COMUNICAT DE PRESĂ
Târgul de Turism al României dezvăluie destinațiile anului 2017!
Romexpo găzduiește între 16 și 19 februarie ediția de primăvară a Târgului de Turism
al României! Cel mai mare eveniment autohton dedicat industriei turismului este cu atât mai
important cu cât 2017 este Anul Internațional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare.
Ediţia de primăvară a târgului aduce lumea fascinantă a călătoriilor sub acelaşi
acoperiş, accentuând încă odată faptul că turismul creează relaţii şi schimburi între diferite
culturi şi popoare, contribuind astfel la înţelegere reciprocă şi coexistenţă paşnică.
Agenţiile şi tour-operatorii vor dezvălui destinațiile de vis ale anului 2017, atât pentru
pasionaţii de turism cultural, turism de tratament, rural sau de business, dar şi pentru cei
entuziasmaţi de croaziere, destinaţii exotice şi turism de aventură.
Între 16 şi 19 februarie,
vizitatorii vor descoperi oferte earlybooking, last minute, pachetele
turistice pentru litoralul românesc,
grecesc sau bulgăresc pentru vara
acestui an, city-breakurile în marile
capitale europene, ofertele pentru
petrecerea
Sărbătorilor
Pascale
departe de agitaţia oraşelor, dar şi
reduceri pentru destinaţii exotice în
vogă precum Insulele Canare,
Republica
Dominicană,
Maldive,
Thailanda, Bali sau Seychelles.

Peste 250 de agenții de turism și tour-operatorii din 14 țări (Austria, Bulgaria,
Croația, Egipt, Federația Rusă, Grecia, Israel, Moldova, Palestina, Polonia, Republica
Dominicană, România, Turcia și Ungaria) stau la dispoziția vizitatorilor pentru a crea
împreună cu aceștia vacanțe personalizate în funcție de bugetul și preferințele fiecăruia.
Ca de fiecare dată, promovarea
turismului românesc este o componentă
importantă a ediţiei de primavară a târgului.
Expozanții noștri și-au îndreptat atenţia şi
anul acesta către iubitorii de vacanţe pe
frumoasele meleaguri româneşti, punând la
dispoziţia vizitatorilor oferte pentru călătorii
în Maramureş, în ținuturile unice ale
Harghitei și Covasnei, drumeţii prin
Apuseni, excursii în Delta Dunării sau
promoții pentru petrecerea vacanței de vară
pe litoralul Mării Negre.
Zonele turistice din România sunt
reprezentate prin Consilii Judeţene din Bistrița,
Brașov, Brăila, Buzău, Cluj, Dâmbovița,
Harghita, Hunedoara, Maramureș, Neamț,
Satu-Mare,
Sibiu,
Suceava
și
Timiș.
Reprezentanți ai orașelor Amara, Bistrița,
Covasna, Făgăraș, Mangalia, Mehedinți,
Oradea, Piatra-Neamț, Satu-Mare, Sibiu,
Târgu-Neamț, Târgoviște, Techirghiol și ai
comunelor Turia, Molivisu și Miroslava vor
prezenta vizitatorilor cele mai frumoase peisaje
autohtone și îi vor binedispune prin muzica şi
dansurile specifice zonei din care provin.

Deschiderea oficială
Deschiderea oficială a Târgului de Turism va avea loc joi, 16 februarie a.c., în
Pavilionul C3, începând cu ora 11.00.
Programul deschiderii oficiale va fi anunțat luni, 13 februarie a.c.
Cu ce oferte și promoții se prezintă agențiile?
Companiile expozante la Târgul de
Turism al României au pregătit vizitatorilor cele
mai bune oferte pentru vacanța de vară, dar
oferă și recomandări în ceea ce privește
destinațiile anului 2017. Conform Lonely Planet,
în 2017 nu trebuie să ratăm țări precum
Canada, Columbia, Finlanda, Republica
Dominicană,
Nepal,
Mongolia,
Oman,
Birmania sau Etiopia.
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HTS TRAVEL pune la dispozitia vizitatorilor târgului
interesați de minunata Grecie vacanțele mult dorite la prețuri
deosebit de avantajoase, cu reduceri de peste 60%.

Nu
trebuie
să
ratați
ofertele
speciale
pentru sejururi la Marea Moarta și city break-uri în Tel
Aviv oferite de Eland Tours Israel! Situat în partea de
vest a coastei mediteraneene, Tel Aviv se bucură de o
varietate nelimitată de restaurante și localuri potrivite
fiecărui tip de călător, de la fast fooduri la restaurante de
super lux, orașul nu duce lipsă de culori și arome culinare
internaționale. În cadrul târgului, puteți achiziționa
pachetul Tel Aviv: zbor + 3 nopti Hotel 4* + transferuri de la 499 euro!
Iubitorii de vacanțe pe litoralul turcesc sau grecesc pot profita de ofertele Agenției de
Turism Kusadasi! Agentia oferă pe durata târgului reduceri după cum urmează:
Reducere de până la -50% Charter Antalya
Reducere de până la -35% Charter Grecia.
Extreme Travel, agenție specializată în turismul
de aventură, îi așteaptă pe vizitatori cu reduceri de 15%
pentru 4 destinații exotice: Kenya, Etiopia, Cuba și
Patagonia. Trekking în Parcul național Torres del Paine
din Patagonia Chiliana, ascensiune pe Muntele Kenya,
călărie în Valea Vinnales din Cuba sau rafting pe Nilul
Albastru în Etiopia, sunt doar mici părticele din programe
create special pentru cei ce vor sa descopere lumea.
Nici seniorii dornici de călătorii nu sunt
uitați la Târgul de Turism al României. Malta
Travel oferă pachetul TRAVEL SENIORI. Cu
299 de euro beneficiați de 7 nopți de cazare cu
demipensiune, transport cu avionul, bagaj de
cală și ghizi în limba română care vă vor dezvălui
frumoasele insule malteze.

