Projekt: „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego 'Wspólne dziedzictwo”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WIZYTACH STUDYJNYCH
po województwie opolskim i czeskim pograniczu, organizowanych przez
Opolską Regionalną Organizację Turystyczną
Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić do wspólnego zwiedzania województwa
opolskiego wraz z czeskim pograniczem. Jest to obszar historycznie bardzo silnie ze sobą
powiązany, a związki te znajdują swoje odzwierciedlenie również w bogatej ofercie
turystycznej. Dziedzictwo kulturowe tego obszaru to przede wszystkim zabytki sakralne
i świeckie, miejskie układy urbanistyczne, obiekty techniki i militarne, a także tradycje ludowe
kultywowane do dziś. Region ten oferuje też bogate dziedzictwo przyrodnicze
wykorzystywane na potrzeby turystyki uzdrowiskowej, czy aktywnej.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem naszej telewizji on-line, gdzie można
poznać nasze atrakcje w językach polskim i czeskim:
https://www.youtube.com/channel/UCQjHElWhup45wGHLy8h9WZQ
Nasze atrakcje chcielibyśmy pokazać poprzez zorganizowanie pięciu trzydniowych
wizyt (2 noclegi na Opolszczyźnie) dla pięcioosobowych grup osób (dziennikarzy, blogerów,
tour operatorów) zajmujących się tematyką podróżniczą.
Do zaproszenia dołączamy przykładowe propozycje programów poszczególnych wizyt, które
mogą ulec zmianom, w zależności od charakteru grupy (program możemy zmodyfikować pod
oczekiwania grupy).
Po uzgodnieniu z zainteresowanymi terminów poszczególnych wizyt, Opolska
Regionalna Organizacja Turystyczna przekaże uczestnikom wizyt szczegółowe programy ze
wskazaniem atrakcji i noclegów.
Jeśli są Państwo zainteresowani wizytami, proszę o wypełnienie formularza
i przesłanie go w terminie do 25.10.2019 r. do biura Opolskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej na adres: info@orot.pl oraz a.mroczek@orot.pl.
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Warunki wizyt studyjnych:
1. Każda wizyta studyjna trwać będzie 3 dni robocze i zrealizowana zostanie zgodnie z programem
ustalonym z osobami zainteresowanymi, po uzgodnieniu terminu wizyty.
2. Wizyty studyjne kierowane są do dziennikarzy, blogerów i tour operatorów, którzy specjalizują się
tematyką turystyczną, a swoją pracą aktywnie promują regiony z terenu całego kraju.
3. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uczestnictwa
w wizycie i wszelkich następstw nieszczęśliwych wypadów zaistniałych w trakcie Wizyty studyjnej.
4. Z uwagi na warunki projektu do udziału w Wizycie studyjnej zostanie zakwalifikowanych 5 uczestników
(po dwie osoby z danego podmiotu). Decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Aby zakwalifikować się do wizyty studyjnej należy wykazać się m.in.:
 doświadczeniem w pisaniu artykułów / opracowywaniu materiałów związanych z turystyką krajową
(minimum 5 artykułów / materiałów) lub
- doświadczeniem w braniu udziału w minimum dwóch podobnych przedsięwzięciach lub
- co najmniej dwuletnim doświadczeniem w prowadzeniu strony internetowej, bloga, fanpage’a
o tematyce turystyczno-podróżniczej.
6. Udział uczestnika/uczestników w wizycie studyjnej jest bezpłatny.
7. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna zapewni uczestnikom dwa noclegi (na Opolszczyźnie),
pełne wyżywienie oraz transport podczas wizyty studyjnej.
8. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna nie zwraca uczestnikom dodatkowych kosztów
poniesionych przez Uczestników w celu wzięcia udziału w wizycie studyjnej (np. takich jak: dojazd do
Opola, dodatkowe ubezpieczenie, bilety komunikacji miejskiej, nocleg i wyżywienie w przeddzień
rozpoczęcia wizyty studyjnej).
9. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na:
- przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji, monitoringu, ewaluacji oraz
sprawozdawczości.
- wykorzystanie swojego wizerunku poprzez zdjęcia, dane osobowe (imię i nazwisko, nazwa podmiotu,
który reprezentuje) oraz nagrania audio i video na potrzeby promocji i sprawozdawczości.
10. Uczestnik zobowiązuje się do przygotowania i emisji nieodpłatnie relacji z wizyty studyjnej, w formie
pisemnej i fotograficznej i/lub filmowej.
11. Relacja ukaże się na łamach magazynu turystycznego i/lub programu i/lub bloga i/lub fanpage’a
prowadzonego przez uczestnika/uczestników w ciągu 40 dni od dnia zakończenia wizyty studyjnej.
12. Uczestnik przekaże nieodpłatnie gotowe materiały Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
w formie elektronicznej lub/i papierowej i/lub linku do strony internetowej, na której ukaże się relacja
z wizyty.
Ze swojej strony gwarantujemy niezapomniane wypady po atrakcyjnym Województwie Opolskim
oraz terenach przygranicznych – tu, niezależnie od pory roku, nie sposób się nudzić. Jest wiele sposobów
wypoczynku i jest wiele miejsc, które dadzą nam chwile radości, a także pozwolą się zrelaksować.
Poniżej przykładowe programy wizyt studyjnych.
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Press Trip 1
Czas trwania: 3 dni
Możliwy termin:
25-27 listopada 2019 r.
Początek wizyty: Opole godz. 11:00
Przykładowy program:
Dzień 1.
Zamek w Niemodlinie
Obiad
Zamek w Mosznej
Fabryka robotów w Mosznej
Kolacja
Hotel Aspen w Głuchołazach – nocleg
Dzień 2.
Głuchołazy (miasto, Park Zdrojowy i tężnia)
Park Balneologiczny w Jeseniku (uzdrowisko Priessnitz)
Obiad
Paczków (zwiedzanie zabytkowego miasta, metamuzeum,
muzeum gazownictwa, winiarni)
Kolacja
Hotel Dębowe Wzgórze - nocleg
Dzień 3.
Nysa (zwiedzanie miasta: bazylika + skarbiec, wieża ratuszowa,
muzeum powiatowe, kościół św. Piotra i Pawła, Bastion św.
Jadwigi, Fort 2 Twierdzy Nyskiej, szlak czarownic)
Obiad
Powrót do Opola / Zakończenie wizyty o 15:00

