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Komentované prohlídky
v muzeu šumavských
minerálů
Zážitek
Na Šumavě je možné najít krásné
kameny – minerály. U nás se můžete
přesvědčit a účastnit se komentované
prohlídky přímo s majitelem muzea,
který minerály na Šumavě sbírá
a v muzeu vystavuje vlastní nálezy.
Dozvíte se o rýžování zlata, dolování
stříbra, uranu i o výrobě skla a skleněných korálků „páteříků“. O víkendech
lze vidět výrobu skleněných korálků
současnou metodou.
Soukromé muzeum šumavských minerálů •
Velhartice 59, 342 01 Sušice • tel: 735 099 975 •
info@muzeummineralu.cz •
www.muzeummineralu.cz

Pečení chleba v lenorské peci
Lenorské pečení se koná
Zážitek
každou poslední sobotu
v měsíci vždy od dubna
do prosince, v dopoledních hodinách.
Pec je vytápěna dřevem tradičním způsobem. Pečeme pšenično-žitný chléb,
i další druhy drobného pečiva (houstičky,
česnekové placky, při tradičních svátcích
na Velikonoce a Vánoce pečeme speciální druhy pečiva – vánočky, mazance,
koláčky). Těsta zaděláváme ručně, pečivo
tvarujeme také ručně.
Velká Lóže Pecařská Lenora, spolek •
Augustin Sobotovič • 384 42 Lenora 33 •
tel.: 723 015 152
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Staročeský řemeslný jarmark
na Linecké stezce

Na jarmarku, který probíhá Zážitek
každý rok na konci května,
můžete shlédnout předvádění starých
řemesel a nakoupit vlastnoručně
vyrobené výrobky přímo od řemeslníků.
Je připraven celodenní kulturní program,
příjezd parního vlaku Peklík a mnoho
další zábavy. Celý zážitek zpestří téměř
sto stánků pouze s výrobky řemeslné
povahy, staročeskou kuchyní, vybranými
pochoutkami a nápoji.
Město Netolice • Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice • tel.: 388 324 267,
608 965 919 • matrika@netolice.cz •
http://netolicky-jarmark.webnode.cz

Šumavské zastavení
se Štěpánkou

Zážitek

Pořádáme tvůrčí dílny
zaměřené na rukodělné práce s využitím
různých výtvarných technik. Účastník
získá svým aktivním zapojením nejen
výrobek, ale především prožitek ze své
tvorby a radost z nové zkušenosti.
Zároveň u něho podpoříme jeho fantazii,
kreativitu a příjemně se odreaguje. Téma
je vždy vybíráno tak, aby všichni účastníci byli schopni se zapojit bez ohledu
na věk, schopnosti a dovednosti.
Štěpánka Balvínová Žáková • Volšovská 492,
342 01 Sušice • tel.: 602 493 475 •
stepanka.zakova@seznam.cz •
www.balvinova.estranky.cz

Šumavské bylinné lázně
Moderní balneo provoz je
Zážitek
zcela orientován na bylinné
procedury, včetně koupelí, bylinné páry,
zábalů, masáží, speleoterapie a pitného
režimu. Podzemní pramen sv. Barbory
je využíván pro Priessnitzův chodník
a Kneipovy masáže nohou. Skalní jeskyně
vás podvědomě vrací do 16. století.
Veškeré lázeňské produkty jsou z čistého
prostředí Šumavy. Využívá se i alternativní zemské energie, která proniká
do lázeňských prostor.
Parkhotel – Šumavské bylinné lázně •
Náměstí č. 4, 341 92 Kašperské Hory •
tel.: 376 582 592 • recepce@parkhotel-sumava.cz
• www.sumavskelazne.cz
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Penzion Horská Kvilda®
Rodinný penzion s prostornými pětilůžkovými apartmány. Pro ubytované
je zajištěna každodenní dodávka
čerstvého pečiva. V recepci si můžete
zakoupit nápoje či si vypůjčit mapy
a průvodce a knihy o Šumavě. Milovníci
houbaření mají k dispozici síta na sušení
hub. Hosté jistě ocení úschovnu jízdních
kol a lyžárnu. Parkoviště je přímo před
domem. Poloha je ideální pro pěší
turistiku, cyklistiku i běžecké lyžování.
Kapacita 20 lůžek
Penzion Horská Kvilda® • Horská Kvilda 4,
385 01 Vimperk • tel.: 724 296 177, 607 525 577 •
info@horska.cz • www.horska.cz

