Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁV A
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

1. – 3. 9. 2017

Název, cíl a
důvod cesty:

Propagace Ústeckého kraje na Tag der Sachsen 2017, Löbau

Harmonogram
cesty:

1. 9. 2017 odjezd z Ústí nad Labem, příjezd do SRN, ubytování, stavba
stánku, příprava propagačních materiálů, propagace ÚK na Tag der
Sachsen 2017
2. 9. 2017 propagace ÚK na Tag der Sachsen 2017
3. 9. 2017 propagace ÚK na Tag der Sachsen 2017, úklid stánku, odjezd
do Ústí nad Labem

Ve dnech 1. - 3. 9. 2017 se v německém městě Löbau konaly Dny
Saska 2017 (Tag der Sachsen 2017). Tato významná událost se koná
každoročně první zářijový víkend vždy ve vybraném saském městě. Letos
se během tří dnů těchto slavností zúčastnilo 120 tisíc návštěvníků.

Průběh a
výsledky cesty:

Ústecký kraj se na Tag der Sachsen 2017 prezentoval propagačními
materiály a turistickou nabídkou. Návštěvníci se zajímali zejména
o magazíny Brány do Čech, mapy celého regionu a o informační letáky
týkající se přírodních zajímavostí, vyhlídkových míst, historických měst,
církevních památek a hradů a zámků v celém kraji. Velký zájem byl také o
materiály týkající se cykloturistiky na Labské cyklostezce, Krušnohorské
magistrále a cyklostezce Ohři. Cykloturistika v Krušných horách byla
prezentována zejména prostřednictvím projektu „Cykloregion Krušné hory
– propojení nadregionálních cyklotras v česko – německém Krušnohoří“,
formou distribuce propagačních materiálů projektu.
Stánek Ústeckého kraje navštívil a s propagačními materiály se
seznámil pan Stanislaw Tillich, předseda vlády Svobodného státu Saska a
pan PhDr. Jiří Kuděla, Ph.D., generální konzul ČR v Drážďanech. Svoji
turistickou nabídku na Dnech Saska 2017 představil také sousední
Liberecký kraj.
Účast Ústeckého kraje na této akci lze hodnotit jako velmi přínosnou,
zájem účastníků byl značný a jejich ohlasy pozitivní. Návštěvníci z celého
Saska mají náš kraj v oblibě již dlouhá léta a rádi si ho vybírají za cíl své
dovolené či víkendových výletů.
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Naďa Pilátová

Náklady na cestu
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