Dni Turystyki on-line 22-24.03.2021

Morza, góry, miasta, a nawet miejsca katastrof atomowych ze wszystkich kontynentów. To wszystko
czeka podczas kolejnych Dni Turystyki, które zapraszają na wspólną podróż zupełnie za darmo i bez
ruszania się z domu od 22 do 24 marca 2021 roku.
Dni Turystyki odbywają się po raz osiemnasty. Podczas kilku festiwalowych dni można brać udział w
prelekcjach, warsztatach i pokazach, związanymi z tematyką podróżniczą.
Razem z gośćmi festiwalu będzie można odwiedzić najodleglejsze zakątki świata. Wśród prelegentów
nie zabraknie gwiazd turystycznej blogosfery.
W Dniach Turystyki może wziąć udział każdy, bez względu na płeć, wiek czy zasobność portfela.
Nasze pokazy są całkowicie bezpłatne i będą się odbywały na YouTube i MS Teams. Szczegóły na
profilu Dni Turystyki na Facebooku. Pełen program XVIII Dni Turystyki poniżej.

22 marca 2021 (poniedziałek)

09:00 - Rozpoczęcie festiwalu
09:20 - prof. UAM dr hab. Tomasz Schramm - „Desperados 1999. Dwóch Polaków na Hielo
Patagonico Norte”
10:20 - Warsztaty składania origami
10:50 - Przerwa
11:00 - Katarzyna Drozdowska-Sawińska i Kinga Sibilska - Lekcja Muzealna „Podróże Atanazego”
(Muzeum Narodowe w Poznaniu)
12:00 - Czas na Chiny - „Podróże po kraju kontrastów”
13:00 - Wirtualny spacer po mieście

13:30 - "Hotelowe origami - czyli jak zaskoczyć gości hotelowych" - warsztaty
14:00 - Monika Bruch (sztafeta rowerowa dookoła świata) - „Maroko - plus/minus 40 (Bike
Jamboree)”
15:00 - Podsumowanie pierwszego dnia festiwalu i konkurs
17:00 - Ewa Olbratowska (Trips On Me) - „Galopem do USA”
18:00 - Aga Orłowska i Ernesto - Pokaz gotowania
19:00 - Marek Kramarczyk - „Jachtostopem na Karaiby i dalej, przez Pacyfik”
20:00 - Szpilki w Plecaku - „Afryka - mój drugi dom - czym zachwyca i zaskakuje” (wywiad)

23 marca 2021 (wtorek)

16:00 - Fran Katarinčić - „Dlaczego warto jechać do Chorwacji?” (prelekcja w języku angielskim)
17:00 - Piotr Sikora - „Kajakiem z Everestu - Himalayak 2003”
18:00 - Bezpieczny Kazbek - „Polscy ratownicy na Kaukazie”
19:00 - Roman Ficek - „Biegiem przez Łuk Karpat 2300 km w 39 dni i 11 godzin”
20:00 - Miłka Raulin - „Siła marzeń, czyli jak zdobyłam Koronę Ziemi?”

24 marca 2021 (środa)

17:00 - Katarzyna Augustyn (A Kind of Adventure) - „Laponia w dwóch odsłonach – koło
podbiegunowe latem i zimą”
18:00 - Mewa w Locie - „Sprytne podróżowanie - piękne zakątki Polski i górskie szlaki za bezcen”
19:00 - Wyniki konkursów wręczenie nagród
19:30 - Podróż Odbyta - „Rzuć wszystko i śmigaj różowym motorem po Azji Płd.-Wsch.”
20:30 - Urbex History - „Fukushima i inne strefy wykluczenia - jak się do nich dostać i jak w nich
żyć?”

Organizatorem Dni Turystyki jest Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna objęła tegoroczną
edycję festiwalu swoim patronatem.

WM, 09.03.2021 (na podstawie materiałów organizatorów)
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