Restart turistické a kulturní sezóny v příhraniční oblasti

Zdravíme Vás z ARBERLANDu!
Posezení na terase kavárny, koncerty, kulturní akce, kino – to vše je za podmínky dodržení
platných hygienických opatření opět možné. A také zdejší hotely a penziony už se velmi
těší na Vaši návštěvu!
Náš dnešní zpravodaj vás bude informovat o uvolnění opatření v rámci boje s epidemií
Covid-19 v oblasti ARBERLAND a u našich českých sousedů. Především v rámci
turistického ruchu se situace v posledních dnech konečně posunula směrem k dlouho
očekávanému uvolnění.
Přejeme Vám hodně radosti při plánování Vaší dovolené a hlavně pevné zdraví!
Váš tým sekretariátu pro přeshraniční managment
v oblasti kultury a cestovního ruchu

Situace v oblasti ARBERLAND
Při stabilním incidenčním čísle pod 100
(počet nakažených na 100 000 obyvatel za
posledních 7 dní) smějí – podle usnesení
Bavorské vlády – opět pro cestovní ruch
otevřít hotely, penziony a prázdninové byty.
Od pátku 21. května 2021 tedy čekají
hotely, penziony, kempy, venkovní
koupaliště, lanovky, kina i zahrádky
restaurací v nejlesnatějším okresu
Bavorska na Vaši návštěvu.
Zde najdete aktuální informace k plánovanému uvolňování opatření v okresu Regen:
>> aktuelle Allgemeinverfügung (20.05.2021) << Současná platná opatření v oblasti
ARBERLAND jsou také k dispozici na webových stránkách >> Landkreis-Homepage <<

Situace v Čechách
Od víkendu na nás jedna za druhou
vyskakují zprávy o našem sousedním
státu.
Nejenže mohou čeští restauratéři opět
přivítat své hosty ve vnitřních prostorech,
dokonce se ode dneška otevírají dveře
bazénů, saun a wellness center, a to za
odpovídajících hygienických podmínek a v
omezeném počtu návštěvníků. Některé z
těchto zařízení přivítají své návštěvníky
dokonce v nových, či zrekonstruovaných
prostorech.
K tomu se povoluje přeshraniční styk očkovaným osobám z Německa, Chorvatska,
Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska, a to za podmínky, že od první
očkovací dávky uběhla doba minimálně tří týdnů. Příjezd je nutné nahlásit online.
Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách << Současná opatření české vlády <<
nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví

Závěrem:
Všem hostům z Německa toužícím po
odpočinku, ale i Čechům plánujícím
dovolenou ve své vlasti srdečně
doporučuje Czech Tourism návštěvu
Františkových Lázní, Mariánských
Lázní, nebo Karlových Varů.
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