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To już 10 lat!
Opolską gościnnością przywitają Państwa na dziesiątych,
jubileuszowych Targach Turystyki „W stronę słońca”, organizatorzy.
Opole, tak chętnie odwiedzane przez gości z Polski
i z zagranicy, tym razem zaprasza na jubileusz „Święta Turystyki”.
Czas, który Państwo spędzą w naszym mieście w dniach
6, 7 i 8 maja będzie jednym z miłych wspomnień, które pozostaną na zawsze w pamięci.
• 3 dni targowe (czwartek, piątek, sobota)
• centrum miasta – opolski Rynek
• ponad 100 wystawców, w tym z zagranicy
• ok. 20 tys. zwiedzających
• imprezy towarzyszące, konkursy z nagrodami
• wstęp wolny dla zwiedzających
• estetyczna forma organizacji przestrzeni w samym
sercu Opola
• ciekawe prezentacje ofert z całego świata
• profesjonalnie przeprowadzona kampania reklamowa
• bogaty program artystyczny na scenie targowej
W najatrakcyjniejszym miejscu Opola, w scenerii zabytkowych kamieniczek, między kawiarniami i restauracjami,
w specjalnie przeznaczonych do prezentacji targowych
drewnianych domkach oraz pod dachem pawilonu wystawienniczego, wystawcy z kraju i zagranicy zaprezentują
swoje oferty.
Na targi zapraszamy:
• kraje, miasta i regiony zagraniczne
• miasta, gminy i regiony z Polski
• gospodarstwa agroturystyczne, hotele, pensjonaty
• biura podróży
• organizacje turystyczne
• uzdrowiska, spa
• stowarzyszenia turystyczne.
Zapraszamy!

10. Międzynarodowe Targi Turystyki
opolski rynek, 6-8 maja 2010

Agencja Reklamowa PROFIL
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole
T/F 77 456 43 65, T 77 453 09 06
www.profil.pl

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Już po raz dziesiąty w Opolu odbywają się Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca”. Impreza wrosła
w kalendarz wydarzeń promocyjnych organizowanych
w naszym mieście. Dzięki temu, z roku na rok, udaje się na
opolski rynek zaprosić coraz liczniejszą grupę wystawców
oraz mieszkańców zainteresowanych ofertą turystyczną
przygotowaną z myślą o turystach lubiących różnorodne
formy wypoczynku. Przy tej okazji promowane są także
tak zwane produkty turystyczne charakterystyczne dla
naszego miasta i regionu, a swoją ofertę prezentują liczne
biura podróży i miasta, w tym połączone partnerskimi porozumieniami z Opolem i województwem opolskim.
Nasze miasto i województwo posiadają wiele atrakcji turystycznych, które stanowią podstawę rozwoju tego sektora
usług. Staramy się pamiętać także o konieczności poszerzania katalogu atrakcji turystycznych. Z tego właśnie powodu w Opolu w ciągu ostatnich lat udało się zrekonstruować
fragmenty średniowiecznych murów obronnych, oświetlić
zabytkowe kamieniczki nad Młynówką i przygotować projekt uatrakcyjnienia nadbrzeży przepływającej przez miasto rzeki Odry, a także rozpocząć modernizację amfiteatru.
Jestem przekonany, że realizacja tych zamierzeń zwiększy
liczbę atrakcji turystycznych przyciągających gości zainteresowanych naszym miastem i województwem, dzięki
czemu będziemy mieć szansę uzyskania statusu regionu
aktywnego wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców innych części kraju oraz gości zagranicznych.
Gościom targów i wystawcom życzę dużego zainteresowania przygotowaną ofertą turystyczną, wielu udanych
kontaktów handlowych oraz „odkrycia” piękna naszego
miasta i regionu. Organizatorom targów serdecznie gratuluję udanego pomysłu oraz jego konsekwentnej realizacji
przez ostatnich dziesięć lat.
						
