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Cestujeme po Čechách
- Pardubický kraj již brzy vyjde
Nová publikace „Cestujeme po Čechách - Pardubický kraj“ bude již brzy vydána!!!
Obsahuje informace nejen o známých místech tohoto kraje, ale i o méně známých
městech, obcích, památkách, které mají pestrou historii a lze zde strávit dovolenou nebo
výlet dle svých představ. Přijdou si na své milovníci koupání, cykloturistiky, turistiky,
návštěvníci památek atd. Častokrát některé informace udivují i místní občany, kteří byli
přesvědčeni, že své okolí znají velmi dobře. Dále v této publikaci naleznete mapu památek,
mapy cyklotras, mapu ČR, seznam měst a obcí, včetně kontaktů na úřady, tipy na výlety
(u každého okresu či oblasti), kontakty na památky (hrady, zámky, muzea, galerie...),
některé restaurace, ubytovací kapacity a podnikatelské subjekty, které v těchto místech
působí.
Kde tyto publikace můžete získat? Distribuujeme je na městské a obecních úřady,
informační centra, veřejnosti přístupné památky, muzea a galerie, sportovní
a kulturní centra, ZOO..... a každým rokem i na veletrzích a výstavách o cestování a turismu, kterých se pravidelně účastníme. Jsou to: Regiontour a GO Brno, Tourism Expo –
FLORA Olomouc, Ostravské výstaviště – Černá Louka.
Tyto publikace si můžete objednat i na naší adrese: Aspida s.r.o., Černovická 13, 617 00
Brno, e-mail: aspida@aspida.cz. Rádi vám tuto, ale i další vydané publikace zašleme.
Vydali jsme již skoro všechny kraje naší krásné ČR, chybí nám pouze Plzeňský
a Karlovarský kraj. Každý kraj aktualizujeme po cca 3-4 letech, abychom vám poskytli
aktuální informace. K dispozici máme pro vás i on-line verzi nově vydaných publikací na
našich webových stránkách: www.aspida.cz .
Neváhejte nám zavolat nebo napsat, své podněty a připomínky k těmto publikacím, či
jejich on-line verzi. Jak se Vám líbí?
Kolektiv firmy Aspida s.r.o., Černovická 13, Brno.
Tel/fax: 545 221 137, www.aspida.cz, e-mail: aspida@aspida.cz
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