Vreți să mergeți în concediu in România dar nu știți unde?
Explorați cele mai frumoase locuri din țară alături de Gorj Turism! Agenția vă
propune la Târgul de Turism al României sejururi în Maramureș la 550 lei/persoană sau
excursii în Delta Dunării la 570 lei/persoană.
Dacă nu aveți încă planuri pentru
Sărbătorile Pacale, Septimia Resort vă propune
pachetul Odihnă de Paște conform tradițiilor din
zona de secuime cu preparate tradiționale secuiești
și de post, program folcloric secuiesc, unde este
prezentat obiceiul de stropit specific tradițional în
zonă, petrecere, programe pentru copii cu pictare
de ouă, vânătoarea de ouă de Paște, pregătirea
decorațiunilor de Paște și plimbare cu trăsura prin
împrejurimile orașului Odorheiu Secuiesc.
Călătoriile cu trenul pot deveni adevărate aventuri dacă veți da curs ofertelor pe care
CFR Călători le va prezenta la târg.


Reduceri de 45% la biletele de tren
cumparate la standul CFR Calatori pentru
călătoria cu trenurile InterRegio;



Vouchere cu reducere de 45%, ce pot fi
utilizate
până
la
15.04.2017
la
cumpărarea biletelor de tren de la casele
de bilete;



Ofertă pentru doi: Reduceri de 50% de
Dragobete
pentru
cuplurile
care
călătoresc în data de 24 februarie cu
anumite trenuri incluse în oferta;



Acordarea premiilor din cadrul Campaniei
“Iubește și călătorește cu CFR Călători!”
pentru primele 50 de cupluri care vin la
standul CFR Călători cu 2 bilete
cumpărate în perioada 1-19 februarie
2017 (cele două bilete trebuie să fie la
același tren, aceeași dată și pentru
aceeași distanță) și s-au inscris/sunt de
acord să se înscrie la newsletterul CFR
Călători.

Litoralul românesc nu a fost nicicând mai
ofertant, promoțiile pentru sejururile în stațiunile
Mamaia, Neptun sau Olimp pornind de la 190 de lei /
persoană / 6 nopți de cazare.
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Participați la conferințele, seminariile și lansările din cadrul Târgului de Turism!
Asociația Zig Zag prin România asteaptă vizitatorii în fiecare zi începând cu ora
15.00, la Sala Iorga, pentru o prezentare inedită și interactivă a celor mai frumoase zone din
România prin video, fotografie și povești.
De asemenea, Ministerul Turismului va organiza în cea de-a doua zi a târgului
întâlnirea grupului de lucru privind dezvoltarea durabilă a turismului în Carpați pentru
stabilirea calendarului 2017 pentru implementarea măsurilor prevăzute în Strategia de
dezvoltare durabilă a Carpaților – Convenția Carpatica.
Totodată, Departamentul de Turism și Geografie al Facultății de Business și Turism
de la Academia de Studii Economice din București – ASE, în parteneriat cu Asociația
Degustătorilor Autorizați din România, Vinarte, „Top Business” și Clubul Presei de Turism
FIJET România organizează pe 17 februarie workshopul Istoria vinului și viitorul
enoturismului în România.
Vizitatorii vor putea afla în standul Radio Gaia din Pavilionul C5, informații despre
taberele de detoxifiere și revitalizare, dar și despre faptul că Thassosul poate reprezenta o
minunată călătorie spre universul interior. Prin intermediul Radio Gaia, toți cei interesați vor
beneficia de informații despre călătoriile inițiatice și locurile sacre din România de la psihologi
și psihoterapeuți de renume.
Sâmbătă, reprezentanții Asociației Române de Turism Medical vă invită să
descoperiți beneficiile acestui tip de turism în Egipt.
În contextul Anului Internațional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare, Asociația
Ecologică Turism Verde susține tot sambătă, o serie de seminarii pe teme precum: Turism
durabil XXX (1987-2017), Veganism și Turism, Psihologia verde prin reconectare cu natură.
Pentru mai multe detalii despre manifestările conexe ale Târgului de Turism, accesați
http://www.targuldeturism.ro/manifestari-conexe!
Târgul de Turism al României este organizat şi găzduit de Romexpo, în parteneriat cu
Camerele de Comerţ şi Industrie din România, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din
România (ANAT), Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România (OPTBR),
Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) şi Asociaţia Naţională de Turism
Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC)!
Program de vizitare:
16-18 februarie 2017 (joi - sâmbătă): între 10.00 - 18.00
19 februarie 2017 (duminică): 10.00 - 16.00
Loc de desfășurare:
Târgul de Turism al României: Pavilioanele C1-C5
Târgul de produse tradiționale: Aleea Negustorilor
Accesul vizitatorilor – bilet de intrare 10 lei:
 Pietonal: Porțile A, B, C si D, cu intrare dinspre: Piața Presei
Libere, Bulevardul Expoziției și Strada Parcului;




Auto: Porțile C și D, cu intrare dinspre: Bulevardul Expoziției și
Strada Parcului.
Tarif acces parcare: 3 lei/oră

Pentru mai multe detalii despre manifestările organizate de Romexpo în perioada 16
– 19 februarie 2017, contactați Departamentul de PR și Comunicare: pr@romexpo.ro.
Accesul mass-mediei la târguri se va face: pietonal – pe la porțile de acces A, B, C și
D, cu auto (care de reportaj, mașini TV) – pe la intrarea C, pe baza legitimaţiei de presă
valabilă pentru anul 2017.
www.targuldeturism.ro
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