
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie sieci współpracy oraz ofert turystyki przyrodniczej i wodnej w Unikalnej 

Dolinie Dolnej Odry 

–  

cykl spotkań online skierowany do przedsiębiorstw turystycznych, przewodników 

turystyki przyrodniczej i wodnej oraz organizacji turystycznych w rejonie Doliny Dolnej 

Odry między Kostrzynem a Szczecinem 

 

Spływ kajakiem z Kostrzyna do Szczecina, wycieczki z przewodnikiem na łonie przepięknej przyrody lub rejs 
statkiem połączony ze spacerami po obu stronach Odry – to tylko niewielki fragment ogromnej gamy możliwości, 
z której zrównoważona turystyka może korzystać w Dolinie Dolnej Odry.  Nowo powstałe w ramach naszego 
projektu miejsca odpoczynku dla turystów w Polsce i Niemczech jeszcze dodatkowo poszerzają szanse 
skutecznego wykorzystania tego potencjału.   

Działacze lokalni i regionalni powinni być świadomi istniejących synergii i dążyć do poznania się wzajemnie i 
dzięki temu być w stanie wspólnie stworzyć atrakcyjne oferty turystyczne. To jest niezbędnym warunkiem, aby 
móc w pełni korzystać z potencjału turystyczno-przyrodniczego Doliny Dolnej Odry po obu stronach rzeki. 
Właśnie do tego chcemy dążyć organizując cykl cyfrowych spotkań: Zainicjujemy proces zapoznania się oraz 
wymianę doświadczeń. Damy ekspertom z obu krajów możliwość, aby razem pracować w sposób bardzo 
konkretny nad powstaniem nowych produktów.    

Rozpoczynamy: Wydarzenie inauguracyjne i przedstawienie najlepszych praktyk – 
14. oraz 21. kwietnia  

W dniach 14 i 21 kwietnia odbędą się dwie części wydarzenia inauguracyjnego. Na samym początku cyklu w 
centrum naszej uwagi znajduje się pytanie, jakie warunki trzeba spełnić, aby stworzyć skuteczne oferty 
zrównoważonej turystyki wodnej. Czego oczekują nasi goście, co jest wyjątkowo atrakcyjne, co jest pożądane? 
W jaki sposób możemy to wszystko zrealizować na terenie objętym ścisłą ochroną przyrody. Oddamy głos 
ekspertom i referentom przedstawiającym najlepsze praktyki. Razem z nimi porozmawiamy o przyszłości 
zrównoważonej turystyki. Program wydarzenia inauguracyjnego udostępnimy Państwu niebawem tu na łamach 
strony internetowej. Zgłoszenia udziału przyjmujemy pod linkiem: https://forms.gle/MpyHBES8Wi2iJ1tY8  
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Pracujemy razem: seria warsztatów mająca na celu tworzenie nowych produktów 
zrównoważonej turystyki wodnej   

Wydarzenie inauguracyjne poświęcone jest orientacji merytorycznej oraz zapoznaniem się z podstawą 
zrównoważonej turystyki wodnej w Dolinie Dolnej Odry, następnie skupimy się na wypracowywaniu konkretnych 
przykładów do realizacji w praktyce. Oferujemy cztery bloki tematyczne do wyboru. Każdy blok tematyczny 
składa się z dwóch współzależnych od siebie części trwających po dwie godziny.  

 Blok 1: Pomysł na nowe oferty w zakresie zrównoważonej turystyki (28. kwietnia, 27. października)  

 Blok 2: Tworzenie nowych ofert: Wycieczki wielodniowe dla turystów indywidualnych (5. maja, 3. listopada)  

 Blok 3: Tworzenie nowych ofert: Wycieczki z przewodnikiem – Guided tours (12. maja, 10. listopada)  

 Blok 4: Tworzenie nowych ofert: Wycieczki jednodniowe dla wycieczkowiczów i wczasowiczów (19. maja, 
17. listopada)  

W ramach warsztatów zajmujemy się całym spektrum możliwych ofert w zakresie turystyki przyrodniczej oraz 
wodnej w Dolinie Dolnej Odry zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej. Ważnym elementem oferty to 
turystyka kajakowa, ale warto zastanawiać się również nad polepszeniem oferty turystyki rowerowej, 
wędrowniczej, POI, zabytków, oferty gastronomicznej oraz produktów regionalnych.   

Projekt ten jest oczywiście skierowany również do branży hotelarskiej i zarządców kempingów: Aby zaoferować 
wielodniowy program turystyczny potrzebne są zawsze odpowiednie miejsca noclegowe, a nowe oferty 
turystyczne są atrakcyjnym elementem, aby urozmaicić pobyt gościom hotelowym.  

