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Lista Wystawców MTT Wrocław 2022

1 GMINA DUKLA - BESKID NISKI
2 GMINA KROŚNICE
3 POWIAT DZIERŻONIOWSKI
4 ZAMEK CZOCHA
 AMW REWITA
5 GMINA STRZELIN
6 EF EDUCATION FIRST
7 SEA STYLE
 FERAJNA EVENTS
8 CAMPREST.COM
9 POGODNE SUWAŁKI
10 DREZNO I KRAINA ŁABY
11 KAUNAS REGION, LITHUANIA WWW.KRDA.LT
12 WAŁBRZYCH MIASTO DO ODKRYCIA
13 STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
14 ZESPÓŁ REKREACYJNY POLANA SOSNY W NIEDZICY 
15 WROCŁAW MIASTO SPOTKAŃ
16 TWIERDZA KÖNIGSTEIN
17 MANUFAKTURA W BOLESŁAWCU
18 ZOO LUBIN CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE           
19 KLASTER INICJATYW EKONOMII SPOŁECZNEJ 
 FUNDACJA POLSKA GÓROM!
 STOWARZYSZENIE PASTORÓWKA 
 FUNDACJA PIĘKNOLESIE 
 ZACISZE 3 GÓR 
 COOLTURALNA MONTOWNIA 
 ZAMEK ROZTOKA 
 ROCKSI GEOEDUKACJA
20 DECATHLON WROCŁAW
21 GORĄCY POTOK
22 MIASTO OLSZTYN
23 BOOK SWAP WYMIANA PRZEWODNIKÓW I KSIĄŻEK PODRÓŻNICZYCH 
24 EVEREST CLIMBING SP. Z O. O. 
25 KARKONOSKIE TAJEMNICE
26 KOLEJKOWO
27 3 ZINNEN DOLOMITES
 SNOWSHOW
28 POWIAT SUSKI - PODBABIOGÓRZE
 ORAVSKA POLHORA
29 INTERAKTYWNA PASIEKA DZIADKA TOLKA
30 LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA „ KSIĘSTWO ŚWIDNICKO- JAWOR 
 SKIE”
 ČESKOMORAVSKÉ POMEZI
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31 DOLNY ŚLĄSK
 DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 POWIAT LWÓWECKI
 GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI
 HOTEL NIEMCZA WINO & SPA
 GMINA MIEJSKA GŁOGÓW
 GMINA SYCÓW
 ZIEMIA KŁODZKA
 HOTEL SPA MEDICAL DWÓR ELIZY 
 KRAINA SOWIOGÓRSKICH TAJEMNIC
 ZIEMIA KŁODZKA
 MĚSTO KRÁLÍKY
 STRONIE ŚLĄSKIE
 MIASTO BIELAWA
 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
 MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH ZDROJU
 STOWARZYSZENIE „TURYSTYCZNA TRZYNASTKA”
 DOLNOŚLĄSKI SZLAK PIWA I WINA
 CZARNA GÓRA RESORT
 SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O.O.
 KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE
 HUTA JULIA
 WOJEWÓDZTWO ŚRODKOWOCZESKIE
 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
 CZECHY WSCHODNIE
 EURO NYSA TICKET
32 BUŁGARIA – MINISTRY OF TOURISM
 ON HOLIDAYS
 SEVE TRAVEL LTD
 ALBENA HOTELS & RESORTS
 CREDO-JOANNA EOOD
 BURGAS
 LANDIS
33 VITMEUP
34  PODRÓŻE Z PAZUREM
34A THE BEST CONNECTION
35 MARCIN JAKUB KORZONEK
36 FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO ŚLĄSKA
37 SAKSOŃSKI SZLAK PAROWOZÓW / DAMPFBAHN - ROUTE SACHSEN
38 NOVOTEL WROCŁAW CITY
 ACCOR HOTELS WROCŁAW
39 WASZA TURYSTYKA
40 PRZEWODNICY BEZ GRANIC
41 STAWY MILICKIE SA
42 FLISACY PIENIŃSCY
43 LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ
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44 MIEJSCA PAMIĘCI ODRY I WARTY
45 HOTEL SEIDORF
46  FINCAMP.PL
48 HOTEL KORMORAN RESORT & SPA KAMIL MIELESZKO
49 DOLNOŚLĄSKA IZBA TURYSTYKI 
 IZBA TURYSTYKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 HISTORYCZNE HOTELE WROCŁAWIA 
50 LANZAROTE
51 GRAN CANARIA
52 COSTA BLANCA, BENIDORM
53 HISZPANIA
54 GALICJA
55 ANDALUZJA
56 SZLAK KULINARNY SMAKI DOLNEGO ŚLĄSKA
57 BIELSKO BIAŁA- BAJKOWE MIASTO W GÓRACH
58 BEZDROŻA
59 KOPALNIA URANU W KLETNIE PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNO-  
 EDUKACYJNA
60 REGION LIBEREC
61 MIASTO ŻAGAŃ
62 BLUE MOUNTAIN RESORT 
 FIVE SEASONS 
63 MIX TECH POLSKA SP. Z O.O.
64 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „QWSI”
65 GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA
66 EUROPEJSKI SZLAK ZAMKÓW I PAŁACÓW
67 BALLOON EXPEDITION
68 GMINA MIĘDZYLESIE OBEC ORLICKÉ ZÁHOŘI
69 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
 MAZOWIECKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
 STACJA MUZEUM
 HOTEL CROWNE PLAZA ® WARSAW – THE HUB
 MIASTO RADOM
 OGÓLNOKRAJOWA SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA „GROMADA”
 LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA TRZECH RZEK
 MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO IM. STEFANA  
 WOYDY W PRUSZKOWIE
70 MAŁOPOLSKA
 WINNICA NOVI
71  BATUMI - GEORGIA
 VISIT BATUMI, GEORGIA TOURISM BOARD
72 SOPOT 
73 WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WE WROCŁAWIU
74 GOODSPOT.PL
75 ŁUK MUŻAKOWA - ŻARY 
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76 MAREK KACZOROWSKI PIWOMAR BROWAR KOREB 
77 TT-LINE POLSKA
78 OMEGA SPORT
79 ORIFLAME
80 NOWATURYSTYKA.PL
81 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
82 GMINA ŚWIDNICA
83 KLUBPIRANIA.PL
 DIVEREIF.PL
84 VINORI
85 GMINA MIEJSKA ŁEBA WWW.LEBA.EU WWW.FACEBOOK.LEBA.EU
86 MAŁA JAPONIA - OGRÓD JAPOŃSKI SIRUWIA
87 GMINA SŁAWA / DROGA DO SŁAWY
88 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - ZACHWYĆ SIĘ HISTORIĄ
89 HYDROPOLIS
90  ODRA CENTRUM
91  OPERA WROCŁAWSKA 
92  MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU
93  CENTRUM HISTORII ZAJEZDNIA
94  HALA STULECIA
95  CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ I PRZYRODNICZEJ W MNISZKACH
96  AQUAPARK WROCŁAW
97  MUZEUM PANA TADEUSZA
98  ZOO WROCŁAW
99  THE BEST CONNECTION
 KULTURKA U STÓŁKA
 CAMPUS DOMASŁAWICE
100  MOVIE GATE
101  FOLIBA MUSIC 
102  GEOPARK KRAINA WYGASŁYCH WULKANÓW

ŁODZIE WATER PRESTIGE.COM

FK1  BROWAR STU MOSTÓW
FK2  TURECKI MARKET
FK3  WINO I SER
FK4  PILCHÓWKA ANDRZEJ PILCH 
FK5  GOSPODA KRUSZYNA
FK6  PIEKARNIA VITAFIT
FK7  BEE THERAPY 
FK8  PRZEMYSKIE OLEJE
FK9  NASA GRZEGORZ CEBULA
FK10  BAŁKAŃSKIE SMAKI 
FK11  PIZCA DEL MUNDO 
FK12  ELDORADO PRZYPRAW
FK13  KOCHAMOLIWKI.PL
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3 Zinnen Dolomites 

Oferujemy fantastyczne warunki do jazdy na nartach i odpoczynku tym, którzy wysoko cenią 
atrakcyjność i urozmaicenie terenów narciarskich, należących do nowoczesnego ośrodka o 
przyjemnym charakterze, typowym dla włoskich Dolomitów. U nas króluje zamiłowanie do 
białego szaleństwa, a czas spędzony z przyjaciółmi lub w gronie rodzinnym pośród pięknej 
przyrody jest równie ważny, co dobra oferta sportowa.

Accor  -sieć hoteli

Sieć Accor zaprasza do hoteli, położonych we Wrocławiu. Nowoczesny design, dogodne 
lokalizacje i piękne widoki sprawiają, że hotele Accor są idealnym miejscem zarówno na pobyt 
biznesowy, jak i rodzinny.
Mercure, Novotel, ibis i ibis budget czekają na wszystkich, którzy szukają komfortowego 
wypoczynku, miłej obsługi i doskonałej kuchni. Obiekty zapewniają bogatą ofertę atrakcji dla 
starszych i młodszych.
To hotele w zróżnicowanym standardzie, położone w różnych częściach miasta, ale łączy je 
jedno – rodzinna gościnność, jakiej nie znajdziesz nigdzie indziej.

ANDALUZJA
Jefe de Departamento Mercados / Área de Marketing 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Junta de Andalucía 
fblanco@andalucia.org 
Tfno: 951299367 (990367) / 671562554 
www.andalucia.org
www.andaluciaesdeporte.org 

Turismo Andaluz to instytucja utworzona przez rząd regionalny Andaluzji (Junta de 
Andalucía) w celu promowania regonu jako idealnego miejsca dla całorocznej turystyki, 
zwracając szczególną uwagę na zabytkowe miasta Andaluzji, pola golfowe, wysokiej klasy 
hotele,  Spa&Wellness, kursy języka hiszpańskiego dla obcokrajowców i sale konferencyjne. 
Najważniejszym celem Turismo Andaluz jest planowanie i promocja zasobów turystycznych 
Andaluzji, udzielanie wsparcia logistycznego andaluzyjskim firmom w celu zagwarantowania 

Alfabetyczny spis Wystawców



M
iędzynarodow

e Targi Turystyki i czasu w
olnego | W

rocław
 2022

sukcesu indywidualnych i zbiorowych działań w sektorze turystycznym. Turismo Andaluz 
promuje zasoby turystyczne poprzez: promocję turystyczną i marketing, reklamę i dystrybucję 
gadżetów firmowych, informację turystyczną za pośrednictwem 21 lokalnych biur, współpracę 
z przedsiębiorstwami w celu tworzenia i rozwoju nowych zasobów turystycznych.