Ubytování, kavárna
a cukrárna „Na Kvildě“
Nacházíme se v klidné části Kvildy.
K dispozici máme 4 pokoje s koupelnou,
kuchyňkou, TV a Wi-Fi. Posedět můžete
v kavárně s dětskou hernou a terasou.
Nabízíme kvalitní kávu a čaje, zákusky
a domácí dezerty – štrúdly na různé
způsoby (i slané), čerstvé vafle nebo
koláče. Dále poskytujeme masáže,
půjčovnu koloběžek, kol a dalších
sportovních potřeb.
Kapacita 10 lůžek a 4 přistýlky,
kavárna 26 míst+terasa
Ubytování, kavárna a cukrárna „Na Kvildě“ •
Alena a Luděk Chrtovi • 384 93 Kvilda 207 •
tel.: 723 227 377, 777 333 504 • info@nakvilde.cz •
www.nakvilde.cz

Srub Javorná
Romantický srub s vůní dřeva a květin
rozlehlé zahrady objevíte nad říčkou
Ostružnou uprostřed luk a lesů.
Objednat lze 3 pokoje s WiFi nebo
je pronajmout jako 1 apartmán vč.
kuchyně. V areálu najdete hřiště se sítí,
posezení na terase, ohniště s výhledy
na šumavské tisícovky, bludiště v louce
pro děti aj. Naše výletní kniha vám
pomůže vybrat to pravé toulání
Šumavou. Při plné kapacitě 200 Kč/os/noc.
Kapacita 12 lůžek.
Srub Javorná • Javorná na Šumavě • Svinná 9,
339 01 Čachrov • tel: +420 777 704 404 (SMS) •
sumava@srubjavorna.cz •
www.srubjavorna.cz
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Penzion

„Pod Churáňovským vrchem“
Nabízíme ubytování ve dvou, tří
a čtyřlůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením a TV. Hosté mohou
využít restauraci, která nabízí místní
speciality. Také je k dispozici parkoviště,
kolárna/lyžárna, půjčovna horských kol,
venkovní gril, dětské hřiště a rozsáhlý
pozemek, který zaručuje dostatek klidu
a soukromí. Na lyžích můžete do upravené stopy nebo na sjezdovku přímo
ze dveří penzionu.
Kapacita 22 lůžek
Penzion „Pod Churáňovským vrchem •
Churáňov 17, 384 73 Stachy • tel.: 388 428 190,
602 495 621 • penzion@churanov17.cz •
www.churanov17.cz

Ubytování U Beranů
Naše ubytování v soukromí je vyhledávané pro svůj rodinný a přátelský
přístup ke svým hostům. Objekt je
postaven a zařízen v typickém horském
stylu a poskytne vám vítané pohodlí
a komfort. Nabízíme také společenskou
místnost s krbem a dětskou hernou,
venkovní dětské hřiště, ohniště s možností grilování a parkování. Standardně
servírujeme snídaně „do postele“.
Kapacita 17 lůžek a 4 přistýlky
Ubytování U Beranů • Jiří Beran •
K Samotám 424, 340 04 Železná Ruda •
tel.: 378 602 424, 776 776 424 •
info@uberanu.cz • www.uberanu.cz

