Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁV A
ze služební zahraniční cesty

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

19. – 25. 2. 2019
Účast na veletrhu cestovního ruchu f.re.e Mnichov 2019
Prezentace Ústeckého kraje
19. 2. 2019 příjezd do Mnichova, převzetí expozice na výstavišti, ubytování
20. – 24. 2. 2019 konání veletrhu
25. 2. 2019 odjezd do ČR
Ústecký kraj se ve dnech 20. – 24. 2. 2019 zúčastnil veletrhu
cestovního ruchu f.re.e Mnichov 2019, který největším veletrhem s tímto
zaměřením v Bavorsku. S rekordními 140 000 návštěvníky překonal
o 5 000 loňskou návštěvnost. Jedná se co do počtu návštěvníků
o neúspěšnější ročník v historii veletrhu vůbec. Představilo se zde
1 300 vystavovatelských subjektů ze 70 zemí.

Průběh a
výsledky cesty:

Na veletrhu je pravidelně prezentována i Česká republika v rámci
společné expozice Agentury CzechTourism. Její součástí byl Ústecký kraj.
Z našeho regionu se dále na veletrhu představila města Ústí nad Labem a
Teplice a Lázně Teplice. V letošním roce byla Česká republika partnerskou
zemí tohoto veletrhu, proto zde dostala větší prostor pro vlastní prezentaci
v prostorech výstaviště a na prezentačních tribunách v jednotlivých halách.
Na samotné expozici České republiky pak probíhal bohatý doprovodný
program. Za Ústecký kraj zde probíhala ukázka malby porcelánových
výrobků společnosti Český porcelán, a.s. Dubí, která zaujala velké
množství návštěvníků.
Ti se také zajímali o nabídku pěší turistiky a cykloturistiky v celém
regionu. Konkrétní dotazy směřovaly na možnosti ubytování v Ústeckém
kraji včetně kempů, zajímavá místa a tipy na výlety. S konkrétními
možnostmi aktivního trávení volného času včetně ubytovacích kapacit
v Českém Švýcarsku se na pultu Ústeckého kraje seznámila paní Katja
Wegener, novinářka a autorka portálu o zdraví, zážitcích a cestování WellSpa Portal. Paní Wegener dlouhodobě spolupracuje se Zahraničním
zastoupením Agentury CzechTourism v Berlíně.
Výstavní stánek navštívila generální konzulka České republiky
v Mnichově, paní Ing. Kristina Larischová, bavorský ministr vnitra, pan
Joachim Hermann a ředitelka Zahraničního zastoupení Agentury
CzechTourism v Berlíně, paní Markéta Chaloupková.
Vzhledem k zajímavé turistické nabídce našeho kraje, dobré
dostupnosti regionu z Bavorska, vysoké kupní síle obyvatel této spolkové
země a oblíbenosti tohoto veletrhu je účast pro Ústecký kraj přínosná.
S nabídkou propagačních materiálů a doplňujícími informacemi
o Ústeckém kraji byli návštěvníci spokojeni.
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