Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁV A
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:
Název, cíl a
důvod cesty:
Harmonogram
cesty:

12. 1. – 17. 1. 2018
Účast na veletrhu cestovního ruchu CMT Stuttgart 2018
Propagace Ústeckého kraje
12. 1. 2018 odjezd do Stuttgartu, příprava expozice, ubytování
13. 1. – 16. 1. 2018 - účast na veletrhu
17. 1. 2018 – odjezd do ČR
Ústecký kraj se ve dnech 13. 1. – 16. 1. 2018 zúčastnil veletrhu
cestovního ruchu CMT Stuttgart 2018. Veletrh patří k nejvýznamnějším
akcím cestovního ruchu v Německu, na kterém se prezentují země
a regiony z celého světa. Letošní ročník byl jubilejní, jednalo se již o 50.
CMT veletrh. Během prvního víkendu zaznamenal veletrh svůj rekord
v podobě 85 tis. návštěvníků, což bylo o 20% více než v loňském roce. Za
celou dobu konání veletrhu jej každoročně navštíví kolem 240 tis. zájemců.

Průběh a
výsledky cesty:

Ústecký kraj byl jedním ze spoluvystavovatelských subjektů na
společné expozici Zahraničního zastoupení Agentury CzechTourism
v Německu. Účastníci veletrhu se zajímali o možnosti aktivního trávení
volného času v Ústeckém kraji. Dotazy směřovaly k cykloturistice (Labská
stezka, Krušnohorská magistrála, cyklostezka Ohře), ubytovacím
kapacitám a cykloslužbám poskytovaným na zmíněných cyklotrasách. Dále
se návštěvníci veletrhu zajímali o nabídku pěší turistiky a nabídku
ubytování v kempech. Pozornost návštěvníků také přitahovaly přírodní
zajímavosti, rozhledny, vyhlídková místa a hrady a zámky v celém kraji.
Výstavní stánek navštívila ředitelka Zahraničního zastoupení
agentury CzechTourism Neměcko, paní Markéta Chaloupková. Vyjádřila
spokojenost s velkým množstvím návštěvníků, kteří se zajímali o turistickou
nabídku Ústeckého kraje.
Vzhledem k širokým možnostem, které náš celý kraj nabízí,
relativní blízkosti jedné z nejbohatších spolkových zemí Německa (Baden –
Württemberg) a především vysoké kupní síle tamějších návštěvníků
veletrhu, je účast Ústeckého kraje na těchto akcích velmi důležitá.
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