Urząd Miejski w Bielawie
pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa
tel. +48 74 8328 708
e-mail:dowczarek@um.bielawa.pl

Camping Sudety w Bielawie
Obiekt przy malowniczo położonym akwenie wodnym u podnóża Gór Sowich. Na terenie 
kompleksu znajdują się: basen odkryty, wodny plac zabaw, brodzik, zjeżdżalnia, strzeżona 
piaszczysta plaża z boiskiem do piłki plażowej, wyspa z miejscami do grillowania, siłownia 
plenerowa, boiska sportowe, ścianka do tenisa, podświetlana fontanna, wypożyczalnia 
kajaków oraz rowerów wodnych, wypożyczalnia rowerów, przystań żeglarska, wyciąg do nart 
wodnych tzw. Wakepark. Camping Sudety usytuowany jest 50 km od Wrocławia.

Bułgaria - Narodowe Przedstawicielstwo Turystyczne
Ambasady Republiki Bulgarii
Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Polska

Wyobraź sobie krystalicznie czystą morską wodę i bezkresne złote plaże…
Wyobraź sobie szczyty górskie powstałe przed  tysiącami lat i spacery na świeżym powietrzu z 
dala od zgiełku miast…
Wyobraź sobie relaksujące chwile w luksusowej atmosferze…
Wyobraź sobie ekscytującą podróż w czasie do niezwykłej historii…
Wyobraź sobie komfort, dopracowany w najmniejszych szczegółach...
Puść wodze fantazji! W Bułgarii znajdziesz wszystko o czym marzysz. 
Bułgaria jest obowiązkowym celem podróży o każdej porze roku. Gościnność tego kraju 
zapamiętasz na zawsze i będziesz chciał tam wracać. Bez względu na sezon, Bułgaria skradnie 
Twoje serce i sprawi, ze odkryjesz wakacje o jakich zawsze marzyłeś– ekskluzywne, bezpieczne 
i wyjątkowe!
Nasza piękna przyroda, bogata kultura oraz niezwykła historia oczarują każdego miłośnika 
turystyki.
Bułgaria to ekscytujący kierunek, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
Odkryj Bułgarię i znajdź swoją historię! Podziel się odkryciem!

Gmina Bystrzyca Kłodzka 

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.
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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. 

CampRest.com
www.usakamperem.pl

CampRest.com – czyli największa polska wyszukiwarka campingów w Europie oraz firm 
działających w branży caravaningowej czyli wypożyczalni, serwisów oraz dealerów kamperów 
oraz przyczep kempingowych.
Jesteśmy również oficjalnym przedstawicielem Cruise America oraz Cruise Canada czyli 
największej wypożyczalni kamperów w USA i Kanadzie i za naszym pośrednictwem można 
wynająć kampera w tych krajach | www.usakamperem.pl

Central Bohemia Region
www.centralbohemia.cz
e-mail: info@sccr.cz
T: + 420 222 288 911

Allow us to invite you to the largest region of the Czech Republic, enveloping the Czech capital, 
Prague. This region boasts a great range of cultural, natural and technical attractions and 
sights. Discover our majestic castles, distinctive natural scenery and rich cultural traditions.
Our most notable cultural monuments are listed among the UNESCO World Heritage sites; 
the historic centre of Kutná Hora with its Cathedral of St Barbara, the Cathedral of the 
Assumption of the Virgin Mary in Sedlec, and Průhonice park and castle – a stunning English-
style landscaped area with romantic castle.
The Central Bohemia region is an ideal venue for adventure- and educational tourism. Our 
beautiful natural surroundings, with rock formations and caves and large reservoirs on major 
rivers, are just made for hiking, cycling and water sports. 
There’s plenty more for aficionados of golf, agrotourism or horseback riding, too. Apart from 
its notable architecture, the region abounds with spas, wineries and breweries. There are 
fascinating exhibits at museums focused on folk architecture and art, glass making, mining 
and the automotive industry.
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Czarna Góra Resort
Sienna 11
57-550 Stronie Śląskie
Tel. +48 74 884 34 06 
czarnagora.pl

Czarna Góra Resort to całoroczny ośrodek górski położony w malowniczym masywie Śnieżnika. 
Przez 365 dni w roku znajdziesz tutaj moc atrakcji. Zimą to raj dla miłośników białego 
szaleństwa. Doskonale przygotowane 15 tras o zróżnicowanym poziomie trudności, szkółki z 
wykwalifikowanymi instruktorami i wypożyczalnie sprzętu narciarskiego. 
Latem zamienia się w prawdziwą mekkę rowerową. W Bike Parku Czarna Góra dostępne jest 
aż 19 tras o różnym stopniu zaawansowania, Kids i Skill Arena. Dodatkowo w bliskiej odległości 
znajdują się dwie pętle sieci Singletracków – Pętla Rudka i Stronie.  
Ponad to na terenie Ośrodka znajdują się 4 obiekty posiadające zróżnicowaną ofertę noclegową 
– designerska Czarna Perła, stylowe Apartamenty Czarna Góra, nowoczesna Biała Perła oraz 
drewniana Karczma Czarna Góra. 
Czarna Góra Resort dysponuje też bogatą oferta gastronomiczną. Znajdziesz tu m.in.: Karczmę 
Czarna Góra, gdzie zjesz smacznie i do syta; restaurację La Sienną z bajglami, kanapkami i 
burgerami czy restaurację Panorama z menu a’la carte. 

Czechy Wschodnie  / Destinační společnost Východní Čechy
náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice, Czech Republic
tel: +420 725 702 650
e-mail: dsvc@vychodnicechy.info
www.vychodnicechy.info / www.east-bohemia.info / www.czechy-wschodnie.info 

Czechy Wschodnie to region, w którym możesz poznać różne tradycje ludowe i folklorystyczne 
- w tym niepowtarzalne wyroby rzemieślnicze, odkrywać tajemnice wielu niezwykłych 
zamków, pałaców i twierdz obronnych lub też napawać się magiczną atmosferą miejskich stref 
zabytkowych oraz wielu innych atrakcyjnych zabytków.  
Polabí to obszar w większości równinny, który wydaje się wręcz stworzony dla miłośników 
wypoczynku nad wodą. Posiada on szeroką ofertę interesujących wycieczek pieszych i 
rowerowych. Z kolei Góry Orlickie i okolice Śnieżnika są doskonałym miejscem dla miłośników 
turystyki górskiej i sportów zimowych. 

Czeski Raj
Stowarzyszenie Czeski Raj
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov, Republika Czeska
Biuro:
Markova 311
511 01 Turnov, Republika Czeska
Tel.: +420 481 540 253
E-mail: info@cesky-raj.info
Web: www.cesky-raj.info
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Czeski Raj to region, w którym w jednym miejscu skupia się wiele atrakcji i piękna, i jest 
najstarszą będącą pod ochroną krainą geograficzną w Republice Czeskiej. Na pierwszy rzut 
oka przyjazny krajobraz ożywiają dramatyczne partie skalne, głębokie zacienione doliny, kręte 
rzeczki i ciche stawy otoczone lasami.
Czeski raj, wyjątkowo bogata mozaika typów krajoznawczych, fenomenów geologicznych i 
biotopów powiązanych z sobą przez zabytki historyczne i typową ludową architekturę zajmuje 
dziś prawie 1.400 km2 i rozpościera się pomiędzy miastami Mladá Boleslav, Jičín, Nová Paka i 
Semily.

DiveReif.pl 
www.DiveReif.pl
DobryNurek.pl
e-mail marcin@divereif.pl
tel. 505 861 372

Cześć. Jestem Marcin Reif - instruktor nurkowania NAUI oraz pierwszej pomocy DAN, 
przedstawiciel sprzętu nurkowego renomowanej firmy Cressi, Waterproof oraz XDeep, a 
w wolnym czasie ;) zawodnik polskiej kadry hokeja podwodnego oraz drużyny „Pirania” 
Wrocław. Moja przygoda z odkrywaniem piękna podwodnego świata rozpoczęła się w 
1993 roku z „Piranią”. Lubię dzielić się moją nurkową wiedzą i życiowym doświadczeniem. 
Pomagam realizować marzenia nurkowe wszystkim tym, którzy chcą odkrywać fascynującą 
podwodną faunę i florę. Zapraszam na bezpieczne nurkowanie z kompetentnym i cierpliwym 
nauczycielem!

Drezno i Kraina Łaby
Dresden Marketing GmbH
Messering 7
01067 Dresden / Niemcy
www.visit-dresden.travel/pl
Tel.: +49 351 50173-0
Email: info@marketing.dresden.de

Region Drezno i Kraina Łaby, rozciągający się od miasta Torgau przez Miśnię, Radebeul 
po miasto Pirna, niezmiennie przyciąga turystów. Urokliwe starówki, znamienite 
zbiory sztuki i skarby kultury, opera, barokowe zespoły pałacowe, flota parostatków, 
słynna miśnieńska porcelana, malownicze winnice czy trasy rowerowe sprawiają, 
że to atrakcyjny cel wycieczek dla rodzin, grup, firm, koneserów kultury oraz fanów 
turystyki aktywnej.

Dolnośląski Szlak Piwa i Wina 
https://www.dspiw.pl/
biuro@winnicedolnoslaskie.pl

Dolnośląski Szlak Piwa i Wina to inicjatywa, która ułatwia ludziom z całej Polski oraz z 
innych krajów zwiedzanie Dolnego Śląska i poznawanie zlokalizowanych w tym atrakcyjnym 
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turystycznie obszarze browarów i winnic, poznawanie kultury browarniczej i winiarskiej, 
degustowanie najsmaczniejszych regionalnych wyrobów i poznawanie ludzi, którzy tworzą te 
niezwykle ciekawe miejsca. Szlak tworzy obecnie 20 winnic i 11 browarów. Twórcami Szlaku 
są dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie w partnerstwie z Dolnośląskim 
Stowarzyszeniem Browarów Rzemieślniczych. 

