
 
Newsletter pro přeshraniční management

Dobrý den a Grüß Gott z Arberlandu,,
 
Pokud Vás náš newsletter nezastihne v dalekém zahraničí, chtěli bychom pozvat všechny
turisty mířící do příhraniční oblasti Čech a Bavorska na zajímavé výlety s ochutnáním piva.
Sledujte naše kulinářské cestovatelské tipy na Facebooku nebo prožijte poslední letní dny
na filmovém festivalu.
 
Na zdraví, dobrou chuť a hodně zábavy!
 
Váš sekretariát pro
přeshraniční management v oblasti kultury a cestovního ruchu

Pěší turistika a cyklovýlety s ochutnáním piva

Na první dálkové pivní turistické trase v
Německu poznají turisté v osmi etapách –
a na celkem 125 kilometrech – nejen
pivovary v okresu Regen, ale také jejich
útulné pivní zahrádky, vybrané restaurace
a gastronomické speciality.

V České republice sestavila organizace Czech Tourism mapu nejkrásnějších turistikých
a cyklistických tras po stopách jantarového moku v celé republice. Trasy vedou do
Krkonoš, přes Orlické hory do Jižních Čech, do Tišnova, do Lužických a Krušných hor a
také do Beskyd.

"Hraniční region plný chutí" – na podzim také na Facebooku

Na 104 stranách představuje náš nový
Kulinářský průvodce po Bavorsku a
Čechách cca 90 bioprovozů, obchodů s
biopotravinami, malých pivovarů, ale také
vybraných restaurací a kaváren z oblasti
Horních Franků, Horní Falce, Dolního
Bavorska, Karlovarského, Plzeňského a
Jihočeského kraje.

Tyto bychom Vám chtěli od 15. září – právě v období vrcholících žní – představit také na
našem facebookovém účtu a inspirovat Vás tak ke kulinářské objevitelské cestě do
příhraniční oblasti.

Léto, slunce, filmy – FILMFEST, festival německy mluvených filmů v
Čechách

Od roku 2006 přinášáí FILMFEST
každoročně na česká promítací plátna
aktuální německy mluvené filmy z
Německa, Rakouska a Švýcarska – vysoce
ceněné mainstreamy, dokumenty, nebo
nositele cen ze zahraničních festivalů,
které by jinak byly pro české publikum
těžko dosažitelné.

Letos se představení konají kromě Prahy a Brna poprvé také v Hradci Králové.
 
➤ Zde najdete program.

Závěrem:

Při příležitosti svého 44. zasedání na konci
července v čínském Fuzhou prohlásila
organizace UNESCO jedenáct evropských
lázeňských měst, mezi nimi Karlovy Vary,
Mariánské Lázně a Františkovy Lázně,
společným kulturním dědictvím.
 
Odpovídající žádost byla podána před více
než deseti lety pod záštitou a projektovým
vedením České republiky.

Český lázeňský trojúhelník očekává od tohoto vyznamenání zvýšení přílivu návštěvníků –
hlavně na delší relaxační a lázeňské pobyty – a zároveň odklon od jednodenní turistiky, což
bude mít významný dopad na výstavbu a rozšíření infrastruktury. Na druhou stranu je
cílem zachování tradice lázeňské medicíny, balneologie a v neposlední řadě lázeňské
architektury na základě bohatých zkušeností z období 18. – 20. století.
 
➤ Více k tomuto tématu naleznete zde.
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