Tour Salon

Największe spotkanie turystyczne w Polsce już za chwilę!

Zima niby jeszcze trwa, ale w Poznaniu już czuć zbliżające się lato. Niedługo rozpoczęcie kolejnego
gorącego sezonu turystycznego – wakacje 2020. Z tej okazji już w lutym czeka nas inspirujące
wydarzenie, jakim są Targi Regionów i Produktów Turystycznych - Tour Salon. Tegorocznym hasłem
będzie „Odkryj Smak Przygody”. Wydarzeniem towarzyszącym ponownie będzie festiwal "Śladami
Marzeń".

Miejsce:

Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, Poznański

Godziny otwarcia:

Targi TOUR SALON - Poznań Congress Center, poziom 0,1

Piątek, 14 lutego 2020 10:00 – 17:00
Sobota, 15 lutego 2020 10:00 – 17:00
Niedziela, 16 lutego 2020 10:00 – 16:00

Festiwal „Śladami Marzeń” - Poznań Congress Center, poziom 2

Piątek, 14 lutego 2020 11:00 – 19:00
Sobota, 15 lutego 2020 11:00 – 19:00
Niedziela, 16 lutego 2020 11:00 – 17:00

Cennik:
Bilet jednorazowy, zakup przy kasie - 30 zł
Bilet jednorazowy, przedsprzedaż - 25 zł
Bilet wielokrotnego wstępu - 45 zł

zakup bilet online
facebook

Na TOUR SALON w 2020 roku znów spotka się branża turystyczna i miłośnicy
podróżowania. Międzynarodowe Targi Poznańskie zmienią się w arenę, gdzie podzielić się swoimi
doświadczeniami, zaprezentować swój region i zachęcić zwiedzających do poznawania nowych
miejsc mogą przedstawiciele światowych kierunków turystcznych. Ci, do których skierowana jest
oferta, mają możlwiość wybrać sobie upragniony cel na nowy rok. Wśród wystawców nie tylko Polska!

źródło: www.youtube.com

W 2020 roku gośćmi targów TOUR SALON będą m.in. Dorotę Chojnowską i Selima Saffarini
podróżujących przez świat na bambusowych rowerach, autorów bloga Ale Piękny Świat - miej
odwagę marzyć, Kasię i Łukasza - miłośników podróży, autorów bloga z Gdzie słońce dla nas
wschodzi, Magdę Gorlas, która wraz z Karoliną Jonderko, jako pierwsza drużyna kobieca w historii,
wzięły udział w rajdzie Mongol Rally, Piotra i Kasię z serwisu CampRest.
Poza tym spotkania z podróżnikami, blogerami i mnóstwo lata zimą.

Na Targach nie zabraknie również reprezentacji Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Czekamy na was w pawilonie 15 na poziomie 0, na stoisku J 13! Nasze stoisko przygotowujemy
razem z Powiatem Poznańskim oraz Metropolią Poznań.
Dowiesz się od nas jakie niezwykłe atrakcje czekają na ciebie w mieście-gospodarzu oraz jego
okolicach. W ramach atrakcji przeprowadzimy konkurs z nagrodami.