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. Gmina bezpośrednio graniczy ze Słowacją. Turystów oczarują piękne krajobrazy, 
pomniki przyrody oraz dobra infrastruktura turystyczna. Czekają zabytkowe obiekty: od 
drewnianych cerkiewek i kościołów poprzez wspaniałe budowle sakralne, siedzibę dawnych 
właścicieli Dukli, liczne obiekty militarne, pozostałość po dwóch wojnach światowych. 
Bogactwu geograficznemu i historycznemu towarzyszy różnorodność etniczna i kulturowa. 
Położenie gminy sprzyja rozwojowi turystyki: pieszej, rowerowej, pielgrzymkowej. 

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 commune 
directly borders with Slovakia. Tourists will be enchanted by beautiful landscapes, nature 
monuments and good tourist infrastructure. Historical structures can be found: wooden 
Orthodox churches and churches, magnificent sacral  buildings, the former residence of the 
Dukla landlord, numerous military objects, residues from two world wars. Geographic and 
historical richness is accompanied by ethnic and cultural variety. The location of the commune 
is conducive to the development of tourism: walking, cycling and pilgrimage.

Euro-Nysa-Ticket+
Zweckverband Verkehrsverbund
Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
Rathenauplatz 1, D-02625 Bautzen
www.zvon.de
Polskojęzyczna osoba do kontaktu: Heike Uhe, +49 170 30 251 46

Bilet EURO-NYSA-Ticket to transgraniczna oferta taryfowa, która funkcjonuje w trójnarodowym 
Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa. Aby ułatwić turystom regionu podróżowanie środkami 
komunikacji publicznej za granicę, ZVON we współpracy z polskimi i czeskimi przewoźnikami 
wprowadził w 2004 roku bilet EURO-NYSA-Ticket. Turyści i mieszkańcy regionu mogą 
skorzystać z ponad 700 linii kolejowych i autobusowych w polsko-niemiecko-czeskim obszarze 
obowiązywania na podstawie jednego biletu.
Dodatek do nazwy „+” odnosi się do nowego komponentu turystycznego.
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EVEREST CLIMBING Sp. z o.o.
ul. Osiedle 28
46-060
Prószków k/ Opola
+ 48 77 44 130 80
+ 48 501 397 382
mail: office@everest-climbing.com
www: www.everest-climbing.com
fb: https://www.facebook.com/ClimbingWallEverest/   
Everest Climbing Sp. z o.o. - producent profesjonalnych ruchomych ścianek wspinaczkowych 
oraz symulatorów wirtualnej rzeczywistości.

Posiadający w swojej ofercie:
- 3 różne modele ruchomych ścianek wspinaczkowych,
- 3 modele symulatorów wirtualnej rzeczywistości o tematyce MOTO, LOT i ROLLERCOASTER.

Ruchoma ścianka wspinaczkowa PROFESSIONAL, to profesjonalny trenażer wspinaczkowy i 
doskonały sprzęt na różnego rodzaju eventy.
Ruchoma ścianka wspinaczkowa EVEREST, to doskonała atrakcja na event w każdej tematyce. 
To sprzęt, który nie wyklucza żadnego uczestnika, jest dla małych dzieci, młodzieży, dorosłych, 
sportowców czy osób z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną.
Ruchoma ścianka wspinaczkowa, to NOWOŚĆ na rynku polskim, z dużym potencjałem i 
szerokim wachlarzem możliwości.

Po ściance chodzimy bez lin, asekuracji i uprzęży. Mimo, że jej wysokość to 3,25 m nie ustępuje 
stacjonarnej ściance wspinaczkowej. Ma możliwość zmiany kąta nachylenia od + 10 do - 40 
stopni.
Wspinaczka sportowa pierwszy raz była dyscypliną olimpijską w TOKYO 2021. Fakt ten wpłynął 
na jeszcze większe zainteresowanie ze strony społeczeństwa ( zwłaszcza dzieci i młodzieży) 
taką formę aktywności. 
Ruchoma ścianka wspinaczkowa jest sprzętem, który zaciekawia i zaszczepia u dzieci chęć do 
aktywności, rywalizacji, szacunku i odkrywa nowe talenty sportowe.
 
Jest:

- innowacyjna
- kreatywna
- ciekawa
- 100 % sportowa
- nowością wśród ofert urządzeń sportowych
- dla każdego bez względu na wiek i kondycję fizyczną
- propaguje i zachęca do wspólnego spędzenia czasu całych rodzin
- propaguje aktywność fizyczną u dzieci, dzieci z otyłością czy niepełnosprawnością fizyczną i 
intelektualną
- można na niej przeprowadzić konkursy i mocniej zaktywizować dzieci i dorosłych do wspólnej 
zabawy
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Twierdza Königstein gGmbH 
D-01824 Königstein
+49 (0)35021 64-607 
info@festung-koenigstein.de 
www.festung-koenigstein.de

Pośród osobliwego krajobrazu, wysoko nad doliną Łaby, wznosi się nigdy niezdobyta twierdza 
Königstein. Poznanie 800-letniej historii tej spektakularnej warowni ułatwiają wystawy, 
zwiedzanie z przewodnikiem oraz audioprzewodnik w języku polskim. Bogatą ofertę twierdzy 
Königstein urozmaicają, odbywające się na przestrzeni całego roku, koncerty, spektakle 
historyczne, czy Historyczno-Romantyczny Jarmark Bożonarodzeniowy. Ciągnący się wzdłuż 
murów twierdzy szlak panoramiczny, o długości 1,7 km, oferuje fantastyczne widoki na 
okalający warownię Park Narodowy Szwajcarii Saksońskiej. 

GALICJA
Xunta de Galicia
Sandra Pazos Blanco, sandra.pazos.blanco@xunta.gal

Położona na północnym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego Galicja to świat możliwości w 
regionie o prawie tysiącu pięciuset kilometrach linii brzegowej. Camino de Santiago jest jednym 
z podstawowych powodów, dla których podróżni wybierają Galicję jako cel podróży, chociaż 
nie mniej ważnym motywem jest przyroda, krajobraz, gastronomia, kultura czy zwyczaje, dla 
których warto spojrzeć na tę autonomiczną społeczność Zielonej Hiszpanii.

Gmina Miejska Głogów
Rynek 10, 67-200 Głogów
tel. + 48 76 726 5451, kom. + 48  607 260 620
www.glogow.pl
cit@glogow.um.gov.pl

Głogów swoją nazwę zawdzięcza roślinie głogu, kiedyś licznie porastającą okolice.
Pierwsza pisemna informacja pochodzi z 1010 r. z kroniki biskupa Thietmara. Miasto znane m. 
in. ze słynnej obrony z roku 1109, zostało zrównane z ziemią w roku 1945.
Od lat 60. XX w. Głogów rozwija się i odbudowuje dynamicznie po odkryciu rud miedzi i 
utworzeniu Zagłębia Miedziowego. Odbudowane zostało całe Stare Miasto, zachowując 
szachownicowy układ ulic - w tym budynek ratusza i teatru. 

Municipality of Głogów
Głogów owes its name to the hawthorn plant that used to grow in large numbers in the area. 
The first written document comes from 1010 from the chronicle of Bishop Thietmar. A town 
known, among others, from the famous defense from 1109, it was razed to the ground in 1945. 
Since the 1960s, Głogów has been developing and rebuilding dynamically after the discovery of 
copper ores and the creation of the Copper Basin. The entire Old Town was rebuilt, maintaining 
the checkered street layout - including the town hall and the theater building.
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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 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.

Good Spot
Good Spot pierwsza mobilna sieć hoteli w Polsce.
To także społeczność osób, które wierzą w wakacje z dala od tłumów i poza utartym szlakiem.
Dla turystów, właścicieli ziemi i obiektów w nietuzinkowych lokalizacjach oraz ludzi, którzy 
chcieliby w tę ideę zainwestować.

Pomysł zrodził się podczas wyprawy kitesurfingowej na Helu, gdzie kluczowe jest podążanie za 
dobrym wiatrem.

Pokoje hotelowe powstają z wycofanych z rynku naczep typu izoterma. To naczepy ciężarówek, 
które znamy z polskich dróg. Dotychczas służyły przewozowi żywności, więc mają odpowiednie 
właściwości do utrzymywania temperatury w ich wnętrzu. Dostrzegliśmy w tym naturalny, 
dobry surowiec. Nadajemy im nowe życie.

Gorący Potok
os. Nowe 45, 34-424 Szaflary,
tel.: 727525252, e-mail: info@goracypotok.pl . 

