ODRA Guide Tour
Cedynia, 1-3 kwietnia 2016r.
ODRA Guide Tour – to spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla przewodników turystycznych,
pilotów wycieczek oraz pracowników punktów informacji turystycznej, które ma na celu
promowanie walorów turystycznych oraz zapoznanie z nowymi produktami turystycznymi gmin
leżących nad Odrą: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, oraz wymiana doświadczeń z operatorami
turystyki z Niemiec.
ODRA Guide Tour to zwrócenie uwagi na bogactwo przyrodnicze, dziedzictwo historyczne i kulturę
regionu nadodrzańskiego, w ofertach turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego. Odra
stanowi obecnie łącznik pomiędzy regionami i narodami.
Organizatorem i liderem wydarzenia jest Gmina Cedynia, gdzie odbędzie się pierwsza część
spotkania. Wprowadzeniem będą wykłady związane z pracą przewodników i pilotów wycieczek,
połączone ze szkoleniem pracowników punktów Informacji Turystycznej.
ODRA Guide Tour to nie tylko integracja międzyprzewodnicka, ale też wypracowanie nowych form
współpracy pomiędzy wydziałami promocji miast i gmin, zainteresowanych turystycznym
ożywieniem regionu. Właściwie wyszkoleni i dobrze poinformowani przewodnicy stają się
najlepszymi ambasadorami Pomorza Zachodniego.
PROGRAM:
1 kwietnia 2016 - piątek
9.00 – 11.00 – akredytacja uczestników - w recepcji Hotelu Klasztor w Cedyni
11.00 – powitanie gości przez Burmistrza Cedyni Gabrielę Kotowicz i przemówienia
okolicznościowe – uroczyste rozpoczęcie ODRA Guide Tour
11.30 – 12.00 – Przewodnik turystyczny jako ambasador regionu - Ryszard Kotla (nestor
szczecińskich krajoznawców) - wykład wprowadzający
12.00 - 12.30 - Rok krajoznawstwa polskiego w PTTK – wykład przedstawiciela Zarządu Głównego
PTTK
12.30 – 13.00 – Szlaki kulturowe na Pomorzu zachodnim jako szansa rozwoju turystyki – Damian
Greś : Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie
13.00 – 13.30 – Przerwa kawowa
13.30 – 14.00 – Nowe produkty turystyczne na Pomorzu Zachodnim – Zdzisław Pawlicki : Dyrektor
Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej ( ZROT )
14.00 – 14.30 – Cedyński Park Krajobrazowy na szlaku wędrówek – Dorota Janicka : Dyrektor
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
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14.30 – 15.00 - Cedynia na kulturowej mapie Pomorza – Paweł Pawłowski ; Dyrektor Cedyńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu
15.00 – 16.00 – Przerwa obiadowa – obiad w restauracji Hotelu Klasztor
16.00 – 22.30 – warsztaty terenowe – autokarowy objazd studyjny (Dolina Miłości w Zatoni Dolnej,
prywatna Galeria Etnograficzna Zbigniewa Bogdanowicza w Piasku, Kopalnia kruszywa w Bielinku,
rezerwat przyrody Bielinek)
19.00 – Zachodnie zakole Odry - promocja nowego przewodnika turystycznego i spotkanie
autorskie z Ryszardem Mateckim
20.00 – 22.00 – kolacja i wieczór integracyjny przy ognisku na terenie i w świetlicy wiejskiej w
Bielinku
2 kwietnia 2016r. - sobota
8.30 – śniadanie
9.30 – 10.15 - zwiedzanie zespołu poklasztornego w Cedyni z właścicielem Piotrem Hrynkiewiczem
10.15 – 12.00 spacer miejski szlakami cedyńskiej historii ( m.in. grodzisko, Muzeum Regionalne,
wieża widokowa, XIX wieczne piwnice winiarskie )
12.00 – warsztaty terenowe – objazd studyjny (Góra Czcibora, Osinów Dolny, najdalej na zachód
położony geograficznie punkt Polski, Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w
Siekierkach, Cmentarz Wojenny w Starych Łysogórkach, Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska
Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Gozdowicach, Obelisk i park archeologiczny w
Czelinie.)
16.00 – 17.00 – obiad na szlaku – Zajazd Odra w Starych Łysogórkach
ok. 18.00 – planowany powrót do Cedyni i czas wolny
20.00 – 24.00 - biesiada przewodnicka – wieczór integracyjny z udziałem zaproszonych gości w
Hotelu Klasztor w Cedyni
3 kwietnia 2016r. - niedziela
8.30 - śniadanie
9.30 – wyjazd studyjny do Altranft, Bad Freinwalde i Niederfinow – m.in. Muzeum etnograficzne,
starówka, wieża widokowa, podnośnia dla statków
15.00 – planowany powrót do Cedyni i pożegnalny obiad
16.00 – oficjalne zakończenie ODRA Guide Tour w refektarzu Hotelu Klasztor

Organizator:
GMINA CEDYNIA
Partnerzy:
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu
Zachodniopomorski Samorząd Przewodników PTTK
Hotel Klasztor w Cedyni

www.cedynia.pl
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Informacje organizacyjne:
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, i przesłanie go
drogą elektroniczną: promocja@cedynia.pl, lub faksem (91) 414 41 62, pocztą: Urząd Miejski
w Cedyni, Plac Wolności 1. ; 74-520 Cedynia, do 21 marca 2016r.
Państwa uczestnictwo zostanie potwierdzone drogą mailową i telefoniczną.
Opłaty dla uczestników:
240,00 zł (opłata obejmuje 2 noclegi, wyżywienie, koszty podróży studyjnej, ubezpieczenie,
materiały konferencyjne)*
Miejsce: Hotel Klasztor Cedynia, ul. M. Konopnickiej 10, www.klasztorcedynia.pl
Sekretariat ODRA GUIDE TOUR:
Malwina Markiewicz - specjalista w Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni
promocja@cedynia.pl tel.: (91) 414 40 06 wew.127, lub 609-303-544, www.cedynia.pl

Opłatę prosimy wpłacać na konto:
Urząd Miejski w Cedyni
74-520 Cedynia, Plac Wolności 1
BS Cedynia 18 9370 1017 0100 0185 2001 0002

z dopiskiem: ODRA guide tour

do 21 marca 2016r

ZAPRASZAMY
UWAGA. Liczba miejsc ograniczona! – decyduje kolejność zgłoszeń
*w przypadku rezygnacji uczestnika po upływie terminu zgłoszeń (21 marca 2016) organizator nie
zwraca wpłaty.

3

