World Travel Show – największe w Polsce targi turystyczne już 19-21 października
Przed nami trzecia edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych World Travel Show w Ptak Warsaw Expo.
W wydarzeniu udział weźmie 800 wystawców, w tym 300 z zagranicy. Krajem partnerskim tej edycji World Travel
Show są Stany Zjednoczone Ameryki. Ambasadorem wydarzenia jest Martyna Wojciechowska. W gronie
kilkudziesięciu gości imprezy będą także m.in. Andrzej Bargiel, Beata Pawlikowska i Aleksander Doba.
W specjalnej Strefie Arktycznej na dzieci czekać będzie Nela Mała Reporterka.
World Travel Show tradycyjnie składać się będzie z trzech salonów: Turystyki Krajowej i Zagranicznej,
Camper&Caravan oraz Warszawskiego Salonu Jachtowego.
Salon Turystyki Krajowej i Zagranicznej to prezentacja destynacji turystycznych z pięciu kontynentów, atrakcji
kulinarnych, pokazów strojów narodowych, tańców, sztuk walki. Wśród wystawców, reprezentujących 80 krajów i
regionów z całego świata, będą: ambasady, przedstawicielstwa miast i regionów, biura podróży, przewoźnicy,
hotele, centra rozrywki i wypoczynku oraz stowarzyszenia turystyczne. Swoją Strefę przygotują Stany Zjednoczone
Ameryki – kraj partnerski targów. W tym roku wyjątkowo bogato reprezentowana będzie Afryka. W Strefie
Afrykańskiej swoje stoiska przygotują: RPA, Ghana, Sudan, Seszele, Kenia, Madagaskar, Zanzibar, Tanzania i Rwanda.
W strefie turystyki leczniczej, której partnerem będzie Polska Grupa Uzdrowisk, swoją bogatą ofertę zaprezentują
uzdrowiska i sanatoria. W ramach targów odbędzie się Festiwal Kultur Azji, obejmujący przegląd oferty turystycznej i
kulturalnej tego kontynentu, pokazy tradycyjnych tańców, koncerty, Dragon Dance oraz warsztaty kulinarne,
połączone z degustacjami.
Kolejną wielką atrakcją targów będą spotkania ze znanymi podróżnikami. Ambasadorem targów jest Martyna
Wojciechowska. Nela Mała Reporterka zabierze dzieci w niezapomnianą podróż na koło podbiegunowe. W
wyjątkowej, lodowej scenerii mała reporterka opowie o maskonurach, piżmowołach arktycznych, niedźwiedziach
polarnych czy o zatoce śpiewających wielorybów. Na swoim stoisku z fanami spotka się Wojciech Cejrowski.
Kilkudziesięciu podróżników weźmie udział w festiwalu podróżników Warsaw Travelers Festival Travelmania.
Spotkamy m.in. Aleksandra Dobę, Beatę Pawlikowską i Andrzeja Bargiela, czy znanych podróżniczych blogerów i
youtube’rów. Na World Travel Show rozstrzygnięty zostanie plebiscyt na „7 Cudów Polski na 100-lecie
Niepodległości”. Do dyspozycji uczestników będzie też plaża, gdzie pod palmami i przy dźwiękach wakacyjnej muzyki
będzie można spróbować swoich sił na torze skimboardowym oraz pościgać się na SUP-ach.
Największe w Polsce targi jachtów i camperów
W Salonie Camper&Caravan swoją ofertą zaprezentują producenci i dystrybutorzy camperów, przyczep
kempingowych, domków mobilnych, turystycznych pojazdów specjalnych i autokarów. Na stoiskach wystawców
zobaczymy ponad 200 camperów i przyczep. Wydarzeniu towarzyszyć będzie zlot caravaningowy z udziałem załóg z
całej Europy. Nowością będzie strefa Ski&Outdoor Show zawierająca odzież, akcesoria, sprzęt kempingowy, pojazdy,
sprzęt sportowy oraz ścianki wspinaczkowe.
Podczas Warszawskiego Salonu Jachtowego 2018 ofertę zaprezentują producenci i dystrybutorzy jachtów żaglowych
i motorowych, łodzi sportowych, kajaków, rowerów i skuterów wodnych, łodzi wędkarskich, houseboatów,
pontonów, sprzętu asekuracyjnego i ratowniczego, przyczep podłodziowych i lawet, a także odzieży żeglarskiej,
elektroniki i nawigacji. Podczas trzech dni targowych można będzie zobaczyć kilkanaście jednostek żaglowych, ponad
50 luksusowych łodzi motorowych, a także spektakularne łodzie sportowe oraz houseboaty.
Bilety na World Travel Show już w sprzedaży w serwisie ebilet.pl. Z myślą o niezmotoryzowanych miłośnikach
podróży organizator przygotował specjalne, bezpłatne autobusy kursujące z i do centrum stolicy.
Więcej informacji na stronach:
www.worldtravelshow.pl , www.campercaravanshow.com i www.warszawskisalonjachtowy.pl

