
FREE TIME FESTIWAL 2019  

PROGRAM ATRAKCJI. CO I GDZIE SIĘ DZIEJE? 
 

strefa TURYSTYKI  
SĄSIEDZI ZAPRASZAJĄ:  

● Odkryj najpiękniejsze regiony i miasta Niemiec: ŚRODKOWA FRANKONIA, BREMA,         
DREZNO | B20 

● Odwiedź wyjątkową UKRAINĘ: zaprasza miasto Odessa, Tarnopol oraz Powiat         
Lwowski  | B36 

● Poznaj niezwykłą stolicę Litwy: WILNO | B35A 
● Zachwyć się GRUZJĄ! | B08A 

 

NAJPIĘKNIEJSZE REGIONY I MIASTA POLSKI: 
● Bądź eko! Wybierz wakacje w stylu slow i ODPOCZYWAJ NA WSI: stoisko            

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi | B51 
● Odkryj MAZOWSZE. Serce Polski | B31 
● Poznaj cuda natury i dziedzictwo kulturowe WARMII I MAZUR - CUDOWNIE TU BYĆ!             

Sprawdź się na symulatorze wyścigów kajakowych, poznaj miasta-członków sieci         
Cittaslow na Warmii i Mazurach wraz z miastami partnerskimi | B57 

● Odwiedź  Serce Warmii: POWIAT LIDZBARSKI |B21 
● Zaszalej we WROCŁAWIU! Dowiedz się więcej o: Centrum nauki i wiedzy o wodzie             

Hydropolis, Muzeum Pana Tadeusza, Centrum Historii Zajezdnia. Kolejkowo zabierze         
chętnych w podróż przez miniaturowy świat kolei. Zobacz Dolny Śląsk i Wrocław z             
lotu ptaka! Skorzystaj z proponowanych atrakcji: warsztaty pisania gęsim piórem,          
malowania figurek i domków do makiety, zabawa z suchym lodem, spotkania z            
maskotkami, konkursy z nagrodami  | B33 

● Odkryj tajemnice DOLNEGO ŚLĄSKA! Tu zrobisz własną magiczną różdżkę,         
kolorowego kwiata i ułożysz gigantyczne puzzle. Tu skosztujesz królewskich trunków          
i znajdziesz złoto i inne skarby! Do zabawy zapraszają: Wydział Promocji           
Województwa Dolnośląskiego, Karkonoskie Tajemnice z Karpacza, Zamek Czocha,        
Zamek Książ z Wałbrzycha oraz Kopalnia Złota w Złotym Stoku | B34 

● Zobacz, co kryje MAŁOPOLSKA! | B24 
● Odwiedź miasto jezior i lasów OLSZTYN! Wejdź do Planetarium, usiądź wygodnie i            

popatrz w gwiazdy! | B60 
● Zajrzyj do PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO - miasta, które pokochali filmowcy | B49 
● Poznaj światową stolicę piernika – miasto TORUŃ. Weź udział w warsztatach 

piśmiennictwa i kaligrafii u Toruńskich Partaczy, zrób sobie zdjęcie na stanowisku 
kata i w dybach w Gildii Przygód, zobacz wystawę średniowiecznych przyborów! | 
B55A 

● Zasmakuj w KOCIEWIU - ŁAGODNEJ KRAINIE! Zdobądź mapę Kociewskich Tras 
Rowerowych i posłuchaj niesamowitych historii i legend o rejonie Kociewskim | B04 

● Wybierz się na piękne KASZUBY do krainy jezior, wzgórz i pól pełnych maków | B35 
● A może nad morze? Poznaj położone nad Bałtykiem KASZUBY PÓŁNOCNE. Wejdź           

do osady słowiańskiej, poznaj życie Kaszubów, zarzuć wędkę i skosztuj ryby! Na            
koniec przywitaj się z maskotką, zatańcz do kaszubskiej muzyki i weź udział w             
konkursach | B53 



● Zobacz co oferuje REGION ŁÓDZKI! Poznaj jego perełki i sprawdź co warto zwiedzić             
w Łodzi! Zapraszają gmina Nieborów oraz LOT Centralny Łuk Turystyczny | B56 

