S kartou levněji do divadla i bazénu
8.7.2013, Mladá fronta DNES
Jablonec vstoupil do sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, turisté mohou získat slevy
JABLONEC NAD NISOU Na území, kde mohou rekreanti ušetřit hodně peněz, leží už i Jablonec nad
Nisou. Město totiž vstoupilo do Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, a turisté v něm tudíž mohu
získat zajímavé slevy. Pokud budou mít Jizerky CARD, dostanou se v Jablonci za menší peníze
například do divadla, Muzea skla a bižuterie, na lezecké stěny nebo do bowlingové arény.
Slevové karty platí také v některých penzionech nebo v prodejnách se sportovním zbožím.
Už od zimy mají možnost majitelé Jizerky CARD čerpat slevu v jabloneckém bazénu. „Na
každou kartu poskytujeme slevu deset korun,“ potvrdil vedoucí provozu Jan Lála. Bobová dráha v
nedalekém Janově nad Nisou zase poskytuje majitelům karty každou šestou jízdu zdarma.
Patnáctiprocentní slevy na skipasy potom v zimě nabízí okolní lyžařské areály Tanvaldský Špičák,
Severák a Bedřichov. Držitelé karty mohou navíc zadarmo využívat skibus mezi areály.
Mluvčí sdružení Petr Bažant vysvětlil, jak mohou zájemci kartu získat. „První možností je
ubytovat se na dvě nebo více nocí v některém z partnerských penzionů. Turista potom dostane kartu
zdarma. Druhou je její zakoupení v informačním centru,“ vysvětlil.
Zároveň ale doplnil, že obě varianty se mírně liší výší a množstvím slev. Uvedl, že výhodnější
je ta z nich, kdy kartu dostanou hosté penzionů. Jablonec se vstupem do sdružení přidal k necelé
padesátce dosavadních členů, mezi které patří jak obce, tak firmy. Stal se zároveň největším městem
v organizaci. „Do sdružení Jablonec vstoupil, aby se více otevřel turistům a podpořil rozvoj cestovního
ruchu v Jizerských horách,“ řekla mluvčí magistrátu Markéta Hozová.
Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory chce zastavit odliv turistů z regionu. Za poslední dva
roky totiž jejich počet klesl o patnáct procent. I proto se rozhodl Jablonec vstoupit.
„Věřím, že naše členství přispěje k rozvoji cestovního ruchu nejen ve městě, ale i v celém
regionu,“ řekla náměstkyně hejtmana Soňa Paukrtová. Mluvčí Hozová zdůvodnila vstup také
geografickou polohou města. „Jablonec by jako brána do Jizerských hor neměl ve sdružení chybět,“
řekla.
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