Prezydent Miasta Opola
Ryszard Zembaczyński

Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca” obchodzą mały jubileusz – już po raz dziesiąty proponują Opolanom
atrakcyjne oferty turystyczne, prezentują atrakcje różnych
zakątków kraju i świata. Przez kilka targowych dni gospodarze stoisk zapraszają wszystkich na opolski rynek, gdzie
wśród ofert biur podróży, hoteli, gospodarstw turystycznych, polskich miast i regionów oraz ofert zagranicznych
każdy może znaleźć atrakcyjny dla siebie sposób spędzania wolnego czasu.
Ale oprócz bogactwa ofert wypoczynku z kraju i świata,
podczas Targów można poznać także atrakcje kulturalne
i walory turystyczne naszego regionu. Mam nadzieję, że
Targi odkryją przed Państwem wiele ciekawych zakątków
województwa opolskiego, do których zechcą zawitać nowi
turyści. W naszym regionie jest wiele pięknych miejsc, do
których zapraszamy gości z kraju i z zagranicy – piękne
lasy, jeziora, góry, wiele cennych zabytków, ciekawe szlaki turystyczne piesze i rowerowe to nasze atuty. Gościnni mieszkańcy Opolszczyzny z radością powitają każdego
przybysza.
Jestem przekonany, że podczas tegorocznych Targów
każdy znajdzie coś, co go zainteresuje i zachęci do ciekawego spędzenia urlopu. Życzę wszystkim wielu inspiracji
podczas zwiedzania targowych stoisk oraz zawsze udanego wypoczynku wakacyjnego.
Marszałek Województwa Opolskiego
Józef Sebesta
Drodzy Państwo!
Z przyjemnością zapraszmy Państwa na 10. Jubileuszowe Targi Turystyki „W stronę słońca” w dniach 6-8 maja
2010. Miło nam bardzo, że kojarzone z Festiwalem Polskiej
Piosenki Opole, stało się również znane z organizacji Targów Turystyki. Impreza ta gromadzi w jednym miejscu ludzi szukających inspiracji, prezentując możliwości rekreacji
i rozrywki oraz sposoby na ciekawe i niekonwecjonalne
spędzenie wolnego czasu lub urlopu.
Serdecznie zapraszamy Wystawców do udziału w targach, życząc niezapomnianych wrażeń z pobytu w naszym
mieście.
Organizator
Agencja Reklamowa PROFIL
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Rekomendacje
targów wystawione
przez wystawców

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Regionalna Organizacja Turystyczna Toruń,
Miasto Toruń

W imieniu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej pragnę podziękować Agencji Reklamowej Profil za
zorganizowanie tegorocznej edycji Targów Turystyki
w Opolu, która odbyła się w dniach 7–9 maja. Standard
imprezy potwierdził Państwa profesjonalizm i rzetelność.
Połączenie pasji i wiedzy na temat rynku turystycznego przyczyniły się do wykreowania miejsca, którego
atmosfera pozwala nam na bliższe poznanie naszych
Klientów i nawiązanie z nimi przyjacielskich kontaktów.
Terminowość, otwartość i dostępność to niewątpliwie
Państwa atuty. Najważniejsze jednak wydało mi się indywidualne podejście do swoich klientów, które odczuć można było lepiej niż na innych krajowych imprezach. Udział w targach był dla nas dużą przyjemnością
i pomógł nam sprawnie zrealizować zakładane cele.
Gratulujemy sukcesu, i liczymy na dalszą równie udaną współpracę.

Międzynarodowe Targi Turystyki w Opolu to dobra okazja
do zaprezentowania potencjału turystycznego regionów
i podmiotów branży turystycznej.
W pamięć zapadła mi najbardziej przyjazna atmosfera
i rzesze mieszkańców Opolszczyzny przybywających na
stoisko Torunia.
Dla wystawcy sukcesem jest efektywna promocja i dotarcie z ofertą do dużej grupy odwiedzających stoiska wystawiennicze. Targi w Opolu dały nam taką możliwość, za
co serdecznie dziękuję organizatorom.