*Zastrzegamy możliwość wprowadzania drobnych zmian w programie, w tym również dotyczących miejsc zakwaterowania, przy zagwarantowaniu
jednocześnie zbliżonego standardu.
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Press Trip 2
Czas trwania: 3 dni
Możliwy termin:
11-13 grudnia 2019 r.
Początek wizyty: Opole. godz. 11:00
Przykładowy program:
Dzień 1.
Opole (całodzienne zwiedzanie z przerwą na obiad i kolację, w
programie m.in. Wzgórze uniwersyteckie, Kamienica
czynszowa, Kościół Franciszkanów z Katakumbami, Wieża
Piastowska, Muzeum Polskiej Piosenki, Lodowisko na stawku
Barlickiego, Rynek - jarmark bożonarodzeniowy)
Hotel Szara Willa nocleg
Dzień 2.
Prudnik (Rynek, Willa Hermanna Fränkla, Wieża Woka,
Sanktuarium Św. Józefa, Centrum Tradycji Tkackich)
Obiad
Czechy – wybrana atrakcja z regionu: Jesionik lub Zlaté Hory
(np. wieże widokowe, ośrodki narciarskie, muzea, parki,
miasteczka)
Kolacja
Schronisko Młodzieżowe w Prudniku / Wieszczynie - nocleg
Dzień 3.
Otmuchów (Rynek, XVII-wieczny, barokowy kościół, XVIwieczny Ratusz, fragmenty dawnych obwarowań miejskich
z czasów średniowiecza - tzw. Wieża Wróbla z XIV wieku,
zabytkowy zamek na wzgórzu, jezioro otmuchowskie)
Obiad
Powrót do Opola / Zakończenie wizyty o 15:00

