Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty
Datum cesty:
Název, cíl a
důvod cesty:

Harmonogram
cesty:

18.11. – 24. 11.2007
Účast na 18. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu TC
Leipzig, SRN
Prezentace Ústeckého kraje na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu
18.11.2007 – v odp. hodinách příjezd do Lipska, převzetí expozice na
výstavišti TC Leipzig,ubytování
19.11.2007 – 23. 11. 2007 10.00 – 18.00 hod. veletrh cestovního ruchu
TC Leipzig – prezentace Ústeckého kraje
24.11.2007 - odjezd do ČR
Ve dnech 19.11. – 23.11.2007 se konal již 18. ročník mezinárodního
veletrhu cest. ruchu TC Leipzig se zaměřením na cestovní ruch a
caravaning. V expozici v rámci České republiky se tohoto veletrhu cest.
ruchu spolu s ostatními kraji republiky a dalšími vystavovatelskými
subjekty zúčastnil i Ústecký kraj. TC Leipzig je veletrhem pro veřejnost,
proto nebyl rozdělen na dny pro odborníky a pro individuální turisty, jako je
tomu u jiných veletrhů. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 35
vystavovatelů z ČR, celková plocha stánku byla 408 m2.
Expozici
Rončák.

Průběh a
výsledky cesty:

Ústeckého kraje navštívil i šéf zastoupení CzT

v Berlíně p.

Na turistickou nabídku přírodních a kulturních zajímavostí našeho kraje se
přišel informovat vysoký počet návštěvníků. Největší počet dotazů
směřoval na možnosti trávení rekreace v oblasti Českého Švýcarska a
Českého středohoří.
Cykloturistika podél řeky Labe a v Českém
středohoří je další oblastí, která láká stále větší počet návštěvníků
z německých regionů. S velkým zájmem se setkaly brožury „Tipy na
výlety“ pro pěší, cyklisty a lyžaře a již tradičně byl velký zájem o mapy
kraje a ubytování v regionu. Další konkrétní dotazy se týkaly možností
lyžování v Krušných horách pro běžky i sjezdové lyžování.
Mezinárodní veletrh cest. ruchu TC Leipzig 2008 potvrdil oblibu
turistických regionů našeho kraje v Sasku. Proto považujeme účast
Ústeckého kraje na tomto veletrhu za velmi důležitou i do budoucna.

Spolucestující:
Náklady na cestu
hrazeny z:

Ing. Jiří Válka, ved. oddělení cest.ruchu ORR
Výstavní expozice, pronájem výstavní plochy včetně stánků plně hrazena
pro krajské úřady Czt.
Ostatní náklad hrazeny z prostředků KÚ.

Zpracoval:

Naďa Pilátová, samostatný referent, odd. cest. ruchu ORR

Datum:

25. listopadu 2008

