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CzechTourism: Dovolenou na horách plánujeme v Česku
Drtivá většina Čechů, kteří plánují zimní dovolenou na horách, se chystá do některé z českých destinací.
Výhradně zahraniční zimní dovolenou plánují jen 3 % z nás. Vyplývá to z výzkumu, který pro agenturu
CzechTourism provedla společnost NMS Market Research.

Podle výsledků průzkumu zimní dovolenou na horách letos plánuje 26 % obyvatel České republiky. Celkem 19
% dotázaných přitom plánuje zůstat během pobytu v Česku. Další 4 % respondentů pak plánují kombinaci
tuzemského i zahraničního pobytu.

“České hory mají rozhodně co nabídnout. Služby i technické vybavení jsou již většinou na velmi vysoké úrovni.
Není se tedy co divit, že jsou tak žádané a preference pobytu domácích návštěvníků v našich horských
střediscích tak vysoká,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

“Tak vysoká preference tuzemských destinací je pro nás výborná zpráva. Chápeme to i jako dobré vysvědčení
pro agenturu CzechTourism, která domácí cestovní ruch dlouhodobě podporuje. Letošní kampaň zaměřená na
české hory se rozhodně vydařila,“ uvedla Monika Palatková, ředitelka agentury CzechTourism.

Češi na českých horách nejvíce oceňují zejména malou vzdálenost od místa bydliště, dostupnost vlastního
ubytování či absenci jazykové bariéry. Možnost dorozumět se v rodném jazyce je důležitá především pro ty, kteří
na lyžích stojí poprvé a svěří se do péče lyžařské školy či profesionálního instruktora. Češi v tuzemsku oceňují i
komorní atmosféru menších lyžařských středisek a také stále ještě relativně příznivé ceny.

Nejčastěji provozovaným zimním sportem je tradičně sjezdové lyžování, ale hlavně mezi mladšími ročníky se
vysoké oblibě těší i snowboard a další zimní sporty. Až 30 % turistů se během zimní dovolené na horách chystá
na běžky.

Nejoblíbenější české hory jsou Krkonoše, do kterých dojíždějí lidé z Prahy a Středních Čech nejčastěji. Velké
oblibě se těší také Jeseníky a Beskydy, kam míří hlavě obyvatelé Moravy. Pro běžkaře jsou oblíbenou destinací
například Orlické hory.
http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1423&clanek=411365
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