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Targi Turystyczne  „W stronê s³oñca” to wydarzenie, 

w którym warto wzi¹æ udzia³. S¹ one bowiem okazj¹  do prezentacji 

ró¿norodnej oferty turystycznej,  nie tylko opolskich biur podró¿y    

ale tak¿e biur promocji zaprzyjaŸnionych  z   Opolem   samorz¹dów. 

Na opolskim rynku prezentowana jest szeroka gama propozycji 

dotycz¹cych spêdzenia wolnego czasu. Jestem przekonany,           

¿e ka¿dy znajdzie tu dla siebie coœ interesuj¹cego. 

Prezydent  Miasta  Opola

Szanowni Pañstwo,

W tym roku po raz dziewi¹ty Opole bêdzie miejscem organizacji 

Miêdzynarodowych Targów Turystyki  „W stronê s³oñca”. 

Cieszê siê, ¿e Samorz¹d Województwa Opolskiego jest 

gospodarzem tej imprezy, która na sta³e wesz³a do  

regionalnego kalendarza imprez wystawienniczo - targowych. 

Targi s¹ przecie¿ wspania³¹ okazj¹ promocji tego,                    

co najciekawsze, do zaprezentowania atrakcji kulturalnych        

i walorów turystycznych zarówno naszego regionu,               

jak i regionów z  nami zaprzyjaŸnionych. 

 Opolszczyzna to jeden z bardziej atrakcyjnych regionów Polski, 

to taka Polska w pigu³ce. Mo¿na tu znaleŸæ wiele atrakcji 

krajobrazowych, usytuowanych w rejonie Gór Opawskich, 

Góry Œw. Anny, Pokrzywnej czy Jarno³tówka. S¹ liczne zamki       

i pa³ace, a wœród nich te najbardziej znane w Brzegu, Mosznej 

czy Kamieniu Œl¹skim. Jest wspania³a Twierdza Nyska, a tak¿e 

ciekawe szlaki turystyczne – m.in. szlak Œredniowiecznych 

Polichromii Brzeskich i szlaki drewnianego budownictwa 

sakralnego oraz niezwykle interesuj¹ce wykopaliska 

paleontologiczne w Krasiejowie. Nasze gospodarstwa 

agroturystyczne, w piêknych wsiach opolskich, oferuj¹ 

wspania³y wypoczynek najbardziej wymagaj¹cym turystom.

Mam nadziejê, ¿e Targi na nowo odkryj¹ przed Pañstwem 

liczne atrakcje turystyczne województwa opolskiego,             

do którego zawitaj¹ nowi goœcie krajowi i zagraniczni, a tak¿e 

bêd¹ szans¹ do nawi¹zania nowych kontaktów                         

z przedstawicielami ró¿nych krajów. Zapraszam serdecznie    

do poznania atrakcji turystycznych Opolszczyzny oraz ¿yczê 

zawsze udanego wypoczynku w naszym regionie.

                           

Marsza³ek Województwa Opolskiego

 Józef Sebesta

                                                                                  

Ryszard  Zembaczyñski
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WIELKIE  ŒWIÊTO  TURYSTYKI

od 7 do 9 maja 2009 na opolskim Rynku
Polska  i  œwiat   na  wyci¹gniêcie  rêki !

-  3 dni targowe (czwartek, pi¹tek, sobota), 
    w tym Dzieñ Europy (9 maja)
-  centrum miasta – opolski Rynek 
-  estetyczna forma organizacji przestrzeni 
-  oko³o 100 wystawców, w tym z zagranicy
-  ciekawe prezentacje ofert z ca³ego œwiata
-  wstêp wolny
-  ok. 10 tys. zwiedzaj¹cych
-  imprezy towarzysz¹ce, konkursy z nagrodami
-  bogaty program artystyczny na scenie targowej
-  profesjonalnie przeprowadzona kampania reklamowa 

W najatrakcyjniejszym miejscu Opola, na Rynku, w scenerii 
zabytkowych kamieniczek, miêdzy kawiarniami i restauracjami,      
w specjalnie przeznaczonych do prezentacji targowych 
drewnianych domkach oraz pod zadaszeniem pawilonu 
wystawienniczego, wystawcy z kraju i zagranicy prezentuj¹ swoj¹ 
ofertê.

Na  targach goœcimy:

-  wystawców z Indonezji, Niemiec, Litwy, Czech, 
    Wêgier, Ukrainy, Rumunii
-  przedstawicieli miast i regionów z Polski 
-  gospodarstwa agroturystyczne, hotele, pensjonaty
-  biura podró¿y
-  organizacje turystyczne 
-  uzdrowiska 
- stowarzyszenia turystyczne.

