasłem „Różni ludzie, różne miejsca, jedna pasja – romantycznie i praktycznie o
podróżowaniu” i odbędzie się 2 kwietnia podczas XVI Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2011 w
Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Wstęp bezpłatny – praktyczne informacje i dojazd.
Podczas spotkań będzie można:
•

posłuchać opowieści o wyprawach w różne regiony świata: o niezwykłych przygodach, różnych ludziach
i kulturach,

•

obejrzeć interesujące zdjęcia i pokazy slajdów,

•

bezpośrednio od podróżników zdobyć informacje, jak warto przygotować się do wyjazdów, o czym
pamiętać i czego się wystrzegać.

Gośćmi spotkań będą: Piotr Strzeżysz – globtroter podróżujący na rowerze; Małgorzata Maniecka – pasjonatka
wschodnich regionów świata oraz podróży autostopem; Iwona i Jurek Maronowscy – małżeństwo, które
przekroczyło dwukrotnie równik; Andrzej Leks – podróżnik-fotograf oraz Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie,
którzy opowiedzą o szlaku himalajskich karawan - Zanskar.

Tybetańska herbata i nocna przeprawa przez busz
Jak smakuje prawdziwa tybetańska herbata? Czy podróż autostopem rzeczywiście jest niebezpieczna? Nie tylko
na takie pytania będzie można znaleźć odpowiedź. W programie znajdą się pokazy zdjęć i materiałów filmowych
m.in. z: Islandii, Indii, Tybetu, Chile, Argentyny, Boliwii, Rumunii, Kirgistanu, Sudanu, Zimbabwe i RPA. Nie
zabraknie opowieści o górach – Andy Patagońskie (Iwona i Jurek Maronowscy), wędrówkach lodowym szlakiem,
tybetańskiej herbacie i o ludziach, którzy nią częstowali – spotkanie z Katarzyną i Andrzejem Mazurkiewiczami.
Piotr Strzeżysz opowie o rowerowym projekcie„Afryka Nowaka”, kiedy podążał szlakiem wielkiego polskiego
podróżnika Kazimierza Nowaka i jego podróży z lat 30-tych XX wieku; wspomni o przygodach podczas nocnej
przeprawy przez busz, odganianiu lwów rowerową trąbką, jedzeniu sadzy, a przede wszystkim o napotkanych
ludziach, Polakach pracujących w Afryce i rodowitych Afrykańczykach. Małgorzata Maniecka przedstawi wiele
powodów, które przemawiają za atrakcyjnością podróżowania autostopem, szczególnie po Nowej Zelandii i
Australii. Natomiast Andrzej Leks – fotograf i podróżnik zdradzi kilka sekretów gdzie i w jaki sposób najlepiej
fotografować.

Wyprawy w zasięgu ręki
Jeżeli ktoś po spotkaniach podróżnikami zapragnie wyjechać w konkretny zakątek świata, będzie mógł od razu
sprawdzić oferty turystyczne i wybrać najciekawszą. Spotkania odbędą się bowiem na terenie Targów LATO
2011. Ponad 100 wystawców zaprezentuje najbardziej aktualną ofertą turystyczną na nadchodzący sezon
wiosenno-letni. Na stoiskach będzie można zarezerwować wyprawy, wczasy, wycieczki, kolonie, zielone szkoły,
obozy językowe, wyjazdy szkoleniowe, integracyjne, pielgrzymki, pobyty w ośrodkach wypoczynkowych, SPA,
hotelach i sanatoriach, często w specjalnych promocyjnych cenach przygotowanych właśnie na Targi LATO 2011.
Przy okazji tegorocznej edycji będzie promowany aktywny wypoczynek nad wodą, do którego namawiać będzie
m.in. Paweł Pochwała, znany dziennikarz i prezenter porannego programu „Kawa czy herbata?”, a jednocześnie
doświadczony żeglarz. Natomiast miłośnicy tematów gastronomicznych będą mogli zapoznać się z „Jadłospisem
na lato” prezentowanym przez Mistrza Kulinarnego Roberta Sowę, który będzie nie tylko podpisywał swoje
książki, ale również wraz z dietetykiem poleci specjalne potrawy na upalne dni.
www.targilato.pl