Maciej Borucki
Specjalista ds. promocji

Emilia Depczyńska
Lokalna Organizacja Turystyczna Toruń

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
W dniach 7-9 maja 2009 roku jako reprezentanci Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach Turystycznych
„W stronę słońca” w Opolu. Byliśmy pozytywnie zaskoczeni sprawną organizacją imprezy, a przede wszystkim niezwykłym zainteresowaniem turystów ofertą turystyczną
Podkarpacia. Nasz udział w opolskich targach okazał się
trafionym kierunkiem promocji turystycznej Województwa
Podkarpackiego. A jeśli nadaży się kolejna taka okazja to
z pewnością przyjedziemy do Opola w następnym roku.
Janusz Danak, Maciej Bednarz
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Imprezy
towarzyszące
Tradycją Międzynarodowych Targów Turystyki „W stronę
słońca” jest bogaty program artystyczny, liczne pokazy,
konkursy z nagrodami oraz imprezy towarzyszące.
Wyjątkowo wspomina się: Zawody w Lotach Balonowych, Opolski Festiwal Bungy (skoki na linie z dźwigu
w przebraniu), Opolskie Zawody w Skateboardingu, pokazy Mistrza Świata w trikach bilardowych oraz spotkania ze
znanymi podróżnikami, m.in. z Krzysztofem Wielickim.
Gościem honorowym 9. Międzynarodowych Targów Turystyki był Robert Makłowicz, który zaprezentował swój
kunszt kulinarny, a jego wspaniałe potrawy mogli kosztować odwiedzający targi.
Emocji dostarczały także: pokazy sztuk walki, zjazdy tyrolskie, walki rycerskie, pokazy akrobacji rowerowych, parkour, przejażdżki konne oraz występy Mażoretek.
Targi w Opolu zapewniają całym rodzinom ciekawe
spędzenie czasu. Nie zapominamy nigdy o najmłodszych,
szykując dla nich specjalny program, zabawy, konkursy
z nagrodami.
Targom towarzyszą również wystawy fotograficzne ukazujące najpiękniejsze zakątki Opola, Opolszczyzny, pięknych
regionów Polski oraz świata:
• Opole retro, Opole dziś,
• Wystawa fotografii Wojciecha Cejrowskiego.
Podczas 10. Międzynarodowych Targów Turystyki „W stronę słońca” gwarantujemy liczne atrakcje dla zwiedzających
i wystawców.
Wszystko po to, aby uatrakcyjnić targi, zachęcić do ich
odwiedzenia jak największą ilość osób oraz stworzyć wyjątkowe wydarzenie, które pozwoli mile spędzić czas zwiedzającym oraz wystawcom.
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Gość specjalny
Martyna
Wojciechowska
Dziennikarka i podróżniczka. Redaktor naczelna magazynów National Geographic Polska i National Geographic Traveler. Od 1998 roku związana z telewizją TVN („Big Brother”,
„Automaniak”, „Misja Martyna”, „Dzieciaki z klasą”), dla której zrealizowała ostatnio cykl reportaży „Kobieta na krańcu
świata”.
Kobieta wielu pasji. Ukończyła Rajd Paryż-Dakar (2002 r.)
jako pierwsza kobieta z Europy Środkowo-Wschodniej. Zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu Transyberia (2003 r.) Zdobyła sześć szczytów zaliczanych do korony
Ziemi, w tym największą górę świata – Mount Everest
(2006 r.). Autorka książek „Przesunąć horyzont”, „Etiopia. Ale
czat!”, „Kobieta na krańcu świata”.
Martyna na naszych Targach
Martyna Wojciechowska będzie gościem na naszych targach
w sobotę 8 maja.
Planowany jest pokaz multimedialny, spotkanie ze zwiedzającymi targi oraz sprzadaż jej książek.
Jednak największą atrakcją dla wystawców i gości targowych będą zjazdy tyrolskie z wieży ratuszowej na płytę rynku, które zostaną zainaugurowane przez Martynę
i będą dostępne dla wystawców i zwiedzających.
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Atrakcje
i konkursy
dla wystawców
Dla Wystawców 10. Międzynarodowych Targów Turystyki „W stronę słońca” przygotowaliśmy konkurs oraz kilka
atrakcji. Mamy nadzieję, że udział w targach pozwoli nawiązać wiele nowych i wartościowych kontaktów, nie tylko służbowych, a czas spędzony w Opolu będzie miłym
wspomnieniem.
Jeden z wieczorów spędzimy z Państwem na uroczystym
bankiecie, który ma na celu integrację wystawców oraz
zaproszonych gości, w tym przedstawicieli władz miasta
i regionu oraz dziennikarzy. Mamy nadzieję, że będziecie
się Państwo dobrze bawić!
W trakcie 10. Międzynarodowych Targów Turystyki „W stronę
słońca” jury wytypuje zwycięzców w 3 kategoriach:
- najciekawsza prezentacja
- najlepszy produkt
- profesjonalne przygotowanie materiałów promocyjnych.
Czekają na Państwa również inne ciekawe niespodzianki
przygotowane, między innymi, przez Travel Trade Gazette!
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Laureaci
9. Międzynarodowych
Targów Turystyki
Nagrody główne:
Kraj Ołomuniecki
– za najciekawszą ekspozycję oraz najlepiej opracowane materiały promocyjne
Miasto Toruń
– za najlepszą prezentację na targach
Województwo Podkarpackie
– za różnorodność produktów turystycznych
Wyróżnienia:
Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego oraz
Opolska Organizacja Turystyczna
– za prezentację Śląska Opolskiego
Burgundia, Francja
– za kulinarny produkt regionalny
Dzika Chata
– za ciekawą ofertę aktywnego wypoczynku
Arad, Rumunia
- najbardziej popularne stoisko wśród zwiedzających
Poczdam, Niemcy
- za profesjonalne materiały promocyjne
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Domki targowe
Atrakcyjna forma ekspozycji materiałych promocyjnych

