Czytelnicy National Geographics Traveler wybrali 7 nowych cudów
Polski. Najwięcej głosów otrzymał kompleks OFF Piotrkowska.

Readers of National Geographic Traveler have chosen the seven
wonders of Poland. The majority decided to vote in favour of OFF
Piotrkowska complex.

W czwartej edycji plebiscytu organizowanego przez redakcję National Geographic Traveler
oddano ponad 115 tysięcy głosów (najwięcej w historii plebiscytu!). Zacięta walka trwała
do ostatniej chwili. – Pierwsze miejsce w plebiscycie „7 nowych cudów Polski”
organizowanym przez National Geographic Traveler zajął kompleks OFF Piotrkowska w
Łodzi. Ale wygranymi są wszystkie wyjątkowe miejsca, które znalazły się w finałowej
siódemce. Na łamach magazynu zawsze docenialiśmy i opisywaliśmy piękno naszego
kraju, ale już po raz czwarty udało nam się zaangażować do wspólnej zabawy naszych
Czytelników. W tegorocznym konkursie oddano dokładnie 115 325 głosów i jest to rekord
w historii tego plebiscytu. Tym samym udowadniamy, że moda na Polskę wciąż trwa! –
mówi Martyna Wojciechowska, redaktor naczelna National Geographic Traveler. Ideą
plebiscytu „7 nowych cudów Polski” jest promocja ciekawych, niebanalnych i atrakcyjnych
turystycznie miejsc w naszym kraju. Przez cały rok redaktorzy magazynu podróżują po
kraju i szukają zakątków magicznych, nowo powstałych lub takich, w które tchnięto drugie
życie. Udowadniają, że Polska jest najpiękniejsza i nie trzeba pokonywać tysięcy
kilometrów, by przeżyć przygodę i zachwycić się światem. W czwartej edycji konkursu
redakcja nominowała 16 miejsc (po jednym z każdego województwa). Z nich czytelnicy
wybrali finałową siódemkę w głosowaniu internetowym. Każdy, kto oddał głos w
plebiscycie, miał szansę wygrać atrakcyjne nagrody: 3 x Fiata Freemont na weekend, 20 x
półroczną prenumeratę Travelera, 25 x zestaw dla biegaczy IFITNESS. Nagrody zostaną
wręczone podczas uroczystej gali na Targach Regionów i Produktów Turystycznych w
Poznaniu. Poprowadzi ją Martyna Wojciechowska – redaktor naczelna Travelera, razem z
Rafałem Szmytke – prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej. Galerię wszystkich
nagrodzonych i nominowanych miejsc można znaleźć w listopadowym numerze magazynu
oraz na stronie www.7cudow.national-geographic.pl

More than 115,000 votes have been cast during the fourth edition of “The Seven Wonders
of Poland” contest organised by the National Geographic Traveler’s editorial team.

Konkurs organizowany jest we współpracy z Targami Regionów i Produktów
Turystycznych. Partnerem konkursu jest firma Fiat, patronują mu zaś Radio Złote Przeboje
i Gazeta.pl. Poniżej znajdują się opisy zwycięzców oraz wszystkich nominowanych 4. edycji
plebiscytu.

– First place in the competition has been granted to OFF Piotrkowska Complex in Lodz. But
there is more than just one winner. We have always appreciated the beauty of our
country as shown through the pages of “Traveler” and we are very happy to have engaged
our readers in such way for the fourth time already. This time we received precisely
115,325 votes, setting a new record in the history of the contest. It makes it clear that
Poland is still in high-demand! – says Martyna Wojciechowska, editor-in-chief at National
Geographic Traveler Poland.
The beauty of "The Seven Wonders of Poland" consists in promoting interesting, unusual
and attractive tourist destinations in our country. Throughout the whole year the
magazine’s editors travel all around the country in search for magical places and unusual
venues, both newly created and those given a new lease of life. The whole point of the
project is to prove that Poland is beautiful and one does not need to travel thousands of
kilometres to experience the adventure and delight of the world.
The editors had nominated 16 places (one from each province) and then put them under
vote for readers to pick the final seven via an online poll. Anyone who cast their vote got
the chance of winning some lovely prizes: 3x Fiat Freemont for the weekend trip, 20x sixmonth subscription of National Geographic Traveler Poland, 25x iFitness kit for runners.
Awards were presented during the gala at the Fair of Regions and Tourist Products in
Poznan, hosted by Martyna Wojciechowska and Rafal Szmytke – the president of the
Polish Tourist Organisation. Gallery presenting all seven wonders and the nominated
places can be found in the November issue of the magazine and on the
website www.7cudow.national-geographic.pl
The contest was co-organised by the Fair of Regions and Tourist Products. The list of
partners includes Fiat, Radio Zlote Przeboje and Gazeta.pl.

WYNIKI PLEBISCYTU: I miejsce (23% głosów) OFF Piotrkowska, Łódź

THE POLL RESULTS: First place (23% of votes) OFF Piotrkowska, Lodz

Tu jest jak w Nowym Jorku albo Berlinie. OFF Piotrkowska to dziś najmodniejszy adres w
Łodzi! W tym miejscu wszystko jest trochę „na inaczej”. Zakupy na zasadzie slow shopping,
twórcza atmosfera, połączenie sklepów i punktów usługowych z działalnością artystyczną
– unikalny charakter kompleksu wyjątkowo spodobał się łodzianom i turystom. W
pofabrycznych wnętrzach na gości czeka ponad 20 restauracji, barów i pubów, jednak
znalezienie wolnego miejsca graniczy z cudem. OFF Piotrkowska przyciąga nie tylko tłumy
spragnione rozrywki, ale też łodzian, którzy kiedyś wyjechali z miasta za pracą – a dziś
wracają.

It’s not unlike New York or Berlin. OFF Piotrkowska is now the hottest address in Lodz!
Everything is a little quirky here. Slow shopping, creative vibe, an unusual mix of retail
stores, service outlets and art galleries – it all blends very well together and makes for a
unique place, cherished by both tourists and the people of Lodz. Although the
postindustrial complex houses over 20 restaurants, bars and pubs, it is nearly impossible
to find a free table during the season. It is not only the fun-thirsty crowds that get drawn
to this place. In some cases OFF Piotrkowska was one of the main reasons that made
people come back to their home city od Lodz.

www.national-geographic.pl/aktualnosci/nowe-cuda-polski-wybrane

