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Opolska Marka
Podczas GALI BIZNESU 2015 odbyło się wręczenie nagród OPOLSKICH
MAREK przyznawanych przez Urząd Marszałkowski Województwa
ROKU przyznawanych przez Izbę Gospodarczą Śląsk.
Międzynarodowych Targów Turystyki „W Stronę Słońca” w kategorii
produkt promujący region.

Międzynarodowe Targi Turystki „W Stronę Słońca”
Turystyczny Śląska Opolskiego w kategorii „Impreza”.

10-lecie MTT
Podziękowanie za promocję turystyki Województwa
Opolskiego dla organizatora Międzynarodowych Targów
Turystki „W Stronę Słońca”, od Marszałka Województwa
Opolskiego.

...a tak było w maju 2019 roku!
Na opolskim Rynku w dniach 24 - 26 maja odbyły się
19. Międzynarodowe Targi Turystyki „W Stronę Słońca”.
Gościem specjalnym targów była pani Anna Dereszowska. Przy okazji targów po raz pierwszy zorganizowany
został trzydniowy Festiwal Podróżników. Prezentowane filmy oraz prelekcje przeniosły Opolan w najbardziej egzotyczne miejsca na świecie. Wystawcy z kraju
i zagranicy, w tym miasta partnerskie Opola oraz
regiony partnerskie województwa opolskiego, prezentowali zróżnicowaną ofertę turystyczną.
Wielu z nich przygotowało to w sposób wyjątkowy, np.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pięknie
i kolorowo, z mnóstwem warsztatów zapraszało do
wypoczynku na wsi na terenie całego kraju.
W „Opolskiej Wiosce Smaków i Tradycji” odbyły się
warsztaty: garncarstwa, kowalstwa, wyplatania wianków, malowania porcelany, wyrabiania masła, a także
wyrobu drewnianych figurek wg wierzeń ludowych.
Wielu wystawców zapraszało na degustacje regionalnych potraw. Podczas targów prezentowany był
katamaran solarny oraz kampery. Na specjalnych
torach można było zagrać w mini golfa. Na scenie
targowej wystąpiło wiele opolskich grup sportowych
i tanecznych, swoje talenty zaprezentowali również

soliści i zespoły muzyczne. Przeprowadzano konkursy
z nagrodami. Ufundowany został m.in. pobytu nad
morzem. Majowy weekend targowy był pełen słońca,
Opolan i pozytywnej energii.

Festiwal Podróżników
„Festiwal Podróżników”zorganizowany podczas

Dostaliśmy wskazówki jak można spędzić w tych

targów cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

krajach miesiąc, zobaczyć jak najwięcej i czy autostop
się sprawdza w tej części Azji. Nie zabrakło prelekcji

Wspólnie z największym klubem podróżników

o Islandii. Podziwialiśmy gorące źródła, zachwycające

w Polsce „ Soliści”, organizującym wyprawy w najbar-

wodospady, buchające z ziemi gejzery. Posłuchaliśmy

dziej egzotyczne miejsca na świecie, przeprowadzili-

o podróżach dookoła świata, poznaliśmy uroki francu-

śmy cykl wykładów.

skiego wybrzeża oraz egzotycznej Kenii, Tanzanii, Bali

W ciągu trzech dni targowych słuchaliśmy opowieści

i Kambodży, przenieśliśmy się w pustynne klimaty

doświadczonych podróżników o miejscach, które

Jordanii.

mogą zainspirować i zachęcić do ciekawych wyjazdów. Odkryli przed publicznością tajemnice egzotycz-

Zobaczyliśmy również dwie ciekawe projekcje filmo-

nego Maroka, opowiedzieli jak to jest spędzić noc na

we: „Daleko. Historia drogi dookoła świata”(reż.

Saharze, jak zdobyć najwyższy szczyt Afryki Północnej.

Gwendolin Weisser, Patrick Allgaier) oraz „The Dawn

Zabrali nas również w niesamowitą podróż po Stanach

Wall” (reż. Josh Lowell, Peter Mortimer).

Zjednoczonych.
Dlaczego warto wybrać się samochodem na klasyczny

„Festiwalu Podróżników” nie zabraknie przy kolejnej

Road Trip, dlaczego Nowy Jork jest nazywany stolicą

edycji targów.

świata, jakie to uczucie stanąć naprzeciwko największego drzewa świata w Yosemite National Park? Na te
pytania podróżnicy udzielali odpowiedzi podczas
Międzynarodowych Targów Turystyki w Opolu. Dowiedzieliśmy się jak zorganizować podróż po Wietnamie
i przejechać cały kraj na skuterze. Poznaliśmy rownież
irańską codzienność, zobaczyliśmy monumentalne
Persepolis i pełen imponującej architektury Teheran.
Podczas prelekcji o Nepalu przekonaliśmy się dlaczego
jest to najlepszy kraj na odpoczynek od zabieganej
codzienności i czy trekking na Annapurna Base Camp
jest dla każdego. Przenieśliśmy się również do Tajlandii, Malezji i Singapuru.

