Podróże

Nowe muzeum sztuki
Muzeum sztuki nieeuropejskiej zostanie otwarte w Pary˝u 20 czerwca. Wed∏ug zapowiedzi ma to byç przede
wszystkim miejsce spotkania kultur, a dopiero potem miejsce wystawiennicze. Nowe, po∏o˝one w pobli˝u
wie˝y Eiffla muzeum, b´dzie dysponowa∏o 290 tys. obiektów z Afryki, Azji, Oceanii i obu Ameryk, pochodzàcych g∏ównie z francuskich kolekcji publicznych, m.in. z Muzeum Cz∏owieka i Muzeum Sztuki Afryki i Oceanii.

sobota, niedziela 8, 9 kwietnia 2006 r. Dziennik Ba∏tycki www.naszemiasto.pl

Zanim zaplanujesz urlop. Przyjdê, zobacz, wybierz

Jedyna taka okazja
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Wodopój dla koni z przeÊlicznymi freskami znajduje si´ w
samym centrum miasta
Nawet w Êrodku lata w
Salzburgu zaopatrzymy si´
w przepi´kne, r´cznie zdobione bombki choinkowe i
jajka wielkanocne, których
tysiàce sprzedawanych jest
w wyrafinowanych sklepach.
Salzburg jest znany na
ca∏ym Êwiecie z „Mozart kugeln”, czyli mozartowych
pralinek, które mo˝na kupiç

tutaj na pamiàtk´ pobytu w
tym wspania∏ym mieÊcie.
Smakujàc
przepyszne
pralinki, spacerujàc przy
dêwi´kach walca, ka˝dy poczuje niepowtarzalnà atmosfer´ tego wspania∏ego
miejsca. Kto raz tu przyb´dzie na pewno b´dzie tutaj
wraca∏…..
Tekst i zdjecia
Marek Pauli

Jak dotrzeć
 Do Salzburga naj∏atwiej
mo˝emy dostaç si´ w∏asnym
samochodem.
Z Gdaƒska przebyç trzeba
oko∏o 1200 km.
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 W Salzburgu znajduje si´
mi´dzynarodowy port lotniczy, mo˝na wi´c skorzystaç
z transportu lotniczego.
Nale˝y jednak mieç pe∏nà
ÊwiadomoÊç, ˝e w czasie
trwania festiwalu Salzburg
prze˝ywa istne obl´˝enie turystów z ca∏ego Êwiata i
musimy si´ nastawiç na zakwaterowanie zaczynajàce
si´ od 50 euro za pokój dwu
osobowy na przedmieÊciach
Salzburga.
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Naszemiasto.pl
Unikatowy, internetowy
przewodnik po Kaszubach
A

Zobacz to, nie ruszajàc si´ z domu
http://pomorze.naszemiasto.pl/kaszuby
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sobie formy i miejsca wypoczynku na wakacje.
- Atrakcje dla publicznoÊci
sà bardzo urozmaicone - zapewnia Dorota Solochewicz,
komisarz Gdaƒskich Targów
Turystycznych. - WÊród nich
sà m.in.: Kulinarne Mistrzostwa Pomorskich Gospodarstw Agroturystycznych, a
tak˝e liczne konkursy. Swojà
ofert´ przedstawià uzdrowiska i sanatoria. Poznaç b´dzie
mo˝na oferty Kopalni Soli
Bochnia, Iwonicz, Po∏czyn, Rymanów, Marusze, Szczawno,
Ustka, Làdek Zdrój, Szczawnica Zdrój, Ko∏obrzeg. Sporo b´dzie ofert z zagranicy, m.in. z
Francji (region Bretanii i
Nord-Pas-De-Calais), Niemiec, S∏owacji, Czech, Tunezji,
RPA, Litwy, Ukrainy i krajów
skandynawskich.
Przewidziane sà te˝
pokazy pomorskich
p∏etwonurków i kajakarzy oraz adeptów ˝eglarstwa. Przygotowane one zosta∏y
przez Gdaƒski Klub
P∏etwonurków REKIN, Klub P∏etwonurków NEPTUN i
Sopocki Klub ˚eglarski Hestia - Sopot.
Kazimierz Netka