Penzion
U Černého kohoutka
Penzion je ideální pro rodinnou
rekreaci a poznávání šumavské přírody.
Příjemné, komfortní a stylové prostředí
vám bude dokonale vyhovovat, apartmá
i pokoje mají veškeré vybavení. Ani ten
největší jedlík u nás nebude mít hlad
a pochutnávat si budete také na místních specialitách. Součástí penzionu je
finská sauna, venkovní bazén, dětské
a sportovní hřiště, vyhlídková terasa
a mnoho dalších služeb.
Kapacita 32 lůžek
Penzion U Černého kohoutka • Nový Dvůr 88,
384 73 Stachy • tel.: 602 379 093 •
info@cernykohoutek.cz •
www.cernykohoutek.cz
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Dvorec Nová Hůrka
Nabízí ubytování ve 3 útulných
pokojích, každý s vlastním sociálním
zařízením. K dispozici je společenská
místnost s kuchyňkou. Pro ubytované
je možnost parkování, úschovy kol, lyží
i kočárků. Příjemné prostředí dokreslují
pasoucí se koně, které majitelé chovají.
Romantické okolí chalupy je ideální
pro trávení volného času, pohodové
posezení na venkovní terase nebo
u grilu i pro hraní her.
Kapacita 10 lůžek
Dvorec Nová Hůrka • Nová Hůrka 241,
342 01 Sušice – Prášily • tel.: 724 286 951 •
srailovalenka@seznam.cz •
www.dvorecnovahurka.cz

Zámek Hrádek
Ubytování na nejkrásnějším zámku
na Šumavě za překvapivé ceny. Hotelové
pokoje jsou stylově vybavené dle jejich
historického původu. Restaurace nabízí
chutné české pokrmy inspirované
kuchařkou paní baronky. Nádherné
zámecké sály jsou vhodným místem
pro pořádání svateb, firemních akcí
a rodinných oslav. Díky neopakovatelné
atmosféře získají hosté nevšední zážitek
na celý život.
Kapacita ubytování 43 lůžek, 10 přistýlek;
restaurace 100 osob
Zámek Hrádek • Hrádek 1, 342 01 Sušice •
tel.: 376 508 514, 725 083 093 •
recepce@zamekhradek.cz •
www.zamekhradek.cz

Turnerova chata
Jedná se o jedinou veřejně přístupnou
chatu v I. zóně NP Šumava. Turnerova
chata nabízí krásné posezení u dobrého
jídla a pití na půli cesty mezi Antýglem
a Čeňkovou pilou v údolí řeky Vydry.
K vidění jsou zde mainské kočky, vydry
a psi bobtail. Vaří se zde vyhlášená
hříbková polévka. Hosté si mohou
odpočinout od hluku aut a užít si
relaxace v čisté šumavské přírodě.
Kapacita 8 lůžek a přistýlky.
Gastrofin, s.r.o. • Turnerova chata,
341 93 Rejštejn • tel.: 376 599 234, 702 117 283 •
info@turnerovachata.cz • www.turnerovachata.cz
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Apartmán 124
Nabízí ubytování ve dvou útulně vybavených apartmánech, které mají vlastní
sociální zařízení a kuchyňský kout.
Hostům je k dispozici zastřešená terasa
a velká uzavřená zahrada s jezírkem,
kde je dětské hřiště, pískoviště a skluzavka. Parkovat je možno v uzavřeném
dvoře, uložení kol a lyží v objektu. Přímo
v obci se nachází Lyžařský areál Nezdice
a galerie „Šumavské perle“.
Kapacita 8 lůžek a 4 přistýlky
Apartmán 124 • Nezdice na Šumavě 124,
342 01 Sušice • tel.: 739 544 831 •
info@apartman124.cz • www.apartman124.cz

