


Příroda
Naturpark Bayerischer Wald

Nationalpark Bayerischer Wald
(nejstarší národní park v 
Německu)

18 vrcholů vyskokých přes 1000 
m.n.m.

Nejvyšší hora:
Javor - Großer Arber 1456m



Pěší turistika
2500 km značených tras

Východní Bavorsko:
Wanderweg Goldsteig – 660 km

Průvodce se 61 Top-trasami
v ARBERLANDu a
20 trasami v Čechách



Horská kola / E-Bike

1300 km značených horských cest

Bayerischer Wald:
Trans Bayerwald – 700 km 

Mountainbike-průvodce se 44 trasami



Rodinná dovolená
Dovolená na statku

Speciální průvodci

Prázdninový program pro děti

Dětské areály v lyžařských 
střediscích



Zima
600 km lyžařských stop
4 lyžařské areály
Sáňkování
Sněžnice



Cestování pro všechny – bezbarierové přístupy 
ARBERLAND

13 certifikovaných turistických 
cílů

6 certifikovaných průvodců



Sklářství

Manufaktury

Sklářské prodejny

Velké sklárny



Regionální potraviny

Speciální prodejna – chuťovky z 
regionu

Jedna ze sítě prodejen
„100 Genussorte Bayern“



Turistická zařízení - OK Bayerischer Wald
Hohenzollern 
Lyžařský stadion

Trailrun

Kross

Letní-
biathlon

Biathlon



Marketing
Homepages:

ARBERLAND 
(www.arberland.de) 
S dalšími odkazy

turistika

horská kola

http://www.arberland.de/


Marketing



Veletrhy



Publikování v tisku



Presstripy



Vzájemné návštěvy – odborné exkurze



Vzájemné návštěvy – odborné exkurze



Vzájemné návštěvy - odborné exkurze



Vzájemné návštěvy – odborné exkurze



I. Prezentace v informačních centrech
• prezentace propagačních materiálů v centru ArberLand REGio GMbH na adrese Amtsgerichtstr. 6 – 8, 

94209 Regen a jejich distribuce na území zemského okresu Regen (ArberLand Bavorský les)

• prezentace v obchůdku pro gurmány společnosti ArberLand REGio GMbH na adrese Info-Zentrum 1,
94227 Zwiesel – Nĕmecko

• prezentace filmu v bavorském regionálním centru na adrese Info-Zentrum 1, 94227 Zwiesel – Nĕmecko



• prezentace propagačních materiálů a jednotlivých turistických subjektů v Informačním 
centru Bavorsko - Čechy 

• v Plzni nově na adrese Námestí Republiky 131 a v Informačním centru Bavorsko – Čechy v 
Českých Budějovicích na adrese Karla IV. 416/14.

• Odběratel dodává své vlastní informační prospekty, logistiku přebírá ARBERLAND REGio GmbH. 

• Propagační materiály a prospekty možno dodávat, resp. zasílat na adresy našich Informačních center Bavorsko - Čechy: 

• náměstí Republiky 131, 301 00  Plzeň 

• Karla IV. 416/14, 370 01  České Budějovice



II. Prezentace na veletrzích

Termíny veletrhů 2019:

Sudetoněmecké dny v Regensburgu

Ostbayernschau Straubing 10.8. – 18.8. 2019

Niederbayernschau Landshut 2.10. – 6.10.2019

Prezentace na veletrzích cestovního ruchu v zahraničí s přímou účastí společnosti ARBERLAND REGio GmbH 

Další prezentace na 2-3 větších regionálních akcích



III. Prezentace on-line - 365 dní v roce  

• On-line prezentace na našich internetových stránkách www.bavorsko-cechy.eu a www.arberland-
bayerischer-wald.de zahrnuje základní informace o Vás a přímý odkaz na Vaše webové stránky. 

http://www.arberland-bayerischer-wald.de/


IV. Aktivní spolupráce se zástupci dolnobavorských 
médií 

• Pravidelné rozesílání tiskových zpráv poskytnutých odběratelem na 
dolnobavorská média a uveřejňování informací v tzv. Gästezeitung 
provozovaných společností ARBERLAND REGio GmbH a zaměřených 
na turistický region ArberLand. 

• Tato nabídka nezahrnuje překlad. Překladatelské služby musejí být 
dojednány extra.



V. Prezentace v časopisech Stadtanzeiger a 
Waldgeist

• Tato nabídka zahrnuje: 
• zveřejnění článku (1x A4) v časopise Stadtanzeiger a Urlaub&Freizeit Magazin 

a jeho překlad

• Prosíme, neprodleně po uzavření smlouvy nás informujte o tématu tohoto PR-
článku. 

• zveřejnění 5 kulturních událostí v rubrice „WALDKalender“ v časopisu 
Waldgeist



VI. Vysílání v dolnobavorském radiu Unser Radio

• Tato nabídka zahrnuje odvysílání reportáží v radiu Unser Radiov rámci 
našeho pořadu o České republice Frequenzen ohne Grenzen / 
Frekvence bez hranic



…. a mnoho dalšího….

Facebook Instagram



Kontakt


