Trzecia edycja Warszawskiego Salonu Jachtowego w październiku w Ptak Warsaw Expo
Ponad 150 jednostek pływających (łodzi żaglowych i motorowych), sprzęt wodny oraz
wyposażenie jachtowe zaprezentują wystawcy Warszawskiego Salonu Jachtowego 2018, który
odbędzie się w dniach 19-21 października, w Ptak Warsaw Expo. Wydarzeniem towarzyszącym
Salonowi będą największe w Polsce targi nurkowe Dive Show Poland 2018 z ofertą sprzętu i
wyposażenia nurkowego, a także szkół i turystyki nurkowej.
Na stoisku Eco Marine zobaczymy m.in. polską premierę łodzi Nimbus Weekender W9, która po raz
pierwszy pokazana została światu na tegorocznych targach w Düsseldorfie. Cobra Yachts przedstawi
Futurę 40 Horizon, Cieślik Craft zaprezentuje się z Disco Volante, a Yamaha Motor Europe N.V. –
Oddział w Polsce przedstawi łódź Sting 610 DC z zamontowanym silnikiem Yamaha F150 oraz łódź
Sting 730 FT z zamontowanym silnikiem Yamaha F200. Zobaczymy też Balt 818 Tytan i Balt 918 tytan
od Yacht Export Poland i Atlantic Marine 720 DC od Dedimarine. Eskapader przedstawi premierową
łódź Barracuda 686 Walk Around, a także modele Barracuda 545 Open, Barracuda 585 Day Cruiser,
Escapade 600 i Escapade 600 Open. Power Boats Poland pokaże Sea Ray 190 SPXE, Sea Ray 320
Sundancer oraz Beneteau Antares 7 Out. Dalpol Yacht łodzie Phobos 25 Exlusive i Phobos 22, a
Stocznia Jachtowa Sułkowski swoją Lagunę 26. Swój udział potwierdzili także m.in. A.M.S. Boats,
Vetus, Markos, Kanokajaki, Aqua Marina, Oceania, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Sailing Machine i Slam-Online.
W ramach Strefy Sportów Wodnych na odwiedzających czekać będzie specjalna plaża z dwoma
basenami – torem skimboardowym oraz basenem przeznaczonym do testów sprzętu i wyścigów na
SUP-ach. O dobre rytmy pod palmami zadba DJ. W programie wydarzenia nie zabraknie również
prelekcji tematycznych i spotkań ze znanymi żeglarzami. Targom towarzyszy również plebiscyt na
najlepszą polską marinę.
Dive Show Poland
Mało kto wie, że polscy producenci sprzętu nurkowego są liderami w produkcji innowacyjnych
rozwiązań dla nurków, a wiele polskich marek ma opinię tych z najwyższej światowej półki. Podczas
targów Dive Show Poland zobaczymy ofertę zarówno krajowych, jak i zagranicznych producentów
sprzętu nurkowego, a także ofertę szkoleń i emocjonujących wypraw nurkowych. Zakres branżowy
targów obejmuje: skafandry nurkowe suche i mokre, odzież do nurkowania i „afterdive”, akcesoria
do skafandrów, zestawy wypornościowe, automaty oddechowe, elektronikę dla nurków, skutery
podwodne oraz sprzęt ABC, czyli płetwy, maski, fajki i inne akcesoria nurkowe. Pierwsza edycja
targów odbędzie się pod hasłem „Niezwykły Podwodny Świat”. Na terenie targów będą odbywać się
prelekcje, wystawy fotografii i prezentacje filmów poświęconych podwodnemu królestwu.
Warszawski Salon Jachtowy będzie częścią Międzynarodowych Targów Turystycznych World Travel
Show. Bilety na wydarzenie dostępne na ebilet.pl
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