
 

  

Katalog ubytování a služeb – DOVOLENÁ V ČESKÉM RÁJI 

Vážená paní, vážený pane,  

obracíme se na Vás s nabídkou inzerce v regionálním sezónním katalogu ubytování a služeb 

cestovního ruchu – DOVOLENÁ v Českém ráji, který bude představovat základní turistickou 

nabídku a široké portfolio služeb v turistickém regionu Český ráj. 

Připravovaný katalog bude rozdělen na dvě základní části. Úvodní část bude obsahovat přehledné a 

stručné představení základních témat turistické nabídky Českého ráje (příroda, geopark, historie, 

aktivní turistika, významné akce, turistické autobusy, regionální produkty atd.), včetně užitečných 

kontaktů, orientační mapy a dalších praktických informací. 

Druhá část bude prezentovat regionální nabídku služeb, a právě do ní se můžete aktivně zapojit. 

Významné místo v této inzertní části zaujmou ubytovací a stravovací služby. Prostor zde však bude 

mít inzerce veškerých služeb pro návštěvníky, od půjčoven všeho druhu, služeb pro motoristy až 

například po služby regionálních průvodců. Neexistují zde žádné limity a rádi uveřejníme každou 

zajímavou nabídku! 

Katalog bude vydán ve formátu 210x210 mm v počtu 30.000 výtisků. Distribuce katalogu bude 

zajištěna prostřednictvím sítě regionálních informačních center a následně na veletrzích cestovního 

ruchu. Předpokládaná periodicita katalogu jsou dva roky, což je zároveň doba působnosti umístěné 

inzerce. 

Ceník inzerce je postaven na nákladových cenách. Sdružení Český ráj s ohledem na svůj neziskový 

charakter připravuje vydání katalogu s cílem poskytnutí veřejné služby, nikoliv k vytvoření zisku. 

Součástí nabídky je i zvýhodněná nabídka inzerce na internetových stránkách regionu www.cesky-

raj.info a výzva k zapojení do regionálního rezervačního systému. 

Věříme, že Vás tato nabídka prezentace zaujala a společně tak vytvoříme užitečný materiál, který 

smysluplně představí regionální nabídku služeb, produktů a programů návštěvníkům turistického 

regionu Český ráj. 

Případné další informace jsou zveřejněny v přílohách tohoto dopisu, na internetových stránkách 

www.cesky-raj.info. Zároveň si je můžete vyžádat ve všech informačních centrech v regionu nebo 

přímo na těchto kontaktech: 

 

Sdružení Český ráj     

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov     

Tel.: 481 540 253   

e-mail: info@cesky-raj.info     

http://www.cesky-raj.info  

 

Kontaktní osobou je ing. Hana Ledabylová, tel.: 739 449 510, e-mail: ledabylova@cesky-raj.info. 

 

Na spolupráci se těší  

Vaše Sdružení Český ráj 
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