Šumavské apartmány
Můžete se ubytovat ve třech prostorných
apartmánech, které jsou kompletně
vybavené, každý má svůj kuchyňský
kout, koupelnu, Wi-Fi internet i SAT.
Pro malé hosty je k dispozici postýlka,
jídelní stolička, ale také dětský vozík
za kolo. Venku je posezení s grilem,
bylinková zahrádka a rozlehlá zahrada
se zázemím pro děti. K dispozici je
půjčovna horských kol a lyžařského
vybavení.
Kapacita 11 lůžek a 4 přistýlky
Šumavské apartmány
• Zdíkov-Albrechtec 329, 384 73 Stachy •
tel.: 602 450 804 • apartmany@kocicov.cz •
www.kocicov.cz

Hotel Jenišov
Náš rodinný hotel leží na břehu jezera
Lipno. Ubytovat se můžete v dvou až
pětilůžkových pokojích. Hostům je
k dispozici restaurace s kvalitní kuchyní.
Je zde mnoho možností, jak strávit svůj
volný čas. Přímo kolem hotelu vede
jedna z mnoha šumavských cyklotras.
K procházkám lákají lesy plné hub
a borůvek. V zimě můžete lyžovat
v rakouském středisku Hochficht nebo
v areálu Lipno.
Kapacita 69 lůžek
Hotel Jenišov • Jenišov 253,
382 26 Horní Planá • tel.: 380 738 184,
607 710 880 • info@hoteljenisov.cz •
www.hoteljenisov.cz
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Penzion U Horejšů
Můžete se ubytovat v devíti pokojích
s vlastním sociálním zařízením, TV
a ledničkou, k dispozici je společná
kuchyňka. Jsme součástí areálu
U Horejšů, ve kterém můžete využít
restauraci, infocentrum, skishop,
lyžařský vlek, sjezdovku a sport bar
s bowlingem. Díky velkému prostoru
nabízíme zábavu i početnějším skupinám. Pro děti je k dispozici venkovní
hřiště, sezonní školka, hračky a dětský
koutek.
Kapacita 18 lůžek a 6 přistýlek
Penzion U Horejšů • Zadov 19, 384 73 Stachy •
tel.: 777 606 877, 606 606 887 •
info@uhorejsu.cz • www.sumava-zadov.cz •
www.dovolena-sumava.com

Penzion na Habeši
Nabízíme dvou až pětilůžkové nadstandardně vybavené pokoje, dle přání
se snídaní. Osobní přístup a pohodová
atmosféra, příprava výletů různé náročnosti, k dispozici mapy a infomateriály,
úschovna kol i lyží, parkování u chalupy.
K posezení příjemná terasa, možnost
grilování a ohniště. K procházkám lákají
lesy plné hub a borůvek. Hrad Kašperk
je vzdálený cca 800 m. Krásné místo
pro vaši rodinnou rekreaci.
Kapacita 15 lůžek
Penzion na Habeši • Ing. Milada Janošíková •
Žlíbek 1, 341 92 Kašperské Hory • tel.: 723 117 746 •
janosikovamilada@seznam.cz •
www.penzionnahabesi.cz

Apartmány Šumava
Nachází se v klidném koutu na okraji
malé vísky Jaroškov poblíž obce Stachy.
K dispozici jsou dva plně vybavené
apartmány, s překrásným výhledem
na Boubín a Churáňov. Místo je vhodné
nejen pro pěší a cykloturistiku, ale i pro
milovníky zimních sportů. Okolí domu
obklopuje zahrada, která přechází
v les. Hosté mají k dispozici dětské
hřiště, pískoviště, ohniště, zahradní gril
a několik teras k posezení.
Kapacita 8 lůžek
Apartmány Šumava • Jaroškov 42,
384 73 Stachy • tel.: 603 256 926 •
tomas.svoboda@volny.cz •
www.apartmany-sumava.net
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Penzion U Andresů
Ubytování je ve 3 apartmánech pro
4 osoby s možností přistýlek, s kuchyňským koutem, TV a Wi-Fi. V penzionu
je společenská místnost s krbem,
fotbálek, šipky a různé hry. V zahradě
jsou houpačky, pískoviště, dřevěný
domeček, pergola s grilem, venkovní
bazén se slanou vodou a solárním
ohřevem. U penzionu je parkoviště
a úschovna lyží a kol. Rádi přivítáme
zejména rodiny s dětmi.
Kapacita 12 lůžek s možností přistýlek
Penzion U Andresů • Kůsov 34, 384 73 Stachy
• tel.: 388 428 696, 777 253 799 •
penzion@uandresu.cz • www.uandresu.cz

