Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:
Název, cíl a
důvod cesty:

Harmonogram
cesty:

14.2. – 18.2.2008
Účast na 39. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu CBR
Freizeit und Reisen Mnichov 2008
Prezentace Ústeckého kraje na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu
13.2. 2008 v odp. hodinách příjezd do Mnichova, převzetí expozice na
výstavišti, ubytování
14.2. – 18.2. 2008, 9.00 – 19.00 hod. konání veletrhu
19.2. 2008 – odjezd do ČR
Ve dnech 14. – 18. 2. 2008 se Ústecký kraj potřetí zúčastnil již 39. ročníku
mezinárodního veletrhu cestovního ruchu CBR Mnichov, spolu
s pracovníky Magistrátu města Ústí nad Labem. Na ploše cca 400 m² se
zde zúčastnily všechny kraje ČR a další vystavovatelské subjekty, účast
byla organizována Českou centrálou cestovního ruchu – CzT.

Průběh a
výsledky cesty:

Jedná se o nejvýznamnější událost tohoto druhu v jižním Německu se
zaměřením na cestovní ruch, caravaning a vodní sporty, tradičně
provázenou velkým zájmem nejširší veřejnosti. V letošním roce se zde
prezentovalo v 7 halách skoro 2 000 vystavovatelů z celého světa, celou
akci pravidelně navštíví kolem 120 000 zájemců. Současně zde probíhá
veletrh Caravaning. Dny pro odborníky a veřejnost nejsou rozlišeny.
Po celou dobu veletrhu byl přítomen ředitel zahraničního zastoupení CzT
v Německu pan Fučík se svojí manželkou.
Zájem návštěvníků se soustřeďoval především na cykloturistiku, aktivní
zimní a letní dovolenou, a to především v oblasti Českého Švýcarska,
Krušných hor a Českého středohoří, nabídku ubytování s důrazem na
camping a na historické památky.
ČR je v německy mluvících zemích vždy v centru zájmu návštěvníků.
Zájem je především o příhraniční regiony, jakým je Ústecký kraj, což je
důležité i pro budoucí účast na těchto akcích.

Spolucestující:
Náklady na cestu
hrazeny z:

Naďa Pilátová, samostatný referent, odd. cestovního ruchu
Výstavní expozice, pronájem výstavní plochy včetně stánků plně hrazena
pro krajské úřady Czt.
Ostatní náklady hrazeny z prostředků KÚ.

Zpracoval:

Bc. Olga Pechová, samostatný referent, odd. cestovního ruchu.

Datum:

21. února 2008