           

Zapraszamy do Opola!
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ATRAKCJE / IMPREZY TOWARZYSZ¥CE

Tradycj¹ Miêdzynarodowych Targów Turystyki „W stronê s³oñca”    

jest bogaty program artystyczny, liczne pokazy, konkursy                   

z nagrodami oraz imprezy towarzysz¹ce. 

Wyj¹tkowo wspomina siê: Zawody w Lotach Balonowych, Opolski 

Festiwal Bungy (skoki na linie z dŸwigu w przebraniu), Opolskie 

Zawody w Skateboardingu, pokazy Mistrza Œwiata w trikach 

bilardowych oraz spotkania ze znanymi podró¿nikami,                 

m.in.  z   Krzysztofem   Wielickim. 

Emocji dostarcza³y tak¿e: pokazy sztuk walki, zjazdy tyrolskie, walki 

rycerskie, pokazy akrobacji rowerowych, parkour, przeja¿d¿ki konne 

oraz wystêpy Ma¿oretek.

Targi w Opolu zapewniaj¹ ca³ym rodzinom ciekawe spêdzenie czasu. 

Nie zapominamy nigdy o najm³odszych, szykuj¹c dla nich specjalny 

program, zabawy, konkursy z nagrodami. 

Targom towarzysz¹ równie¿  wystawy fotograf iczne             

ukazuj¹ce najpiêkniejsze zak¹tki  Opola („Opole retro, Opole dziœ”),  

Opolszczyzny, piêknych  regionów  Polsk i oraz  krajów  partnerskich.

Podczas IX Miêdzynarodowych  Targów Turystyki „W stronê s³oñca” 

gwarantujemy liczne  atrakcje    dla   zwiedzaj¹cych   i    wystawców.

Wszystko to po to aby uatrakcyjniæ targi, zachêciæ do ich odwiedzenia 

jak najwiêksz¹ iloœæ osób oraz stworzyæ wyj¹tkowe wydarzenie,    

które pozwoli mile spêdziæ czas zwiedzaj¹cym oraz wystawcom.

Goœæ specjalny: 
Robet Mak³owicz
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Stoiska targowe pod arkadami Ratusza
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OPIS DREWNIANYCH DOMKÓW  TARGOWYCH

Szybki monta¿ oraz mo¿liwoœæ  ekspozycji w  dowolnym  miejscu, 

sprawiaj¹, iz sa one bardzo atrakcyjna forma prezentacji produktów.

Atuty naszych domków:

- atrakcyjny wyglad

- stabilna konstrukcja

- 4 skladane pólki wewnetrzne

- domki otwierane sa na trzy strony: 3 lady i 3 zadaszenia

- zabezpieczenie zamkiem patentowym i ryglami 

- mo¿liwoœæ dostawienia sto³u i krzese³

- mozliwosc przy³¹cza elektrycznego

- mo¿liwoœæ oœwietlenia w domku

po roz³o¿eniu  10,08m
2

wewn¹trz  5,28m
2

3,6m

2,4m

2
,8

m

2
,2

m

60cm 60cm

60cm

bok po roz³o¿eniu
(LADA)

PRZÓD

Domek targowy - rzut z góry
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opis na fryzie

punkty  œwietlne

gniazdka elektryczne

identyfikatory

zaproszenie na bankiet

                                   Stoisko zabudowane w pawilonie

2

2

2

2

2

2

POWIERZCHNIA DLA WYSTAWCÓW

Miêdzynarodowe Targi Turystyki „W stronê s³oñca” przez pierwsze   
6 lat odbywa³y siê w Hali Widowiskowo – Sportowej „Okr¹glak” .
Dwa lata temu zmieniliœmy ich formu³ê i przenieœliœmy ca³¹ imprezê 
na opolski Rynek oraz rezygnowaliœmy z pobierania op³aty za wstêp 
na targi. Tym samym uczyniliœmy ofertê Wystawców bardziej 
dostêpn¹ dla zwiedzaj¹cych.