Ubytování U Chladů
Ubytovat se můžete ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s plně vybaveným
kuchyňským koutem a vlastním
sociálním zařízením. Hostům je také
k dispozici sušička na houby, Wi-Fi,
prostory pro úschovu kol a lyží, malé
dětské hřiště a venkovní sezení s ohništěm. Majitelé chovají drobná domácí
zvířata (ovečky, kachny, slepice, kočky
a pejsky), což ocení zvláště děti. Ideální
ubytování pro rodiny s dětmi.
Kapacita 12 lůžek
Ubytování U Chladů • Horská Kvilda - Korýtko 27, 341 92 Kašperské Hory •
tel.: 775 037 904 • uchladu@seznam.cz •
www.uchladu.cz

U Hojdarů
Klid a soukromí najdete v novostavbě
ve stylu šumavské chalupy s dřevěným
interiérem a nádherným výhledem
na Chalupskou slať. Kapacita pouhých
7 lůžek zaručuje nerušený odpočinek
v plně vybavených pokojích s kuchyňským koutem. Pro hosty je také k dispozici venkovní posezení s ohništěm, dětské
hřiště a kolárna/lyžárna. Místo je ideálním východiskem pro cyklistiku
a lyžování, pěší turistiku i houbaření
a sběr borůvek.
Kapacita 5 lůžek a přistýlky
U Hojdarů • Nový Svět 9 – Borová Lada,
385 01 pošta Vimperk • tel.: 774 740 410 •
uhojdaru@uhojdaru.cz • www.uhojdaru.cz
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Chata Kvilda
Můžete se ubytovat ve 4 apartmánech.
K dispozici je venkovní posezení se
zahradním grilem a ohniště, pro děti
pískoviště. Samozřejmostí je úschova
kol a lyží. Lyžařský vlek vzdálený
pouhých 50 m je vhodný zejména pro
rodiny s dětmi. V létě může Kvilda
nabídnout výborné podmínky pro pěší
turistiku a cykloturistiku. Za domem
vedou pravidelně udržované lyžařské
běžecké stopy.
Kapacita 20 lůžek s možností přistýlky
Chata Kvilda • 384 93 Kvilda 77 •
mobil: 731 723 592 • vostradovsky@kvilda.org •
www.kvilda.org •

Chata Rovina
Velká roubená chalupa s prostornou
stylovou restaurací s kouzelným okolím.
K dispozici je 6 komfortních pokojů,
každý s vlastním sociálním zařízením,
TV a připojením k internetu. Vynikající,
vyhlášená česká i mezinárodní kuchyně,
ochutnat můžete také buchty nebo
chléb z domácí pece. Jistě oceníte
celoroční možnost venkovního posezení
s kapacitou 60 míst a s dětským hřištěm
a lehátky.
Kapacita 26 lůžek, restaurace 50 míst
Chata Rovina, s.r.o. • Dobrá Voda 16,
342 01 Hartmanice • GPS: N 49°9‘26.15‘‘,
E 13°25‘17.92‘‘ • tel.: 376 395 976, 602 224 249 •
chata.rovina@seznam.cz • www.chatarovina.cz

