Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
za nami pierwszy zagraniczny wyjazd integracyjny członków Polskiej Izby Przemysłu Branżowego, który
odbył się w dniach 5-12 stycznia 2019 r. Z opinii uczestników wycieczki wynika, że wyjazd ten był
niezwykle udany! Destynacją pierwszego wspólnego wypadu była Riwiera Turecka, a konkretnie słynny
turecki kurort Belek na wybrzeżu Morza śródziemnego. W wyjeździe uczestniczyło 41 osób – Członków
PIPT wraz z osobami towarzyszącymi.

Komfortowy hotel Bellis Deluxe oferował wspaniałe warunki pobytu. Zachwyciły nas zarówno
wspaniały widok na z pokojów na morze i góry, jak i przepyszne posiłki w eleganckiej restauracji oraz
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kawa, ciasta i napoje w kilku kawiarniach i klubach rozproszonych po całym obiekcie. Wszyscy mogli
do woli korzystać z siłowni, krytego podgrzewanego basenu oraz strefy SPA, a także odbywać spacery
po zadbanym zielonym terenie hotelu, odwiedzać hotelowe mini zoo, podziwiać pozostałą
infrastrukturę rekreacyjno – sportową obejmującą m.in. 2 pełnowymiarowe boiska FIFA do piłki
nożnej, korty tenisowe, mini golf, place zabaw dla dzieci. Na chętnych czekały okalające Belek
wspaniałe pola golfowe.

Wprawdzie podczas naszego pobytu na Riwierze Tureckiej pogoda nie była „plażowa”, ale fakt ten nas
nie zraził, gdyż przezornie wcześniej, we współpracy z miejscowym polsko – tureckim biurem podróży,
zaplanowaliśmy zwiedzanie przepięknego regionu historycznej krainy Anatolii na półwyspie Azji
Mniejszej. Program zwiedzania realizowaliśmy pod opieką znakomitej Pani Przewodnik Małgosi.
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Wyjazd miał również wątki merytoryczne. W Belek odbyło się posiedzenie Rady PIPT poświęcone
programowi działania PIPT w 2019 roku. Bardzo ciekawą prelekcję na temat Budowania marki firmy
wygłosił Zenon Żurek z firmy Partner. W kuluarach zaś toczyły się liczne rozmowy biznesowe i
towarzyskie.
Jeszcze nie zdążyliśmy rozpakować walizek, a już poszła fama, że było super i padły pytania o destynację
kolejnego wyjazdu, na początku przyszłego roku. Wszystko wskazuje na to, że styczniowe wyjazdy
integracyjne wpiszą się na stałe do kalendarza wydarzeń naszej Izby. Mamy już nawet kilka pomysłów,
ale na razie jeszcze ich nie zdradzimy 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wyjazdu do Turcji za wspólnie spędzony, fantastyczny
czas i już zapraszamy wszystkich członków PIPT wraz z rodzinami na kolejne wyjazdy.
Pozdrawiamy serdecznie
Beata Kozyra, Marzenna Łukaszewicz i Jan Studencki
Zarząd i Biuro PIPT
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