możliwość otwacia domku na trzy strony:
3 lady i 3 zadaszenia

możliwośc podłączenia
oświetlenia

4 składane półki
wewnątrz domku

możliwość podłączenia
przyłącza elektrycznego

zabezpieczenie zamkiem
patentowym i ryglami

60 cm
220 cm

solidna konstrukcja

240 cm
360 cm

280 cm
60 cm

60 cm
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Powierzchnia
dla wystawców
Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca” przez
pierwsze 6 lat odbywały się w Hali Widowiskowo – Sportowej „Okrąglak”.
Trzy lata temu zmieniliśmy ich formułę i przenieśliśmy
całą imprezę na opolski Rynek oraz rezygnowaliśmy z pobierania opłaty za wstęp na targi. Tym samym uczyniliśmy
ofertę Wystawców bardziej dostępną dla zwiedzających.

Punkty świetlne

Opis na fryzie

Wystawcy mają do wyboru:
Drewniany domek targowy
Cena: 2600 zł nett0
Miejsce pod arkadami Ratusza - 4 m2
Cena: 650 zł netto
Powierzchnia zewnętrzna – odkryta
Cena: 150 zł nett0/m2
Stoisko 4 m2
powierzchnia zabudowana w pawilonie targowym
Cena: 840 zł nett0

Przyłącze elektryczne

Stoisko 6 m2
powierzchnia zabudowana w pawilonie targowym
Cena: 1260 zł nett0
Stoisko 9 m2
powierzchnia zabudowana w pawilonie targowym
Cena: 1890 zł nett0
Stoisko niezabudowane w pawilonie targowym
(duży namiot ustawiony na czas targów na Rynku)
Cena: 165 zł nett0/m2
Wystawcy zagospodarowują powierzchnię niezabudowaną we własnym zakresie. Mogą ewentualnie skorzystać z dodatkowego wyposażenia oferowanego
w karcie zgłoszenia oraz domówić podłączenie energii
elektrycznej.
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Mapa atrakcji
Opolszczyzny
Namysłów

Wołczyn

Zamek w Brzegu
Kluczbork

Olesno

Brzeg

Skansen w Bierkowicach

Jeziora Turawskie

Ruiny w Kopicach

Dobrodzień
Ozimek

Grodków

Kolonowskie

Opole
Niemodlin

Jezioro Otmuchowskie

Krasiejów
Zamek w Izbicku

Zamek w Mosznej

Strzelce Opolskie
Krapkowice

Gogolin

6
Kamień
Śląski

Nysa
Paczków

9

Zdzieszowice

Jezioro Nyskie
Głogówek
Głuchołazy

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie

Kędzierzyn-Koźle

Prudnik

Góra Świętej Anny

Moszczanka
Pokrzywna
Jarnołtówek
Głubczyce

Kietrz
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Opolskie na szóstkę
„Jest taka kraina, w której wszystko poukładano tak, by cieszyło oczy, uszy, a nawet podniebienie. Wiadomo - to Opolszczyzna, z jej życzliwymi i zapobiegliwymi ludźmi, którzy potrafili docenić uroki przyrody, dorobek przodków, a także
nowoczesność, która tutaj nie dzieje się na gruzach Starego,
a jest tego dziedzictwa twórczym rozwinięciem” TTG Polska, 2009.
Jurapark Krasiejów