● Odwiedź Związek Miast i Gmin Morskich: tu spotkasz miasto PUCK i Port Morski              
MRZEŻYNO | B10 

● Pójdź na spacer do ciepłego kurortu - SOPOT czeka! Dla ciała - nauka windsurfingu,              
pływanie na desce SUP, sztuka wiązania węzłów żeglarskich. Dla oka - pokaz łódki             
Optimist, a dla uśmiechu – losowanie nagród w Kole Fortuny! ! Zaprasza ORKA             
SOPOT | B58 

● Poznaj Faktorię Handlową w PRUSZCZU GDAŃSKIM! Odkrywaj dawne czasy z          
rekonstruktorami, weź udział w warsztatach garncarstwa, grach plebejskich dla         
dzieci, złów rybę, przeciągnij mocno linę i zrób dla siebie medal! Zasłużyłeś!  | C31 

● Czas na ELBLĄG! Zrób pamiątkową monetę, skosztuj elbląskiego rogalika i zabierz ze            
sobą komiks o Piekarczyku, co Elbląg uratował 😊 | B06 

● Zanurz się w historii! Odwiedź MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU i ZAMEK W            
KWIDZYNIE: warsztaty malowania kafli, wejście do zbrojowni, rycerskie ubiory,         
animacje dla dzieci| B22 

● Zajrzyj do LASÓW PAŃSTWOWYCH! Jak już jesteś, to weź udział w warsztatach            
pirograficznych, pobaw się przy ognisku przy dźwiękach gitar i sygnałówek          
myśliwskich i zabierz ze sobą mapy obszarów leśnych | B52 

● MUZEUM POMORZE ŚRODKOWE zaprasza! | B59 

● Zobacz, jakie ciekawostki skrywają pozostałe miasta i regiony: ZIEMIA KŁODZKA |           
B54, ZAMOŚĆ | B28, MIELNO I KOSZALIN | B55, CZŁUCHÓW | B32A, CZĘSTOCHOWA             
| B30 oraz ŚLĄSK | B27 
 

strefa MIASTA GDANSKA #gdansk #ilovegdn 
● VISIT GDAŃSK: zagraj w grę „Nakarm Lwa Heweliona”, weź udział w konkursach i             

zabierz ze sobą informacje o Gdańsku! Zapraszają: City Sightseeing oraz Poland by            
Locals | B45 

● „NAUTILUS GDAŃSK – PODRÓŻ W GŁĘBIE OCEANÓW” - wielofunkcyjny obiekt strefy           
czasu wolnego. HELLO POLAND - Internetowa rewolucja w kupowaniu biletów do           
wszystkich atrakcji turystycznych w Polsce: zobacz spoty opisujące projekty i korzystaj           
z przygotowanych atrakcji - malowanie twarzy, puzzle, planszówki, konkursy z          
nagrodami | B14 

● WYSPA SOBIESZEWSKA JAMBOREE 2020 - zapraszają:  
Gdański Archipelag Kultury: weź udział w kulinarnych, kosmicznych eksperymentach         
z Michałem Turkiem i warsztatach konstruowania latawców 
Fundacja Strefa Mocy: odwiedź warsztaty manualne inspirowane kosmosem 
Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej: dowiedz się o szlakach pieszych i          
rowerowych na Wyspie Sobieszewskiej i spróbuj szczęścia w konkursie!  
Związek Harcerstwa Polskiego: nauczysz się malować chusty, budować domki dla          
owadów i chodzić na małych szczudłach. I dowiesz się wszystkiego o Europejskim            
Jamboree Skautowym 2020 | B47 

● PORT LOTNICZY IM. LECHA WAŁĘSY: weź udział w konkursie i wygraj bilety lotnicze!             
Szczęście przyniesie Ci maskotka Mewa | B46 



● GDAŃSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY: sprawdź swoją wiedzę w quizie o mieszkańcach          
ZOO, posłuchaj o świecie zwierząt i ochronie bioróżnorodności, weź udział w           
konkursie! Gdańskie ZOO ratuje orangutany – posłuchaj o akcji „Olej olej”! | B71 

strefa MIASTA GDANSKA sport i aktywny styl życia 

● GDAŃSK DLA AKTYWNYCH - INWESTYCJE W STREFĘ CZASU WOLNEGO:  
Zobacz, jak zmienia się Gdańsk: drogi rowerowe, ścieżki biegowe, parki i tereny            
rekreacyjne, siłownie pod chmurką, boiska i baseny.  
Zobacz, jak Gdańsk inwestuje: Europejskie Centrum Solidarności, Centrum        
Hewelianum, Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia i Teatr Szekspirowski. 
Zagraj na interaktywnych stołach multimedialnych i poćwicz na mini siłowni pod           
chmurką | B41 

● PLAŻOWE PRZEDSZKOLE: baw się z nami na mini plaży! - letnia szkoła ratownictwa,             
mini boisko do piłki siatkowej i nożnej, konkursy i sporty plażowe | Gdański Ośrodek              
Sportu | B12  

● AKTYWUJ SIĘ! Sprawdź się w treningu biegowym, treningu aktywizującym oraz          
gimnastyce dla seniora! | Gdański Ośrodek Sportu | scena, hala B 

● MINI STADION LEKKOATLETYCZNY: weź udział w treningach, zawodach i zabawach          
-start na prawdziwej bieżni, bieg przez płotki, skok w dal i wzwyż, rzut dyskiem,              
pchnięcie kulą pod okiem trenerów sportowych, ZAWODY WIOŚLARSKIE dla dzieci i           
dorosłych na ergometrach | Gdański Ośrodek Sportu | PARKING AMBEREXPO 

● FUNDACJA GDAŃSKA: spróbuj swoich sił na ergometrze wioślarskim i wygraj bilety           
na rejs żaglowcem podczas Baltic Sail Gdańsk! Naucz się wiązać węzły żeglarskie i             
sprawdź, kto szybciej przeciągnie linę na swoją stronę | B69 

● LECHIA GDAŃSK i STADION ENERGA GDAŃSK: szukasz sportowych emocji? To tu!            
Mini escaperooms, malowanie buziek, konsola playstation, spotkania z maskotkami i          
eksponaty muzeum Lechii Gdańsk!  | B43  
Koniecznie wpadnij na PARKING AMBEREXPO i poskacz na wielkim dmuchanym          
stadionie i dmuchanym Nautilusie!  

● GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO: Wielki turniej piłki nożnej dla           
drużyn amatorskich! Przyjdź i kibicuj, ile tylko masz sił! Emocje gwarantowane!           
|mobilny dmuchany stadion A26 | B70 

● STREFA GDAŃSKIEGO SPORTU: zdobądź książkę „Poczet zasłużonych dla        
Gdańskiego Sportu” z autografem, naucz się pływać na symulatorze żeglarstwa,          
spotkaj się ze sportowcami i wyzwij ich na pojedynek w wyścigu na cykloergometrze i              
ergometrze. Sprawdź, jakie sportowe imprezy zaplanowane są na ten rok i dowiedz            
się, jak dostać się do sekcji sportowych gdańskich klubów. Kto wie, może za jakiś czas               
staniesz na olimpijskim podium? | B44 

● GDAŃSKIE OLDTIMERY – TRADYCYJNE ŻAGLOWCE: dowiedz się, jak i gdzie          
pożeglujesz gdańskimi żaglowcami. Poznaj wyjątkowy produkt turystyczny Maritime        
Heritage Tours | B42 

 
 
 

● PRACODAWCA PRZYJAZNY ROWERZYSTOM: pracodawco, pracowniku, dowiedz się       
jak ułatwić codzienne podróże rowerowe na trasie praca-dom! A dla najmłodszych:           
lepienie rowerów z plasteliny, budowanie znaków drogowych, zdobienie toreb         
ekologicznych, balonikowe kreacje | B19 



 

strefa MIASTA GDANSKA kultura i nauka 

● ŚWIĘTO WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI W GDAŃSKU - EUROPEJSKIE CENTRUM         
SOLIDARNOŚCI: przygotuj się z nami do świętowania 4 czerwca! Zrób przypinkę,           
koszulkę i flagę, zdobądź informacje o wydarzeniach, wyślij pocztówkę do przyjaciół           
z Zakopanego, żeby i na Krupówkach 4 czerwca zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego! |            
C33 

