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Tisková zpráva
Krkonošská sezona – léto 2018
Na pultech spolupracujících informačních center si můžete vyzvednout další vydání
turistických novin Krkonošská sezona z vydavatelské knihovničky Svazku Krkonoše.
Na dvaceti stránkách tiskoviny je zpracována pestrá paleta možností a příležitostí,
novinek a tipů, kam se vydat na výlet.
Pod titulky „Krkonoše – jedny hory“ a „Dobrý tip na výlet“, jsou představeny aktivity
destinační společnosti, která jedním jmenovatelem propojuje území společnou propagací.
Získáte představu o nově vydaných propagačních tiskovinách, které můžete v infocentrech
získat zdarma stejně jako turistické noviny. Rozhovorem s Miloslavem Bartošem
připomeneme blížící se kulaté životní jubileum krkonošského historika. Obsahem vydání je i
čtení o dalších výročích např. 110 let od výroby první automobilové karoserie, 130 let výročí
založení Klubu českých turistů, nebo půlkulatiny Krkonošského národního parku. Obsáhlý
tiskový materiál je zpracován na téma železnice v Krkonoších. Připomíná jednak kulturní
památku ČR – železniční trať z Tanvaldu do Harrachova, ale i vcelku nové udělení statutu
kulturní památky železniční stanici s areálem v Martinicích v Krkonoších. Zve na výlet
„Pojizerským pacifikem“, či do Muzea ozubnicové dráhy v Kořenově. Prostor k prezentaci
mají jednotlivá města a obce sdružené ve Svazku Krkonoše. Mnohé z nich představují
zajímavosti na svém území a motivují k návštěvě. Na „skok k sousedům“ vás zavedou
mimořádné architektonické památky v Údolí paláců a zahrad v Dolním Slezsku na polské
straně Krkonoš. Zpracovatelé tiskoviny nezapomněli na děti, kterým právě léto a hlavní
prázdniny umožňují vydat se s rodiči či prarodiči za poznáváním a zábavou. V kapitolách
„Pro dětskou radost“ nebo „Co dělat, když prší“, jsou bohaté tipy právě pro děti, aby se
v nejvyšších českých horách dobře bavily a zábavnou formou vzdělávaly. Letní vydání
Krkonošské sezony obsahuje mapu s vyznačenými trasami linek Krkonošského cyklobusu,
který letos křižuje pohoří a jeho podhůří patnáctým rokem, prezentace podnikatelských
aktivit, spolu s užitečnými kontakty, ale i řadu dalších informací, včetně populární čtenářské
soutěže o hodnotné ceny. Zúčastnit soutěže se můžete i vy. Stačí, když si turistické noviny
vyzvednete v některém z informačních center, správně odpovíte na pět otázek a odpovědi
odešlete na www.info@krkonose.eu
Hezké léto vám i vašim blízkým.
Zpracovala: D. Palátková, červen 2018. Další informace o aktuálním dění z turistického
regionu Krkonoše a ze života Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu,
www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu
a také na facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

