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Tisková zpráva
Propagační materiál Tipy na výlety
Svazek Krkonoše naplňuje cíle projektu ROP
Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Prioritní osa 3 Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Název projektu „Krkonoše – nová šance pro cestovní ruch“
V rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (prioritní osy 3
Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu)
získal Krkonoše – svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu finanční podporu na realizaci
projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Krkonoších". Předmětem projektu jsou i různé
aktivity zaměřené např. na popularizaci místního dění, vzdělávání pracovníků státní správy a
samosprávy, grafické zpracování polepu autobusů veřejné hromadné dopravy, které zajímavým
způsobem upozorňují obyvatele ČR na turistický region Krkonoše, ale i tisk různě tématicky
zaměřených propagačních materiálů.

Další publikace v jednotném grafickém stylu Krkonoš prezentující celý region
Tipy na výlety vznikly s cílem připomenout a představit široké veřejnosti i méně známá místa
krkonošských měst a obcí, jejich blízké i vzdálenější okolí, sdružených do Svazku Krkonoše.
Tiskovina byla vydána v české, polské, německé a anglické mutaci, v celkovém nákladu 24 tisíc
kusů.
Nejenom nejvyšší partie hor se svými nádhernými přírodními útvary a panoramaty okouzlí v každém
ročním období. I jinde je mnoho zajímavostí, které publikace nabízí jako cíle výletů, a které jistě
budou inspirací a poučením. Prostřednictvím muzeí a expozic je uchována trvalá připomínka historie
a odkaz někdejšího života místních obyvatel. Soubory jedinečných staveb, romanticky rozesetých
v krajině, představují promyšlenou architekturu usedlíků. Naučné stezky rozšíří povědomí o
navštívených místech. Sakrální památky jsou symbolem zdejších duchovních hodnot. Úžasný
panoramatický rozhled po výstupu do míst dalekých výhledů potěší nejedno oko.
Propagační materiál Tipy na výlety obohatí trasy a určí cíle, které si turisté jistě vyberou. Zájemci ho
získají v Regionálním turistickém informačním centru v Krkonoších se sídlem ve Vrchlabí.
V dohledné době bude distribuován i do dalších krkonošských informačních center.
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