Warszawa, 19.11.2018

Cały świat na Targach TT Warsaw

Już w dniach 22-24 listopada do stolicy przyjadą goście z całego świata, aby zaprezentować swoje
oferty podczas 26. Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw. W tym czasie w Pałacu
Kultury i Nauki zagoszczą wystawcy z 53 krajów. Reprezentowane będą: Albania, Armenia, Austria,
Bangladesz, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy,
Dominikana, Egipt, Etiopia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indie, Izrael, Jordania, Kuba,
Litwa, Macedonia, Madagaskar, Malta, Maroko, Mołdawia, Nepal, Niemcy, Palestyna, Panama, Peru,
Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Sri Lanka,
Tajlandia, Tanzania, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry, Wietnam i oczywiście kraj
partnerski Włochy. Swoje oferty przedstawi m.in. 132 tour operatorów z ponad 30 państw.

Alberto Tomba promuje Włochy
Jednym z ulubionych kierunków wyjazdowych Polaków są Włochy. Ten piękny kraj odwiedza co roku
ponad 50 milionów zagranicznych gości. O jego bogatej historii świadczy fakt posiadania największej
liczby zabytków wpisanych na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Urzeka pięknem krajobrazów,
poczynając od urokliwych wysp i nadmorskich plaż, aż do alpejskich szczytów. Całości dopełnia
wyśmienita kuchnia, sprawiająca, że jest to prawdziwy raj dla smakoszy. Osiem włoskich regionów
(Abruzja, Apulia, Emilia-Romania, Friuli-Wenecja Julijska, Lacjum, Marche, Sardynia i Umbria)
zaprezentuje swoje walory turystyczne i kulinarne. Można będzie więc skosztować włoskich serów
i wędlin oraz ucieszyć podniebienie wyśmienitymi winami i likierami. A wszystko to przy dźwiękach
włoskiej muzyki. Stefano Zedde, przedstawiciel Narodowej Agencji Turystyki Włoskiej (ENIT) w Polsce,
stwierdził: „To już 26 edycja największych targów turystycznych w Polsce. Jesteśmy dumni z tego, że
Włochy są w tym roku krajem partnerskim. Podczas targów zaplanowaliśmy wiele działań
promocyjnych, wśród których szczególnie atrakcyjnie zapowiada się wizyta wielokrotnego medalisty
igrzysk olimpijskich Alberto Tomby, który oczywiście będzie ambasadorem wyjazdów do Włoch na
narty.”

Strefa podróżników zaprasza
Na gości targów oczekują tutaj liczne atrakcje. Swoimi wspomnieniami i doświadczeniami będą się
dzielić znani podróżnicy, na czele z gościem specjalnym Jankiem Melą, który mając 13 lat, uległ
ciężkiemu wypadkowi, w wyniku którego amputowano mu rękę i nogę. Dwa lata później razem
z polarnikiem Markiem Kamińskim wyruszył na wyprawę na Biegun Północny i Południowy.
W kolejnych latach uczestniczył w wyprawach na Kilimandżaro, Elbrus, wspinał się na górę El Capitan
i przebiegł New York City Marathon. Porusza się na protezie nogi, nie używa protezy ręki. Na TT Warsaw
opowie o podróżach na krańce świata i w głąb siebie. Z Łukaszem Nowakiem, pomysłodawcą
i założycielem Klubu Podróżników Soliści, propagującego podróże poza utartym szlakiem, będzie
można odwiedzić Islandię – krainę ognia, lodu i elfów. Do Turcji, a konkretnie do Frygii, krainy króla
Midasa, zaprosi dziennikarz, przewodnik i bloger Paweł Wroński. Czechy z mniej znanej strony pokaże
Jakub Juszczyński, podróżnik i smakosz, a swoje impresje z wędrówek po Kaukazie, Gruzji, Armenii,
Iranie i Maroku przedstawi Jacek Jasiński z wykształcenia architekt i archeolog, z zamiłowania koniarz
i podróżnik. Piękno Chorwacji przybliżą Anna i Krzysztof Kobusowie, fotografowie i dziennikarze,
uwielbiający włóczęgę z dala od utartych szlaków i prowadzący portal o rodzinnych podróżach. Tym
razem będą mówić o podróży od Zagorja do Dalmacji. Egzotyczne wojaże w rodzinnym gronie
zaprezentują Natalia Sitarska i Łukasz Smoliński, którzy udowadniają, że nie trzeba bać się zabierać
dzieci nawet w dalekie podróże, a o tym w jaki sposób przygotować się do wyjazdu, żeby uniknąć
niemiłych niespodzianek zdrowotnych, a przywieźć tylko dobre wspomnienia, opowie Marek Kamiński.
Dla każdego coś… atrakcyjnego
Tradycyjnie w programie targów nie zabraknie prezentacji poszczególnych krajów i regionów, a także
firm. Można będzie wybierać pomiędzy egzotyką, a swojską tradycją i kulturą. Poznawać Dominikanę
w rytmie merengue, czy też smakować życia w Lubelskiem. Stoiska wystawców będą tętnić życiem,
inspirować do znalezienia własnego pomysłu na urlop, zachęcać do podróży w różne strony świata.
Gorące plaże i ośnieżone stoki, wypoczynek na leżaku i sporty ekstremalne, turystyka kulinarna
i zwiedzanie zabytków, utarte szlaki i off road, rodzinne spacery i maratony na 7 kontynentach –
niczego nie zabraknie. Można będzie wypróbować interaktywne eksponaty prezentowane przez
Centrum Nauki Kopernik, brać udział w licznych konkursach, wygrać wycieczkę do Palestyny,
degustować wina, sery, wędliny i słodycze na narodowych stoiskach, przysłuchiwać się występom
muzycznym i oglądać pokazy taneczne. Propozycji dla zwiedzających jest znacznie więcej, warto więc
zapoznać się z programem targów i dokonać własnych wyborów.

Bezpłatny wstęp, rejestracja i program
26. Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw odbędą się w dniach 22-24 listopada 2018 r.
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Plac Defilad 1. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla branży,
a kolejne dla wszystkich zwiedzających. Wstęp na targi jest bezpłatny, wystarczy tylko się
zarejestrować. Rejestracja online, szczegółowy program oraz lista wystawców znajdują się na stronie
www.ttwarsaw.pl Warto też zainstalować aplikację targową Meeting Application i zapoznać się
z najświeższymi informacjami.

***
Organizator Targów – spółka MT Targi Polska S.A. to jeden z wiodących w Polsce organizator imprez
targowych z ponad 25-letnim doświadczeniem. W maju zeszłego roku firma otrzymała godło „Teraz
Polska” - prestiżowe wyróżnienie, które potwierdza najwyższą jakość świadczonych usług. W portfolio
firmy znajdują się: Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro, Międzynarodowe Targi
Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel, Międzynarodowe Targi Analityki i Technik
Pomiarowych
EuroLab,
Międzynarodowe
Targi
Techniki
Kryminalistycznej CrimeLab,
Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw, Targi Turystyki i Wypoczynku LATO, Targi Produktów
Tradycyjnych i Ekologicznych Regionalia, a także Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz
Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo.
Kontakt dla mediów:
Ewa Prochowicz, Dyrektor Marketingu i PR
eprochowicz@mttargi.pl, tel. 22 529 39 26
Tomasz Rosset, biuro prasowe MT Targi Polska, agencja Aktero
t.rosset@aktero.pl, tel. +48 531 170 743

