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V roce 2005 byl zaznamenán nejvyšší prodej nově zavedených karet
tzv. Olomouc region Card (4 varianty dvou typů karet 48 hodinová
a 5-denní pro dospělého i dítě do 15 let) od roku 2000!!

Karty, které lze zakoupit v informačních centrech, hotelích a jejímž
prostřednictvím můžete zdarma či s výraznou slevou navštívit hrady,
zámky, ZOO, muzea, skleníky a další významné subjekty (více než 80)
v Olomouci a Olomouckém kraji, se nejvíce prodávali u CK Pressburg
(418 ks) a v informačních centrech IC města Olomouce (146 ks) a ČD
centra (101 ks)..

Celkem bylo za rok 2005 prodáno 1063 kusů karet, převažoval typ
48-hodinových.

Návštěvníci Olomouce nejčastěji využili kartu k návštěvě Zoo na
Svatém Kopečku, kde celkem uplatnilo stoprocentní slevu 353 držitelů
karet. Překvapující zájem byl o Minigolf v areálu Letního kina i na tř. 17.
listopadu. Pozornosti se také dostalo Sbírkovým skleníkům Výstaviště
Flora Olomouc a Vlastivědnému muzeu v Olomouci, kde jsou pro držitele
karty vstupy zdarma a navštívilo je shodně kolem 140 návštěvníků.
V Olomouckém kraji vede návštěvnost s Olomouc region Card podle
očekávání hrad Bouzov (284 návštěvníků s kartou), ale hned za ním se
drží hrad Šternberk, zámek Náměšť na Hané a také hrad Helfštýn.

Zpracovaly: Mgr. Karin Oklešťková, vedoucí oddělení cestovního ruchu
MmOl a M. Svatošová, reklamní agentura m-Ark realizátor projektu
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Pracovníci oddělení cestovního ruchu magistrátu a Informačního
centra města Olomouce ve spolupráci s CK Pressburg připravili v roce
2005 nový turistický produkt "Výlety do okolí" jako zpestření nabídky pro
návštěvníky města. Tento produkt, který zahrnoval půldenní autobusové
výlety na hrady Bouzov a Helfštýn, získal na základě nominace 1. cenu v
soutěži Grand Prix Brno 2006 na 16. Mezinárodním veletrhu cestovního
ruchu Go a Regiontour Brno.

Hlavním důvodem vytvoření této nabídky byla špatná dopravní
dostupnost obou významných památek. A to především pro návštěvníky,
kteří do Olomouce dojedou vlakem či autobusem.

"Také jsme si uvědomovali, že hlavní skupinou nebudou jen zahraniční
turisté, kteří by "akceptovali" komerční cenu, ale hlavně domácí turisté a
místní občané, rodiče či prarodiče s dětmi nebo vnoučaty, čemuž byla
přizpůsobena i cena výletu", řekla Bc. J. Lučanová.

I v tomto roce bude oddělení cestovního ruchu MmOl, IC Olomouc a
CK Pressburg pokračovat v pořádaní výletů.

Od května 2006 budou pořádány výlety opět na hrady Bouzov a
Helfštýn, novinkou budou výlety na zámek Náměšť na Hané, hrad
Šternberk či Úsov.

Držitelé Olomouc region Card budou hradit pouze dopravu, vstupné je
v ceně této turistické karty.

Bližší informace Vám před zahájením výletů poskytnou pracovníci IC
Olomouc v podloubí radnice.

Těšíme se, že i Vy s námi pojedete na výlet!

Zpracovaly:
Bc. Jitka Lučanová, vedoucí IC Olomouc,
Mgr. Karin Oklešťková, vedoucí oddělení cestovního ruchu MmOl

Ocenění produktu Výlety do okolí
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JAZZOVÉ DNY 2006 – jazzové koncerty

9. – 11. 3 LIBRI – Knižní veletrh a literární festival
20. – 24. 3 JEDEN SVĚT

h

– mezinárodní festival filmových
dokumentů

5. – 12. 4. MUSICA RELIGIOSA – IV. Velikonoční festival
duchovní hudby

20. – 23.4. FLORA – jarní etapa, tradiční květinová
výstava

26. 4. – 5. 5. DIVADELNÍ FLORA 2006 – 10. ročník
mezinárodního divadelního festivalu vícesouborových
divadel

PROFILY ZAHRANIČNÍCH NEZÁVISLÝCH TVŮRCŮ –
Tvorba filmových režisérů světové kinematografie, jejichž
díla jsou opomíjena či zařazována jen okrajově

8.5 – 3.6. DVOŘÁKOVA OLOMOUC – festival klasické
hudby

3. 6. SLAVNOSTNÍ AKCE OTEVŘENÍ DIECÉZNÍHO
MUZEA V OLOMOUCI – Dóm sv. Václava

7. – 11. 6. SVÁTKY PÍSNÍ – XXXIV. Mezinárodní festival
pěveckých souborů

12. – 18. 6. OLOMOUCKÉ BENEFICE 06 – XI ročník

OLOMOUCKÉ KULTURNÍ LÉTO – Multižánrová přehlídka
hudby, divadla a výstav pořádaná každý čtvrtek na nádvoří
radnice

BAROKO 2006 – Festival barokní hudby

16. - 26. 8. AMADEO OLOMOUC 2006 – Letní škola
sborového zpěvu – III. Hudební festival

17. – 20.8. FLORA – Letní etapa, tradiční květinová
výstava

4. – 18. 9. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL –
Přehlídka varhanní hudby

9. – 10. 9. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – Volný
vstup do historických památek

1. – 2. 9. OSLAVY MARŠÁLA RADECKÉHO – Oslavy
spojené s přehlídkou dechových vojenských udeb

23.9. – 14. 10. PODZIMNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ
HUDBY – Špičkové provedení duchovní hudby v
olomouckých kostelech

1. – 5. 10. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL – AFO –
Mezinárodní soutěžní festival dokumentárních filmů
a multimediálních vzdělávacích pořadů

VIŠEGRADSKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL – přehlídka jazzové
hudby

PROFILY ZAHRANIČNÍCH NEZÁVISLÝCH TVŮRCŮ –
Tvorba filmových režisérů světové kinematografie, jejichž
díla jsou opomíjena či zařazována jen okrajově

KŘIŽOVATKY/ CROSSROADS - Multikulturní festival
napříč středoevropskou kulturou multicultural festival across
central european cultures

OLOMOUCKÉ VÁNOCE – Tradiční vánoční trhy
SILVESTR 2006/07
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