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Poslední ročník Festivalu zážitků odkrývá svůj program
Na co se mohou těšit návštěvníci Kladského pomezí v letošní sezóně? Především na projekt
Festival zážitků, který vstupuje do svého třetího, a tedy posledního ročníku.
V červenci a v srpnu letošního roku budou v rámci Festivalu zážitků na české i polské straně
představeny zapomenuté i stále živé regionální tradice. Návštěvníci se seznámí s nejrůznějšími
řemesly, regionálními zvyky či tradičními pokrmy a jejich výrobou.
Připraveno je devět různých zážitkových akcí na každý den v týdnu. Opakovat se budou
v týdenních cyklech po dobu celé letní sezóny. Opět se bude soutěžit o věcné ceny, a pro toho,
komu se podaří jako prvnímu navštívit sedm festivalových míst, je připraven zcela mimořádný
zážitek. Všechny festivalové aktivity jsou zdarma a konají se za jakéhokoliv počasí.
Program festivalu i další informace budou postupně zveřejňovány na webu
www.festivalzazitku.cz a na sociálních sítích Kladského pomezí. Každoročně je vydáván také
přehledný katalog, který slouží jako průvodce festivalem. První zájemci si jej mohli vyzvednout
na veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour v Bratislavě. V informačních centrech bude
k dispozici během jarních měsíců.

Kladské pomezí 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 taktéž 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.

Kontakty:
Kladské pomezí, o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod, www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185
Markéta Venclová, ředitelka, e-mail: marketa.venclova@kladskepomezi.cz, tel: 602 190 198
Lenka Lembejová, projektový manažer, e-mail: lenka.lembejova@kladskepomezi.cz, tel.: 725 972 033
Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností, e-mail: marketa.tomanova@kladskepomezi.cz,
tel.: 607 648 561
Jiří Švanda, šéfredaktor turistických novin, e-mail: jiri.svanda@kladskepomezi.cz, tel. 602 221 701