● MUZEUM GDAŃSKA: z okazji 80-lecia wybuchu II Wojny Światowej wyrusz z nami w             
podróż do przeszłości! Zobacz samochody wojskowe, uzbrojenie oraz prawdziwą         
kuchnię polową  | C35 

● CENTRUM HEVELIANUM: odkryj astronomiczny świat w planetarium, zaśpiewaj przy         
recyklingowym instrumencie, pokonaj niezwykły tor przeszkód i zostań kosmicznym         
konstruktorem podczas warsztatów recyklingowych! | C40  

● MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ: zajrzyj do strefy kreatywnej - zbuduj historyczne           
pojazdy z klocków, złóż drewniane modele i pokoloruj! Wejdź do strefy wirtualnej,            
gdzie odbędziesz spacer po Muzeum II Wojny Światowej i Westerplatte. Poznaj           
historię niezwykłego Niedźwiadka Wojtka w trakcie gier edukacyjnych, przybij z nim           
piątkę i zrób zdjęcie!  | C34  

● MUZEUM MORSKIE: dowiedz się, jak skanować zabytki, zobacz jak wygląda praca           
archeologa podwodnego, zrób wirtualną wycieczkę na dno Bałtyku i na pokład           
statku, a na koniec załaduj kontenerowiec! | C41 

 

strefa SPORTU I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA 

 
● ZAJRZYJ DO STREFY SPORTU I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA w STREFIE MIASTA           

GDAŃSKA HALA B 

● POMORSKIE TRASY ROWEROWE: spróbuj szczęścia w konkursie „Poznaj atrakcje         
Pomorskiego”. Sprawdź swoją wiedzę o obiektach turystycznych na Pomorzu! Do          
wygrania akcesoria rowerowe, mapy i przewodniki turystyczne po województwie         
Pomorskim | B18 

● POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE: korzystaj z 2000 km spławnych rzek dla kajakarzy!           
|B17  

● DECATHLON: przyjdź i przetestuj - hulajnogi, rolki, deskorolki, elektryczne rowery i           
MTB. Koniecznie zagraj w kosza, piłkę nożną lub siatkówkę na innowacyjnym           
stadionie! Jesteś twardzielem? Sprawdź swoje siły na torze przeszkód! Weź udział           
w konkursie, bo do wygrania hulajnoga! | A08 | B13 | C54 

● AMBEREXPO PÓŁMARATON GDAŃSK: zapisz się! - do wygrania pakiet startowy na           
półmaraton w Gdańsku | AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Gdańsku|           
B48 

● ŚCIANKA WSPINACZKOWA - ale dość nietypowa, bo dmuchana! Sprawdź, jak          
wysoko uda Ci się wejść | trawnik przy PARKINGU AMBEREXPO 

● ROLLKOWISKO Roll4All: ucz się z nami! – pokazy akrobacji, konkursy, warsztaty z            
instruktorami, wypożyczalnia rolek | A32 

 



 

strefa BIKE FESTIWAL  
POZNAWAJ WIELKICH MISTRZÓW I PODRÓŻNIKÓW!  

● IGOR TRACZ,  wielokrotny Mistrz Świata w bikejoringu i jego najszybsze na świecie 
psy | scena hala A 

● RAFAŁ GRĘŹLIKOWSKI, słynny podróżnik | scena hala A 
● KAMIL KOBĘDZOWSKI, czołowy na świecie zawodnik MTBstunt - pokazy MTB Stunt 

| A03  

● BARTEK ĆWIK,  pokazy trialu rowerowego  | A03 

ZAZNAJ WIELKICH EMOCJI! 

● AMBEREXPO ELIMINATOR MTB /6 kwietnia/ - niesamowite kolarskie widowisko,         
kibicuj najlepszym zawodnikom! |Luz Grupa/Mazury MTB | parking stadion 

● STRIDER ADVENTURE ZONE - zawody na rowerkach biegowych dla najmłodszych (w           
wieku 2-5 lat)  Luz Grupa/Mazury MTB | A20 

POZNAWAJ POJAZDY I ROWERY INNE NIŻ WSZYSTKIE! 
● WYSTAWA POJAZDÓW NIETYPOWYCH | A29 

● WYSTAWA ROWERÓW ZABYTKOWYCH | A31 

TESTUJ I WYBIERAJ! 
● TESTY POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH  | tor testowy A05 
● TOR TESTOWY NA TRASIE AMBEREXPO ELIMINATOR MTB /7 kwietnia/ - testuj           

rowery pod okiem doświadczonych instruktorów | parking stadion 
BAW SIĘ! 