Wystawcy maj¹ do wyboru:
- drewniane domki targowe
- miejsca pod arkadami Ratusza
- powierzchniê zewnêtrzn¹ - odkryt¹
- stoiska w pawilonie targowym
   (du¿ym namiocie ustawianym na czas targów na Rynku)

Przyk³adowe koszty najczêœciej
 zamawianych powierzchni:

Drewniany domek targowy – 2600 z³ 

Miejsce pod arkadami Ratusza - 4 m   - 650 z³ 

Powierzchnia zewnêtrzna – odkryta - 150 z³ /m

Stoisko 4 m 
powierzchnia zabudowana w pawilonie targowym
Cena : 840 z³ 

Stoisko 6 m 
powierzchnia zabudowana w pawilonie targowym
Cena : 1260 z³ 

Stoisko 9 m 
powierzchnia zabudowana w pawilonie targowym
Cena : 1890 z³ 

Stoisko niezabudowane  w   pawilonie   targowym  -  165 z³ /m 
Wystawcy zagospodarowuj¹ powierzchniê we w³asnym zakresie – 
swoim stoiskiem targowym. Mog¹ ewentualnie skorzystaæ               
z dodatkowego wyposa¿enia oferowanego w Karcie Zg³oszenia 
oraz domówiæ pod³¹czenie energii elektrycznej.
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ATRAKCJE / KONKURSY  DLA WYSTAWCÓW

Dla Wystawców IX Miêdzynarodowych Targów Turystyki „W stronê 

s³oñca” przygotowaliœmy kilka atrakcji oraz konkurs. 

Mamy nadziejê, ¿e udzia³ w targach pozwoli nawi¹zaæ wiele 

nowych i wartoœciowych kontaktów, nie tylko s³u¿bowych ;-),          

a czas spêdzony w Opolu bêdzie mi³ym wspomnieniem.

Jeden z wieczorów spêdzimy z Pañstwem na uroczystym bankiecie, 

który ma na celu integracjê Wystawców oraz zaproszonych goœci,   

w tym przedstawicieli w³adz miasta i regionu oraz dziennikarzy. 

Mamy nadziejê, ¿e bêdziecie siê Pañstwo  dobrze bawiæ  ;-)

Zaprosimy Pañstwa równie¿ do zwiedzenia Opola. Zostanie 

specjalnie dla Pañstwa zorganizowane study tour. Zobaczycie 

najpiêkniejsze miejsca naszego miasta oraz odbêdziecie spacer     

po jednym z najpiêkniejszych  w Europie ogrodów zoologicznych.

W trakcie IX Miêdzynarodowych Targów Turystyki „W stronê 

s³oñca”        jury      wytypuje    zwyciêzców     w    3    kategoriach:

- najciekawsza prezentacja

- najlepszy produkt 

- profesjonalne przygotowanie materia³ów promocyjnych.

Czekaj¹ na Pañstwa równie¿ inne niespodzianki ;-)
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ATRAKCJE OPOLA

Opole to jedno z najstarszych miast w Polsce. Na wyspie Pasieka 

archeolodzy odkryli „Ostrówek” – wczesnoœredniowieczny gród 

opolan, czêœciowo eksponowany w Muzeum Œl¹ska Opolskiego.

W centrum miasta zachowa³ siê œredniowieczny, szachownicowy 

uk³ad urbanistyczny. Sieæ prostopadle przecinaj¹cych siê uliczek 

biegnie do centralnie po³o¿onego Rynku z Ratuszem poœrodku. 

Otaczaj¹ go, w wiêkszoœci zrekonstruowane, przepiêkne barokowe 

kamieniczki. W pobli¿u, przy ulicy Zamkowej stoi Koœció³ 

Franciszkanów. W krypcie grobowej pod prezbiterium pochowane 

s¹ szcz¹tki opolskich Piastów.

Najstarsza ulica Opola, Szpitalna, prowadzi do katedry œw. Krzy¿a, 

gdzie znajduje siê cudowny obraz Matki Boskiej Opolskiej. Wœród 

wielu cennych zabytków stoi tu wspania³a gotycka chrzcielnica 

kamienna. Tutaj te¿ mieœci siê kaplica z grobowcem ostatniego 

ksiêcia opolskiego Jana Dobrego. 

Niedaleko, na wzgórzu, wznosi siê koœció³ „Na Górce”, 

upamiêtniaj¹cy pobyt w Opolu œw. Wojciecha. £¹cz¹ siê z nim 

zabudowania dawnego klasztoru dominikanów, a dzisiaj Collegium 

Maius Uniwersytetu Opolskiego. Wokó³ zgromadzonych zosta³o 

wiele rzeŸb, wœród nich alegoria „Czterech Pór Roku” Hartmanna. 

Na dnie dawnej fosy zamkowej ustawiono pomnik œw. Krzysztofa 

d³uta Carna Kerna. 

