JABLONEC: Novinky oslovily odborníky cestovního ruchu
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Poznejte regiony – to je název pěti seminářů agentury Czechtourism, které jsou určené především pro
odborníky v cestovním ruchu. Na zahajovacím setkání 24. února své novinky představil pod hlavičkou
Jizerských hor i Jablonec nad Nisou.
Letošní, 11. ročník seminářů, probíhá ve výstavních prostorách kongresového hotelu Jalta na
Václavském náměstí v Praze. V březnu se zde můžou postupně představit všechny turistické
destinace. Seminářů se zúčastňují především průvodci, zástupci cestovních kanceláří a agentur,
novináři, zaměstnanci informačních center, městských a krajských úřadů, aby získali ty nejžhavější
tipy pro svou práci.
Velký zájem byl hned o první, zahajovací, seminář (24. 2.), který navštívilo přes sto odborníků
cestovního ruchu. Své novinky pod hlavičkou Jizerských hor představilo celkem pět prezentujících.
Zuzana Košková z Magistrátu Liberec uvedla nový turistický produkt „Po stopách Liebigů“. Manažerka
Turistického regionu Jizerské hory Renata Van Vleet přiblížila kouzlo Tanvaldska a Frýdlantska a
přítomné pozvala na TOP akce obou regionů. Město Jablonec byl silně zastoupen. Ředitelka Muzea
skla a bižuterie Milada Valečková zvala návštěvníky do nové muzejní expozice a prezentovala i další
novinky. Předseda Svazu výrobců bižuterie Pavel Kopáček připravil pozvánku na 4. ročník prodejní
výstavy Křehká krása a do největšího prodejního centra bižuterie ve střední Evropě Palace Plus.
Město Jablonec nad Nisou, známé jako město sportu, vsadilo netradičně na kulturu. „Málokdo ví, že
se o prázdninách téměř každý den u nás koná kulturní akce pro širokou veřejnost, často pod širým
nebem. S trochou nadsázky můžeme Jablonec, co se kultury týče, přirovnat k Plzni,“ zahájila svůj
vstup Hana Herkommerová z Jabloneckého kulturního a informačního centra. „V červenci a srpnu jsou
pravidelně v úterý pro veřejnost přístupné jablonecké kostely, od 17 hodin je pak v jednom z nich
koncert. Středeční odpoledne zpříjemní hudba na Mírovém náměstí pod záštitou projektu Město plné
tónů. Čtvrtek patří Jabloneckému kulturnímu létu. Tyto koncerty, při nichž vystupují nejen naši, ale i
interpreti z jiných zemí, si postupně získávají oblibu u návštěvníků domácích i zahraničních. Nedělní
odpoledne můžete strávit Tyršových sadech, kde se opět v rámci cyklu Město plné tónů vracíme k
tradici promenádních koncertů,” uzavřela Hana Herkommerová úspěšnou prezentaci.
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