Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁV A
ze služební zahraniční cesty
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Harmonogram
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24. 1. - 27. 1. 2013
Účast na veletrhu cestovního ruchu Reisemarkt Dresden 2013
Prezentace Ústeckého kraje
24. 1. 2013 příjezd do Drážďan, převzetí expozice na výstavišti, ubytování
25. 1. 2013 - 27. 1. 2013 konání veletrhu
27. 1. 2013 – po ukončení veletrhu odjezd do ČR
Ústecký kraj se ve dnech 25. – 27. 1. 2013 po šesté zúčastnil veletrhu
cestovního ruchu Reisemarkt Dresden. Veletrh cestovního ruchu
Reisemarkt Dresden je druhým největším a nejdůležitějším veletrhem
cestovního ruchu v Sasku a okolních spolkových zemích.
Zájem návštěvníků se na stánku Ústeckého kraje, kde se spolu s ním
zúčastnilo město Děčín a společnost Lázně Teplice, soustředil na nabídku
pěší turistiky a cykloturistiky, možností lyžování v Krušných horách a
lázeňské a wellness pobyty.

Průběh a
výsledky cesty:

Expozici navštívil dne 26. 1. 2013 hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček, který vyjádřil spokojenost s velkým množstvím návštěvníků,
kteří se zajímali o nabídku stánku ÚK. Výstavní stánek navštívil také konzul
České republiky, kterého zaujala vysoká kvalita propagačních materiálů.
Akce se z našeho regionu zúčastnila další města, a to Ústí nad Labem,
Chomutov, Most, Žatec a Destinační agentura Dolní Poohří.
Vzhledem k širokým možnostem, které náš celý kraj nabízí a blízkosti
Saska, je účast na těchto akcích velmi důležitá. Návštěvníci ze saské části
SRN mají náš kraj v oblibě již dlouhá léta a rádi si Ústecký region vybírají
za cíl své dovolené. Náš region znají, mají aktivní zájem i konkrétní otázky
a díky znalosti našeho regionu vědí přesně, kam by se chtěli podívat.
S nabídkou propagačních materiálů a doplňujícími informacemi o ÚK byli
návštěvníci spokojeni.
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