Polecamy wziąć udział w tych blokach, którego tematyka Państwu jest najbliższa.  Mogą Państwo wziąć udział w 
różnych blokach tematycznych. Prosimy jednak brać pod uwagę fakt, że liczba uczestników każdego warsztatu 
jest ograniczona. W przypadku, gdy zgłosi się więcej chętnych niż jest miejsc, nie mogą Państwo ewtl. 
uczestniczyć we wszystkich wybranych warsztatach.  

Zakończenie: wyniki i perspektywa na przyszłość  

Planujemy przeprowadzić spotkanie podsumowujące cyklu w dniu 24 listopada jako imprezę na miejscu w Dolinie 
Dolnej Odry, jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli. W ramach tego spotkania mają być zaprezentowane 
wyniki warsztatów i chcemy poinformować o tym, na jakim etapie znajduje się wdrażanie projektów. Oprócz tego 
chcemy razem z Państwem przedyskutować możliwe sposoby rozwoju i utrwalenia transgranicznej współpracy.  

Zgłoszenie udziału  

 Wypełniając formularz mogą Państwo zgłosić swój udział w wydarzeniu inauguracyjnym w dniu 14 kwietnia 
oraz w dyskusji najlepszych praktyk w dniu 21 kwietnia.   

 Zgłoszenie udziału we wszystkich innych warsztatach części pierwszej w kwietniu/maju jest możliwe od 15 
kwietnia.  

Terminy  

1. Część pierwsza – kwiecień i maj 2021 r.  

termin  typ wydarzenia   temat  liczba 
uczestników  

14.04.2021r.  

godz. 9:15 – 
12:30  

wydarzenie 
inauguracyjne  

 Czynniki sukcesu zrównoważonej turystyki 
wodnej, czyli o tym co się najbardziej liczy oraz 
czego oczekują goście (wykłady ekspertów i 
dyskusja)   

nieograniczona  
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 Inauguracja sezonu w czasie pandemii – 
aktualności nt. Covid-19 z obu krajów   

21.04.2021r.  

godz. 9-11  

wprowadzenie do 
bloków 
tematycznych  

Najlepsze praktyki – Impulsy, doświadczenie, 
wymiana   

nieograniczona  

28.04.2021r.:  

godz. 9-11  

blok 1: Warsztat 
pierwszy   

Pomysł na nowe oferty w zakresie zrównoważonej 
turystyki   

12  

05.05.2021r.:  

godz. 9-11  

blok 1: Warsztat 
pierwszy   

Wycieczki wielodniowe dla turystów indywidualnych  12  

12.05.2021r.:  

godz. 9-11  

blok 3: Warsztat 
pierwszy   

Tworzenie nowych ofert: Wycieczki z przewodnikiem – 
Guided tours   

12  

19.05.2021r.:  

godz. 9-11  

blok 4: Warsztat 
pierwszy   

Tworzenie nowych ofert: Wycieczki jednodniowe dla 
wycieczkowiczów i wczasowiczów   

12  

2. Część druga – październik i listopad 2021 r.  

termin  typ wydarzenia   temat  liczba 
uczestników  

27.10.2021r.:  

godz. 9-11  

blok 1: Warsztat 
drugi   

Pomysł na nowe oferty w zakresie zrównoważonej 
turystyki – ciąg dalszy   

12  

03.11.2021r.:  

godz. 9-11  

blok 2: Warsztat 
drugi   

Wycieczki wielodniowe dla turystów indywidualnych – 
ciąg dalszy  

12  

10.11.2021:  

godz. 9-11  

blok 3: Warsztat 
drugi   

Wycieczki z przewodnikiem – Guided tours – ciąg 
dalszy   

12  

17.11..2021:  

godz. 9-11  

blok 4: Warsztat 
drugi   

Wycieczki jednodniowe dla wycieczkowiczów i 
wczasowiczów – ciąg dalszy   

12  

24.11.2021  

godz. 9:15 – 
12:30  

wydarzenie 
podsumowujące  

wyniki, wdrażanie w życie projektów, perspektywy na 
przyszłość   

nieograniczona  

 
Uwagi: 
Projekt „Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry” jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu kooperacyjnego 
INTERREG VA.   
 

Partnerami projektu są Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, miasto Schwedt/n Odrą 
oraz stowarzyszenia MomentUM e.V., Tourismus und Citymanagement Region Schwedt – Nationalpark Unteres Odertal i Wassersport PCK Schwedt e.V. 
jako partnerzy stowarzyszeni.  

  

 