Jezioro Nyskie

Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach

Zamek Piastów Śląskich w Brzegu
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Doskonałe walory klimatyczne i przyrodnicze Opolszczyzny pozwalają rozwijać się turystyce. Z racji ukształtowania terenu (Wyżyna Śląska, Nizina Śląska i część Pogórza
Sudeckiego, dolina Odry) odpoczywać tu można latem
i zimą.
Dużą część obszaru zajmują lasy, na terenie których
utworzono 4 parki krajobrazowe, wiele obszarów chronionego krajobrazu i rezerwatów przyrody. Największe
kompleksy leśne stanowią Bory Niemodlińskie, Stobrawskie, Lasy Lublinieckie i Raciborskie. Zwolenników pieszych
i rowerowych eskapad zainteresują szlaki turystyczne
w rejonie Góry Św. Anny oraz w okolicach Gór Opawskich,
leżących na granicy z Czechami.
W miejscowościach Moszczanka, Pokrzywna, Jarnołtówek powstało wiele nowoczesnych ośrodków wypoczynkowych z pełnym zapleczem fizykoterapeutycznym
(m. in. basen, masaże klasyczne i wodne). W Kamieniu Śląskim działa nowoczesne sanatorium, które jako pierwsze
w Polsce zastosowało metody leczenia dr. Kneippa. W tej
miejscowości powstaje także lotnisko regionalne. Na miłośników kąpieli i sportów wodnych czekają na Opolszczyźnie zbiorniki w Turawie pod Opolem oraz leżące u podnóża
Gór Opawskich jeziora Nyskie i Otmuchowskie.
Śląsk Opolski jest regionem bogatym w zabytki budownictwa różnych epok, poczynając od gotyckich zamków
obronnych poprzez barokowe pałace, aż po XIX wieczne
kameralne dworki. Wielkim zainteresowaniem cieszą się
takie obiekty architektoniczne, jak m.in. zamek w Mosznej, ruiny XIX wiecznego pałacu w Kopicach, zamek Piastów Śląskich w Brzegu, jak również późnobarokowy pałac
w Kamieniu Śląskim.
Będąc na Opolszczyźnie nie można ominąć Krasiejowa,
miejscowości w gminie Ozimek, gdzie kilka lat temu dokonano jednego z największych na świecie odkryć stanowisk
paleontologicznych. Znalezione tam skamieniałości szczątków gadów triasowych pochodzą sprzed 225 mln lat i są
bardzo dobrze zachowane. Na terenie wykopalisk powstał
pawilon paleontologiczny, gdzie można oglądać wykopaliska w miejscu ich znalezienia, a w przyszłości powstanie
kompleks muzealno-turystyczny, który będzie jedną z ciekawszych atrakcji regionu.
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1. Restauracja Starka
2. Restauracja Maska /Pub Laboratorium
3. Pub/restauracja/klub U Papy Musioła (Musiołówka)
4. Restauracja Radiowa
5. Restauracja/pub/hotel Szara Willa
6. Restauracja/pub Don Vito