Chalupa
Katky Neumannové
Najdete zde 5 kompletně vybavených
apartmánů, Wi-Fi internet, TV a garážové stání pro každý apartmán. Vaříme
domácí šumavskou kuchyni. Komplexní
nabídku doplňuje relaxační zóna
(bazén, sauna, fitness), doutníčkárna
pro posezení s doutníkem u krbu,
půjčovna horských kol a lyží, programy
pro děti. V zimě jsou v blízkosti upraveny běžecké trasy, možnost sjezdového
lyžování včetně lyžařské školy.
Kapacita 21 lůžek
Chalupa Katky Neumannové • Zadov 415,
384 73 Stachy • tel.: 777 016 645, 602 450 804 •
info@chalupa-neumannova.cz  •
www.chalupa-neumannova.cz
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Regionální značení
výrobků a služeb
v cestovním ruchu
Ochranná známka ŠUMAVA originální produkt®
je od roku 2006 udělována řemeslným výrobkům, potravinářským,
zemědělským a přírodním produktům, od roku 2008 také ubytovacím
a stravovacím službám a od roku 2013 i zážitkům.
V tomto katalogu najdete výrobky, ubytovací a stravovací zařízení
a zážitky, které splňují certifikační kritéria.
Takto označené výrobky je možné zakoupit přímo
u výrobce na uvedené adrese.

U výrobků šumavská značka garantuje:
••
••
••
••

produkt je vyroben na Šumavě místním výrobcem
produkt je kvalitně zpracovaný
produkt je šetrný k životnímu prostředí
produkt je výjimečný ve vztahu k Šumavě (např. podílem místních
surovin a ruční práce, tradičními postupy atd.).

Certifikované ubytovací a stravovací služby garantují:
••
••
••
••

kvalitu – zejména z pohledu hostů
šetrnost vůči přírodě a životnímu prostředí
poskytování aktuálních informací o regionu
stravovací zařízení nabízí alespoň 3 regionální starošumavské
pokrmy
•• budova zařízení nenarušuje krajinný ráz
•• a dále splňuje některá z dalších kritérií: např. pořádání vlastních
doprovodných aktivit, vychází z místních tradic, nabízí certifikované
šumavské výrobky, má přátelské prostředí pro rodiny s dětmi či
bezbariérové prostředí…

Certifikovaný šumavský zážitek garantuje:
••
••
••
••
••

výjimečnost zážitku
kvalitu nabízené služby
zaručení bezpečnosti zážitku
poskytnutí ucelených informací o nabízeném zážitku
šetrnost k životnímu prostředí
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Z českých a moravských regionů pochází pestrá paleta výrobků
spojených s tradicí a umem místních lidí, kvalitních a šetrných
k životnímu prostředí. Regionální značky vám pomohou takové
výrobky objevit a užít si atmosféru našich regionů netradičním
způsobem.
Již 26 regionů se zapojilo do Asociace regionálních značek, z. s.,
která značení rozvíjí a koordinuje na národní úrovni. Regiony
sdružené v ARZ pokrývají více než polovinu plochy
České republiky. Od roku 2005, kdy byly
zavedeny první regionální značky v ČR,
tak narůstá nejen počet zapojených
regionů, ale i udělených certifikátů.
Na adrese www.
regionalni-znacky.cz
jsou přehledně k dispozici nejen aktuality
z jednotlivých regionů
a kalendář připravovaných akcí, ale
především katalog
všech držitelů
certifikátů ze všech
regionů, prodejní
místa, kde si můžete
výrobky zakoupit a také
podrobné informace
o fungování značení a podmínkách získání regionální
značky pro případné zájemce.

Symbolem Asociace regionálních značek je
logo složené ze stylizovaných motivů
připomínajících typické produkty,
které obvykle získávají certifikáty jednotlivých značek. V případě potřeby
zastupuje všechny značky v systému.
Nikoli náhodou připomíná tento symbol
pečeť či razítko, jež
stvrzuje hodnověrnost celého
systému značení.

