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Postupně vás budeme Dolním Poohřím provázet – krok za krokem. Dnes
vás zveme do královského města Kadaně. Mnohým z vás určitě není neznámé. Znáte je z veletrhů cestovního ruchu, kde se aktivně a pravidelně
prezentuje, znáte je určitě mnozí i z osobní zkušenosti. Vždyť kdo by odolal
pozvání, které vám buď osobně nebo prostřednictvím moderních komunikačních kanálů pošle oblíbený a stále populární Maxipes Fík či dokonce
sám otec vlasti, král český a císař římský Karel IV.
Na mapě Dolního Poohří má královské město Kadaň své pevné a
v mnohém výjimečné místo. Je celkem snadno dostupné po silnicích
z Prahy, Ústí nad Labem a Karlových Varů a v neposlední řadě také z nedalekého Německa. Lze je považovat za jedno z mimořádně úspěšných
měst, které se soustředěně a dlouhodobě věnuje nejen své vlastní propagaci, ale také organizaci akcí a programů pro turisty a nesmíme zapomenout ani na trvalý rozvoj infrastruktury a služeb. Není tedy divu, že zájem
o návštěvu Kadaně rok od roku roste. Nejen v době masopustu, letních
kulturních festivalů, červnových narozenin Maxipsa Fíka, srpnového Císařského dne nebo podzimního Svatováclavského vinobraní.
S blížící se zimou sice turistický ruch poněkud utichá, ale to vůbec neznamená, že by Kadaň byla v těchto měsících méně atraktivní. Máte-li rádi dlouhé zimní večery s nádechem vánoční nálady, přijeďte do Kadaně
v době adventu. Lákají-li vás sjezdovky nebo bílé pláně protkané upravovanými běžeckými stopami – do Krušných hor se autem dostanete během
dvou desítek minut. V Kadani si můžete zřídit „základnu“ v některém
z penzionů nebo hotelu, jejichž služby vás nezklamou – úroveň mnohých
z nich jsme prověřili „na vlastní kůži“.
K pobytu v Kadani, v královském městě na řece Ohři, nelze nepřidat
vycházku nebo cyklovýlet podél říčního toku. Na pěší túru nebo projížďku
na in-line bruslích vás určitě zláká Nábřeží Maxipsa Fíka, na které navazuje unikátně řešená cyklostezka, místy originálně „zavěšená“ na skále.
Ale ať už si vyberete kteroukoliv verzi aktivního pohybu kolem Ohře, vždy
budete něčím mile překvapeni – ať už návštěvou františkánského kláštera, ve kterém sídlí Městské muzeum Kadaň, výstupem na nedalekou
rozhlednu nebo vyhlídkami, které vám nabídne značená trasa. Až se
vrátíte do města, nezapomeňte se podívat do nejužší, Katovy uličky
v Česku, vystoupejte na ochoz radniční věže – to ovšem pouze v letní
sezoně, nebo navštivte kadaňský hrad. Večer pak neváhejte a nechte
se pozvat do některé z útulných hospůdek nebo restaurací.
Pozitivní zprávou je, že první kadaňští podnikatelé, majitelé penzionů
a restaurací se už nyní aktivně hlásí ke členství v Destinační společnosti
Dolní Poohří, o.p.s. Podobně jako královské město Kadaň přistupují ke
společné práci a propagaci také města Žatec, Louny, Klášterec nad Ohří,
Postoloprty, Podbořany, ale také třeba Jimlín nebo Březno a další městečka a obce. Jejich zástupci, kteří se před třemi týdny sešli na jednání
v Restaurantu U orloje, dali jasně najevo chuť do společné práce, která
slibuje zajímavé efekty.
Město Kadaň je díky svým dlouholetým zkušenostem v pozici, kdy
může ve spolupráci najít nejen další formy společné propagace a zatraktivnění svých dosavadních nabídek a produktů, ale také se o ně podělit
se svými novými partnery.
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Krok za krokem Dolním Poohﬁím – KADA≈

Modr˘ „kámen“ s nûkolika bíl˘mi vlnkami – to je symbol, logotyp destinaãní agentury Dolní Poohﬁí, která v tûchto
mûsících vstupuje na ãesk˘ i mezinárodní turistick˘ trh. Kromû ﬁeky Ohﬁe, která je pﬁirozenou prÛvodkyní cel˘m turistick˘m
regionem, se Dolní Poohﬁí mÛÏe chlubit také neãekanû bohatou kolekcí církevních a svûtsk˘ch památek, úÏasnû zachovan˘mi pﬁírodními lokalitami a v neposlední ﬁadû i mûsty a obcemi, jejichÏ náv‰tûva vás nezklame.
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