Gorący Potok to jedyny taki kompleks w Polsce! Posiadamy kilkanaście  oryginalnych, 
zewnętrznych niecek basenowych o zróżnicowanej temperaturze wody 34-40 stopni Celsjusza 
z naturalną, surową wodą siarkową, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Fontanny, masaże 
wodne, gejzery  w niepowtarzalnym klimacie japońskiego onsenu tworzą niezapomniany 
klimat o każdej porze roku i dają niesłychany relaks dla całej rodziny. Dla  tych bardziej 
szukających wrażeń mamy trzy  zjeżdżalnie wodne o różnej długości oraz nietypowy park 
linowy, który jest usytuowany nad częścią basenów, z którego można oglądać cudowne, 
panoramiczne widoki. Przygotowaliśmy trzy różne trasy trudności, gdzie gwarantujemy 
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dreszcz emocji i adrenaliny. Dla najmłodszych przybyłych gości również zapewniamy masę 
rozrywki. Wodne Figle Migle to nic innego jak plac zabaw w wodzie, w którym szaleństwo 
trwa bez końca, a blisko tego znajduje się niemały brodzik, po którym milusińscy mogą skakać, 
wspinać się  i zjeżdżać prosto do wody. Ale to jeszcze nie koniec! Dmuchany Raj to kolejna, 
niepowtarzalna atrakcja dla dzieci. Kolorowe, duże dmuchane zjeżdżalnie dopełniają dziecięcą 
strefę i stanowią obowiązkowy punkt sprawdzenia swoich możliwości.  Dla dorosłych chcących 
zażyć odrobiny relaksu i wyciszyć swój organizm polecamy wyjątkową strefę SPA- Grzysno 
Przyjemność. Kameralne niecki ze zwiększonym stężeniem siarki, czy kąpiele borowinowe 
zdrowotnie oddziałują na całe ciało. Chcąc maksymalnie zniwelować przemęczenie, usunąć 
toksyny z organizmu czy wpłynąć korzystnie na skórę nie można zapomnieć o saunach, które 
dają szereg innych właściwości zdrowotnych. Po takim zestawie relaksu zalecamy odpoczynek 
w tężni solnej aby w największym stopniu wyciszyć się i nabrać pozytywnej energii. Dodatkowo 
dysponujemy szeroką ofertą masaży, a nasi wykwalifikowani fizjoterapeuci chętnie pomogą 
w wyborze odpowiedniego zabiegu dobranego do preferencji  gościa. Korzystając z szeregu 
atrakcji, które przygotowaliśmy nie można zapomnieć aby nakarmić całą rodzinę! Słyniemy 
z najlepszych Steaków oraz burgerów znakomitej jakości, które można znaleźć w naszej 
restauracji Beef Master znajdującej się na pierwszym piętrze. Menu jest szerokie, a w nim 
także zupy, makarony czy sałatki. Dla chętnych kuchni tradycyjnej zapraszamy serdecznie na 
Bistro, położone na parterze, gdzie królują świeże i pyszne dania na wagę, a porcję można 
wybrać wprost proporcjonalnie do głodu każdego członka rodziny! Jesteśmy w samym sercu 
gór, 15 minut od Zakopanego, Zapraszamy! www.goracypotok.pl .

Gospoda „Kruszyna”
Kruszyn, ul. Świerkowa 2, 59-700 Bolesławiec
www.kruszyna.com.pl
kruszyna@kruszyna.com.pl
75 732 15 70, 
601 790 854

Do Gospody KRUSZYNA pierwszy raz zawitasz bez przeczucia, że spotka cię tu niespodzianka. 
Wchodzisz - i ogarnia cię wrażenie, że czas się zatrzymał. Zastygł, by przypomnieć dawno 
zapomniane zapachy, smaki, uczucia. Już wiesz, że jesteś tu nie tylko po to, by cieszyć się 
obiadem, lecz by odbyć podróż w przeszłość. Drewniane wnętrze, klimat stworzony przez 
stare przedmioty z duszą sprzyjają rozmyślaniom. Zostaniesz z nami na dłużej, a w Twych 
wspomnieniach pozostaniemy na zawsze. Próbkę naszych smaków prezentujemy na naszym 
stoisku, zapraszamy na pyszne pierogi, delikatny i puszysty sernik babuni.

To KRUSZYNA Tavern you will first arrive without a feeling that a surprise may meet you here. 
You’re entering – and an impression embraces you that the time has stopped. It froze to recall 
long-forgotten smells, tastes and feelings. You now know that you’re not only here to enjoy 
your dinner, but also to make a journey into the past. Wooden interior, the atmosphere created 
by the old objects with a soul that favours the thoughts. You will stay with us for longer, and 
in your memories we will remain forever. We present a sample of our flavors at our stand, we 
invite you to delicious dumplings, a delicate and fluffy grandma’s cheesecake
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Turismo de Gran Canaria
c/ Triana, 93
35002- Las Palmas de Gran Canaria
Tlf. (+34) 928 219 600
grancanaria.com
Hashtags: #GranCanaria #GreatDestination 
Facebook @mygrancanaria, Instagram: @visitgrancanaria, Twitter: @gctourism 

Gran Canaria to hiszpańska wyspa leżąca w sercu archipelagu Wysp Kanaryjskich będąca 
swoistym kontynentem w miniaturze o ciepłym klimacie przez cały rok – średnia roczna 
temperatura wynosi 24°C! Odpoczywać można tu na ponad 60 kilometrach plaż położonych 
wzdłuż 236 kilometrów linii brzegowej, skąpanych w promieniach łagodnego słońca, które 
mieszka tu niemal na stałe. Różnorodne krajobrazy wyspy pozwalają nacieszyć oczy i spędzić 
aktywnie czas na wszelkie ulubione sposoby. Zapraszamy do poznania tej tętniącej życiem 
wyspy, na którą można przyjechać w dowolnym terminie, bowiem tutaj piękna pogoda bardzo 
rzadko bierze urlop.
Czekamy na Ciebie na Gran Canarii!
Grancanaria.com

Hiszania
Biuro Radcy ds. Turystyki Ambasady Hiszpanii
Ul. Widok 10
00-023 Warszawa
warszawa@tourspain.es
tel 22 556 40 80

Promujemy Hiszpanię na rynku polskim za pośrednictwem różnego rodzaju akcji 
koordynowanych przez Hiszpański Instytut Turystyki TURESPAÑA w Madrycie i we współpracy 
w władzami regionalnymi.  Są to m.in: udział w targach turystycznych, organizowanie wyjazdów 
dla dziennikarzy i przedstawicieli biur podróży, prezentacja hiszpańskich destynacji, promocja 
na festiwalach podróżniczych, gastronomicznych, filmowych, imprezach masowych, wystawy, 
usługi informacyjne, współpraca przy dużych kampaniach reklamowych i wizerunkowych. 
Osoby zainteresowane tematami związanymi z turystyką, kulturą, sztuką, gastronomią w 
Hiszpanii zapraszamy do kontaktu:

Hotel Niemcza Wino&SPA
ul Strzelińska 10, 58-230 Niemcza
tel. 74/832 53 60, 603400373
www.hotelniemcza.pl,
sprzedaz@hotelniemcza.pl,
info@hotelniemcza.pl
facebook.com/hotelniemcza/

Hotel Niemcza SPA to nowoczesny obiekt noclegowo-konferencyjny o wysokim standardzie z 
własną winnicą, wytwarzającą doskonałe wino i piwo rzemieślnicze. Lokalizacja u podnóża Gór 
Sowich i malownicze położenie hotelu w parku ze starodrzewem sprawiają, że niezależnie od 
pory roku widok za oknem zapada w pamięć. Teren otaczający obiekt ma powierzchnię aż 3,5 
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hektara i stanowi wymarzone miejsce do spacerów, zapewniając ciszę, spokój i bliskość natury. 
Bliskość Arboretum w Wojsławicach, Winnicy Niemczańskiej, ścieżek rowerowych, wyciągów 
narciarskich i szlaków turystycznych sprawiają, że Hotel Niemcza to idealne miejsce dla tych, 
którzy chcą się na własne oczy przekonać o urokach Dolnego Śląska i spróbować ich lokalnych 
produktów.

Seidorf Mountain Resort Sp. z o. o.
ul. Liczyrzepy 80 | 58-564 Sosnówka

Hotel Seidorf łączy elementy historyczne z nowatorskimi rozwiązaniami tworząc luksusowy styl 
z górskim charakterem, wśród malowniczego otoczenia Karkonoskich szczytów. Nowoczesna 
strefa Wellness & Spa pomoże uzyskać równowagę i harmonię pomiędzy ciałem i duszą. 
Baseny z widokiem na kotlinę Jeleniogórską oraz zabiegi Naszych terapeutów z wykorzystaniem 
najwyższej jakości sprzętem gwarantują upragniony relaks. Restauracja Szyszka dopełnia ofertę 
hotelu poprzez unikalną jakość uzyskaną z połączenia kuchni tradycyjnej z współczesnymi 
trendami pod nadzorem szefa kuchni Tomasza Czarneckiego.”

Hotel Seidorf combines historic elements with innovative solutions, creating a luxurious style 
with mountain character, among the picturesque surroundings of the peaks of the Karkonosze 
Mountains. The origins of the hotel date back to 1899, when the Hainbergshoh villa was popular 
among wealthy mountain lovers coming from Breslau and Berlin. The modern Wellness & Spa 
zone will help you achieve balance and harmony between the body and soul. The Szyszka 
Restaurant complements the hotel’s offer with its unique quality achieved by combining 
traditional cuisine with modern trends under the supervision of the chef, Tomasz Czarnecki.

Huta Julia 
Ul. Kryształowa 73 
58-573 Piechowice 
Rezerwacje dla grup: + 48 75 76 124 13 
turystyka@hutajulia.com 
www.hutajulia.com 

Huta Julia to jeden z niewielu istniejących dziś producentów szkła kryształowego w Polsce. 
Produkujemy ręcznie formowane i szlifowane produkty, które dystrybuujemy na rynki całego 
świata i w kraju. Nasza fabryka znajduje się w sercu Karkonoszy, w Piechowicach koło Szklarskiej 
Poręby i w komfortowej odległości od Świeradowa - Zdrój oraz Karpacza.
Zapraszamy do odwiedzin siedem dni w tygodniu! W Hucie Julia przygotowaliśmy moc 
turystycznych atrakcji:
- zwiedzanie pracującej Huty Julia z przewodnikiem 
- udział w warsztatach tematycznych dla dzieci i dorosłych 
- wizytę w Krystalium, Centrum Szklanych Opowieści  NOWOŚĆ!
Na terenie Huty znajdują się również nasze sklepy firmowe oraz kawiarnia Kryształowa. Do 
zobaczenia w Hucie Julia. 
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Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, założona w 2009 roku, jest ogólnopolską organizacją 
samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty branży turystycznej. Jej członkami  są:   
Izby Regionalne: 
Dolnośląska Izba Turystyki we Wrocławiu
Nowosądecka Izba Turystyczna w Nowym Sączu
Regionalna Izba Turystyki w Lublinie
Śląska Izba Turystyki w Katowicach
Szczyrkowska Izba Gospodarcza w Szczyrku
Warszawska Izba Turystyki w Warszawie
oraz samodzielne podmioty gospodarcze z branży turystycznej
ITRP reprezentuje swoich członków w kontaktach z władzami rządowymi i organami 
samorządowymi. Jesteśmy stałym partnerem w  Inicjowaniu ważnych regulacji prawnych 
kształtujących właściwy wizerunek turystyki krajowej i zagranicznej.
Bronimy interesów podmiotów branży turystycznej i naszych klientów.
Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej jest gwarantem świadczenia wszelkich usług 
turystycznych na najwyższym poziomie. 
Za swoją działalność wyróżniona 14.10.2019r przez Ministra  Sportu i Turystyki Odznaczeniem 
„Za zasługi dla Turystyki”.

