
 

Tisková zpráva 
Euroregion Tour láká na křehkou krásu  

a vybroušenou chuť 

 

Jedna z nejvýznamnějších regionálních akcí roku v oblasti cestovního ruchu – veletrh Euroregion 

Tour 2012 začal ve čtvrtek 22. března v jabloneckém Eurocentru. Mottem letošního již 12. ročníku 

úspěšného veletrhu, který připravily společně města Jablonec nad Nisou a Liberec, Liberecký kraj, 

Eurocentrum a Okresní hospodářská komora Jablonec nad Nisou, je „Křehká krása, vybroušená 

chuť“. A jak podtitul napovídá, kromě turistických nabídek, možností trávení dovolené, výletů a 

volnočasových aktivit je prezentace zaměřena na jedinečná specifika Libereckého kraje – sklo, 

bižuterii a pivo. Partnerským regionem veletrhu je německá Horní Lužice. Vstup je zdarma. 

Slavnostního zahájení veletrhu se ujali představitelé všech pořadatelů. Za Statutární město Liberec 

přestřihl u vstupu pro veletrh symbolickou pásku - šňůrku s korálky - náměstek primátorky Jiří 

Rutkovský.  

„Propagace našeho regionu společně s Horní Lužicí jako celku a vzájemná spolupráce mezi městy a 

dalšími subjekty je velmi důležitá. Mám radost z toho, že na této akci spolupracují sousední města 

Liberec a Jablonec s partnerskými městy, OHK a Libereckým krajem, který nejen dává záštitu, ale také 

se aktivně podílel na přípravě, zajištění a realizaci veletrhu. Během dopoledne jsem s paní Naďou 

Burianovou, zastupující vedoucí odboru cestovního ruchu Magistrátu města Liberce, navštívil několik 

expozic, ve kterých jsme si prohlédli prezentaci dalších regionů,“ uvedl Jiří Rutkovský a dodává: „Chtěl 

bych pozvat Liberečany i jiné návštěvníky na zajímavou akci spojenou s prohlídkou regionálních 

produktů a výrobků a též s ochutnávkou regionálních potravin, například kozích sýrů, domácích 

uzenin a tradičních i méně známých regionálních piv.“ 

A tip pro cyklisty: „Jeďte na veletrh na kole, nebo jako já, do Jablonce tramvají (kolo přepraví zdarma) 

a zpátky jeďte na kole – je to z kopce. Lze jet i mimo hlavní silnice. Ale neberte si, pokud můžete, 

společenský oblek. Dá se to vydržet, ale není to úplně ideální,“ řekl po návratu z Jablonce náměstek.  

Město Liberec se na veletrhu též prezentuje jako Evropské město sportu 2012. Jeho stánek najdou 

návštěvníci v hlavním sále Eurocentra. Za souseda zde má partnerské město Žitava, se kterým se 

Liberec rozhodl uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti propagace a cestovního ruchu. Město 

Žitava je na veletrhu hostem města Liberce.   

Svou nabídku letos představuje více než sto vystavovatelů, řemeslníků a výrobců regionálních 

produktů z České republiky, Slovenska, Německa a Polska. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý 

doprovodný program, workshopy,  prezentace, ukázky řemesel, ochutnávky regionálních produktů, 

cestopisné besedy a filmy, výstavy fotografií. Součástí veletrhu jsou i oblíbené soutěže o ceny. 



Veletrh potrvá v Eurocentru v Jablonci nad Nisou do soboty 24. března. Otevřeno je od 9.00 do 18.00 

hodin, v sobotu do 12.00.  

 

V Liberci 22. března 2012 


