TISKOVÁ ZPRÁVA
ze dne 18. 1. 2017
Regionální výrobky Kladského pomezí míří na veletrhy
Již tradičně je s příchodem nového roku spojen začátek veletržní sezony cestovního ruchu. Na
výstavní místa celé České republiky i v zahraničí se sjíždějí zástupci cestovních kanceláří,
agentur, destinačních společností a dalších subjektů cestovního ruchu, díky kterým se odborná
i laická veřejnost dozví nové trendy v cestování.
Destinační společnost Branka, o.p.s. bude letos prezentovat náš region Kladské pomezí na
celkem třech veletrzích. Jako první se ve dnech 19. - 21. ledna zúčastníme brněnského veletrhu
Go - Regiontour, následně 24. - 26. února vyjedeme až za hranice na Międzynarodowe Targi
Turystyczne ve Wrocławi a v neposlední řadě se 10. - 11. března vydáme do Hradce Králové
na čím dál více oblíbený veletrh s názvem Infotour a cykloturistika.
A jaký si pro návštěvníky veletrhů připravila destinační společnost doprovodný program?
„Novinkou v regionu je značka Regionální produkt - Kladské pomezí, návštěvníci se budou
moci seznámit s prvními certifikovanými výrobci. Zajistili jsme ochutnávku výborných
bylinných sirupů Camellus a k vidění budou také ručně šité bytové dekorační doplňky od paní
Lýdie Birkeové–Mrázové,“ prozradila Markéta Venclová, ředitelka destinační společnosti.
„Mimo to, svou vlastní expozici zde také bude mít hronovské Muzeum pod Čepicí, která jistě
zaujme a pobaví především děti,“ dodává.
Tímto vás srdečně zveme a těšíme se vaši návštěvu u stánku Kladského pomezí.
Branka je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Jejím
zakladatelem je Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí
a soukromých subjektů.
Kladské pomezí je oficiální název turistické oblasti v severovýchodních Čechách při hranici s Polskem,
která zaujímá rozlohu bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu Trutnov v oblasti
Jestřebích hor. Název vychází z historie, kdy tudy procházela důležitá obchodní stezka spojující Prahu
s polským Kladskem.
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