● ROLKOWISKO – pokazy akrobacji, warsztaty z instruktorami, konkursy, wypożyczalnia 
rolek ROLL 4 ALL | A32 

● CALYPSO POWER BIKE maraton spinningowy Calypso Fitness| A04 

● STREFA  AKTYWNOŚCI DZIECKA | Loopy's World | A18 

● DMUCHANY TOR GOKARTOWY | Veloking | PARKING AMBEREXPO  
NAUCZ SIĘ, BO WARTO! 

● AKADEMIA BEZPIECZNEJ JAZDY | Pomorska Policja | A24 

● SYMULATOR DACHOWANIA  | PORD | A25 

GRAJ I WYGRYWAJ!  
Co godzinę konkursy z fantastycznymi nagrodami: rowery, kaski, okulary, akcesoria, 
luksusowe pakiety pobytowe i SPA  | stoisko konkursowe scena, hala A  
 
 
 
strefa SPORTÓW WODNYCH & WĘDKARSTWO 

● 77 RACING CLUB: przyjdź i zobacz wielki, 10-metrowy Jacht Regatowy! Dowiedz się,            
jak zachować bezpieczeństwo nad wodą i weź udział w konkursach! | C57 

● BRACTWO MORZA POLSAIL: weź udział w warsztatach szkutniczych i wybuduj swoją           
łódkę! | C56 

● ANIMACJE NA ŁÓDCE OPTIMIST W MINI BASENIE: pokochaj żeglowanie! Konkursy i           
zabawy żeglarskie, do wygrania zaproszenie na półkolonie żeglarskie | AZS Centralny           
Ośrodek Sportu Akademickiego w Gdańsku | B48  



● ERGOMETRY KAJAKOWE: trenuj z nami i weź udział w konkursach! MRKS | C51 
● POKAZY PIERWSZEJ POMOCY: naucz się, bo warto! - do wspólnej nauki, zabawy i do              

udziału w konkursach zaprasza Fundacja Ratownictwa Bezpieczni Nad Wodą         
Polrescue | C44 

● KLUB WODNY ŻABI KRUK: poznaj historię kajakarstwa, do wygrania wycieczki          
kajakowe opływem Motławy „Kajakiem po Gdańsku” | C45 

● STUDENCKI KLUB KAJAKOWY MORZKULC: punkt informacyjny - pierwsze kroki w          
kajaku i w turystyce | C46 

● POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W GDAŃSKU: spotkaj się z Michałem Greszta -            
Mistrzem Polski w połowach ryb na muchę. Zobacz, jak wykonuje sztuczne muchy i             
sprawdź, czy sam dasz radę! | C55 

 

strefa AKTYWNE DZIECIAKI 
● PLAŻOWE PRZEDSZKOLE: baw się z nami na mini plaży! - letnia szkoła ratownictwa,             

mini boisko do piłki siatkowej i nożnej, konkursy i sporty plażowe | Gdański Ośrodek              
Sportu | B12  

● WIELKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA DRUŻYN AMATORSKICH! Przyjdź i kibicuj, ile           
tylko masz sił! Emocje gwarantowane! Do zabawy zaprasza Gdański Zespół          
Schronisk I Sportu Szkolnego |mobilny dmuchany stadion A26  

● LECHIA GDAŃSK i STADION ENERGA GDAŃSK: szukasz sportowych emocji? To tu!            
Mini escaperooms, malowanie buziek, konsola playstation, spotkania z maskotkami i          
eksponaty muzeum Lechii Gdańsk!  | B43  
Koniecznie wpadnij na PARKING AMBEREXPO i poskacz na wielkim dmuchanym          
stadionie i dmuchanym Nautilusie!  

