POĽOVNÍCTVO A ODDYCH
WELLNESS A FITNESS
ITF SLOVAKIATOUR slávi 20. jubileum
Tlačová správa z 28.1.2014
Počet vystavovateľov: 387
Výstavná plocha: 17 500 m²
Zúčastnené krajiny: 24
Albánsko, Brazília, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Dominikánska republika, Egypt,
Chorvátsko, Jamajka, Juhoafrická republika, Maďarsko, Maroko, Moldavsko, Namíbia,
Poľsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Srí Lanka, Taliansko, Tunisko, Turecko,
Ukrajina
Haly: B0, B1, B2, Expo Aréna
Zážitky, chute, farebnosť a pestrosť – to už od štvrtka 30.1. prinesie do Incheby
medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour. Pre všetkých s túlavými
topánkami až do nedele 2.2. poskytne komplexný servis pre spoznávanie Slovenska aj
zahraničných krajín. Návštevníci dostanú jedinečnú možnosť porovnať ponuku
cestovných kancelárií a už teraz si za výhodné ceny vybrať svoju letnú dovolenku.
Kde sa ubytovať, dobre najesť a ktoré pamiatky a atrakcie si pozrieť – to všetkým
ľuďom so záujmom o cestovanie poradia v stánkoch slovenských aj zahraničných
regiónov. Navyše, každá zakúpená vstupenka je v hre o dovolenku na Kube all
inclusive od cestovnej kancelárie ESO Travel Slovensko.
Na veľtrhu okrem zastúpenia domácich regiónov a susedných štátov nebude chýbať
ani exotika. Brazília, Cyprus, Egypt, Chorvátsko, Jamajka, Maroko, Namíbia, Turecko,
Tunisko či Srí Lanka – na svoje si príde každý, kto miluje slnko, more a piesok. Lákať však
budú aj menej tradičné turistické destinácie. Účasť na veľtrhu premiérovo potvrdili krajiny ako
Ukrajina, Moldavsko a Albánsko.
Jubilejný 20. ročník veľtrhu prináša novinku – partnerom veľtrhu po prvý raz nebude
domáci, ale zahraničný región. Moravskosliezsky kraj sa návštevníkom predstaví
prostredníctvom bohatej expozície. Krásy a tradície tohto regiónu priblížia ukážky výroby
tamojšej špeciality – štramberských uší, ktoré bude možno ochutnať. Za hudobného
sprievodu cimbalovky a folklórnych súborov sa návštevníci budú môcť oboznámiť s
technikami rezbárstva, výroby klobúkov, tkáčstva a ručnej výroby z ovčieho rúna. Gurmáni
sa môžu tešiť na súťaž „Jak šmakuje Moravskoslezsko“. K prezentácii susedného Česka
okrem Moravskosliezskeho kraja prispejú aj stánky CzechTourism, Jihomoravského
a Jihočeského kraja, Východnej Moravy a Vysočiny.
Zastúpenie na veľtrhu má tento rok päťdesiatka cestovných kancelárií, ktoré už
v tomto období ponúkajú zvýhodnené first minute dovolenky. K dispozícii budú i turistické
centrály a zastúpenia zahraničných krajín a všetkých slovenských regiónov. Slovensko sa na
veľtrhu bude prezentovať okrem iného aj širokou ponukou kúpeľov, ktoré patria k domácemu
bohatstvu a majú dlhú tradíciu. Kráľovské mesto Skalica každoročne pripravuje bohatý

sprievodný program s cieľom informovať o svojich krásach i o krásach blízkeho okolia. Pre
návštevníkov budú prichystané ochutnávky tamojších špecialít – trdelníka, vína, piva
a mnohých ďalších.
Krásy blízkych i vzdialených krajín priblíži festival Camera Slovakia. Profesionáli, ale
aj amatéri, pre ktorých je cestovanie zmyslom života, návštevníkom prostredníctvom
filmov, fotografií a pútavých rozprávaní priblížia zaujímavé kúty našej planéty. Zastúpených
bude všetkých 6 kontinentov - Afrika, Amerika, Austrália – Oceánia, Antarktída, Ázia aj
Európa.
Welness a Fitness
Veľtrh cestovného ruchu doplní 6. ročník výstavy Wellness a Fitness určenej pre
všetkých vyznávačov zdravého životného štýlu. Jediná výstava tohto druhu na Slovensku
prináša najširšiu ponuku strojov a zariadení na cvičenie a výživových doplnkov pre krásu
tela. Výstavu obohatí 2. ročník súťaže Fitness Day Incheba s vystúpeniami naturálnych
kulturistov, gymnastickými zostavami detí a autogramiádami so známymi osobnosťami
z oblasti fitness. Návštevníci sa tiež budú môcť pokochať sledovaním Fitness Pole Dance
2014 a čoraz populárnejšie cvičenie pri tyči si aj vyskúšať.
Poľovníctvo a Oddych
Najväčšia výstava poľovníckeho sortimentu na Slovensku ponúkne profesionálnym
poľovníkom i poľovníckym nadšencom a milovníkom prírody široký výber poľovníckeho
oblečenia a obuvi. Súčasťou sprievodného programu budú okrem iného aj ukážky vábenia
zveri a poľovníckych signálov a prezentácia fotopascí.
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