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Na Pikniku nad Odrą po raz kolejny będziemy przybliżać turystom Międzynarodową
Drogę Wodną E70. Już od 5 września w Szczecinie, na szczycie Wałów Chrobrego,
na stoisku promocyjnym Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, zaprezentujemy
walory turystyczne drogi wodnej łączącej Kostrzyn n. Odrą z Zalewem
Wiślanym. Wodniacy będą mogli sięgnąć po przygotowane przewodniki i praktyczne
mapy. Od 2006 r. Województwo Lubuskie uczestniczy
w inicjatywie samorządowej pięciu województw (Województwo Wielkopolskie,
Pomorskie, Kujawsko – Pomorskie, Warmińsko - Mazurskie, Lubuskie), której celem
jest rewitalizacja
i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi
wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz
Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski). Koordynatorem
inicjatywy jest Województwo Pomorskie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o inicjatywie?  Wejdź TUTAJ 

Więcej informacji o  wydarzeniu  TUTAJ

Źródło:https://pikniknadodra.pl/

Po Pikniku

W tym roku Piknik nad Odrą odbył się wyjątkowo 5-6 września, w nieco zmienionej
lokalizacji – przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. Impreza zgromadziłaponad 100
wystawców z całej Polski i z zagranicy. Nie zabrakło stałych punktów programu,
takich jak targi turystyczne MARKET TOUR , Aleja Produktów Tradycyjnych,
Wielkie Gotowanie, Jarmark Rozmaitości czy atrakcje dla dzieci. Od kilku lat w
piknikowy krajobraz wpisuje się Festiwal Smaków Food Trucków i Strefa Browarów
Rzemieślniczych. Nowością były Jarmarki Sztuki i Rękodzieła, które zawitały na
zadrzewionych alejkach. Piknikową scenę zastąpiło Studio Rotunda tworzone
wspólnie z portalem wSzczecinie.pl.
Na ogromnym telebimie ustawionym w centrum festiwalu można było obejrzeć
wywiady z zaproszonymi gośćmi i relacje na żywo z terenu imprezy.

Po raz 29, podczas Pikniku, odbyły się targi MARKET TOUR. Swoje stoiska
przygotowały zarówno miasta z całej Polski, uzdrowiska i obiekty SPA, organizacje
turystyczne, jak i przewoźnicy czy obiekty związane ze sportem
i podróżami. W znakomitym towarzystwie organizacji turystycznych – Małopolskiej
OT, Zachodniopomorskiej Regionalnej OT, a także lokalnych OT – LOT w Toruniu,
LOT w Mielnie i LOT „Serce Kaszub”, nie mogło zabraknąć stoiska promocyjnego
Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Turystom zaprezentowaliśmy walory
turystyczne MDW E70, a wodniacy sięgnęli po przygotowane przewodniki i

Strona 2/3

https://mdwe70.pl/
https://pikniknadodra.pl/


praktyczne mapy. Możliwość wymiany doświadczeń, oczekiwań i omówienia
planów wakacyjnych na następny sezon, to tylko niektóre tematy poruszane w
rozmowach z amatorami turystyki wodnej.

Na podstawie materiałów ZART Sp. z o.o., zdjęcia: ZART Sp. z o.o.,
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