Powiat Tczewski

Kociewie - oferta na sezon 2017

W ostatnich tygodniach Kociewie zaprezentowało swoją turystyczną ofertę w kilku miejscach
podczas wydarzeń targowych: w Łodzi, Toruniu i Gdańsku. W każdym z nich prezentowali swoje
oferty i walory sprawdzeni partnerzy: Powiat Tczewski, Grodzisko Owidz, Gmina Pelplin, Gmina
Gniew, Zamek Gniew oraz Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE. Nie bez przyczyny wybrano
akurat te lokalizacje targowe.
- Bliskość komunikacyjna, głównie dzięki autostradzie A1, powoduje, że najwięcej turystów w naszym Regionie
notujemy właśnie z tych aglomeracji – zauważa Piotr Kończewski, dyrektor biura LOT KOCIEWIE.
W dniach 17-19 marca, podczas łódzkich targów turystycznych NA STYKU KULTUR, Kociewie zostało
zapamiętane przez odwiedzających dzięki nietuzinkowym prezentacjom historycznym. Interaktywne działania
prowadzone przez Grodzisko Owidz oraz Skryptorium Pelplińskie były atrakcją dla pojedynczych osób, jak i
całych rodzin.
- I w słowiańskim Owidzu, i w cysterskim Pelplinie staramy się pokazywać historię w sposób interesujący,
nieprzegadany, angażując naszych gości w historyczne dziedzictwo – mówią zgodnie Grzegorz Kilian z Urzędu
Miasta i Gminy Pelplin oraz Magdalena Cholewa, dyrektor Grodziska Owidz.
1-2 kwietnia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE przy wsparciu i zaangażowaniu Starostwa Powiatowego
w Tczewie oraz Urzędu Miasta i Gminy Gniew zaprezentowała region w dwóch miejscach, na obu ważnych
wydarzeniach.
FREE TIME FESTIWAL to dwudniowe święto wolnego czasu w gdańskich halach Amber Expo. Rowery, kajaki,
łodzie, a także oferty regionów, poszczególnych obiektów, przy tym gastronomiczne frykasy z foodtracków oraz
prezentacje możliwości pielęgnacji ogrodów. To wszystko z tysiącami odwiedzających targi mieszkańców
Pomorza. Nie zabrakło i propozycji z Kociewia.

- Ludzie pytali głównie o oferty na święta i majówkowe weekendy – wspomina Piotr Kończewski – były też
zapytania o trasy rowerowe, możliwości spływów kajakowych, pytania o noclegi, ciekawe imprezy… a my
rozdawaliśmy nasze materiały i udzielaliśmy odpowiedzi…

Odwiedzającym toruńskie targi WYPOCZYNEK Kociewie będzie się kojarzyć w tym roku głownie z Gniewem i jego
Zamkiem. O walorach tych miejsc, okolic, o bogatej programem majówce i ofercie biznesowej mówili pracownicy
Referatu Promocji i Informacji Urzędu Miasta i Gminy Gniew, których wsparli zacni przedstawiciele gniewskiej
warowni.

- Imprezy w naszym mieście działają jak magnes. Pełna wydarzeń „Majówka z historią” w dniach 28 kwietnia – 3
maja to to, na co zwracaliśmy szczególną uwagę w trakcie udzielania informacji w Toruniu. Po majówce, w
dalszej części sezonu także wiele będzie się działo na całej ziemi gniewskiej – kalendarz imprez gminy Gniew
cieszył się wielkim powodzeniem – mówi kierownik RPI UMiG Gniew, Magdalena Frost-Guz.

Te trzy imprezy targowe to dopiero początek tegorocznych działań promocyjno-informacyjnych. Wkrótce kolejne
wydarzenia wystawiennicze, imprezy promocyjne, tysiące wydanych publikacji, dziesiątki setek udzielonych
odpowiedzi turystom i wszystkim zainteresowanym przyjazdem na Kociewie. Sezon się rozpoczyna…
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