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Cestovní ruch v době pandemie a digitální sousedství
 

Dobrý den a Grüß Gott z ABERLANDu,
 
doufáme, že s naším krátkým newsletterem strávíte hezkou chvilku!
 
Kromě hodnot na barometru u nás stoupá i hladina emocí, které námi zmítají: V Čechách
se situace ohledně nemoci covid-19 znatelně zlepšuje. I Němci se už těší na rozvolnění,
které by nám mohlo přinést právě probíhající testování a očkování. To by mohlo přijít
alespoň v období po hromnicích, za předpokladu že ale můžeme věřit aktuálním výrokům
expertů. Akce Týden sousedů, kterou pořádá Centrum Bavaria Bohemia v kooperaci se
svými partnery ze šesti sousedních regionů ležících po obou stranách hranice, se tentokrát
bude konat v digitálním prostředí. Prostřednictvím vyspělých technologií Vám
zprostředkujeme zajímavý program, který Vám jistě zvedne náladu.
 
Už se nemůžeme dočkat!
 
Váš tým sekretariátu pro přeshraniční managment
v oblasti kultury a cestovního ruchu

Týden sousedů

Na závěr této akce srdečně zveme
návštěvnice a návštěvníky na čtyřdenní
přeshraniční kulturní festival
>Týden sousedů<.
 
Všechno se točí kolem kultury a oblasti
cestovního ruchu v šesti sousedících
příhraničních regionech.

I přesto, že bude bohužel akce realizována interaktivně, bude i v době pandemie
návštěvníkům nabídnut bohatý kulturní program. V pozadí bude kulisa města
Schwandorf.

Turismus v době pandemie

Přes Velikonoce na Malorku, ale v rámci
Německa ani na krok z domu?
 
Kromě těch, co touží po odpočinku, se
především lidé z turistické branže dívají
do budoucna se smíšenými pocity nejistoty
a frustrace. I přes všechna letní rozvolnění
v roce 2020 se už více jak rok nacházíme
ve výjimečném stavu.

Jak >tyto časy< doposud prožívali lidé zaměstnaní v turismu, provozovatelé
ubytování,pohostinství a volnočasových aktivit v příhraniční oblasti, se zabývá s pěti
hosty z Bavorska a Česka nový pořad Sekretariátu pro přeshraniční spolupráci.

Závěrem:

Vzhledem k tomu, že se pandemická
situace v České republice dynamicky
zlepšuje, můžeme očekávat otevření
informačních center společnosti
ARBERLAND REGio GmbH v Plzni a
Českých Budějovicích. Věříme, že pro
Vás otevřeme 1. května, a to za
dodržování platných hygienických
opatření.

Jako obvykle u nás obdržíte tipy na volnočasové aktivity, informace o plánovaných akcích,
turistické a kulturní zajímavosti z příhraničního regionu.

Gefördert durch:

Kontakt:
mlange@arberland-regio.de
www.bayern-tschechien.de
www.facebook.com/BayernBoehmen
 
ARBERLAND REGio GmbH
Die Kreisentwicklungsgesellschaft des Landkreises Regen
Amtsgerichtstraße 6-8
94209 Regen
 
Telefon: +49 9921 9605-0
Fax: +49 9921 9605-101
Internet: www.arberland-regio.de
 
Sitz: Regen, Gerichtsstand: Viechtach, Amtsgericht Deggendorf HRB 4032
Geschäftsführer: Herbert Unnasch, Aufsichtsratsvorsitzende: Landrätin Rita Röhrl
USt.-IdNr.: DE292681338

Sollten Sie kein Interesse an weiteren Newslettern haben, können Sie sich hier abmelden

https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000cblp7777wybqd0000000000000000000cxfyr5mmhr5zjdobcs2dndi556
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000cbop7777wybqd0000000000000000000cxfyr5mmhr5zjdobcs2g5h0556
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000cbop7777wybqd0000000000000000000cxfyr5mmhr5zjdobcs2g5h0556
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000cboh7777wybqd0000000000000000000cxfyr5mmhr5zjdobcs2b6g0556
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000cboh7777wybqd0000000000000000000cxfyr5mmhr5zjdobcs2b6g0556
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000cbnx7777wybqd0000000000000000000cxfyr5mmhr5zjdobcs2dk0e556
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000cbnx7777wybqd0000000000000000000cxfyr5mmhr5zjdobcs2dk0e556
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000cbmp7777wybqd0000000000000000000cxfyr5mmhr5zjdobcs2gdhe556
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000cbmx7777wybqd0000000000000000000cxfyr5mmhr5zjdobcs2hgee556
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d?o000cbm77777wybqd0000000000000000000cxfyr5mmhr5zjdobcs20ffe556
https://news.arberland-bayerischer-wald.de/d/d.html?o000cbk77777wybqk0000000000000000000cxfyr5mmhr5zjdobcs2d6wm556

