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Ceny im odovzdajú na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF SLOVAK1ATOUR v Bratislave

Verejnosť rozhodla o najlepších v cestovnom ruchu
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PREŠOV 19. januára (SITA) - Naj ubytovacie zariadenie v Prešovskom kraji je
Hotel Kukučka v Tatranskej Lomnici. Rozhodla o tom verejnosť v online
hlasovaní, keď tomuto zariadeniu dala 4 557 hlasov v súťaži...
PREŠOV 19. januára (SITA) - Naj ubytovacie zariadenie v Prešovskom kraji je
Hotel Kukučka v Tatranskej Lomnici. Rozhodla o tom verejnosť v online hlasovaní,
ked tomuto zariadeniu dala 4 557 hlasov v súťaži Najlepší v cestovnom ruchu
Prešovského kraja. Súťaž vo viacerých kategóriách iniciovala Krajská organizácia
cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Vo verejnosti najviac rezonovala
práve kategória Naj ubytovacie zariadenie, v ktorej rozhodovalo vyše 11 000
hlasov.
Podlá dalšieho hlasovania Naj reštauráciou v kraji sa stala Plaza Beach v Prešove
s počtom 1 696 hlasov Naj kaviarňou, barom či čajovnou je The Only Bar v
Prešove s 395 hlasnú odkiar je aj Naj barista. barman či someliér Oto SaboL
ktorému hlasujúci prisúdili 528 hlasov. Naj kultúrnym zariadením je Múzeum
Kežmarok. Kežmarský hrad s počtom 1 149 hlasov. Naj kuchárkou sa stala
Božena Kontrošová zo Združenia rozvoja cestovného ruchu Čierna Hora : ktorá varí
v školskej jedálni pre deti z viacerých obcí a získala 820 hlasov.
Ako informovala manažérka Krajskej organizácie cestového ruchu Severovýchod
Slovenska Barbora Cechová, anketa sa uskutočnila od 15. decembra 2014 do 15.
januára tohto roka na stránke Prešovského samosprávneho kraja www.po-kraj.sk.
Z pestrých nominácií vzišli ako víťazi poskytovatelia služieb z rôznych kútov kraja
Boli medzi nimi aj malé zariadenia, čo organizátori hodnotia veľmi pozitívne.
Ocenenie má aj druhú časť. o ktorej bude rozhodovať odborná porota. Tá vyberie
Naj osobnosti a Naj produkt cestovného ruchu.
Úlohou súťaže bolo poukázať na kvalitu, motivovať a ponúknuť príklady, ako sa v
cestovnom ruchu buduje dobré meno nielen medzi odborníkmi, ale najmä smerom
k verejnosti a turistom, konštatovala Cechová.
Víťazi vo všetkých kategóriách si prestížne ocenenia prevezmú 29. januára o 12:00
na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave vo
výstavnom stánku Prešovského kraja v hale B stred, stánok č. 300. Tam budú
zverejnené aj výsledky odbornej poroty, ktorá vyberie Naj osobnosti a Naj produkt
cestovného ruchu v Prešovskom kraji.
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