
 
Newsletter přeshraničního managementu

Grüß Gott a dobrý den z ARBERLANDu,
 
„Třičtvrtě roku zima a čtvrt roku žádné teplo“ – tak se s nadsázkou mluví o počasí v
Bavorském lese. Zatímco sníh a led mají stále ještě ve své moci hraniční oblasti daleko za
okresem Regen, jinde už se pomalu začíná ozývat jaro.
 
Chtěli bychom vám pro toto období nabídnout zajímavé tipy, kam se vydat do Česka.
Naladit vás naším volnočasovým průvodcem na outdoorovou sezónu, pozvat vás k
překračování hranice čerstvě vydaným průvodcem po Vintířově stezce a také vás pozvat na
cestu vlakem do Klatov nebo do Plzně.
 
Váš tým sekretariátu pro přeshraniční management pro oblast kultury a cestovního
ruchu

Masopustní akce v Čechách

Zabijačky, maškarní průvody, hudba,
divadlo, tanec – v Čechách se slaví
masopust od sváku Tří králů až po 40denní
období půstu před Velikononcemi.
 
Seznam nejpůsobivějších akcí v České
republice, včetně jejich kulturně
historického pozadí, a také některé
opravdu lákavé recepty na vaření nebo
pečení pro vás připravila organizace
Czech Tourism. 

Dbejte prosím aktuálních hygienických předpisů.

Volnočasový set „zážitky bez hranic“

S našimi tištěnými česky psanými materiály
k outdoorovým aktivitám a kulinářským
zážitkům v příhraničním regionu bychom
vám chtěli nabídnout tipy pro volnočasové
zážitky na obou stranách hranice. Všechny
brožury od nás můžete dostat zdarma!
 
Balíček dostanete v Informačním centru
Bavorska v Plzni na Náměstí Republiky,
nebo vám jej rádi bezplatně zašleme!

Set obsahuje turistického průvodce Turistický region ARBERLAND BAVORSKÝ LES –
ŠUMAVA, cyklistického průvodce Mountainbike region ARBERLAND BAVORSKÝ LES,
mapu Volnočasový průvodce regionem ARBERLAND a také dvojjazyčnou brožuru
Kulinářský průvodce po Bavorsku a Čechách.

Těsně před vydáním: Vintířova stezka – průvodce etapami

Ten, kdo se vydá na Vintířovu stezku,
putuje po stopách sv. Vintíře z
Niederaltaichu na 160 km dlouhé trase
Bavorským lesem a Šumavou. Při tom
překonává nejen hranice mezi dvěma
zeměmi, ale také některé vlastní hranice.
 
Právě vydaná brožur a nejen ulehčí
plánování denních etap, ale detailním
popisem jednotlivých částí trasy se také
stává nepostradateným průvodcem na
cestě.
 
Vedle podrobných popisů etap s
mapkami je zde i prostor pro vlastní
myšlenky. Tabule s podněty k zamyšlení v
průběhu cesty, ale také historicky zajímavá
místa s intenzivní vazbou na život sv.
Vintíře lákají k zastavení a sebereflexi. Na
cestě můžeme kromě Vintířova kostelíku u
Rinchnachu vidět další malebné kapličky a
kostely, které nás přivedou k vnitřnímu
klidu. Mimořádné je také překročení
„zeleného hraničního přechodu“ Gsenget
do České republiky: toto místo bylo mnoho
let znepřístupněno Železnou oponou.

Dokončuje se brožura s doporučeným vybavením na cestu a s adresami informačních
míst podél cesty.
 
INTERREG projekt 255 „Gunthersteig“ je financován organizací Cíl EÚS – Svobodný stát
Bavorsko – Česká republika a Evropskou unií.

Výletní jízda šumavským kurýrem

Vydejte se z hraničního nádraží Bayerisch
Eisenstein/Železná Ruda na jízdu vlakem
Šumavou až do Klatov nebo do Plzně.
 
Zde vás čeká prohlídka města s
průvodcem a typicky českým obědem, v
obou městech také spousta zajímavých
historických památek.

Příležitost k tomu je 9., 16. a 23. února 2022 a také 13. a 20. dubna 2022. 
 
Další informace zde.
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