● PARK TRAMPOLIN: tu możesz polatać :) nauczyć się, jak wykonywać salto, zobaczyć            
pokazy akrobacji i wziąć udział w konkursach z super nagrodami | Jumpcity Gdańsk |              
C32 

● OBOZOWE MIASTECZKO POSZUKIWACZY PRZYGÓD #ByleDoWakacji: tu możesz       
wziąć udział w wyścigu bungee run i spróbować swoich sił na strzelnicy NERF | C43 

● MINI-TOR DO GRY W KRĘGLE: sprawdź, ile kręgli uda Ci się strącić - treningi i zabawy                
dla dzieci | MK Bowling Gdańsk | C58 

● ANIMACJE NA ŁÓDCE OPTIMIST W MINI BASENIE: pokochaj żeglowanie! - konkursy i            
zabawy żeglarskie, do wygrania zaproszenie na półkolonie żeglarskie | AZS Centralny           
Ośrodek Sportu Akademickiego w Gdańsku | B48  

● GDAŃSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY: sprawdź swoją wiedzę w quizie o mieszkańcach          
ZOO, posłuchaj o świecie zwierząt i ochronie bioróżnorodności, weź udział w           
konkursie! Gdańskie ZOO ratuje orangutany – posłuchaj o akcji „Olej olej”! | B71 

● AKWARIUM GDYŃSKIE: tu czekają na Ciebie trzy strefy! Zobacz – weź binokulary i             
pooglądaj mieszkańców podwodnego świata. Zbadaj – przymierz skorupę żółwia         
morskiego i podnieś krąg wieloryba. Zagraj - zamień się w żywego pionka i zagraj w               
grę o meduzach. Zajrzyj też do zbiornika z rybami morskimi! | C39 

● CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI: zostań badaczem! Zrób eksperymenty ze          
światłem UV, kulą plazmową i bańkami. Wolisz zabawę? Przyjdź i pobaw się            
brokatowym slime i zabierz go ze sobą do domu 😊 Nie zapomnij o pamiątkowym              
zdjęciu na Experymentowej Fotościance! | C37 

●  
● ATRAKCJE POLFERRIES: przyjdź i baw się z nami! | B32 

https://www.facebook.com/POLRESCUE/
https://www.facebook.com/POLRESCUE/


● ATRAKCJE STENA LINE: biżuteria i opaski z muszelek, stateczki zamknięte w           
butelkach, chodzenie na niskich szczudłach. Przyjdź, naucz się i zrób! | B59 

● PLANSZÓWKOWA MINI GRALNIA: zagrajmy w to razem!  A na ciąg dalszy zapraszamy           
do AMBEREXPO na Targi GRA I ZABAWA (23-24 listopada br.)| B50 

● KREATYWNE MIASTECZKO CYRKOWE: naucz się żonglować, spróbuj jazdy na         
monocyklu i poznaj trudną sztukę diabolo! | B66 

● KREATYWNA KOSTKA RUBIKA: ułóż kostkę Rubika, a otrzymasz certyfikat i nagrody!           
| STOISKO C 42 

● ATAS: przyjdź, odpowiedz na jedno pytanie konkursowe i wygraj Obóz Językowy w            
Londynie! Takie to proste! | B30A 

● HARPAGAN – Pomorski Klub Orientacji: wypróbuj profesjonalny, sportowy karabin         
laserowy. Weź udział w zawodach na orientację – do wyboru dwie trasy: zielona i              
czarna. Ukończyłeś trasę? Masz szansę na wygraną w losowaniu! Nagroda to udział            
w 57. ERnO Harpagan w Miastku.  | C36 

● ŚCIANKA WSPINACZKOWA: ale dość nietypowa, bo dmuchana! Sprawdź, jak wysoko          
uda Ci się wejść | trawnik przy PARKINGU AMBEREXPO 

● WIELKIE DMUCHAŃCE: wpadnij i poskacz na wielkim dmuchanym stadionie i          
dmuchanym Nautilusie! | PARKING AMBEREXPO 

