Ruszamy na Kociewie – spotkanie Klubu Polskiego Podróżnika
Kiedy: 07.04.2016 r. godz. 16:00 – 18:00
Miejsce: Biblioteka Miejska w Pelplinie, ul. Sambora 5a
Kategorie: Podróże, Kociewie, spotkanie
Info: www.klub.ruszajwdroge.pl
Kasia i Maciej Marczewscy, blogerzy podróżujący po Polsce www.ruszajwdroge.pl oraz Biblioteka Miejska w
Pelplinie www.biblioteka.pelplin.pl zapraszają na spotkanie Klubu Polskiego Podróżnika.
Na spotkaniu „Ruszamy na Kociewie” Kasia i Maciej udowodnią, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, aby przeżyć
ciekawą przygodę. Pokażą co warto zobaczyć w regionie i przekażą każdemu 10 pomysłów na 1-dniowe
tematyczne wycieczki po Kociewiu.
Spotkanie zacznie się od wspomnień z Kociewia – Kasia i Maciej pokażą jak przez 10 dni podróżowali po
Kociewiu i jak każdego dnia lądowali w innym zakątku regionu. Opowiedzą jak odkrywali kolejne atrakcje i jak
powstał z nich internetowy przewodnik po Kociewiu. Pokażą m.in. jak poznawali kociewskie tradycje i jak
zwiedzali kociewskie miasteczka, zamki, starodawne grody i co odnaleźli na poddaszach kociewskich
kościołów. Spotkanie będzie pełne rad, wskazówek i sprawdzonych pomysłów na udane wycieczki po Kociewiu.
Zapraszamy Cię, jeśli potrzebujesz sprawdzonych pomysłów na wakacyjne wycieczki. Nieważne, czy znasz
dobrze Kociewie, czy nigdy nie ruszałeś/aś się poza granice Twojego miasta. Pokażemy Ci gdzie warto
pojechać, co zobaczyć w drodze i gdzie szukać pomysłów na kolejne wyjazdy.
Spotkanie zakończy losowanie upominków i regionalnych przewodników od naszych partnerów.
Klubowa Kopalnia Pomysłów
Po spotkaniu możesz skorzystać z Klubowej Kopalni Pomysłów. Znajdziesz w
niej darmowe mapy, broszury i przewodniki. Nie tylko z Kaszub, Trójmiasta i
Kociewia, ale także z dalszych zakątków kraju. Otrzymujemy je od organizacji
turystycznych i Urzędów Marszałkowskich z 16/16 województw w Polsce. Z
darmowych publikacji i z naszych planów podróży dowiesz się co zobaczyć w
Polsce i gdzie warto pojechać.

[ i ] http://www.klub.ruszajwdroge.pl/2016/01/przewodniki-z-calej-Polski-w-Kopalni-Pomyslow.html

Kto poprowadzi spotkanie?
Spotkanie poprowadzi Maciej Marczewski. Razem z żoną Kasią od siedmiu lat wykorzystują każdą wolną
chwilę, aby odkrywać kolejne zakątki i atrakcje Polski. Kasia i Maciej
prowadzą blog największy blog podróżniczy o Polsce "Ruszaj w Drogę!"
www.ruszajwdroge.pl, na którym pokazują gdzie warto pojechać, co zobaczyć
oraz jak szukać pomysłów na kolejne podróże po Polsce. Tworzą przewodniki,
poradniki i fotorelacje z turystycznych wydarzeń oraz opisują historie ludzi,
którym zależy na rozwoju turystyki w Polsce. Piszą, robią zdjęcia, prowadzą
profile w sieciach społecznościowych, współpracują z pasjonatami,
organizacjami pozarządowymi, samorządami i organizacjami turystycznymi, prowadzą warsztaty dla
młodzieży, podróżnicze prezentacje o Polsce oraz spotkania "Klubu Polskiego Podróżnika". Regularnie

opowiadają o swoich podróżach w radiowej audycji "Nie śpij zwiedzaj z Radiem Gdańsk".
[ i ] http://www.ruszajwdroge.pl/p/o-nas.html

