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Szukasz inspiracji do kolejnych podróży? Zastanawiasz się nad kolejną wyprawą albo po
prostu chcesz posłuchać ciekawych opowieści o bliższych i dalszych regionach? To
wydarzenie jest dla Ciebie. Walentynkowy Festiwal Podróżników startuje już 14 lutego na
kempingu Camp4U w Siechnicach koło Wrocławia. Wstęp darmowy!
Nie chcieliśmy tworzyć kolejnego, sztampowego zlotu caravaningowego. Ideą było
wydarzenie, które przyciągnie nie tylko posiadaczy kamperów czy przyczep
kempingowych, ale również „zwykłych” osób poszukujących nowych, ciekawych
kierunków - tłumaczą właściciele pola, które swoją działalność rozpoczęło w czerwcu
ubiegłego roku.

Lista prelegentów, którzy pojawią się podczas 3-dniowego wydarzenia jest stosunkowo długa. Nie
zabraknie wątków caravaningowych, czyli związanych z kamperami i przyczepami kempingowymi
(Andrzej i Teresa Walczakowie), ale będziemy również luźno rozmawiać o regionach egzotycznych
takich jak Turkmenistan czy Korea Północna. W sali wspólnej zaprezentuje się również Aleksandra
Dudek, autorka bloga „Globtroterek” oraz przyjaciel kempingu Michał Nalepa opowiadając o historii
„Niewiadówki”, czyli jednej z najpopularniejszych przyczep kempingowych w naszym kraju.
Pełny harmonogram wydarzenia prezentuje się następująco:
[PIĄTEK]
Godzina 20:00-22:00 - państwo Walczakowie
[SOBOTA]
Godzina 15:00-15:45 - Bartłomiej Ryś/Polski Caravaning - „Skok do Albanii”
15 minut przerwy
Godzina 16:00-16:45 - „Na Wylocie” - Turkmenistan
15 minut przerwy
Godzina 17:00 - 17:45 - Skarawaningowani „Gdzie nas poniesie” - Sebastian Piętka
15 minut przerwy
18:00 - 18:45 - Michał Nalepa - Maluch i Niewiadówka - Historia Niewiadówki
15 minut przerwy
19:00 - 19:45 - Paweł Szulc i Bożena Szczerba - Wyprawa do Rosji
15 minut przerwy
20:00 - 20:45 - Aleksandra Dudek - „Globtroterek”
15 minut przerwy
21:00 - 21:45 - Dominik Mikołajczyk - „Zakazany owoc - odwiedzić Koreę Północną”
22:00 - start luźnej zabawy w sali wspólnej, ognisko, przekąski i tańce do białego rana
[NIEDZIELA]
Pożegnanie ekip, wyjazd z pola do godziny 16:00.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Postój na polu kempingowym według cennika dostępnego
tutaj: http://camp4u.pl/cennik2/ Swoim kamperem lub przyczepą kempingową można przyjechać w
dowolnym momencie - recepcja pracuje od godziny 8:00. W trakcie całego weekendu na kempingu
będzie funkcjonował bar serwujący napoje oraz zimne i ciepłe posiłki.

Zapisy na wydarzenie: telefonicznie (+48 698 608 934 - Bartek) lub na e-mail: info@camp4u.pl
Przy zapisach prosimy o podanie imienia i nazwiska reprezentanta załogi, ilość osób dorosłych, ilość
dzieci oraz numer rejestracyjny samochodu (holownika) lub kampera.
Zapraszamy!
Polski Caravaning objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.
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