● POMORSKIE SZKOŁY RZEMIOSŁ: pobaw się w kąciku gier geograficznych, przywitaj się z 

misiami koala, obejrzyj wystawę prac uczniów  | B23 

 

strefa FESTIWAL PODRÓŻY ŚLADY 

SALA KONFERENCYJNA 1C 
6 kwietnia /sobota/ 
12:30-13:00 Opowieść o duchach Bajkału - rowerowy trawers zamarzniętego jeziora 
|Leszek Pachulski 
13:00-13:30 Bike Jambore - Pierwsza rowerowa sztafeta dookoła świata | Zbigniew 
Popowski 
13:30-14:30 Podróże dalekie i bliskie | Wojciech Grela 
14:30-15:30 Film o trawersie Mount Everestu, tytuł – „Dwie twarze Sagarmatha…” 
autorstwa Andrzeja Ziółkowskiego oraz Janusza Adamskiego | Andrzej Ziółkowski 
15:30-16:30 Syberia - moje uzależnienie. Ałtaj, Kamczatka i Bajkał w jednej odsłonie… | 
Andrzej Ziółkowski 
16:30-17:30 Debata - Jak zostawić dobry ślad? | moderator Leszek Pachulski 
7 kwietnia /niedziela/ 
10:30-11:15 Świadome Podróżowanie: Ameryka Południowa i Centralna | Sebastian 
Małyszczyk 
11:15-12:45 Turystyka rodzinna - spotkanie z podróżą |Iwona i Paweł Rusińscy z Olą, Hanką 
i Zosią | Anna i Roch Sosińscy z Celiną i Tytusem | Aleksandra Górska i Wojciech Jankowski 
12:45-13:15 Żeglarstwo - rodzinna pasja | Bronisław Tarnacki i Piotr Tarnacki 
13:15-14:00 Z Indianami Tsimane na ryby | Rafał Słowikowski 
14:00-14:30 Wyspy Owcze - Mykines wyspa maskonurów |Antoni Filipkowski 
14:30-15:30 Nepal - wolontariat w cieniu Himalajów | Krzysztof Story 
15:30-16:30 W poszukiwaniu niedźwiedzi - duchów| Kamila Kielar 



 

 

strefa GRILL FESTIWAL 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS KULINARNY O TYTUŁ GOLD GRILL TEAM 
PARKING AMBEREXPO 
Organizator: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA 
Współorganizator: Restauracja Amberside i Mobile Chef 
6 kwietnia /sobota/ 
KATEGORIA JUNIOR 
10:00-12:00 Pierwsza tura konkursu dla zespołów I – VI 
12:30-14:30 Druga tura konkursu dla zespołów VII – XII 
16:15 Finał konkursu – wręczenie nagród 
7 kwietnia /niedziela/ 
KATEGORIA MASTER 
10:00-12:00 Pierwsza tura konkursu dla zespołów I – VI 
12:30-14:30 Druga tura konkursu dla zespołów VII – XII 
19:00 Gala finałowa – ogłoszenie wyników | Restauracja Amber Side /na zaproszenia/ 
 

BAW SIĘ Z NAMI 
● STREFA CHILLOUT – didżejskie granie i leżakowanie 
● STREFA SPORTU I ZABAW: stadion lekkoatletyczny i dmuchańce: tor gokartowy, 

ścianka wspinaczkowa, stadion i Nautilus 
● Pokazy kulinarne, prelekcje piwowarów, konkursy z nagrodami 

JEDZONKO NA GRILL FESTIWAL  

● Strefa Grillowania Amberside i Kasztelan  
● FOOD TRUCKI - Pan Burger, Pan Fryta, Le Mini, Gringo, Kiełbus, Dirty Sandwich,             

Churros Companieros, Szamaman, Pyra Na Gazie, Kurcze Dobre, 3miejski Folklor  

 

strefa OGRODOWE KREACJE 

OGRÓD WIEDZY | SCENA HALA C 
WARSZTATY PRELEKCJE I WYKŁADY 
6 kwietnia /sobota/ 
10:00-11:00 Projektowanie rabat ozdobnych | Kasia Bellingham 
11:00-12:00 Łąki kwietne - przestrzeń przyjazna przyrodzie i warsztat - Przygotowania bomb            
nasiennych | Karol Podyma 
12:00-12:30 Kompozycje roślin w szkle - Ogród w słoiku oraz konkursy dla publiczności |              
Agencja Eventowa PAM 
12:30-13:00 Storczyki w ogrodzie - stoplamek, kukułka i obuwik, czyli o ogrodowych            
storczykach słów kilka | Fundacja Polish Orchid Association 
13:00-14:00 Spotkanie z ekspertem - ogrodnikiem z pasji i wykształcenia | Kasia Bellingham 
14:00-15:00 Wiosna w ogrodzie, wysiewamy lato | Kasia Bellingham i Paweł Koseda 
15:00-15:30 Zielona Strefa Miasta Gdańska 