Karkonoskie Tajemnice

Karkonoskie Tajemnice to największa, interaktywna i multimedialna atrakcja turystyczna 
Karpacza. Wyjątkowa wystawa poświęcona legendarnemu Władcy Karkonoszy – Liczyrzepie, 
co roku gości tysiące tursystów, przenosząc ich w magiczny świat alchemików, mandragory, 
żywiołów oraz zielarskich eliksirów. Poznaj miejsce, w którym historia łączy się z legendą!

Koleje Dolnośląskie S.A.  
ul. Kolejowa 2, 
59-220 Legnica 
www.kolejedolnoslaskie.pl 
tel.: +48 76 742 11 12 
e-mail: informacja@kolejedolnoslaskie.eu  

Koleje Dolnośląskie S.A. zostały utworzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego 
w celu zapewnienia sprawnego systemu kolejowej komunikacji regionalnej. Spółka należy 
do najdynamiczniej rozwijających się przewoźników samorządowych w Polsce. Priorytetem 
firmy jest zapewnienie wysokich standardów podróży, w tym rzetelnej i profesjonalnej 
obsługi pasażerów. W skład parku taborowego KD wchodzi 60 pojazdów, które każdego 
dnia przemierzają Dolny Śląsk wzdłuż i wszerz. Klimatyzowane pociągi, dostęp do internetu, 
bezgotówkowy zakup biletów – między innymi takie udogodnienia czekają na pasażerów Kolei 
Dolnośląskich.
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Kolejkowo
Sky Tower, ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław
www.kolejkowo.pl

Kolejkowo we Wrocławiu to wystawa, gdzie znajduje się 700 m torowiska, 15 pociągów i 242 
budynki, w tym miniatury autentycznych budowli Dolnego Śląska i Wrocławia. Największa 
w Polsce makieta kolejowa. Tętniąca życiem wystawa odwzorowuje Dolny Śląsk i jego 
najciekawsze miejsca. Twórcy Kolejkowa z precyzją i dokładnością odtworzyli rzeczywistość i 
życie miniaturowych mieszkańców. I to z każdej perspektyw - z powagą i z humorem. 

Kaunas Region (Lithuania) 
Dresden Marketing GmbH
Messering 7

is a region located in the central part of Lithuania that comprises of the following eight 
municipalities: the municipalities of Birštonas and Kaunas Cities, and the municipalities of 
Jonava, Kaišiadoriai, Kaunas, Kėdainiai, Prienai and Raseiniai Districts. Its population amounts 
to one-fifth of Lithuania’s total population. Besides, the residents of the region belong to all 
four ethnographic regions: Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija and Žemaitija.  
Kaunas region is full of green oases and water bodies, so it is no wonder that the natural 
potential of tourism in Kaunas region is the strongest one. Indescribably beautiful forests, 
well-maintained parks, rivers and lakes with beaches, neat hills that allow enjoying the view 
around and unique natural monuments will astonish everyone.
People of the region or other Lithuanians, as well as foreign guests have an opportunity to 
choose their most favourite and satisfying form of leisure: adventure-seekers can try various 
can try various water, land and air amusements, while the little ones can try various educational 
programmes, sightseeing trips and fun activities cherishing local traditions. 
Kaunas region is the best place for relaxation. None tropical resort will ever replace the feeling 
of bare feet and the smell of morning dew on the grass, clear aroma of trees, the freshness of 
the lake and a sweet straw in your mouth!

https://krda.lt/en/ 

Kaunas – second largest city of Lithuania is European capital of culture 2022! https://
kaunas2022.eu/en/ 

Kaunas region presents 2 European long distance hiking routes in Lithuania: Forest trail (E11) 
and The Baltic Coastal Hiking Route (E9)!
The Forest Trail is a long distance hiking route, part of E11, in the Baltic States that leads 
through the most forested lands, regional, nature and national parks of Lithuania, Latvia and 
Estonia. The route starts from the Polish - Lithuanian border near the town of Lazdijai, leads 
through Latvia, turning into Riga, and finishes in Tallinn, Estonia.

Name in Lithuania: Miško takas
Name in Latvia: Mežtaka 
Name in Estonia: Metsa matkarada
Length: 2141 km, duration: 102-114 days 
• in Lithuania – 747 km, 36-38 days
• in Latvia – 674 km, 31-38 days
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• in Estonia – 720 km, 35-38 days

The route is divided into ~ 20 km long one-day or two-day sections with accommodation and 
transport options.

Road surface: asphalt road, gravel road, dirt road, trail, sidewalks, wooden path, sandy, pebble 
and rocky beaches. More detailed description see here. 
Highest points and valleys: Nemunas Valley and Samogitian (Žemaitija) Highlands in Lithuania, 
Rietumkursa upland, ancient valley of Abava and Gauja Rivers, Veclaicene upland in the 
northern Latvia, Suur Munamägi - the highest peak of the Baltic States (318 m above sea level), 
Piusa ancient valley and northern coast in Estonia.
Highlights: 
In Lithuania: Dzūkija and Žemaitija National Parks, Nemunas Loop Regional Park, Kaunas.
In Latvia: Kuldiga, Abava River Valley Nature Park, Kemeri National Park, Gauja National Park, 
Veclaicene protected landscape area, Riga Old Town.
In Estonia - Lahemaa National Park, Alutaguse National Park, Suur Munamägi, Lake Peipus - 
the fourth largest lake in Europe, Tallinn Old Town.

https://baltictrails.eu/en/forest?lang=en 

The Baltic Coastal Hiking Route is a long distance hiking route, part of E9. The E9 route starts 
at Cape St.Vincent in Portugal and ends in Tallinn, the capital of Estonia. It runs along the coast 
of the Atlantic Ocean, the English Channel, the coast of the North Sea and the Baltic Sea. The 
E9 route crosses 10 countries: Portugal, Spain, France, Belgium, the Netherlands, Germany, 
Poland, Lithuania, Latvia and Estonia. The Baltic Coastal Hiking goes along the Baltic Sea coast 
and the route starts at the Lithuanian-Russian border in the village of Nida in Lithuania, leads 
through Latvia and finishes at the Port of Tallinn in Estonia.
Name in Lithuania: Jūrų takas
Name in Latvia: Jūrtaka
Name in Estonia: Ranniku matkarada
Length: 1419 km , 70-72 days 
• in Lithuania – 216 km, 10-12 days
• in Latvia – 581 km, 30 days
• in Estonia – 622 km, 30 days
The route is divided into ~ 20 km long one-day or two-day sections with accommodation and 
transport options.

Road surface: asphalt road, gravel road, dirt road, trail, sidewalks, wooden path, sandy, pebble 
and rocky beaches, seaside meadows. More detailed description see here.  
Highest points: Curonian Spit in Lithuania (up to 67 m altitude on the route), Rannamõisa cliff 
in Estonia (35 m a. s. l., the Pakri Lighthouse viewing platform together with the height of Pakri 
cliff: around 70 m a. s. l.).

Highlights: 
In Lithuania: Curonian Spit National Park, Nemunas Delta and Rusne Island, Seaside regional 
park, coastal resorts of Nida and Palanga, Klaipeda Old Town, Sea Museum.
In Latvia: Pape Nature Park, the steep shores of Jūrkalne, Slitere National Park and Livonian 
Coast, Engure Nature Park, Kemeri National Park, port cities – Liepaja and Ventspils, coastal 
resort Jurmala, Riga Old Town.
In Estonia: Matsalu National Park, coastal resorts of Parnu and Haapsalu, Western Estonian 
islands – Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Muhu, Osmussaar.
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https://baltictrails.eu/en/coastal 

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-
Jaworskie” 
www.skarbnicawrazen.pl

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” zajmuje się 
promocją turystyczną gmin i miast Przedgórza Sudeckiego. Wspólnym mianownikiem działań 
jest idea Księstwa, które od wczesnego średniowiecza pełniło rolę integracyjną pod względem 
gospodarczym i społecznym.
Obecnie wraz z czeskim partnerem - Ceskomoravske Pomezi – prowadzi projekt unijny pn. 
„Skarbnica Wrażeń. Opowieści o tajemnicach i wspólnej historii”, którego celem jest stworzenie 
transgranicznego produktu, opartego na bogatej wspólnej historii łączącej oba regiony.
Więcej na: www.skarbnicawrazen.pl

Region Liberec
Weblink: https://www.liberec-region.pl/pl/ 
https://www.liberec-region.com/ (English version) 
E-mail: rliberec@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/regionliberec/ 
Instagram: @regionliberec 

Jeszczed, Trosky, Panská skála, Jezioro Máchy, Wodospady Mumlawskie, ale również mnóstwo 
nieznanych klejnotów, tajemniczych zamków i miejsc z dalekimi widokami. Krajobraz jak 
stworzony do sportu i poznawania. To jest Region Liberec. Kraj Doliny Kryształowej, posiany 
hutami szkła i wytwórniami biżuterii. Kraj pięciu unikatowych regionów. Romantyczny Czeski Raj 
kusi na wędrówkę krajobrazem skał i dolin. Góry Izerskie są rajem dla wszystkich sportowców. 
Karkonosze zachwycają swoim majestatem. Góry Łużyckie są ukrytym klejnotem dla wszystkich 
poszukiwaczy przygód. Kraj Máchy oferuje nie tylko spokojne plaże, ale również dosłownie 
kosz pełny wrażeń. I w końcu największe miasto północy – Liberec. Mekka gastronomii i dobrej 
kawy, ale przede wszystkim miasto z największą koncentracją celów turystycznych. Wycieczka 
do nas na północ jest zawsze dobrą opcją.