Adres targów
Imprezy wystawiennicze i
rozrywkowe odbywajà si´ na
terenie Mi´dzynarodowych
Targów Gdaƒskich, w Gdaƒsku
Oliwie, ul. Beniowskiego 5.
Dzisiaj wst´p w godz. 10 - 18,
jutro w godz. 10 - 17. Ceny biletów: pe∏nop∏atny - 4 z∏, zbiorowy dla szkó∏ turystycznych 2 z∏ na osob´, rodzinny - 6z∏.
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Niezwyk∏a promocja
ylko raz w roku mo˝na
skorzystaç z takiej okazji.
Okazji kupienia wspania∏ej,
zagranicznej wycieczki dos∏ownie za grosze. W niedziel´, 9 kwietnia biuro turystyczne Triada organizuje swojà
niezwyk∏à promocj´ – Wielkà
Niedziel´.
Ju˝ po raz ósmy przed biurami Triady ustawià si´ d∏ugie
kolejki. Stali klienci i fani podró˝y niskokosztowych wiedzà, ˝e tylko tego dnia majà
mo˝liwoÊç wykupienia wycieczki po niewyobra˝alnie
atrakcyjnych cenach.
Ch´tni ju˝ kilka dni wczeÊniej wpisywali si´ na listy
spo∏eczne! Ten fenomen –
umi∏owanie kolejek i wyniesiona z dawnych czasów
wprawa w samoorganizowaniu si´ „kolejkowych staczy”,
sà godne odnotowania.
Promocja pod has∏em
„Wielka Niedziela” to ogólnopolska akcja biura podró˝y
Triada. W tym roku odb´dzie
si´ w 30 salonach firmowych,
w najwi´kszych miastach Polski. Punktualnie o godz. 9.00
rozpocznie si´ sprzeda˝ wycieczek do krajów basenu Morza Âródziemnego, po specjalnych cenach, jakie w tym roku
ju˝ nie b´dà oferowane.
- Jako lider rynku i firma
ca∏kowicie polska, cieszymy
si´, ˝e spe∏niamy swojà misj´
dajàc kilku tysiàcom osób
mo˝liwoÊç ucieczki od rzeczywistoÊci, po cenach niewyobra˝alnie atrakcyjnych - mówi Marek Markiewicz – wiceprezes zarzàdu Triady. - Organizujàc ju˝ po raz ósmy naszà
promocj´ nie nastawiamy si´
na zysk, cel naszego dzia∏ania
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Z promocyjnej oferty Triady
w Wielkà Niedziel´ korzysta
ponad 1500 osób.
jest inny. Z informacji nap∏ywajàcych od klientów wiemy,
˝e dla wielu osób Wielka Niedziela to ulubiony, a czasami
jedyny sposób nabycia wycieczki zagranicznej, wiec kultywujemy rozpocz´tà kilka lat
temu tradycj´ i raz w roku
sprzedajemy wycieczki po cenach, których nie mo˝na znaleêç na rynku”.
Corocznie z promocyjnej
oferty Triady w Wielkà Niedziel´ korzysta ponad 1500
osób. Ilu podró˝nym uda si´
wykupiç w ten sposób swoje
wymarzone wakacje w tym roku, dowiemy si´ ju˝ jutro.
Zdradziç mo˝emy, ˝e klienci
b´dà mieli w czym wybieraç.
Od godz. 9 w Triadzie (liczba
wycieczek ograniczona) b´dzie mo˝na kupiç tanie wakacje w Grecji,Tunezji czy Turcji.
Ceny pobytów tygodniowych,
∏àcznie z przelotem i zakwaterowaniem ju˝ od 464 z∏.
(l)

Gdzie kupisz
wycieczkę
 Gdaƒsk ul. Dmowskiego 3
 Gdynia, ul. Starowiejska 45
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ODZIE˚ WYPORNOÂCIOWA
SPRZ¢T ASEKURACYJNY
FIRMY

FLADEN (SZWECJA)
Polecamy:

kombinezony, ubrania 2-cz´Êciowe,
sztormiaki, bluzy, kamizelki.

Odzie˝ wykonana zgodnie z normà EN 393,
posiada certyfikat Unii Europejskiej CE.

www.fladen.pl

Przedstawiciel
na Polsk´:

Bielpol Agency,
00-667 Warszawa,
ul. Koszykowa 63,
tel. 022 622-42-27,
022 621-49-82
E-mail: biuro@fladen.pl,
728953A

722733A

Gdaƒska gie∏da wypoczynku
estyny, konkursy, kuchnie
regionalne, turystyka aktywna - to tylko niektóre z
atrakcji
urozmaicajàcych
trwajàce w Gdaƒsku:Targi Turystyczne, Sportów Wodnych
„Polyacht”, oraz Targi Inwestycji w Turystyce „Ciep∏y Ba∏tyk”.
Od wczoraj, w halach Mi´dzynarodowych
Targów
Gdaƒskich trwa prezentacja
ofert wypoczynku. Swe propozycje przedstawiajà nie tylko
firmy krajowe, ale te˝ zagraniczne.
Wczoraj wr´czono nagrody
laureatom konkursu „Najlepsza promocja turystyki Pomorza 2005”. Podpisano porozumienie pomi´dzy Polskà Organizacjà Turystycznà i Convention Bureau of Poland a
Gdaƒsk Convention Bureau
(Biuro Kongresów
i Konferencji).
Wr´czono dyplomy Honorowym
Ambasadorom
Konferencji i Kongresów. Ambasadorzy, Biuro Kongresów i Konferencji, a tak˝e
najlepiej promujàcy Pomorze, majà przyczyniaç si´
do zwi´kszania
zainteresowania
cudzoziemców naszym regionem.
Targi to wspania∏a okazja do relaksu, a tak˝e
do wybrania
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