Charakterystyczn¹ Wie¿ê Piastowsk¹ i wizerunek opolskiego 

amfiteatru dziêki Krajowemu Festiwalowi Piosenki Polskiej, zna ca³a 

Polska.  Na opolskim Rynku mo¿na podziwiaæ Alejê Gwiazd Polskiej 

Piosenki - w bruku wmurowano ju¿ kilkanaœcie  gwiazd 

poœwiêconych polskim artystom. Opole to miasto zieleni. Okolone 

starodrzewiem bulwary wokó³ M³ynówki s¹ jednym z wielu 

ulubionych miejsc spacerowych opolan. Zachwyt wzbudza 

„Opolska Wenecja” - w wodzie przegl¹daj¹ siê fasady kamieniczek 

wzniesionych na fundamencie œredniowiecznych murów miejskich, 

wspaniale oœwietlone noc¹. Poleca siê tak¿e w samym Opolu 

zwiedzenie ZOO, spacer po wyspie Bolko, panoramê z Wie¿y 

Piastowskiej. 

Jak ¿yli Opolanie w dawnych czasach, pokazuje bierkowicki 

skansen. Muzeum Wsi Opolskiej przenosi turystê do epoki 

drewnianych cha³up z klepiskiem, kuŸni     z miechami, pasiek, 

m³ynów, do  epoki  pieczenia   domowego  chleba i jadania                 

z glinianych garnków.

Serdecznie zapraszamy – prastare Opole jest dzisiaj przepiêknym 

miastem pe³nym zabytków i wielu urokliwych miejsc. Miastem, 

które warto odwiedziæ i w którym warto siê choæ na chwilê 

zatrzymaæ.
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ATRAKCJE REGIONU OPOLSKIEGO

Doskona³e walory klimatyczne i przyrodnicze Opolszczyzny 

pozwalaj¹ rozwijaæ siê turystyce. Z racji ukszta³towania terenu 

(Wy¿yna Œl¹ska, Nizina Œl¹ska i czêœæ Pogórza Sudeckiego, dolina 

Odry) odpoczywaæ tu mo¿na latem i zim¹.

Du¿¹ czêœæ obszaru zajmuj¹ lasy, na terenie których utworzono 4 

parki krajobrazowe, wiele obszarów chronionego krajobrazu            

i rezerwatów przyrody. Najwiêksze kompleksy leœne stanowi¹ Bory 

Niemodliñskie, Stobrawskie, Lasy Lublinieckie i Raciborskie. 

Zwolenników pieszych i rowerowych eskapad zainteresuj¹ szlaki 

turystyczne w rejonie Góry Œw. Anny oraz w okolicach Gór 

Opawskich, le¿¹cych na granicy z Czechami.

W miejscowoœciach Moszczanka, Pokrzywna, Jarno³tówek powsta³o 

wiele nowoczesnych oœrodków wypoczynkowych z pe³nym 

zapleczem fizykoterapeutycznym (m. in. basen, masa¿e klasyczne    

i wodne). W Kamieniu Œl¹skim dzia³a nowoczesne sanatorium, które 

jako pierwsze w Polsce zastosowa³o metody leczenia dr. Kneippa.   

W tej miejscowoœci powstaje tak¿e lotnisko regionalne.                   

Na mi³oœników k¹pieli i sportów wodnych czekaj¹ na OpolszczyŸnie 

zbiorniki w Turawie pod Opolem oraz le¿¹ce u podnó¿a Gór 

Opawskich jeziora nyskie i otmuchowskie. 

Œl¹sk Opolski jest regionem bogatym w zabytki budownictwa 

ró¿nych epok, poczynaj¹c od gotyckich zamków obronnych 

poprzez barokowe pa³ace, a¿ po XIX wieczne kameralne dworki. 

Wielkim zainteresowaniem ciesz¹ siê takie obiekty architektoniczne, 

jak  m.in. zamek w Mosznej, ruiny XIX wiecznego pa³acu                  

w Kopicach, zamek Piastów Œl¹skich w Brzegu, jak równie¿ 

póŸnobarokowy pa³ac w Kamieniu Œl¹skim.

Bêd¹c na OpolszczyŸnie nie mo¿na omin¹æ Krasiejowa, 

miejscowoœci w gminie Ozimek, gdzie kilka lat temu dokonano 

jednego z najwiêkszych na œwiecie odkryæ stanowisk 

paleontologicznych. Znalezione tam skamienia³oœci szcz¹tków 

gadów triasowych pochodz¹ sprzed 225 mln lat i s¹ bardzo dobrze 

zachowane. Na terenie wykopalisk powsta³ pawilon 

paleontologiczny, gdzie mo¿na ogl¹daæ wykopaliska w miejscu ich 

znalezienia, a w przysz³oœci powstanie kompleks muzealno-

turystyczny, który bêdzie jedn¹ z ciekawszych atrakcji regionu. 

 
Muzeum Wsi Opolskiej - Bierkowice

Moszna - Zamek

Krasiejów - Dinopark

Brzeg - Zamek

Jezioro Nyskie


