Olsztynek na największych targach
turystycznych w Polsce
W dniach 12 – 14 lutego br. w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywały się 25 edycja
największych targów turystycznych w Polsce – Tour Salon Poznań 2016. W targach pojawiły się stoiska z
reprezentantami z 33 krajów.
Udział wzięły także:
- lokalne i regionalne organizacje turystyczne
- stowarzyszenia i organizacje branżowe
- przedstawiciele wszystkich regionów polski
- touroperatorzy, biura podróży, przewoźnicy, hotele i firmy świadczące usługi dla turystyki.
Wystawcy przedstawiając najciekawsze zakątki naszego kraju zachwalali atrakcje turystyczne swojego
regionu poprzez prezentację miejsc oraz sposobów spędzania wolnego czasu.
Olsztynek dzięki przynależności do sieci Cittaslow bezpłatnie uczestniczył w targach w ramach wspólnego
stoiska Polskiej Krajowej Sieci Miast Dobrego Życia. Na targach zaprezentowały się 24 miejscowości, w tym
19 ośrodków z Warmii i Mazur: Reszel, Bisztynek, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Nowe Miasto Lubawskie,
Ryn, Lubawa, Gołdap, Dobre Miasto, Barczewo, Pasym, Górowo Iławeckie, Nidzica, Bartoszyce, Lidzbark,
Działdowo, Orneta, Sępopol oraz Olsztynek.
Miasta Cittaslow zaprezentowały się na poznańskich targach po raz pierwszy, przez co materiały opatrzone
pomarańczowym ślimakiem cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród odwiedzających, jak i
innych wystawców czy mediów.
Przedstawiciele sieci udzielali bardzo wielu odpowiedzi na pytania, na czym polega idea Cittaslow i kogo
łączy. Ślimak został pokazany w różnych formach – były baloniki, chorągiewki, różne gadżety, rękodzieła,
zwłaszcza te wykonane w ramach terapii zajęciowej, a także wyroby spożywcze.
Obsługa stoiska ubrana była w stroje średniowieczne, stroje ludowe lub firmowe, które wzbudzały duże
zainteresowanie. Odwiedzający stoisko mogli sprawdzić swoją wiedzę w wielu konkursach z cennymi
nagrodami poświęconych tematyce Cittaslow.
Gmina Olsztynek zaprezentowała wszystkim odwiedzającym bogatą ofertę turystyczną, z różnorodną bazą
noclegową, bogatym zapleczem kulinarnym, interesującymi zabytkami i ciekawymi miejscami wartymi
odwiedzenia, a stoisko miasta cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających targi.
Prawdziwą furorę wśród odwiedzających olsztyneckie stoisko zrobiły wyroby pochodzące z Huty Szkła
Artystycznego w Olsztynku Tarasa Krynickiego, wędzone i marynowane ryby z Gospodarstwa Rybackiego
Szwaderki w Swaderkach, wyroby wędliniarskie z masarni „Tomuś” – Tomasza Reisa z Królikowa, soki i
napoje z największego zakładu w naszej gminie Tymbark MWS – Oddział Olsztynek, świeże pieczywo i
słodkie bułki z piekarni SHP w Olsztynku, słynne olsztyneckie jagodzianki z cukierni Jagodzianka oraz
pyszny ekologiczny miód z olsztyneckich pasiek.
Serdecznie podziękowania lokalnym firmom za przekazane produkty, które wzbogaciło olsztyneckie stoisko.
Same targi nie były duże powierzchniowo, ale przez trzy dni przewinęła się przez nie bardzo duża grupa
gości zainteresowanych odwiedzeniem naszych stron.
Dzięki licznym atrakcjom (konkursom, zabawom, koncertom i pokazom) w ten pochmurny, i dość chłodny
weekend można było ciekawie spędzić czas, zapoznać się z ofertą turystyczną na nadchodzące lato,
spróbować regionalnych przysmaków i degustować zdrową żywność, a także zakupić zioła, wyborne sery,
wędliny czy pieczywo.
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