Świadome podróżowanie
Chcielibyśmy przy okazji targów zwrócić uwagę
zwiedzających oraz wystawców na świadome
podróżowanie, czyli:
- szacunek do świata,
- odpowiedzialność i rozwagę w kontakcie ze
środowiskiem i lokalną społecznością,
- poszanowanie tradycji, kultury i obyczajów,
- dbanie o naturę,
- pokorę w byciu gościem.
Dzięki podróżom możemy zobaczyć na własne
oczy w jakiej kondycji jest nasza planeta i wykorzystać tę wiedzę w sposób, który przyczyni się do
zmiany negatywnych nawyków.
Każdy z nas ma wpływ na otoczenie poprzez np.:
- ograniczenie używania plastiku,
- stosowanie ekologicznych kosmetyków
(które w kontakcie z morzem, oceanem nie
zatruwają go),
- wspieranie lokalnych społeczności,
- nie kupowanie pamiątek wytworzonych ze
zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,
- szacunek do danego miejsca, do ludzi, do
środowiska.

Rekomendacje

Rekomendacje

Rekomendacje

Goście specjalni, imprezy towarzyszące
Tradycją Międzynarodowych Targów Turystyki „W Stronę
Słońca” jest bogaty program artystyczny, liczne pokazy,
konkursy z nagrodami oraz imprezy towarzyszące.
Wyjątkowo wspomina się: Zawody w Lotach Balonowych,
Opolski Festiwal Bungee (skoki na linie z dźwigu,
w przebraniu), Opolskie Zawody w Skateboardingu, pokazy
Mistrza Świata w trikach bilardowych oraz spotkania
z gośćmi specjalnymi m.in. Robertem Makłowiczem,
Martyną Wojciechowską, Anną Dereszowską, Jarosławem
Kretem, Aleksandrą Kostką, Grzegorzem Rusakiem, Conrado
Moreno, Marcinem Mellerem oraz Tomaszem Michniewiczem.
Emocji dostarczały także: pokazy sztuk walki, zjazdy
tyrolskie, walki rycerskie, pokazy akrobacji rowerowych,
parkour, przejażdżki konne oraz występy Mażoretek.
Targi w Opolu zapewniają całym rodzinom ciekawe
spędzenie czasu. Nie zapominamy nigdy o najmłodszych,
szykując dla nich specjalny program, zabawy, konkursy
z nagrodami.

prezentujące najpiękniejsze zakątki Opola, Opolszczyzny,
a także pięknych regionów Polski oraz świata. Podczas
Międzynarodowych Targów Turystyki odbyło się wiele
konkursów z nagrodami dla dzieci i dorosłych.

Nagrody główne 19 MTT
w Stronę Słońca:
Nagrody 19 Międzynarodowych Targów Turystyki
„W Stronę Słońca”:
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
za najładniejsze stoisko
KLUB PODRÓŻNIKÓW SOLIŚCI
za najlepszą promocję na targach
STOWARZYSZENIE GMIN DORZECZE GÓRNEJ ODRY
za najlepsze materiały promocyjne i różnorodne formy
promocji

Wyróżnienia:
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
za serię wydawnictw „Cieszyn robi wrażenie”
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY
za zróżnicowaną ofertę edukacyjną
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
za projekt „Odpoczywaj na wsi”
BIURO PODRÓŻY GOLD TOUR
za prozdrowotną ofertę wypoczynku dla seniora
AGLOMERACJA OPOLSKA
za partnerskie podejście w promowaniu gmin
i odkrywanie lokalnych potencjałów pod hasłem
„Razem osiągniemy więcej”

Bankiety - integracja
wystawców
Dla Wystawców 20. Międzynarodowych Targów Turystyki
„W Stronę Słońca” przygotowaliśmy konkurs oraz kilka
atrakcji.
Mamy nadzieję, że udział w targach pozwoli nawiązać wiele
nowych i wartościowych kontaktów, nie tylko służbowych,
a czas spędzony w Opolu będzie miłym wspomnieniem.
Piątkowy wieczór spędzimy z Państwem na uroczystym
bankiecie, który ma na celu integrację wystawców oraz
zaproszonych gości, w tym przedstawicieli władz miasta i
regionu oraz dziennikarzy.
Liczymy, że będziecie się Państwo dobrze bawić!

