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Královéhradecký kraj se letos na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour, který se
uskuteční od 17. do 20. ledna, představí jako místo „dovolené pro každého". Zároveň bude
veřejnosti prezentovat rodačky, které v minulosti i současnosti kraj proslavily. Veletrh navštíví i
Miss Word 2006 Taťána Kuchařová, která pochází z Opočna.
{jathumbnail off}
"Královéhradecký kraj dlouhodobě podporuje rozvoj turistického ruchu a každoročně poskytuje
milionové dotace například na provoz cyklobusů a budování cyklostezek, na udržování
turistických tras a běžkařských stop či na prezentaci regionu doma i v zahraničí. Na svou
propagaci doma i v zahraničí také kraj získal zhruba 40 milionů korun z Evropské unie. Součástí
Regiontouru bude i výjezdní zasedání krajské rady, která se na něm bude zabývat mimo jiné
problematikou cestovního ruchu," řekl hejtman Lubomír Franc.

Podle informace Jiřího Hošny z tiskového oddělení Královéhradeckého kraje bude letošním
tématem krajské prezentace "Žena a cestovní ruch". Expozice tak upozorní na významné
rodačky, které v minulosti i současnosti kraj proslavily. Zároveň představí například nabídku
wellness služeb pro ženy. Miss World Taťána Kuchařová předvede šaty společnosti
Vamberecká krajka, které reprezentovaly Česko na výstavě EXPO 2010 v čínské Šanghaji.

Kraj představí všechny své významné turistické oblasti - Krkonoše a Podkrkonoší, Orlické hory
a Podorlicko, Kladské pomezí, Broumovsko, Hradecko a Český ráj. Návštěvníci budou také
moci také ochutnat regionální speciality a seznámit se s tradičními řemesly.

V minulosti Královéhradecký kraj svou expozici zaměřil mimo jiné na vodní turistiku, vojenské
památky, Krkonoše, hradeckou katedrálu Svatého Ducha. Prezentoval se také například
setkáním s ležením pruských vojáků z války 1866. Královéhradecký kraj je po Praze, jižních
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Čechách a jižní Moravě nejnavštěvovanějším regionem v zemi. Nejvíce turistů každoročně
tradičně míří do Krkonoš za lyžováním.
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