
Międzynarodowe Targi Turystyki i Wypoczynku 

 
22. – 26. luty 2017, Monachium 

 
 

Szanowni Państwo, 
 
W dniach od 22. do 26. lutego 2017 r. na monachijskich Terenach Targowych odbędą się 
Międzynarodowe Targi Turystyki i Wypoczynku. Targi f.re.e to przekrój przez cały świat 
podróży, sportu i form spędzania wolnego czasu, a uczestnictwo w nich ułatwia gościom 
dokonanie planów urlopowych. Wydarzenie to daje możliwość odwiedzającym poznania 
ciekawych kierunków, zapewnia kompleksowy przegląd rynku branży turystycznej i rekreacji 
oraz zachęca odwiedzających do przyłączenia się i wzięcia udziału w licznych światowych 
przygodach. Targi f.re.e zostały uznane za jedne z najliczniej odwiedzanych targów 
konsumenckich w południowych Niemczech. W ubiegłej edycji na powierzchni 70.000 m² 
swoją ofertę zaprezentowało ponad 1.200 wystawców z 60 krajów, a wydarzenie to 
odwiedziło ponad 122.000 odwiedzających oraz blisko 750 międzynarodowych dziennikarzy. 
Targi uzyskały bardzo dobre opinie wśród uczestników, z których aż 96% oceniło je jako 
„bardzo dobre” i „dobre”.  
 
Oferta tematyczna targów f.re.e 2017 to: 

 Podróże 
 Zdrowie i uroda 
 Caravaning i mobilność 
 Sporty wodne 
 Aktywność na świeżym powietrzu 
 Rowery 

 
 
Dopełnieniem oferty wystawców będą warsztaty i szkolenia. To właśnie podczas ciekawych 
prezentacji na żywo można się będzie zapoznać z najnowszymi trendami podróżniczymi i 
pomysłami na spędzanie wolnego czasu. Szczegółowe informacje o towarzyszącym targom 
programie ramowym znajdą Państwo na stronie: www.free-muenchen.de/supporting-
program/index.html. 
 
 
Targi f.re.e 2017 odbywać się będą w następujących godzinach: 
środa – niedziela  10:00 – 18:00 
 
 

 

http://www.free-muenchen.de/supporting-program/index.html
http://www.free-muenchen.de/supporting-program/index.html


Bilety wstępu na targi f.re.e 2017 można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz w 
przedsprzedaży poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia online na stronie 
www.free-muenchen.de/trade-fair/for-visitors/ticket-purchase-and-ticket-prices. Zachęcamy 
Państwa do skorzystania z zakupu biletów online, co zaoszczędzi zarówno czas jak i 
pieniądze.  
 
 

Ceny biletów wstępu na targi f.re.e 2017 Cena w przedsprzedaży Cena w kasach targowych 
Bilet 1-dniowy (jednorazowe wejście) 7 € 10 € 
Bilet ulgowy 1-dniowy¹ (jednorazowe wejście) 
Bilet popołudniowy (od godz. 15:00) 

– 
– 

8 € 
6 € 

¹Bilet przysługuje uczniom i studentom, emerytom, grupom powyżej 10 osób. Do nabycia w kasach targowych, po okazaniu 
dokumentu uprawniającego do zniżki. 

• Zakup biletów w przedsprzedaży odbywa się online, a płatność za zamówione bilety 
wstępu jest możliwa wyłącznie kartą kredytową! 

• Po zakończonej rejestracji otrzymane e-mailem bilety należy wydrukować oraz zabrać 
ze sobą na targi do Monachium. Biletów nie trzeba już wymieniać na miejscu. 

• Faktura VAT jest dostępna do pobrania 24 godziny po złożeniu zamówienia na bilety 
w systemie biletowym online ticket portal, do którego w mailu potwierdzającym 
zakup biletu otrzymacie Państwo login i hasło. W zakładce Tickets/Eintrittskarten 
należy kliknąć na jedną z trzech ikonek oznaczonych nazwą Invoice/Rechnung, a po 
otwarciu załącznika w pliku PDF wydrukować gotową fakturę. 

 
 
 
Więcej informacji na temat targów f.re.e uzyskają Państwo w: 
Biurze Targów Monachijskich w Polsce 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 
tel. (22) 620 44 15, faks: (22) 624 94 78 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 
lub na stronie: www.free-muenchen.de/index-2.html 
 

 

 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 
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