Opolskie kwitnące
Doskonałe walory klimatyczne i przyrodnicze Opolszczyzny
pozwalają rozwijać się turystyce. Z racji ukształtowania
terenu odpoczywać tu można latem i zimą.
Dużą część obszaru zajmują lasy, na terenie których
utworzono 4 parki krajobrazowe, wiele obszarów
chronionego krajobrazu i rezerwatów przyrody.
Zwolenników pieszych i rowerowych eskapad zainteresują
szlaki turystyczne w rejonie Góry Św. Anny oraz w
okolicach Gór Opawskich. W miejscowościach Moszczanka,
Pokrzywna, Jarnołtówek powstało wiele nowoczesnych
ośrodków wypoczynkowych z pełnym zapleczem
nowoczesne sanatorium. Na miłośników kąpieli i sportów
wodnych czekają na Opolszczyźnie zbiorniki w Turawie,
jezioro Nyskie i Otmuchowskie.
Śląsk Opolski jest regionem bogatym w zabytki poczynając
od gotyckich zamków obronnych poprzez barokowe
pałace, aż po XIX wieczne kameralne dworki. Wielkim
zainteresowaniem cieszą się takie obiekty architektoniczne,
jak m.in. zamek w Mosznej, ruiny XIX wiecznego pałacu
w Kopicach, zamek Piastów Śląskich w Brzegu, jak również
późnobarokowy pałac w Kamieniu Śląskim. Będąc na
Opolszczyźnie nie można ominąć Krasiejowa, gdzie kilka
lat temu dokonano jednego z największych na świecie

odkryć stanowisk paleontologicznych. Znalezione tam
skamieniałości szczątków gadów triasowych pochodzą
sprzed 225 mln lat i są bardzo dobrze zachowane.
Miejsce to, za sprawą Stowarzyszenia Delta zostało
zagospodarowane dla celów naukowych, rekreacyjnych
i turystycznych poprzez utworzenie JuraParku.

Spacer po Opolu
Opole to jedno z najstarszych miast w Polsce. W centrum
miasta zachował się średniowieczny, szachownicowy układ
urbanistyczny. Sieć prostopadle przecinających się uliczek
biegnie do centralnie położonego Rynku z Ratuszem
pośrodku. Otaczają go, w większości zrekonstruowane,
przepiękne barokowe kamieniczki.
W pobliżu, przy ulicy Zamkowej, znajduje się Kościół
Franciszkanów (z kryptą grobową opolskich Piastów),
a najstarsza ulica Opola - Szpitalna, prowadzi do katedry
św. Krzyża z kaplicą - grobowcem ostatniego księcia
opolskiego Jana Dobrego. Niedaleko, na wzgórzu, wznosi
się kościół „Na Górce”, łączą się z nim okazałe budynki
Uniwersytetu Opolskiego. Wokół zgromadzonych zostało
wiele rzeźb zabytkowych jak i współczesnych.
Charakterystyczną Wieżę Piastowską i wizerunek opolskiego
zna cała Polska.
Opole to miasto zieleni. Okolone starodrzewiem bulwary
wokół Młynówki są jednym z wielu ulubionych miejsc
spacerowych opolan. Zachwyt wzbudza „Opolska
Wenecja” - w wodzie przeglądają się fasady kamieniczek
wzniesionych na fundamencie średniowiecznych murów
miejskich, wspaniale oświetlone nocą.

Poleca się także w samym Opolu zwiedzenie ZOO, spacer po
wyspie Bolko, panoramę z Wieży Piastowskiej.
Serdecznie zapraszamy – prastare Opole jest dzisiaj
przepięknym miastem pełnym zabytków i wielu urokliwych
miejsc. Miastem, które warto odwiedzić i w którym warto
się choć na chwilę zatrzymać.

Opolski Rynek - plan Targów
Powierzchnia dla wystawców

Wystawcy mają do wyboru:

domek targowy
stoisko wystawiennicze

Drewniany domek targowy
Cena: 3290 zł netto

stoisko wystawiennicze

Miejsce pod arkadami Ratusza – 4 m
Cena: 820 zł netto

2

Powierzchnia zewnętrzna – odkryta
Cena: 180 zł netto/m2 (min. 9 m2)
Powierzchnia zabudowana w pawilonie wystawienniczym
Cena: 265 zł netto/m2 (min. 6 m2)
Powierzchnia niezabudowana w pawilonie wystawienniczym
Cena: 210 zł netto/m2

hala wystawiennicza
ogródki piwne

Powierzchnie targowe do wynajęcia
Punkty wietlne

Opis na fryzie

270 cm

60 cm
250 cm

220 cm

370 cm

280 cm
60 cm

Przy cze elektryczne

60 cm

Domki targowe
Zapewniają atrakcyjną formę ekspozycji materiałów
promocyjnych. Istnieje możliwość otwarcia domku na 3
strony.
Montujemy w domku oświetlenie i przyłącze elektryczne.
Bezpieczeństwo zapewniają drzwi zamykane oraz solidna
drewniana konstrukcja.

Stanowisko w pawilonie
wystawienniczym
W pawilonie wystawienniczym Wystawcy zagospodarowują
powierzchnię niezabudowaną we własnym zakresie.
Mogą ewentualnie skorzystać z dodatkowego wyposażenia
oferowanego w karcie zgłoszenia oraz domówić podłączenie
energii elektrycznej.

Powierzchnia pod arkadami
Ratusza

Powierzchnia zewnętrzna
odkryta

Jeden moduł - 4 m2, w formie zabudowanej, lub

Do samodzielnej zabudowy (możliwość podłączenia energii

niezabudowanej.

elektrycznej).