Restauracje i puby

1. Hotel Piast
2. Hotel Zaodrze
3. Hotel Mercure
4. Hotel Zacisze
5. Hotel Szara Willa
6. Hotel Festival

Hotele

1. Kino Helios/Centrum Handlowe Solaris
2. Teart Lalki i Aktora im. A. Smolki
3. Teatr im. J. Kochanowskiego
4. Galeria Sztuki Współczesnej
5. Galeria im. Jana Cybisa
6. Galeria ZPAP Na Piętrze
7. Muzeum Śląska Opolskiego
8. Kino Studio
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Atrakcje Opola
Opole to jedno z najstarszych miast w Polsce. Na wyspie Pasieka archeolodzy odkryli „Ostrówek” – wczesnośredniowieczny gród opolan, częściowo eksponowany
w Muzeum Śląska Opolskiego.
W centrum miasta zachował się średniowieczny, szachownicowy układ urbanistyczny. Sieć prostopadle przecinających się uliczek biegnie do centralnie położonego
Rynku z Ratuszem pośrodku. Otaczają go, w większości
zrekonstruowane, przepiękne barokowe kamieniczki.
W pobliżu, przy ulicy Zamkowej, stoi Kościół Franciszkanów. W krypcie grobowej pod prezbiterium pochowane są
szczątki opolskich Piastów.
Najstarsza ulica Opola, Szpitalna, prowadzi do katedry
św. Krzyża, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej
Opolskiej. Wśród wielu cennych zabytków stoi tu wspaniała
gotycka chrzcielnica kamienna. Tutaj też mieści się kaplica
z grobowcem ostatniego księcia opolskiego Jana Dobrego.
Niedaleko, na wzgórzu, wznosi się kościół „Na Górce”,
upamiętniający pobyt w Opolu św. Wojciecha. Łączą się
z nim zabudowania dawnego klasztoru dominikanów,
a dzisiaj Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego. Wokół
zgromadzonych zostało wiele rzeźb, wśród nich alegoria „Czterech Pór Roku” Hartmanna. Na dnie dawnej fosy
zamkowej ustawiono pomnik św. Krzysztofa dłuta Carna
Kerna.
Charakterystyczną Wieżę Piastowską i wizerunek opolskiego amfiteatru dzięki Krajowemu Festiwalowi Piosenki
Polskiej, zna cała Polska. Na opolskim Rynku można podziwiać Aleję Gwiazd Polskiej Piosenki - w bruku wmurowano już kilkanaście gwiazd poświęconych polskim artystom. Opole to miasto zieleni. Okolone starodrzewiem
bulwary wokół Młynówki są jednym z wielu ulubionych
miejsc spacerowych opolan. Zachwyt wzbudza „Opolska
Wenecja” - w wodzie przeglądają się fasady kamieniczek
wzniesionych na fundamencie średniowiecznych murów
miejskich, wspaniale oświetlone nocą. Poleca się także
w samym Opolu zwiedzenie ZOO, spacer po wyspie Bolko,
panoramę z Wieży Piastowskiej.
Jak żyli Opolanie w dawnych czasach, pokazuje bierkowicki skansen. Muzeum Wsi Opolskiej przenosi turystę do
epoki drewnianych chałup z klepiskiem, kuźni z miechami,
pasiek, młynów, do epoki pieczenia domowego chleba
i jadania z glinianych garnków.
Serdecznie zapraszamy – prastare Opole jest dzisiaj
przepięknym miastem pełnym zabytków i wielu urokliwych miejsc. Miastem, które warto odwiedzić i w którym
warto się choć na chwilę zatrzymać.

10. Międzynarodowe Targi Turystyki
opolski rynek, 6-8 maja 2010
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Targi w prasie
„Zorganizowane po raz pierwszy w marcu 2000 roku
Międzynarodowe Targi Turystyki, Sportu i Wypoczynku W stronę słońca okazały się ogromnym sukcesem
pod względem zainteresowania zarówno wystawców, jak
i zwiedzających”.
TTG
2000
„Opolskie targi W stronę słońca w większym stopniu zostały zauważone przez miejscowe władze i branżę turystyczną. Pozytywnie na ich rozwój wpływa połączenie funkcji
handlowych z wydarzeniem plenerowym, które w ładnej
scenerii opolskiego rynku stało się wielkim świętem turystyki, urozmaiconym licznymi atrakcjami”.
Jan Wysokiński Rynek podróży
2009

„Ze smakołykami przyjechali do Opola przedstawiciele gminy Michałowo w województwie podlaskim. Jak przystało na
ekologiczną gminę, częstujemy naszych gości tym co mamy
najlepsze i najzdrowsze - mówi Luba Aksiucik. W sobotę będzie serwować podroby - kaszankę, salceson, pasztetową,
a w niedzielę wędliny”.
Nowa Trybuna Opolska
2004
„Poza biurami podróży pokazały się stowarzyszenie agroturystyczne i krajoznawcze. Do Opola przyjechały najbardziej atrakcyjne regiony polski: Kaszuby, Suwalszczyzna,
Pieniny, Podhala. Z zagranicznych regionów zaprezentowały się Ukraina, Hiszpania, Niemcy i Węgry”.
Nowa Trybuna Opolska
2004

„Na zaproszenie Urzędu Miasta Opola przyjechały zaprzyjaźnione miasta partnerskie - Poczdam (Niemcy),
Alytus (Litwa), Grasse (Francja). Ofertę spędzenia wakacji
przedstawiły: Ukraina, Hiszpania, Niemcy, Węgry i Czechy.
Byli to goście z regionów partnerskich współpracujących
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego”.
TTG Polska
2004
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