
TT WARSAW 

    

Ambasada Peru zaprasza na konferencję: 
 

JAK PODRÓŻOWAĆ DO I PO PERU 
 

Ambasada Republiki Peru w Polsce ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję poświęconą Peru, jako 

kierunkowi turystycznemu, która odbędzie się w ramach targów turystycznych TT Warsaw. 
 

Termin: 24 listopada - piątek, początek - 14:30, zakończenie - 15:45 

Gdzie:  Sala Rudniewa, 4. piętro Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa.  
 

W programie konferencji: 
 

- Powitanie słowem i tradycyjnym peruwiańskim napojem „pisco sour” przez Jego Ekscelencję 

Ambasadora Peru w Polsce, Alberto Salasa Barahonę.  
 

- Multimedialna prezentacja Jerzego Majcherczyka, kajakarza i odkrywcy, autora i reportera, a zarazem 

zawodowego agenta podróży z ponad 30 letnim doświadczeniem, eksperta od Peru. 
  

Zaprezentuje on główne atrakcje turystyczne Peru, jego regiony i historię, oraz opowie jak i kiedy najlepiej 

podróżować po tym pięknym, ale trudnym geograficznie kraju, aby doznać wielu wspaniałych wrażeń 

kulturalnych, emocjonalnych i kulinarnych, nie odczuwając jednocześnie trudów podróżowania. 

Przedstawi on również nowości z peruwiańskiej turystyki, szczególnie dotyczące Machu Picchu. Finałem 

wystąpienia będzie prezentacja najnowszych ofert turystycznych do Kanionu Colca oraz możliwości 

inwestowania w infrastrukturę turystyczną kanionu i całego regionu. W całą prezentację wplecione będą 

również informacje o dokonaniach Polaków w Peru, począwszy od Sebastiana Berzeviczego w XVIII 

wieku, poprzez inż. Ernesta Malinowskiego w XIX wieku, a skończywszy na wyprawie Canoandes 

polskich kajakarzy - odkrywców najgłębszego za Ziemi Kanionu Colca. 
 

- Prezentacja specjalnego stroju góralki z Doliny Rio Colca z plemienia Collaguas, bogato i precyzyjnie 

wyszywanego złotymi nićmi i haftami. 
 

- Pytania i odpowiedzi oraz zakończenie konferencji.  

 

Stoisko Peru na TT WARSAW 
 

Jednocześnie, zapraszamy wszystkich odwiedzających targi TT Warsaw (23, 24 i 25 listopada) do 

odwiedzenia stoiska Peru #B10 w Sali Trojki (2. piętro) Pałacu Kultury i Nauki, w godzinach od 10:00 

do 17:00, na którym zaprezentowana zostanie szeroka oferta aktywności skierowana do wszystkich 

turystów i planujących podróż do Peru. Będzie tutaj można również spotkać się i porozmawiać z Jerzym 

Majcherczykiem. Serdecznie zapraszamy.  

- * - * - * - 
 

Jerzy Majcherczyk - gości specjalny konferencji 
Jeden z odkrywców Ka  nionu Colca, Fellow prestiżowego The Explorers Club w Nowym Jorku, lider i organizator 

Polsko-Amerykańsko-Peruwiańskiej Wyprawy Na    ukowej ,,COLCA CONDOR 2008 & 09” pod patronatem The 

Explorer Club, której rezultaty opublikowała peruwiańska ,,Sociedad Geográfica de Lima”. Przez Paddlers Magazine 

(USA) zaliczony do grupy “20 Legend of Paddling” – 20 legendarnych kajakarzy, a przez Amerykański Związek 

Kajakowy do grupy “100 Paddlers of the XX century” – 100 najwybitniejszych wioślarzy XX wieku. Jest autorem i 

współautorem 6 książek, oraz setek artykułów i wywiadów w międzynarodowej prasie. Na stałe mieszka w USA, 

gdzie od ponad 30 lat prowadzi z żoną Małgosią polonijne biuro podróży CLASSIC TRAVEL.  