15:30-16:00 Zielona Strefa Miasta Gdańska 
16:00-17:00 Spotkanie z ekspertem - ogrodnikiem z pasji i wykształcenia | Kasia Bellingham 
17:00-18:00 Zaproś owady na swoje rabaty - ogrody pożyteczne dla pszczół i motyli | Kasia               
Bellingham 
7 kwietnia /niedziela/ 
10:00-11.00 Ptaki naszych ogrodów | Kasia Bellingham i Ewelina Sobańska 
11:00-12:00 Warzywa dla opornych | Kasia Bellingham 
12:00-13:00 Spotkanie z ekspertem - ogrodnikiem z pasji i wykształcenia | Kasia Bellingham 
13:00-14:00 Zielona Strefa Miasta Gdańska 
14:00-15:00 Zioła i kwiaty jadalne - z parapetu na talerz | Kasia Bellingham i Sławomir               
Borowiak 
15:00-15:30 Tworzenie bomb kwiatowych oraz konkursy dla publiczności | Agencja          
Eventowa PAM 
15:30-16:00 Storczyki w ogrodzie - stoplamek, kukułka i obuwik, czyli o ogrodowych            
storczykach słów kilka | Fundacja Polish Orchid Association 
16:00-17:00 Spotkanie z ekspertem - ogrodnikiem z pasji i wykształcenia | Kasia Bellingham 
 

OGRÓD ZDROWIA – EKO OGRÓDEK: tu kupisz produkty ekologiczne, regionalne i lokalne, a             
także spotkasz się i porozmawiasz z producentami! | kramy drewniane 
 

OGRÓD SŁOWA - CZYTELNIA: usiądź, zrelaksuj się, poczytaj gazetę przy świergocie ptaków! 

 

MIŁOŚNIKU ZIELENI, TU TEŻ BĄDŹ! 
● ZIELONA STREFA MIASTA GDAŃSKA: jak aktywnie spędzić czas wśród zieleni          

miejskiej i jak poprawnie segregować odpady? | C01 
● POLISH ORCHID ASSOCIATION: wszystko o pielęgnacji i uprawie storczyków.         

Prawdziwy storczykowy zawrót głowy! | C12 
● POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW: jak zostać działkowcem? Uzyskaj cenne porady! |          

C14  
● FLY TRAP: zobacz wyjątkowe rośliny owadożerne. | C13 
● RUTA URBAN GARDEN: warsztaty - Mój pierwszy ogródek (sobota) i Wielkanocne           

ogródki (niedziela) | C17 
 
 

 

 

 

SCENA PREZENTACJI – SCENA HALA B 

ZAPRASZAMY! Pokazy i prezentacje, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, muzycznie i           
tanecznie 
Sobota godz. 12.00 - OTWARCIE FREE TIME FESTIWAL – Zapraszamy na urodzinowy Tort!  
Niedziela godz. 12.00 – WIELKI ZLOT WIELKICH MASKOTEK  

 



SALE KONFERENCYJNE  

Sobota 6.04 

10.00 – 15.30 Konferencja Rola organizacji pozarządowych w procesie rozwoju turystyki 
wiejskiej org. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sala konferencyjna 1A 

12.30 – 17.30 FESTIWAL PODRÓZY ŚLADY, org. Międzynarodowe Targi Gdańskie sala 
konferencyjna 1 c 

13.00 – 14.20 Debata Przekop przez Mierzeję Wiślaną - szansa czy zagrożenie dla turystyki  

na Mierzei Wiślanej i nad Zalewem Wiślanym, org. www.waszepodroze.pl,  

sala konferencyjna 2 

Niedziela 7.04  

10.30 - 16.30 FESTIWAL PODRÓZY ŚLADY, sala konferencyjna 1 c 

 
 

http://www.waszepodroze.pl/

