Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty
Datum cesty:

5.2. – 11.2.2008

Název, cíl a
důvod cesty:

Účast na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Reisen Hamburg

Harmonogram
cesty:

Prezentace Ústeckého kraje na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu
5.2.2008 – v ranních hodinách odjezd do Hamburgu, převzetí expozice na
výstavišti Reisen Hamburg,ubytování
6.2. - 10.2.2008 9.00 – 18.00 hod. veletrh cestovního ruchu
Reisen Hamburg – prezentace Ústeckého kraje
11. 2. 2008 – odjezd do ČR
Ve dnech 5.2.2008 - 11.2.2008 se konal mezinárodní veletrh cest. ruchu
Reisen Hamburg se zaměřením na cestovní ruch, cykloturistiku a wellness
pobyty. V expozici v rámci České republiky se tohoto veletrhu cest. ruchu
spolu s ostatními kraji republiky a dalšími vystavovatelskými subjekty
zúčastnil i Ústecký kraj.
Letošního veletrhu se zúčastnilo přibližně 1200 vystavovatelských
subjektů z více než 80 zemí světa. Reisen Hamburg je převážně
veletrhem pro veřejnost, proto nebyl rozdělen na dny pro odborníky a pro
individuální turisty, jako je tomu u jiných veletrhů. Tento veletrh je
charakteristický tradičně vysokou návštěvností, o čemž svědčí více než
85.000 návštěvníků, kteří letos na veletrh Reisen Hamburg zavítali.

Průběh a
výsledky cesty:

V expozici Ústeckého kraje se zastavil honorární konsul České republiky
v Hamburgu pan Peter Boué, který mezi jiným pochválil pestrou nabídku a
zajímavé grafické řešení informačních materiálů kraje.
Na turistickou nabídku přírodních a kulturních zajímavostí našeho
kraje se přišel informovat vysoký počet návštěvníků. Největší počet dotazů
směřoval na možnosti aktivního trávení rekreace v oblasti Českého
Švýcarska a Českého středohoří a na ubytování v regionu. Cykloturistika
je další oblastí, která je u německých turistů velmi oblíbena a proto velká
většina dotazů se týkala možností cykloturistiky v našem regionu, který
prostřednictvím Labské cyklostezky navazuje na cyklostezky v saském
pohraničí. Velkým lákadlem byly a chválu sklidily cykloturistické mapy
kraje a publikace „Tipy na výlety pro pěší, cyklisty a lyžaře.. Mezinárodní
veletrh cest. ruchu Reisen Hamburg 2008 potvrdil oblibu našeho kraje
v německy mluvících zemích. Proto považujeme účast Ústeckého kraje na
tomto veletrhu za velmi důležitou i do budoucna.
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