Ještěd, Trosky, Panská skála, Lake Mácha, the Mumlava Waterfalls, not to mention plenty of 
hidden gems, mysterious castles, and beautiful views far and wide. The landscape is ideal for 
sports and sightseeing. That’s the Region Liberec. Crystal Valley region, dotted with glassworks 
and costume jewellery factories. A region made up of five unique areas. The romantic Bohemian 
Paradise tempts visitors to roam its landscape of rocks and valleys. The Jizera Mountains are 
a paradise for all sports lovers. The Krkonoše Mountains have a captivating majesty. The 
Lusatian Mountains are a hidden gem for all those with an adventurous spirit. Mácha’s region 
offers a chance to relax on the beach, but also a wealth of fun to experience. And then there’s 
the biggest city in the north – Liberec. A mecca of fine cuisine and good coffee, but most of 
all the place with the highest concentration of tourist destinations. Heading up north to us is 
always the right choice.
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Łeba

Łeba od lat przyciąga rzesze turystów, oferując znakomity wypoczynek nad morzem. Położona 
w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego, między jeziorami Łebsko i Sarbsko, jest pod 
wpływem delikatnego morskiego klimatu. Otoczona świerkowymi i sosnowymi lasami z 
rowerowymi szlakami i odgrodzona pagórkami wydm od północnych wiatrów, stanowi idealne 
miejsce dla aktywnego wypoczynku.

Piesze wycieczki po złotym piasku ruchomych wydm, spacery po szerokich plażach, urokliwym 
miasteczku lub jazda rowerem szlakami turystycznymi wokół jeziora Łebsko i Sarbsko, to 
niewątpliwie najpiękniejsze atuty regionu.

Łeba to wyjątkowe miejsce na polskim wybrzeżu leżące w zdrowotnej strefie klimatycznej. 
Mikroklimat występujący szczególnie poza sezonem ma leczniczy wpływ na wzmocnienie 
układu odpornościowego. Oddziaływanie nadmorskiego klimatu służy poprawie ogólnego 
samopoczucia. Oprócz zwiększonej emisji leczniczych związków soli i jodu, działaniu odbitych 
promieni słonecznych w piasku, pozytywne bodźce wywołuje także spokój nadmorskiego 
krajobrazu.
    
Łeba o każdej porze roku pozwala spędzać czas w niezapomniany sposób, dzięki czemu 
wyróżnia się spośród innych nadmorskich miejscowości. Wiosną, latem, jesienią i zimą możesz 
tu znaleźć to, czego nie znajdziesz nigdzie indziej – sprawdź sam i odwiedź nas już teraz.

Zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej w Łebie, ul. Kościuszki 121 po wszelkie 
informacje związane z Łebą.

ODPOCZNIJ NA MAZOWSZU!
Samorząd Województwa Mazowieckiego 
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel.: 022 5979100
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
www.mazovia.pl
FB: Mazowsze.Serce.Polski
modanamazowsze.pl

Z rodziną i przyjaciółmi. Na łonie natury, aktywnie i w stylu slow. Warto zaplanować weekend 
lub urlop na Mazowszu.
Nasz region jest bogaty w walory naturalne – przyrodnicze i krajobrazowe oraz perły dziedzictwa 
kulturowego i historycznego. Oferuje wiele atrakcji, dzięki którym można „naładować 
akumulatory” oraz „wyładować energię” korzystając z wielu możliwości uprawiania turystyki 
aktywnej.
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MIEJSCA PAMIĘCI NAD ODRĄ I WARTĄ
PROJEKT TRANSGRANICZNY
SEELOW - KOSTRZYN N.O. – SŁOŃSK
PAMIĘĆ ŁĄCZY Odra-Warta

Trzy epoki pamięci
Wspólna historyczna przestrzeń kulturowa
Żywe, transgraniczne dziedzictwo kulturowe o wspólnym znaczeniu z okresu przed rokiem 
1933
ok. 60 miejsc pamięci
Powstawanie i rozwój obszarów osadnictwa, osuszenie Błot Odrzańskich Kotliny 
Freienwaldzkiej, osiągnięcia techniczne, przemysłowe i agronomiczne, modernizacja osi i 
węzłów transportowych, historia wojskowości, sztuka i kultura, znane osobowości, zakony 
rycerskie

Przestrzeń dramatycznych losów
Okres narodowego socjalizmu w latach 1933-1945, łącznie z okresem powojennym
ok. 85 miejsc pamięci
Zbrodnie i bezprawie, prześladowania, wywłaszczenia, ludobójstwo, zagłada Żydów, praca 
przymusowa, ruch oporu, działania wojenne, oblężenie i zniszczenie Kostrzyna, bitwa o 
Wzgórza Seelow; okres powojenny i nowy ład z przesunięciem Polski na zachód, wypędzenia i 
przymusowe migracje, prześladowania, wymazanie wspólnej pamięci

Przestrzeń spotkań i odkryć
Odbudowa, rozwój i zbliżenie w pokojowym sąsiedztwie, ok. 25 miejsc pamięci
Odbudowa w pokojowym sąsiedztwie, dyktatura socjalistyczna, zimna wojna, przełom 
demokratyczny i zjednoczenie Niemiec, utworzenie Unii Europejskiej i akcesja Polski do UE, 
otwarte granice, powiązania gospodarcze i sąsiedztwo we wzajemnym szacunku i z obopólnymi 
korzyściami

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

Gmina Międzylesie jest uroczym regionem górskim, leżącym na południu Ziemi Kłodzkiej, 
położona w otulinie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Na terenie gminy znajduje się, liczne 
zabytki m. in. kościoły, budynki mieszkalne, zespoły pałacowe i zamki, dwory, młyn, plebanie, 
ogrody, mosty, sukiennice, drewniane domki tkaczy. Głównymi atrakcjami dla turystów 
jest Wieża Widokowa pod Trójmorskim Wierchem, Wieża na Czerńcu, basen kąpielowy, 
Jaskinia Solna Jama, Zamek Szczerba w Gniewoszowie. Gmina  posiada bardzo szeroką bazę 
agroturystyczną. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich turystów do Międzylesia!!!
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Mix Tech Polska Sp. z o.o.
ul. Pilczycka 139
54-144 Wrocław
tel. +48 71 374 42 10
kom. +48 662 010 225
www.mixtechpolska.pl

Mix Tech Polska Sp. z o.o. jako przedstawiciel dostawcy sprzętu z państwa środka od wielu lat 
wprowadza urządzenia na rynek krajowy i europejski. W ten sposób wpisuje się w działalność 
dostawcy, spełniając jego zamysł biznesowy. Oferujemy cały szereg wysokiej jakości produktów 
do komunikacji bezprzewodowej dla grup turystycznych, muzeów, autokarów turystycznych 
czy meleksów. Nasze urządzenia doskonale nadają się również do zabezpieczenia organizacji 
konferencji międzynarodowych wymagających obsługi wielu języków.

Mix Tech Poland Sp. z o.o. as a representative of the equipment supplier from the middle 
kingdom for five years in its present form and for nine years as the previous organizational 
form introduces the equipment to the domestic and European market. In this way, it is part 
of the supplier’s activity, fulfilling its business idea. Mix Tech equipment has the best value 
to price ratio, so we can provide individual support and products that match our potential 
partners. We can customize our products according to customer requirements and perform 
OEM production. 

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju
ul. Kłodzka 42
57-340 Duszniki-Zdrój
e-mail: biuro@muzpap.pl 
tel. 748-627-400

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju mieści się w zabytkowym młynie papierniczym 
pochodzącym sprzed 1562 roku. Jego sercem jest historyczna czerpania, w której od 
przeszło czterech stuleci papier wytwarzany jest zgodnie z metodami pochodzącymi ze 
średniowiecznych Włoch. Dziś każdy zwiedzający może przyjrzeć się tej metodzie lub też 
wziąć udział w warsztatach, samodzielnie produkując swoje unikatowe arkusze. Ciekawa i 
przystosowana do współczesnych oczekiwań muzealna ekspozycja przyciąga co roku wielu 
turystów spędzających czas na Dolnym Śląsku. Obecnie dusznicki młyn papierniczy stoi przed 
szansą znalezienia się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

KlubPirania.pl
www.klubpirania.pl
KlubPirania.pl
e-mail info@klubpirania.pl
tel. 608 297 413

Jesteśmy jednym z najstarszych klubów nurkowych w Polsce. Tradycje naszej organizacji są 
bogate i należymy, jako klub, do pionierów nurkowania w Polsce. Obecnie i nieprzerwanie 
szkolimy płetwonurków w systemie CMAS oraz NAUI we wszystkich stopniach nurkowania 
rekreacyjnego oraz specjalizacjach. W 2012 roku stworzyliśmy sekcję gry w hokeja podwodnego 
dla wszystkich grup wiekowych. Uczestniczymy w turniejach lokalnych i międzynarodowych. 



M
iędzynarodow

e Targi Turystyki i czasu w
olnego | W

rocław
 2022

Ponadto prowadzimy od 2010 roku projekt „Bezpieczna zabawa nad wodą”, którego celem jest 
propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży poprzez połączenie 
kilku atrakcji takich jak nurkowanie, pływanie z elementami ratownictwa oraz zabaw w basenie.

POWIAT DZIERŻONIOWSKI
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Rynek 27
58 – 200 Dzierżoniów
Telefon: 74 832 18 64
www.pow.dzierzoniow.pl
e-mail: powiat@pow.dzierzoniow.pl
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Telefon: 74 831 66 01 lub 74 832 36 62
e-mail: promocja@pow.dzierzoniow.pl

Chcesz odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku, w miejscu, gdzie na szlakach turystycznych nie ma 
tłoku, a widoki zapierają dech w piersi? Gdzie historia przeplata się z nowoczesnością? Wszystko 
to znajdziesz w Powiecie Dzierżoniowskim, niedaleko Wrocławia. Przepiękne krajobrazy, szlaki 
turystyczne, ścieżki przyrodnicze, trasy rowerowe, a zimą trasy narciarskie. Spotkasz tu również 
rzadkie okazy roślin i zwierząt. Czekają na Ciebie nowoczesne obiekty rekreacyjne, wyposażone 
w baseny, boiska, korty tenisowe, bieżnie, siłownie, studia odnowy i masażu oraz SPA. Jeśli 
jesteś miłośnikiem historii, z przyjemnością odkryjesz ciekawą i zagadkową przeszłość regionu 
odwiedzając muzea i liczne zabytki, zamki i pałace.

