Kdo s koho v anketě Ceny cestovního ruchu
Olomouckého kraje 2018?
Druhý ročník prestižní soutěže Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje je tu! Rok
se s rokem sešel a po obrovském úspěchu 1. ročníku soutěže vyhlásil Olomoucký
kraj již druhý ročník!
Jaká novinka vás na cestách nejvíce okouzlila, byly to Schrothovy léčebné lázně v Dolní
Lipové, nebo to byla Poštovní štola ve Zlatých Horách? Byl nejlepší gastronomickou událostí
v Olomouckém kraji tvarůžkový festival, nebo setkání milovníků sladkého v Čokoládových
lázních ve Velkých Losinách? A kam s rodinou nejraději vyrážíte, je to Sport & Relax areál
Bozéňov, nebo preferujete Krokodýlka v Olomouci?
Pro své favority mohou teď lidé hlasovat prostřednictvím stránek www.cenykraje.cz. I jeden
hlas může rozhodnout! Hejtmanství právě spustilo internetové hlasování a veřejnost může
účastí v něm soutěžit o hodnotné ceny. Letos mohou lidé nově hlasovat v následujících
kategoriích: Novinka v cestovním ruchu, místo s faktorem „genius loci," family friendly
zařízení, nejlepší gastronomická akce a cyklistická destinace.
Olomoucký kraj soutěž realizuje proto, aby do regionu přilákal ještě více návštěvníků a
odměnil ty, jež v oblasti cestovního ruchu aktivně pracují. „V Olomouckém kraji je spousta
turistických cílů, aktivit a počinů, které se zrodily a dál rozvíjí plánovitě. Někdo je musel
vymyslet a vdechnout jim život. Jsou zde konkrétní lidé, kteří každodenní mravenčí prací
pomáhají rozvoji cestovního ruchu v našem regionu, mnohokrát zcela nezištně, to je jeden z
důvodů, proč tato anketa vznikla. Jejich úsilí a práce musí být zviditelněna,“ uvedl hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Letošní finalisty ankety vybrala odborná porota na základě nominací vzešlých od turistických
informačních center z celého kraje. Tři medailisté v každé kategorii budou vyhlášeni na
slavnostním galavečeru ve čtvrtek 6. září 2018 v Arcibiskupském paláci v Olomouci.
Nominovaní finalisté:
Novinka v cestovním ruchu

Poštovní štola Zlaté Hory
Bike park Kareš v Koutech nad Desnou
Schrothovy léčebné lázně v Dolní Lipové
Půjčovna lodiček a šlapadel v Hranicích
Plavby Přerov - poznávací plavby po Bečvě

Místo s faktorem ,, genius loci"

Kostelíček Božího těla u Bludova
Zámek Čechy pod Kosířem
Parkánové zahrady Olomouc
Tančírna v Račím údolí
Andělárium Rejchartice

Family friendly zařízení

Park Sportu Hrubá Voda
SKILAND Ostružná
Sport & Relax areál Bozéňov
Krokodýlek Olomouc
Půjčovna lodí In life Morava

Gastronomická akce

Extrem food festival Olomouc
Čokoládové lázně ve Velkých Losinách
Garden Food Festival v Olomouci
Olomoucký tvarůžkový festival
Bio Slavnosti ve Starém Městě pod Sněžníkem

Cyklistická destinace

Jescyklo - jesenické cyklotrasy
Kolovna Kraličák
Litovelské Pomoraví
Rychlebské stezky
Cyklostezka Bečva

