Warszawa, 20.11.2018 r.

Turcja na 26. Międzynarodowych
Targach TT Warsaw 2018!
Już 22 listopada w Pałacu Kultury i
Nauki rozpoczną się 3–dniowe targi
turystyczne TT Warsaw. Pośród wielu wystawców będzie można odwiedzić także
stoisko Turcji – kraju, który w tym roku bił rekordy popularności wśród polskich
turystów.
Jedno z najważniejszych spotkań branży turystycznej
Niezliczona ilość spotkań biznesowych, nawiązanych kontaktów handlowych i
wymienionych doświadczeń turystycznych – to od lat cechy charakterystyczne dla
targów TT Warsaw. Podmioty z branży mają tu szansę na zaprezentowanie swojej oferty
uczestnikom z Polski i zagranicy. m.in. touroperatorom, agentom turystycznym,
przedstawicielom sektora MICE, a także osobom prywatnym zainteresowanym
tematyką turystyczną. 3 dni targów dają możliwość zapoznania się z najnowszą ofertą
obiektów noclegowych, przewoźników czy wydawnictw tematycznych. To także
doskonała okazja, żeby dowiedzieć się jakie możliwości oferują turystom poszczególne
kraje. Po raz kolejny swoją ofertę – nie tylko wakacyjną – przedstawi Turcja.
Turcja i jej nowe kierunki turystyczne
Wspaniałe plaże, ciepłe morze i letnie rozrywki to nie jedyne, co do zaoferowania
turystom ma Turcja. Kraj ten może pochwalić się także wspaniałą historią i dobrze
zachowanymi zabytkami, które dziś ma możliwość zwiedzić każdy. Rok 2018 został
ogłoszony w Turcji Rokiem Troi i właśnie o tym niezwykłym regionie będzie można

dowiedzieć się więcej na tegorocznym stoisku tureckim. Do mniej znanych, ale równie
interesujących kierunków turystycznych należą także tajemnicze Doliny Frygijskie z
trasami trekkingowymi o łącznej długości 506 km oraz miasto Kayseri, które zaprasza
do siebie na wypoczynek… zimowy! O atrakcjach Frygii w sobotę o godz. 13:15 opowie
Paweł Wroński, który na co dzień jest dziennikarzem turystycznym, przewodnikiem
górskim, a także pedagogiem i blogerem. Z kolei o mieście Kayseri i jego zimowym
potencjale turystycznym będzie można dowiedzieć się więcej na prezentacji tego
regionu 23 listopada o godz. 15. Kayseri to bowiem idealne miejsce do jazdy na nartach
oraz doskonała baza wypadowa na wycieczkę objazdową po Kapadocji.
Nie zabraknie także najświeższych informacji dla miłośników najpopularniejszych
kierunków wakacyjnych w Turcji – na stoisku tego kraju będą czekać przedstawiciele
m.in. Alanyi, Antalyi czy Bodrum. Turcja przygotowała także atrakcję – każdy uczestnik
targów będzie mógł zrobić sobie zdjęcie w monidle fotograficznym, przedstawiającej
wizerunek typowych mieszkańców starożytnej Troi na tle konia trojańskiego.
Po więcej szczegółów Turcja zaprasza na swoje stanowisko już 22 listopada!
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