Powiat Kłodzki 
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
74 865 75 23 
powiat@powiat.klodzko.pl 
www: www.powiat.klodzko.pl 

Powiat Kłodzki jest w całości położony na terenie Sudetów, w południowej części województwa 
dolnośląskiego. Region dysponuje zróżnicowaną bazą noclegową oraz infrastrukturą turystyczną, 
dzięki której goście mogą zaplanować idealny pobyt o każdej porze roku. Zima to czas, w którym 
Powiat Kłodzki chętnie odwiedzany jest przez miłośników narciarstwa zjazdowego, biegówek czy 
narciarstwa terenowego. Latem turyści spędzają czas, odkrywając tutejsze pasma górskie, skarby 
przyrody czy spoglądając na okolicę z licznych wież widokowych. Dodatkową atrakcją są liczne 
zabytki, muzea oraz unikatowe obiekty turystyczne.

Klodzko County lies in the Sudety Mountains, in south part of Lower Silesia Voivodenship. Area has 
wide selection of accomodation facilities and tourist infrastructure, serving tourists throughout 
the whole year. During Winter, Klodzko County is popular skiing area, for both downhill and 
croos-country skiing. In summer, tourists enjoy hiking, mountain treking and biking. They can also 
explore the nature and admire beautiful views from scenic points and towers. Additional asset 
of the region are numerous monuments: castles, old churches and other examples of unique, 
historical architecture.
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Powiat Suski 

Powiat suski (Podbabiogórze) to jeden z najciekawszych obszarów w Beskidach, położony na płd.-
zach. krańcach Małopolski, przy granicy ze słowacką gminą Oravska Polhora. Główną atrakcją 
powiatu jest Babia Góra (1725 m), najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich, znajdujący się w 
obrębie Babiogórskiego Parku Narodowego, należącego do sieci międzynarodowych rezerwatów 
biosfery UNESCO. Podbabiogórze to też interesujące zabytki na czele ze wspaniałym zamkiem 
w Suchej Beskidzkiej, zwanym „Małym Wawelem”, kościołami drewnianymi w Lachowicach, 
Łętowni i Zawoi oraz skansenami w Sidzinie i Zawoi.

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!

Dampfbahn Route Sachsen
Sachsen - das ist eine Landschaft von Eisenbahnwesen, technischer sowie industrieller 
Baudenkmäler. Sei es die erste Fernbahn zwischen Dresden und Leipzig , die erste in Deutschland 
gebaute Dampflok „Saxonia“ , oder sei es die Göltzschtalbrücke als größte Ziegelsteinbrücke 
weltweit . An erster Stelle jedoch stehen die Schmalspurbahnen; ihr dichtes Streckennetz überrascht 
häufig viele Eisenbahnfreunde, da es bis heute fünf Strecken gibt, auf denen regulärer Planbetrieb 
herrscht. Die Dampfbahnroute Sachsen verbindet regel- und schmalspurige Bahnattraktionen 
und weist zugleich auf Kunst und Kultur sowie die gastronomischen Möglichkeiten entlang des 
Schienenstranges hin gemäß dem Motto: für jeden etwas Gutes! 

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 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!

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. 
ul. Parkowa 3
58-351 Sokołowsko
tel.: 74 845 82 40 
e-mail: sekretariat@sanatoria-dolnoslaskie.pl
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Spółka Sanatoria Dolnośląskie od 2008 roku działa na rynku usług medycznych, 
tj.: leczenie szpitalne, rehabilitacja stacjonarna i ambulatoryjna oraz opieka długoterminowa i 
lecznictwo uzdrowiskowe. W ramach spółki funkcjonują następujące jednostki:
• Sanatorium Uzdrowiskowe „Azalia” w Szczawnie-Zdroju, 
• Sanatorium Uzdrowiskowe „Zimowit” w Dusznikach-Zdroju,
• Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci „Orlik” w Kudowie-Zdroju,
• Zakład opiekuńczo-leczniczy „Biały Orzeł” w Sokołowsku,
• Zakład opiekuńczo-leczniczy „Waligóra” w Sokołowsku,
• Dzienny Dom Opieki Medycznej „Odrodzenie” w Sokołowsku. 
Spółka Sanatoria Dolnośląskie zapewnia całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej pacjentom 
z terenu całej Polski.

Sea Style
ul. Dolna Wilda 58, 61-501 Poznań
www.seastyle.pl
e-mail: sklep@seastyle.pl
tel. +48 509208025

Firma Sea Style powstała z pasji do podróżowania, lotnictwa i sportów wodnych oraz 
doświadczenia w branży jubilerskiej. Łącząc te dwie płaszczyzny powstała wyjątkowa biżuteria 
tworzona z pasją, od podróżników dla podróżników. W naszej ofercie znajduje się szeroki wybór 
ozdób w tematyce turystycznej i marynistycznej dla pań, panów i dzieci. Wszystko wykonane w 
metalach szlachetnych: srebrze i złocie.

Sopot

Sopot to jedno z najbardziej urokliwych polskich miast i wyjątkowy kurort pięknie położony nad 
Bałtykiem. W dzień, czy w nocy, latem i zimą Sopot oczarowuje turystów różnorodnością atrakcji, 
pięknem architektury i otwartością mieszkańców. 

Sopot to nie tylko piękne piaszczyste plaże, ale również miejsce wprost wymarzone do spacerów, 
rekreacji i uprawiania sportów. Bogata baza noclegowa, spa, oferta gastronomiczna, rozrywkowa, 
uzdrowiskowa, ciekawe wydarzenia sportowe i kulturalne oraz bogactwo zieleni sprawiają, że z 
roku na rok przybywa gości odwiedzających to piękne miasto. 

Stawy Milickie 

Stawy Milickie to największy kompleks stawów w Europie należący do światowej sieci Living Lakes 
(żyjące jeziora), na której znajdują się między innymi Bajkał, Morze Martwe czy Jezioro Wiktorii. 
Ostoja ptactwa i natury, miejsce dobrego życia i tradycyjnych smaków Doliny Baryczy. Jeden z 
najbardziej malowniczych regionów Dolnego Śląska, gdzie wśród stawów i lasów można wspaniale 
wypocząć spacerując czy jeżdżąc na rowerze. Wycieczki FotoSafari, warsztaty przyrodnicze, 
łowisko wędkarskie w CET Naturum, doskonała kuchnia regionalna Gospody 8 Ryb, przyrodnicze 
ścieżki edukacyjne czekają na Gości. Do zobaczenia w Ptasim Raju!

Milicz Ponds is the largest complex of ponds in Europe belonging to the global network of Living 
Lakes, which includes among others Lake Baikal, the Dead Sea and Lake Victoria. A refuge of birds 
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and nature, a place of good living and traditional flavours of the Barycz Valley. One of the most 
picturesque regions of Lower Silesia, where You can relax among ponds and forests, walking or 
cycling. FotoSafari trips, nature workshops, fishing ground at CET Naturum, excellent regional 
cuisine in Gospody 8 Ryb, nature educational paths await guests. See you in the Bird Paradise!

Suwałki
Suwałki, zwane „polskim biegunem zimna”, położone są nad rzeką Czarna Hańcza,  najpiękniejszych  
szlakiem kajakowym w Polsce. 
Do największych atrakcji turystycznych miasta należy: „starówka” z ratuszem, konkatedra św. 
Aleksandra, park Konstytucji 3 maja i klasycystyczna zabudowa ulicy Kościuszki.
Warto zwiedzić Muzeum Okręgowe i Muzeum Konopnickiej oraz cmentarz siedmiu wyznań 
znajdujący się na szlaku suwalskich ścieżek kulturowych. 
W pobliżu Suwałk znajduje się Wigierski Park Narodowy z klasztorem pokamedulskim  w Wigrach 
oraz Suwalski Park Krajobrazowy z najgłębszym polskim jeziorem – Hańcza.

Miasto i Gmina Syców
ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców
pow. oleśnicki, woj. Dolnośląskie
e-mail: urzad@sycow.pl
tel. 62 785 51 00 , fax 62 785 51 04

Gmina Syców położona jest w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, ok. 30 
minut od Wrocławia przy trasie ekspresowej S8. Szukając destynacji dla wypoczynku wakacyjnego, 
weekendowego, aktywności i sportu, koniecznie trzeba przyjechać nad Zalew w Stradomi 
Wierzchniej, odwiedzić Arboretum Leśne lub wybrać się na spacer po pięknym Parku Miejskim 
utrzymanym w stylu angielskim. Zachęcamy do skorzystania z bazy noclegowej i gastronomicznej. 
/info: sycow.pl   fb Syców-Oficjalny profil miasta/ 

Sztolnie walimskie Kompleks „RIESE”

Sztolnie Walimskie – kompleks „Rzeczka”, jeden z siedmiu podziemnych kompleksów „Riese”.
Sztolnie Walimskie to tzw. kompleks „Rzeczka”, jeden z siedmiu kompleksów „Riese” wybudowanych 
przez Niemców w czasie II wojny światowej w Górach Sowich. Budowa kompleksu „Riese” była 
jedną z największych militarnych inwestycji III Rzeszy, która nigdy nie została ukończona. „Riese” 
już od wielu lat rozpala umysły poszukiwaczy przygód i badaczy historii. Sztolnie Walimskie są 
kompleksem udostępnionym do zwiedzania.
Zapraszamy wszystkich miłośników historii i podziemnych atrakcji!
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Gmina Świdnica 
Urząd Gminy Świdnica
ul. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
tel. 74 8523067
www.gmina.swidnica.pl

Gmina Świdnica położona jest w południowej części Dolnego Śląska. Dla osób ceniących zalety 
aktywnego wypoczynku proponujemy halę sportową, ściankę wspinaczkową oraz basen z 
saunami i tężnią solankową. Gospodarstwa agroturystyczne i Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
oferują bazę noclegową dla odwiedzających nas turystów. Stare pałace m.in. w Makowicach czy w 
Krzyżowej odkrywają tajemnice dawnych właścicieli. Zapraszamy do aktywnej formy zwiedzania 
pięknych terenów Gminy Świdnica.