Pro jednotlivé
regionální značky
zapojené do Asociace je charakteristický jednotný vizuální styl a respektování stejných pravidla
udělování, která vedle původu v regionu zdůrazňují ekologickou šetrnost a regionální jedinečnost. Regionální značky jsou tu
pro Vás, aby Vám pomohly objevit to pravé z našich regionů!

Regionální značku ŠUMAVA originální produkt® spravuje Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. Značku uděluje nezávislá
Certifikační komise, složená ze šumavských výrobců či podnikatelů,
zástupců krajských úřadů, RRA Šumava, Asociace regionálních
značek, Ministerstva životního prostředí ČR, Správy NP a CHKO
Šumava, Hospodářských komor a dalších místních organizací. Certifikační komise také pečlivě dohlíží na kvalitu a plnění certifikačních
kritérií u výrobků a služeb označených logem ŠUMAVA originální
produkt®.

Proč kupovat místní výrobky a využívat značených
služeb
Místní výrobky jsou výjimečné svojí vazbou na region z pohledu
tradice, použitím místních surovin, ručním zpracováním, motivem
nebo originalitou. Jejich zakoupením získáte originální a autentický
suvenýr nebo dárek ze Šumavy.
Certifikovaná služba v cestovním ruchu vám zaručí, že budete
spokojeni nejen s její kvalitou, ale zároveň vám zde nabídnou vždy
„něco navíc“. Regionální značka pomáhá odlišit pravé od falešného.
Zabraňuje zneužívání názvů a symbolů spojených s regionem, a tedy
zneužívání jeho kulturního a přírodního bohatství. Zároveň podpoříte
konkrétního výrobce či podnikatele, ekonomiku regionu i ochranu
životního prostředí.

Logo ochranné známky
Stylizované „S” v logu ochranné známky symbolizuje
vodní víry horských řek a plavebních kanálů, které
byly odedávna významným pomocníkem při lidské
práci. Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční
práci, osobní přístup a jistou historickou patinu – známku dlouhodobého
používání a kvality.

Region Šumava
Značení místních výrobků se provádí na území regionu Šumava.
Jádrem regionu je Národní park a CHKO Šumava s unikátní horskou
přírodou, která je součástí evropské sítě chráněných území Natura
2000 a Biosférickou rezervací UNESCO.

Aktuálně o regionální značce ŠUMAVA originální produkt®
také na sociálních sítích: facebook.com/isumava a facebook.com/
sumavaoriginalniprodukt.

Regionální koordinátor:
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., 384 73 Stachy 422,
www.rras.cz, Kateřina Vlášková, tel.: 380 120 263, vlaskova@rras.cz
Národní koordinátor:
Asociace regionálních značek, z.s., Kateřina Čadilová,
tel.: (+420) 724 863 604, cadilova@arz.cz
Vydala: © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. ve spolupráci
s Asociací regionálních značek, z. s. v roce 2016 • Grafický návrh:
© 2123design s.r.o. • Titulní foto: © Radek Drahný

DĚTI VLÁDNOU ITEPU
Se značkou „Šumava originální produkt“ tradičně vystavují
výrobci na veletrhu ITEP v Plzni. Veletrh je třetím největším
mezinárodním veletrhem cestovního ruchu v České republice
a Plzeňský kraj jej každoročně pořádá již déle než jednu
dekádu. V průměru navštěvuje ITEP 10 000 lidí a zúčastňuje se
ho na více než 100 tuzemských i zahraničních vystavovatelů.
Pro velký zájem je nově rozšířen do více hal, nabízí více
možností inspirace, interaktivní zábavy pro děti i dospělé.
Velký důraz je kladen na doprovodný program během něhož
jsou na veletrhu vedeny debaty s cestovateli, vystupují
regionální hudební kapely a vrcholem každého dne je pořad
Křeslo pro hosta, kde vystupují známé osobnosti.

15. – 17. září 2016
Hala TJ Lokomotiva, Úslavská 75, Plzeň
www.itep-plzen.cz
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