*Zastrzegamy możliwość wprowadzania drobnych zmian w programie, w tym również dotyczących miejsc zakwaterowania, przy zagwarantowaniu
jednocześnie zbliżonego standardu.
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Press Trip 3
Czas trwania: 3 dni
Możliwy termin:
22-24 kwietnia 2020 r.
Początek wizyty: Opole. godz. 11:00
Przykładowy program:
Dzień 1.
Opole (Muzeum Wsi Opolskiej)
Góra Św. Anny (Sanktuarium Św. Anny, muzeum czynu
powstańczego , geopark, kolejka Alpin Coaster)
Obiad
Kamień Śląski (Silesia ring, golf Park, Pałac, Sebastianeum
Silesiacum)
Kolacja i nocleg w Hotelu
Dzień 2.
Wyjazd do Czech - wybrana atrakcja z regionu: Jesionik lub Zlaté
Hory np. wieże widokowe, muzea, parki, jaskinie, miasteczka)
Obiad
Biedrzychowice (Farska stodoła)
Kędzierzyn - Koźle (muzeum Blechhammer, muzeum ziemi
kozielskiej)
Kolacja i nocleg Hotel „COURT”
Dzień 3.
Krapkowice (Rynek, Wieża Bramy Górnej)
Zamek w Rogowie Opolskim
Obiad
Powrót do Opola / Zakończenie wizyty o 15:00

*Zastrzegamy możliwość wprowadzania drobnych zmian w programie, w tym również dotyczących miejsc zakwaterowania, przy zagwarantowaniu
jednocześnie zbliżonego standardu.
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Press Trip 4
Czas trwania: 3 dni
Możliwy termin:
11-13 maja 2020 r.
Początek wizyty: Opole. godz. 11:00
Przykładowy program:
Dzień 1.
Zamek Piastów Śląskich w Brzegu
Obiad
Huta królewska w Zagwiździu Gmina Murów
Kolacja i nocleg – Pałac Sulisław
Dzień 2.
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach (po
drodze ruiny Zamku w Kopicach)
Obiad
Wyjazd do Czech - wybrana atrakcja z regionu: Jesionik lub Zlaté
Hory (np. wieże widokowe, muzea, parki, miasteczka, narodowy
rezerwat przyrody Šerák-Keprník)
Nocleg – Hotel w okolicach Nysy
Dzień 3.
Arboretum w Lipnie
Obiad
Jeziora Turawskie
Powrót do Opola /Zakończenie wizyty o 15:00

*Zastrzegamy możliwość wprowadzania drobnych zmian w programie, w tym również dotyczących miejsc zakwaterowania, przy zagwarantowaniu
jednocześnie zbliżonego standardu.
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Press Trip 5
Polsko-czeskie rodzinne zwiedzanie
Czas trwania: 3 dni
Możliwy termin:
18-20 maja 2020 r.
Początek wizyty: Opole. godz. 11:00
Przykładowy program:
Dzień 1.
Opole (ZOO Opole wraz z Wyspą Bolko)
Obiad
Rejs po Odrze Statkiem Opolanin
Hotel Bajka w Grodźcu – kolacja i nocleg
Dzień 2.
Jurapark Krasiejów
Obiad
Spływ kajakowy na Małej Panwi
Kolacja i nocleg w hotelu w Turawie
Dzień 3.
Możliwe atrakcje do wyboru i ustalenia:
Zakrzów – stadnina koni z oprowadzeniem dla najmłodszych
Park Miniatur Sakralnych w Olszowej
Gród Rycerski w Byczynie
Powrót do Opola / Zakończenie wizyty o 15:00

*Z uwagi na możliwość udziału z dziećmi rezygnacja z atrakcji po czeskiej stronie, z uwagi na dalekie odległości. Zastrzegamy możliwość
wprowadzania drobnych zmian w programie, w tym również dotyczących miejsc zakwaterowania, przy zagwarantowaniu jednocześnie zbliżonego
standardu.
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