Veletržní sezóna odstartovala expozicí na brněnském RegionTouru 2019 - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Úterý, 22 Leden 2019 04:10

Ve dnech 17. – 20. ledna 2019 hostilo brněnské výstaviště jeden z největších veletrhů
cestovního ruchu v České republice. Broumovsko se na veletrhu prezentovalo nejen v rámci
společné expozice Pardubického a Královéhradeckého kraje pod značkou Východní Čechy, ale
také na stáncích polských partnerů Gminy Radkow a LOT Valbřišsko – v rámci realizovaného
česko-polského projektu "Rozvoj geoturistiky a cestovního ruchu v regionu Středních Sudet".
{jathumbnail off}
Ústředním bodem letošní expozice byla cyklověž, po jejímž obvodu se táhly prezentační pulty s
polepy sportovců. Návštěvníci se mohli seznámit s nabídkou celkem jedenácti turistických
oblastí obou krajů a odnést si praktické tipy na cyklovýlety a tištěné propagační materiály a
mapy.

Velký zájem byl tradičně o skalní oblasti Broumovska (Adršpašsko-Teplické skály, Ostaš a
Broumovské stěny) a barokní perlu regionu – broumovský klášter. "Byla jsem potěšená, že lidé
se k našemu pultíku chodili cíleně ptát na možnosti trávení volného času v regionu a sdělovali,
že již mají zajištěné ubytování a že se k nám těší. Zároveň velmi vzrůstá obliba místních farem,
fabriky na zážitky nebo muzeí," řekla Markéta Hanušová ze Společnosti pro destinační
management Broumovska o. p. s. "Mnoho lidí se zajímalo o památky v polském příhraničí u
našich partnerů. Jednoznačně vedou podzemní města a Hejšovina a jsou pro všechny stále
atraktivnějším místem k návštěvě," dodala Markéta Hanušová.

Lákat turisty na Broumovsko a to zejména mimo hlavní letní sezonu bude kancelář destinačního
managementu na dalších veletrzích v Česku i Polsku. Poprvé bude region prezentován na
konferenci a veletrhu cestovního ruchu v Bratislavě, který začíná 24. ledna 2019.
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