Turystyczna Trzynastka

Ziemia Kłodzka znajduje się w środkowo-wschodnich Sudetach, a jej nazwa pochodzi od Kotliny 
Kłodzkiej – największej tego typu w regionie, która razem z doliną Nysy Kłodzkiej zajmuje 
ponad 500km2. Ta śródgórska kraina jest jedną z najatrakcyjniejszych w Polsce pod względem 
walorów krajobrazowych i znajdujących się na jej terenie zabytków architektury oraz licznych 
atrakcji turystycznych. Turystyczna Trzynastka to grupa zaprzyjaźnionych, dolnośląskich atrakcji 
turystycznych z terenu Kotliny Kłodzkiej, Ziemi Wałbrzyskiej i Gór Sowich. Powstała z myślą o 
wzajemnym wsparciu, promocji i współpracy. Odwiedzając ten region Dolnego Śląska przeniosą 
się Państwo do raju… raju atrakcji. 
Do naszego Stowarzyszenia należą: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Kopalnia Węgla w Nowej 
Rudzie, Kopalnia Złota w Złotym Stoku, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Muzeum 
Zabawek w Kudowie Zdroju, Spływy pontonowe Przełomem Bardzkim, Szlak Ginących Zawodów 
w Kudowie Zdroju, Sztolnie Walimskie, Tajemnicze Miasto Osówka w Głuszycy, Twierdza Kłodzka, 
Twierdza Srebrna Góra, Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim, Zamek Książ, Jaskinia Radochowska, 
Arboretum Wojsławice, Stara Kopalnia- Centrum Nauki i Sztuki Wałbrzych.

Unity Line

Unity Line to jeden z największych bałtyckich armatorów, którego promy łączą Polskę ze Szwecją. 
Na rynku cargo jest liderem, w przewozach pasażerskich stawia na szeroką ofertę, dopasowaną 
do potrzeb klienta. Stąd oferty „Bilet do Kopenhagi”, „Rejsy na Bornholm”, oraz kompleksowa 
organizacja wycieczek. Promy pokonują trasę w ruchu wahadłowym – do wyboru jest kurs 
dzienny i nocny. Na pokład można zabrać ze sobą samochód, rower lub motocykl. Do tego oferty 
przygotowane „na miarę” - wyjazdy edukacyjne dla szkół, konferencje dla firm, oraz organizacja 
wesel. Niewątpliwie jest stale w ruchu!

Gmina Wałbrzych 
Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych
www.um.walbrzych.pl
promocja@um.walbrzych.pl
tel. 74 66 55 127, 600 834 454
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Wałbrzych słynie z fantastycznego położenia na zboczach i w dolinach Gór Wałbrzyskich. Zadziwia  
obfitością wspaniałych zabytków, w tym obiektów klasy światowej, do których zalicza się zamek 
Książ i Starą Kopalnię. Światowy rozgłos zapewniły miastu rozpalające wyobraźnię poszukiwania 
złotego pociągu. Jednak nie potrzebuje sensacyjnej otoczki, by uchodzić za jedno z najciekawszych 
miast w Polsce. 

Water Prestige 

Łąkowa12, 56-330 Ścinawa
waterprestige.com
marketing@waterprestige.com
+48 888 686 161

Wierzymy, że pływanie łódką jest dla każdego. Zdrowy wypoczynek i rozrywka na świeżym 
powietrzu to coś, czego każdy z nas potrzebuje, a co może być lepszym sposobem na ich zdobycie 
niż wycieczka łodzią z przyjaciółmi lub rodziną. Dlatego w Waterprestige oferujemy wysokiej 
jakości łodzie, które są dostępne dla każdego. Jesteśmy grupą pasjonatów żeglarstwa i chętnie 
dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc Ci znaleźć łódź, która jest właśnie dla 
Ciebie. Chcemy, abyś był w pełni zadowolony z zakupu, więc nie wahaj się zapytać nas o wszystko, 
co przyjdzie Ci do głowy.

We believe that boating is for everyone. Healthy outdoor recreation and entertainment is 
something we all need, and what could be a better way to get it than taking a boat trip with 
friends or family. That’s why at Waterprestige we offer high-quality boats that are affordable for 
everyone. We are a group of passionate boating enthusiasts and we are more than happy to share 
our knowledge and experience to help you find a boat that’s exactly right for you. We want you 
to be completely satisfied with your purchase, so feel free to ask us about anything that comes 
to mind.

Wino i Ser
Ul. Jedności Narodowej 101/1a 50-301 Wrocław
Tel. 729 926 886
e-mail: winoiser.wroclaw@gmail.com
www.facebook.com/Wino-i-ser-Wroc%C5%82aw-100415445581717/

Wino i Ser jest wyłącznym dystrybutorem Viniarstvi Krist na Polskę. W ofercie posiadamy wina 
lane oraz szeroki przekrój win butelkowych. Winnicę znajdziecie w malowniczej wiosce Milotice 
na południu Morawy. Tradycja wyrobu wina jest w rodzinie dziedziczona od wielu pokoleń. W 
roku 1996 r. zostało założone winiarstwo, którego wina zdobywają nagrody i wyróżnienia na 
całym świecie. Proponujemy bogatą kompozycję odmianową winorośli, gdzie oprócz tradycyjnych 
odmian takich jak Pálava, Tramín Červený, Chardonnay oferujemy też mniej znane odmiany takie 
jak Hibernal, Roesler.

Wino i Ser is the exclusive distributor of Viniarstvi Krist in Poland. We offer draft wines and wide 
variety of bottled wines. The vineyard can be found in a picturesque village Milotice in southern 
Moravia. Tradition of a wine making is inherited in the family since generations. Vinarstvi Krist, 
which produces wines awarded on many competitions across the globe, was set in 1996. We offer 
a rich variety of grapevines, such as traditional Pálava, Tramín Červený, Chardonnay but also less 



M
iędzynarodow

e Targi Turystyki i czasu w
olnego | W

rocław
 2022

popular kinds as Hibernal, Roesler.

Zamek GRODNO

Zamek Grodno położony jest w Zagórzu Śląskim na Górze Choina na wysokości 450 m n.p.m.
Zamek Grodno to ponad 700 lat historii. Początki średniowiecznej warowni w tym miejscu 
sięgają czasów Piastów Śląskich. Pod koniec XVI w. zamek został przebudowany na renesansową 
rezydencję. Dziś Zamek Grodno jest jedną z najważniejszych i najlepiej zachowanych warowni 
na terenie Dolnego Śląska. W zamku możemy zobaczyć wiele z zachowanych średniowiecznych 
murów, jak i niektóre z ocalałych renesansowych pomieszczeń, a widok rozciągający się z 
zamkowej wieży należy do jednych z najpiękniejszych w okolicy.

Ziemia Kłodzka 

Ziemia Kłodzka znajduje się w środkowo-wschodnich Sudetach, a jej nazwa pochodzi od Kotliny 
Kłodzkiej – największej tego typu w regionie, która razem z doliną Nysy Kłodzkiej zajmuje 
ponad 500km2. Ta śródgórska kraina jest jedną z najatrakcyjniejszych w Polsce pod względem 
walorów krajobrazowych i znajdujących się na jej terenie zabytków architektury oraz licznych 
atrakcji turystycznych. Turystyczna Trzynastka to grupa zaprzyjaźnionych, dolnośląskich atrakcji 
turystycznych z terenu Kotliny Kłodzkiej, Ziemi Wałbrzyskiej i Gór Sowich. Powstała z myślą o 
wzajemnym wsparciu, promocji i współpracy. Odwiedzając ten region Dolnego Śląska przeniosą 
się Państwo do raju… raju atrakcji. 

Do naszego Stowarzyszenia należą: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Kopalnia Węgla w Nowej 
Rudzie, Kopalnia Złota w Złotym Stoku, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Muzeum 
Zabawek w Kudowie Zdroju, Spływy pontonowe Przełomem Bardzkim, Szlak Ginących Zawodów 
w Kudowie Zdroju, Sztolnie Walimskie, Tajemnicze Miasto Osówka w Głuszycy, Twierdza Kłodzka, 
Twierdza Srebrna Góra, Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim, Zamek Książ, Jaskinia Radochowska, 
Arboretum Wojsławice, Stara Kopalnia- Centrum Nauki i Sztuki Wałbrzych.

Żagań

Żagań położony jest na południowym krańcu województwa lubuskiego, choć pod względem 
historycznym przynależy do Dolnego Śląska. Na terenie miasta znajdują się obiekty sakralne o 
dużej wartości historycznej i architektonicznej, m.in. Poaugustiański Zespół Klasztorny posiadający 
status pomnika historii. Idealnym miejscem do wypoczynku jest rozległy park krajobrazowy 
z monumentalnym pałacem książęcym. Warto wybrać się wycieczkę kajakami po żagańskich 
rzekach, poznać historię „Wielkiej Ucieczki” w Muzeum Obozów Jenieckich czy wspiąć się na 
wieżę widokową, by podziwiać panoramę miasta.

Żagań is located in the southern end of the Lubuskie Province although, historically, it belongs to 
Lower Silesia. Within the town limits, are buildings of high historical and architectural significance. 
The sacred Former Augustinian Complex maintains the status of an historical monument. An 
popular place for relaxation is a large landscaped park, the site of the magnificent Ducal Palace. 
Zagan’s many rivers are ideal for leisurely canoe trips. Visitors can learn about the history of the 
“Great Escape” by visiting The Prisoner of War Camps Museum. A favorite activity is climbing the 
local observation tower to admire the panoramic view of the town.


