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Tisková informace

Tři novinky ze RTIC Krkonoše
Regionální infocentrum má nový „háv“
Regionální turistické informační centrum Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí bylo v nedávném čase
oděno do „nových šatů“. Tak by se s nadsázkou dal charakterizovat pocit, který budete vnímat, když
vstoupíte do jeho prostor. Proč je tomu tak? Má nové osvětlení v interiéru. To původní 3 000 Wattů
(3kW) bylo nahrazeno výkonnějším a kvalitnějším 800 Wattů (0,8kW). Došlo tak nejen k úspoře
elektrické energie, ale hlavně je nyní krásně prosvětlen celý prostor provozovny, do které, zvláště
v zimní sezoně, zavítá mnoho zákazníků.
Vrchlabí po celý rok
Centrum středních Krkonoš s příjemnou atmosférou horského střediska a zároveň živé město plné
tradice a kultury v sobě snoubí historii a současnost. Kombinace možností palety sportovního a
kulturního vyžití motivuje k návštěvě. Aby se o bohatém a pestrém propojení aktivit dovědělo ještě
více zájemců vydalo Město Vrchlabí ve spolupráci s RTIC Krkonoše nový dvojjazyčný propagační
materiál pod titulem Vrchlabí po celý rok.
Nová výroční turistická známka
U příležitosti 100. výročí tragédie Hanče a Vrbaty vydalo RTIC Krkonoše ve spolupráci s
Infocentrem Flora Benecko výroční turistickou známku. Je oboustranná. Její líc je vzpomínkou na
dva přátele, jejichž životy tragicky vyhasly 24. března 1913 při vytrvalostním běžeckém závodě na
lyžích na hřebenech Krkonoš. Lidský příběh statečnosti a oddanosti v nás však žije stále. Rubová
část připomíná den Horské služby, který se každoročně připomíná právě v den tragédie. Nová
známka zkrátka nemůže ve Vaší sbírce chybět.
Výroční známku pořídíte pouze na dvou prodejních místech: RTIC Krkonoše - Krkonošská 8, 543 01
Vrchlabí, tel. 499 405 744, info@krkonose.eu a Infocentrum Flora - Benecko 200, 512 37, tel. 481
582 606, info-flora@benecko.com
Dojděte se do RTIC Krkonoše podívat a vyzvedněte si propagační skládačku pro své známé,
kamarády i hosty a nezapomeňte koupit výroční turistickou známku.
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